
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ  
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบก าไร
ขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ ในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
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 าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559    
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่แลว้ 
 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)
30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,680,675 2,683,685 1,567,109 477,958
เงินลงทุนชัว่คราว 5 3,120,044 3,537,888 3,083,876 3,540,581
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 2,123,635 2,427,970 1,751,651 1,721,755
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 157,516 124,368 270,707 302,800
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 4 -                     18,186 -                       18,186
สินคา้คงเหลือ 166,656             323,879 113,640               235,029
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 32,527 11,373 24,472                 15,682
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,281,053 9,127,349 6,811,455 6,311,991

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     2,046,782 2,027,097
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 1,409,014          1,417,201 1,409,014 1,417,201
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,034,957          2,145,947 2,074,957 2,175,947
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 9,029,051          9,347,160 8,113,628 8,441,136
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาต

ให้ดาํเนินการ 8 8,202,056          9,204,748 8,202,056 9,204,748
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 8 16,650               17,650 16,650 17,650
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 670,394             710,772 381,304 422,339
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 275,272             310,411 79,691 83,079
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 557,674 558,527 512,816 519,167
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,195,068 23,712,416 22,836,898 24,308,364

รวมสินทรัพย์ 31,476,121 32,839,765 29,648,353 30,620,355

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)
30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 230,000 230,000 -                       -                       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 967,351 1,417,118 488,160               683,564
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 780 49 2,252                   2,262
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 9 694,397 728,871 633,574               667,991
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 524,841 805,730 61,337                 277,360
ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย 792,392 316,223 792,392               316,223
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,728 32,837 21,729                 7,156
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 81,174 81,347 60,651 77,520
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 3,328,663 3,612,175 2,060,095 2,032,076

หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 235,623 248,417 235,623 248,417
เงินกูย้มืระยะยาว 9 8,646,949 9,265,989 8,647,417 9,202,061
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     95,083 82,222
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 424,433 429,771 219,057 207,512
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 348,346 362,241 324,151 338,461
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 9,655,351 10,306,418 9,521,331 10,078,673

รวมหนี้สิน 12,984,014 13,918,593 11,581,426 12,110,749

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)
30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 5,480,333 5,479,970 5,480,333 5,479,970
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 4,313,928 4,305,387 4,313,928 4,305,387
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 549,988 549,988 549,988 549,988
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,322,182 7,614,334 7,322,182 7,614,334

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 400,496 559,927 400,496 559,927
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 18,066,927 18,509,606 18,066,927 18,509,606
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 425,180 411,566 -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,492,107 18,921,172 18,066,927 18,509,606

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,476,121 32,839,765 29,648,353 30,620,355

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
5



(ปรับปรุงใหม่)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 2,285,814     2,901,639     1,475,955     1,757,619     

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 21,158          4,737             25,030          30,993          

รายไดอ่ื้น 235,992        43,135          76,707          69,008          

รวมรายได้ 2,542,964     2,949,511     1,577,692     1,857,620     

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 1,509,302     1,473,760     911,989        913,623        

ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ดาํเนินการ 249,005        259,929        249,005        259,929        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 50,815          87,518          41,487          49,211          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 353,744        351,445        186,203        137,184        

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 21,960          18,953          14,724          12,428          

ตน้ทุนทางการเงิน 103,763        72,615          98,149          70,185          

รวมค่าใช้จ่าย 2,288,589     2,264,220     1,501,557     1,442,560     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 66,653          62,242          148,246        258,933        

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 321,028        747,533        224,381        673,993        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (64,412)         (110,421)       (8,068)           (82,700)         

กําไรสําหรับงวด 256,616        637,112        216,313        591,293        

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 216,313        591,293        216,313        591,293        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 40,303          45,819          -                -                
กําไรสําหรับงวด 256,616        637,112        216,313        591,293        

กําไรต่อหุ้น (บาท) 12
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.20               0.54               0.20               0.54               

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 0.20               0.54               0.20               0.54               

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
6



(ปรับปรุงใหม่)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 256,616        637,112        216,313        591,293        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน -                -                -                -                

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ในต่างประเทศ (49,185)         (19,494)         (49,185)         (19,425)         

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,742             -                1,742             -                

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (348)              -                (348)              -                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (47,791)         (19,494)         (47,791)         (19,425)         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 208,825        617,618        168,522        571,868        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 169,716        571,868        168,522        571,868        

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 39,109          45,750          -                -                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 208,825        617,618        168,522        571,868        

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ปรับปรุงใหม่)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5,017,248     6,111,690 3,220,496     3,760,588

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 186                -                186                -                

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 116,041        118,866 116,853        162,426

รายไดอ่ื้น 286,672        89,754 153,469        151,059

รวมรายได้ 5,420,147 6,320,310 3,491,004 4,074,073

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 3,113,430 2,994,620 1,958,672 1,831,306

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 186 -                186 -                

ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ดาํเนินการ 514,669 533,265 514,669 533,264

ค่าใชจ่้ายในการขาย 119,860 157,814 78,689 78,868

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 804,602 857,707 391,841 394,498

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 45,118 38,603 30,452 24,869

ตน้ทุนทางการเงิน 209,331        142,324 197,439        136,877

รวมค่าใช้จ่าย 4,807,196 4,724,333 3,171,948 2,999,682

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 7 91,077 103,345 222,378 458,143        

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 704,028 1,699,322 541,434 1,532,534

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (139,604) (313,081) (66,396) (240,940)

กําไรสําหรับงวด 564,424 1,386,241 475,038 1,291,594

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 475,038 1,291,594 475,038        1,291,594

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 89,386 94,647 -                -                
กําไรสําหรับงวด 564,424 1,386,241 475,038 1,291,594

กําไรต่อหุ้น (บาท) 12
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.43               1.18               0.43               1.18               

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 0.43               1.18               0.43               1.18               

งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ปรับปรุงใหม่)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 564,424        1,386,241     475,038        1,291,594     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน -                -                -                -                

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ในต่างประเทศ (157,468)       (69,146)         (157,468)       (68,083)         

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่ขาย

ส่วนท่ีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน -                11,257          -                11,257          

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่ขาย 2,519             (17,028)         2,519             (17,028)         

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (504)              -                (504)              -                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (155,453)       (74,917)         (155,453)       (73,854)         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 408,971        1,311,324     319,585        1,217,740     

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 319,585        1,217,740     319,585        1,217,740     

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 89,386          93,584          -                -                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 408,971        1,311,324     319,585        1,217,740     

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงคา่ ในมูลคา่ยตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

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

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 282            3,397               -              -            (3,679)          -              -            -                        (3,679)          -              -            -              

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -            -                   -              -            3,039           -              -            -                        3,039           3,039          -            3,039           

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -            -                   -              (712,353)    -              -              -            -                        -              (712,353) (68,884)      (781,237)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 282            3,397               -              (712,353)    (640)            -              -            -                        (640)            (709,314)     (68,884)      (778,198)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -            -                   -              1,291,594  -              -              -            -                        -              1,291,594   94,647       1,386,241    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -            -                   -              -            -              -              (68,083)      (5,771)                   (73,854)        (73,854) (1,063)        (74,917)        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -            -                   -              1,291,594  -              -              (68,083)      (5,771)                   (73,854)        1,217,740   93,584       1,311,324    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 5,479,970  4,305,387        549,451      7,294,692  16,597         328,845       217,309     -                        562,751       18,192,251 451,656     18,643,907  

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงคา่ ในมูลคา่ยตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

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

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 363            8,541               -              -            (8,904)          -              -            -                        (8,904)          -              -            -              

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -            -                   -              -            4,926           -              -            -                        4,926           4,926          -            4,926           

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -            -                   -              (767,190)    -              -              -            -                        -              (767,190) (75,772)      (842,962)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 363            8,541               -              (767,190)    (3,978)          -              -            -                        (3,978)          (762,264)     (75,772)      (838,036)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -            -                   -              475,038     -              -              -            -                        -              475,038      89,386       564,424       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -            -                   -              -            -              -              (157,468)    2,015                     (155,453)      (155,453) -            (155,453)      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -            -                   -              475,038     -              -              (157,468)    2,015                     (155,453)      319,585      89,386       408,971       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560 5,480,333  4,313,928        549,988      7,322,182  17,543         328,845       53,160       948                        400,496       18,066,927 425,180     18,492,107  

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้บริษทั
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 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 วนัที ่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 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 282                3,397             -                -                (3,679)             -                -                -                        (3,679)             -                  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -                -                -                -                3,039               -                -                -                        3,039               3,039               
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                -                -                (712,353)       -                  -                -                -                        -                  (712,353)         
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 282                3,397             -                (712,353)       (640)                -                -                -                        (640)                (709,314)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                -                -                1,291,594      -                  -                -                -                        -                  1,291,594        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                -                -                  -                (68,083)         (5,771)                   (73,854)           (73,854)           
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                1,291,594      -                  -                (68,083)         (5,771)                   (73,854)           1,217,740        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559 5,479,970 4,305,387 549,451 7,294,692 16,597 328,845 217,309 -                        562,751 18,192,251 

บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2560

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสะสม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้บริษทั
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 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 วนัที ่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 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 363                8,541             -                -                (8,904)             -                -                -                        (8,904)             -                  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -                -                -                -                4,926               -                -                -                        4,926               4,926               
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                -                -                (767,190)       -                  -                -                -                        -                  (767,190)         
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 363                8,541             -                (767,190)       (3,978)             -                -                -                        (3,978)             (762,264)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -                -                -                475,038         -                  -                -                -                        -                  475,038           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                -                -                  -                (157,468)       2,015                    (155,453)         (155,453)         
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                475,038         -                  -                (157,468)       2,015                    (155,453)         319,585           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 5,480,333 4,313,928 549,988 7,322,182 17,543 328,845 53,160 948 400,496 18,066,927 

บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2560

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ปรับปรุงใหม่)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 564,424          1,386,241       475,038          1,291,594       

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 8 456,820          297,498          349,177          182,826          

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

   สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 8 1,002,878       1,005,794       1,002,878       1,005,794       

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 8 1,000              988                 1,000              1,003              

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 62,049            63,931            47,184            47,387            

รายไดจ้ากการลงทุน (79,630)          (57,480)          (76,150)          (64,036)          

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 10 4,926              3,039              4,926              3,039              

ตน้ทุนทางการเงิน 209,331          142,324          197,439          136,877          

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (205,257)        (117,242)        (147,084)        (98,362)          

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 9 529                 530                 529                 530                 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 6 16,594            78,168            3,277              74,676            

ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 2,098              4,120              3,364              5,720              

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,706)            (8,041)            (1,253)            (9,142)            

การตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 124                 79                   33                   61                   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 7 (91,077)          (103,345)        (222,378)        (458,143)        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 139,089          313,081          66,396            240,940          

2,082,192       3,009,685       1,704,376       2,360,764       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ปรับปรุงใหม่)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 254,986          188,505          (68,659)          15,837            

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (33,342)          (40,994)          31,794            23,201            

สินคา้คงเหลือ 156,940          20,691            118,834          27,030            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (12,733)          21,594            (9,688)            15,162            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6,194)            285,828          (839)               284,938          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (448,119)        (217,446)        (189,685)        (297,333)        

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 731                 975                 140                 171                 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (281,489)        (50,367)          (216,023)        (366,524)        

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการคา้งจ่าย 476,169          487,333          476,169          487,333          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,325)            (142,370)        (18,619)          (1,832)            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (598)               (12,946)          (1,014)            (12,521)          

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน (12,633)          18,396            7,689              10,001            

จ่ายภาษีเงินได้ (101,834)        (256,771)        (48,938)          (108,771)        

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,072,751       3,312,113       1,785,537       2,437,456       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 74,640            64,530            73,981            60,307            
รับเงินปันผล -                 -                 67,546            528,281          
เงินลงทุนชัว่คราว 386,363          (852,366)        459,223          (752,249)        
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (145,934)        (803,744)        (21,896)          (742,573)        
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,962              12,950            1,278              11,730            
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 4 -                 -                 (10,000)          -                 
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่การร่วมคา้ 4 18,186            102,301          18,186            102,301          
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,101)          (3,227)            (1,254)            (4)                    

เงินสดรับสุทธิจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 102,482          

เงินจ่ายสุทธิเพือ่ลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                 (1,272)            -                 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 317,116          (1,479,556)     585,792          (689,725)        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ปรับปรุงใหม่)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (842,963)        (781,229)        (767,190)        (712,354)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มื 9 230,000          1,856,134       -                 1,446,134       
ชาํระคืนเงินกูย้มื 9 (582,116)        (2,076,998)     (321,663)        (1,665,950)     

จ่ายดอกเบ้ีย (197,822)        (130,974)        (193,349)        (129,375)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,392,901)     (1,133,067)     (1,282,202)     (1,061,545)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ - สุทธิ 996,966          699,490          1,089,127       686,186          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,683,685       3,401,141       477,958          1,253,747       
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินงวด 24                   (7,213)            24                   (7,207)            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 3,680,675       4,093,418       1,567,109       1,932,726       

-                 -                 
รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 16,048            130,584          826                 130,557          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 38,849            45,545            34,495            40,294            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3.  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5.  เงินลงทุนชัว่คราว 
6.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
7.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
8.  รายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผกูพนั 
9.  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10.  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
11.  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
12.  กาํไรต่อหุน้ 
13.  เงินปันผล 
14.  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15.  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
16.  เหตุการณ์อ่ืน 
17.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
18.  การจดัประเภทรายการใหม่ 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 41.14) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทั บริษทัย่อยและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการวงจรดาวเทียม
เพื่อการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการ
เน้ือหาสําหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ต 
บริการอินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผา่นดาวเทียม บริการใหค้าํปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดาวเทียม บริการ
ธุรกิจกระจายเสียงโทรทศัน์และโทรคมนาคม บริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 
บริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการดา้นวิศวกรรม
พฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเลคโทรนิคส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญ่ีปุ่น และอินเดีย  
 
บริษทัไดท้าํสัญญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใชว้งจรดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมและจะหมดอายใุนปี 2564 
 
บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

19 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศทีกิ่จการ ส่วนได้เสียใน 
  จัดตั้ง ความเป็นเจ้าของ 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางตรง      

บริษทั ดีทีวี เซอร์วสิ จาํกดั  จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์บริการใหค้าํปรึกษาและ
ติดตั้งระบบสาํหรับเครือข่ายบรอด
แบนดแ์บบครบวงจร (System 
Integration) 

ไทย 
 
 

99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ จาํกดั จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จาํกดั 
 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยกีารส่ือสารและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล พีทีอี จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร์ 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล 
เซอร์วิส จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี 
เน็ตเวิร์ค จาํกดั 

จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์

กมัพชูา 100 100 
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ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศทีกิ่จการ ส่วนได้เสียใน 
  จัดตั้ง ความเป็นเจ้าของ 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  
   พีทีวาย จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จาํกดั ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์ 
ไทย 

 
99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จาํกดั จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 
 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์
จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด ์

นิวซีแลนด ์ 100 100 

     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แซทเทลไลท ์จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)  
ไพรเวท จาํกดั 

จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมและบริการใหค้าํปรึกษา
ดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดาวเทียม 

อินเดีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จาํกดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลย ี มอริเชียส 100 100 
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ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศทีกิ่จการ ส่วนได้เสียใน 
  จัดตั้ง ความเป็นเจ้าของ 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

     
บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั    
บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 
   จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจในการใหบ้ริการ
ศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและ
บริการรับ-ส่งสญัญาณผา่น
ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร 

ไทย 42.07 42.07 

     
บริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ 
   ซิสเทม พีทีวาย จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูล
ผา่นดาวเทียมและโซลูชัน่เพื่อ
ธุรกิจ 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
การร่วมค้าของบริษทั  
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์  
   พีทีอี จาํกดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุน
ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมใน
ระดบันานาชาติ 

สิงคโปร์ 51 51 

 
การร่วมค้าของบริษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จาํกัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์  ใหบ้ริการโทรศพัทพ์ื้นฐาน 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

24.99 24.99 

 

รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ งบการเงิน
รวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ
บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีไดส้อบทานแลว้ 
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2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 
2.1 เกณฑ์การถือปฏบัิติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559        
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
สําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงนาํมา
เปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน          
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560  
ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของ
กลุ่มบริษทัหรือบริษทั ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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2.2 สกุลเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
2.3 การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
3. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง            
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงกาํหนดให้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยสามารถใชว้ิธี
ส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ แทนการใชว้ิธีราคาทุน
หรือวิธีมูลค่ายติุธรรมเท่านั้น และมาตรฐานดงักล่าวกาํหนดใหป้รับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 

กลุ่มบริษทัเลือกใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
แทนการใช้วิธีราคาทุน มีผลให้นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงจากนโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการ
จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ทาํให้กลุ่มบริษทัตอ้งปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงิน ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการบางรายการ ดงัน้ี  
(ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม) 
 

 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      
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,767,092  2,948,359  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 
      



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ตามท่ี  ผลกระทบ  ตามท่ี 
 รายงานไวเ้ดิม  จากการถือปฏิบติั  ปรับปรุงใหม่ 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,081,940  1,532,394  7,614,334 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20,454  539,473  559,927 
      
งบกาํไรขาดทุน      
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559     
      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  196,691  196,691 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  62,242  62,242 
      
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 939,690  (265,697)  673,993 
      
กําไรสําหรับงวด 856,990  (265,697)  591,293 
      
การแบ่งปันกําไรส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 856,990  (265,697)  591,293 
     
กําไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ (บาท)     
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.78  (0.24)  0.54 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.78  (0.24)  0.54 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ตามท่ี  ผลกระทบ  ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จากการถือปฏิบติั  ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559     
      
กําไรสําหรับงวด 856,990  (265,697)  591,293 
      
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่      
   เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ -  (19,425)  (19,425) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด      
   -สุทธิจากภาษเีงนิได้ -  (19,425)  (19,425) 
      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 856,990  (285,122)  571,868 

      
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
   ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 856,990  (285,122)  571,868 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ตามท่ี  ผลกระทบ  ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จากการถือปฏิบติั  ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบกาํไรขาดทุน      
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559     
      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  354,798  354,798 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  103,345  103,345 
      
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,599,022  (66,488)  1,532,534 
      
กําไรสําหรับงวด 1,358,082  (66,488)  1,291,594 
      
การแบ่งปันกําไรส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 1,358,082  (66,488)  1,291,594 
     
กําไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ (บาท)     
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 1.24  (0.06)  1.18 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 1.24  (0.06)  1.18 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ตามท่ี  ผลกระทบ  ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จากการถือปฏิบติั  ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559     
      
กําไรสําหรับงวด 1,358,082  (66,488)  1,291,594 
      
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่      
   เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ -  (68,083)  (68,083) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงิน      
ลงทุนเผือ่ขายส่วนท่ีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน -  11,257  11,257 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ      
   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย -  (17,028)  (17,028) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด      
   -สุทธิจากภาษเีงนิได้ -  (73,854)  (73,854) 
      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 1,358,082  (140,342)  1,217,740 

      
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
   ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 1,358,082  (140,342)  1,217,740 

      



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ตามท่ี  ผลกระทบ  ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จากการถือปฏิบติั  ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบกระแสเงินสด      
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559     
      
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      
กาํไรสาํหรับงวด 1,358,082  (66,488)  1,291,594 
รายการปรับปรุง      
รายไดจ้ากการลงทุน (588,667)  524,631  (64,036) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  (354,798)  (354,798) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  (103,345)  (103,345) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,437,456  -  2,437,456 

 
4. บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน       

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระทาํผา่นบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบักิจการไม่ว่าจะ
เป็นโดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึง
มีอาํนาจชกัจูง หรืออาจถูกชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยถือ
หุ้นคิดเป็นอตัราร้อยละ 41.14 (31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 41.14) ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั รายการท่ีกลุ่ม
บริษทัมีกบับริษทัในกลุ่ม Intouch และผูถื้อหุ้นของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 
 
บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป  



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  และ 2559 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายได้  
รายได้จากการขายและการให้บริการ     
บริษทัใหญ่ 241 176 - - 
บริษทัยอ่ย - - 424,230 497,839 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 75,813 129,868 16,262 40,784 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 402 473 - - 
     

รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 36,034 33,393 
การร่วมคา้ 24,576 23,630 24,575 23,630 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 313 5 1 5 
รวมรายได้ 101,345 154,152 501,102 595,651 
     

ค่าใช้จ่าย     
การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 26,068 22,893 
การร่วมคา้ 1,569 1,526 - - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,939 7,904 13 3,907 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,471 10,604 3,772 3,718 
     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     
บริษทัใหญ่ 58 310 55 177 
บริษทัยอ่ย - - 2,950 145 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,198 2,767 1,769 1,404 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 22,211  19,181  14,871  12,562 
        

ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  -  4,371 
รวมค่าใช้จ่าย 41,446 42,292 49,498 49,177 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 
สรุปไดด้งัน้ี   

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายได้     
รายได้จากการขายและบริการ     
บริษทัใหญ่ 488 323 - - 
บริษทัยอ่ย - - 1,063,026 1,088,317 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 162,298 236,251 32,573 57,326 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 804 1,088 - - 
     

รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 71,816 72,897 
การร่วมคา้ 49,088 47,339 49,088 47,339 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 358 10 5 10 
รวมรายได้ 213,036 285,011 1,216,508 1,265,889 
     

ค่าใช้จ่าย     
การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย -  -  54,493  45,401 
การร่วมคา้ 3,176 3,217 - - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 10,069 12,876 21 3,912 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,457 21,712 7,480 7,556 
     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     
บริษทัใหญ่ 188 366 184 233 
บริษทัยอ่ย - - 7,526 698 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6,395 6,330 3,605 3,309 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 45,619  39,059  30,747  25,137 
        

ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  -  8,710 
รวมค่าใช้จ่าย 85,904 83,560 104,056 94,956 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ารค้าและรายได้ค้างรับ        
ลูกหน้ีการค้า      
บริษทัใหญ่ 224 293 - - 
บริษทัยอ่ย - - 409,802 359,741 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 22,274 33,544 - 8,080 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56,936 60,053 2,754 2,904 
รวม 79,434 93,890 412,556 370,725 
     
รายได้ค้างรับ      

บริษทัยอ่ย - 40 293,870 270,409 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 28,712 37,949 4,840 5,097 
รวม 28,712 37,989 298,710 275,506 
     

รวมลูกหนีก้ารค้าและรายได้ค้างรับ  108,146 131,879 711,266 646,231 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (56,453) (59,526) (2,754) (2,904) 
สุทธิ 51,693 72,353 708,512 643,327 

     
ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัใหญ่ 37 232 37 232 
บริษทัยอ่ย - - 113,191 178,432 
การร่วมคา้ 157,479 124,136 157,479 124,136 
รวม 157,516 124,368 270,707 302,800 

     
     
     
     



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน      
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน     
การร่วมคา้ - 18,186 - 18,186 
 - 18,186 - 18,186 
     

เงินให้กู้ยมืระยะยาว     
บริษทัยอ่ย - - 40,000 30,000 
การร่วมคา้ 2,034,957 2,145,947 2,034,957 2,145,947 
 2,034,957 2,145,947 2,074,957 2,175,947 
รวม 2,034,957 2,164,133 2,074,957 2,194,133 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้มีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 2.50 มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
4.92 ถึง ร้อยละ 5.04 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 4.92 ต่อปี) 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 3  
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559 
 พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่การร่วมค้า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  18,186 168,521 
ลดลง (18,186) (102,301) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  (1,671) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน - 64,549 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาว      
บริษทัย่อย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 30,000 - 
เพิ่มข้ึน -  - 10,000 - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน -  - 40,000 - 

      
การร่วมค้า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,145,947  2,161,864  2,145,947 2,161,864 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง      (110,990)       (54,559)      (110,990)       (54,559) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2,034,957  2,107,305     2,034,957 2,107,305 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน      
บริษทัยอ่ย - - 560 560 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5 2 5 1 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 17 - - 
รวม 22 19 565 561 

        
เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษทัยอ่ย - - 9,803 44,773 
การร่วมคา้ 851 333 333 333 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,032 4,998 - - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,551 4,082 1,192 1,243 
รวม 8,434 9,413 11,328 46,349 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 2,194  2,258 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 780 49 58 4 
รวม 780 49 2,252 2,262 

     
เงนิรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า     
บริษทัใหญ่ - 32 - - 
บริษทัยอ่ย - - 22,991 10,357 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,030 3,989 1,313 3,948 
รวม 3,030 4,021 24,304 14,305 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      
บริษทัยอ่ย - - 114,043 125,583 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,524 350 2,495 320 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,420 12,318 - - 
รวม 13,944 12,668 116,538 125,903 

     
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน      
บริษทัยอ่ย - - 1,739 14,359 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,360 160 - 160 
รวม 3,360 160 1,739 14,519 

     



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 20,434 18,204 13,369 11,844 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน     

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 435 418 264 253 
- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 251 228 147 134 
- การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,091 331 1,091 331 

รวม  22,211  19,181  14,871  12,562 
 

   
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 41,966 37,184 27,643 23,780 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน     

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 870 835 528 505 
- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 502 456 295 268 
- การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2,281 584 2,281 584 

รวม  45,619  39,059  30,747  25,137 

 
ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ
เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจาํปี เบ้ียประชุมและผลประโยชนอ่ื์น ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่าน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  

 
1. บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระ 

ค่าสิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือให้เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (เกตเวย)์  
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal: 
“UT”) และ ร้อยละ 3 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าช่องสญัญาณดาวเทียมไทยคม 4 
 

2. บริษทัไดท้าํสัญญาในการดาํเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้คาํปรึกษา บริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมีภาระผกูพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งชาํระค่าบริการดงักล่าวตามสญัญาอีกเป็นจาํนวนเงินรวม
ประมาณ 15.13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 17.69 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: ประมาณ 25.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ 20.78 ลา้นบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจาํนวนท่ีใชจ้ริงหรือคิดตามจาํนวน 
การติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 

 
3. บริษัทได้ทาํสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 

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

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินลงทุนช่ัวคราว     

เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงิน 2,507,106 2,933,732 2,371,751 2,837,554 

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 612,938 604,156  712,125  703,027 

รวม 3,120,044 3,537,888 3,083,876 3,540,581 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.15 ถึง ร้อยละ 1.64 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 0.87 ถึง ร้อยละ 1.70 ต่อปี) และครบกาํหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี  

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการค้า      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 79,434 93,890  412,556  370,725 
กิจการอ่ืน   1,518,152  1,718,528  761,153  777,490 

รวม  1,597,586  1,812,418  1,173,709  1,148,215 
         

รายได้ค้างรับ      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 28,712 37,989 298,710 275,506 
กิจการอ่ืน  626,502 605,001 408,556 387,834 

รวม  655,214 642,990 707,266 663,340 
      

ลูกหน้ีอ่ืน      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  126,142 174,554 16,835 47,328 
เงินจ่ายล่วงหนา้  46,578 76,805 15,508 31,981 
อ่ืนๆ   44,625 73,701 18,980 11,835 

รวม  217,345 325,060 51,323 91,144 
      

รวมลูกหนีก้ารค้า รายได้ค้างรับ      
   และลูกหนีอ่ื้น  2,470,145 2,780,468 1,932,298 1,902,699 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (346,510) (352,498) (180,647) (180,944) 
สุทธิ  2,123,635 2,427,970 1,751,651 1,721,755 

 
  2560  2559  2560  2559 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ      
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน  16,594 78,168 3,277 74,676 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 20,052 33,160 297,501 355,851 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 969 860 17,829 2,036 
 3 - 6 เดือน 1,608 - 93,574 6,761 
 6 - 12 เดือน 4 - - 2,274 
 มากกวา่ 12 เดือน 56,801 59,870 3,652 3,803 
 79,434 93,890 412,556 370,725 
หัก   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (56,453) (59,526) (2,754) (2,904) 
 22,981 34,364 409,802 367,821 
     
กิจการอ่ืน     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 452,574 404,072 147,224 132,528 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 438,124 459,331 226,071 256,790 
 3 - 6 เดือน 271,475 497,663 143,243 130,536 
 6 - 12 เดือน 89,983 166,604 61,259 156,638 
 มากกวา่ 12 เดือน 265,996 190,858 183,356 100,998 
 1,518,152 1,718,528 761,153 777,490 
หัก   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (290,057) (292,972) (177,893) (178,040) 
 1,228,095 1,425,556 583,260 599,450 
     
สุทธิ 1,251,076 1,459,920 993,062 967,271 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัสาํหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 120 วนั  



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

        (ปรับปรุงใหม่) 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2560  2559  2560  2559 

 หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  1,951,699  1,944,875 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 3 1,409,014  1,417,201  1,409,014  1,417,201 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ  1,409,014  1,417,201  3,360,713  3,362,076 
         
โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินดังนี ้       

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   1,409,014  1,417,201  3,455,796  3,444,298 

หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย  3 -  -  (95,083)  (82,222) 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ  1,409,014  1,417,201  3,360,713  3,362,076 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
        (ปรับปรุงใหม่) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่   30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 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  - - 1,272 10,440 
รับคืนทุน  - - - (112,922) 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน      
   ตามวธีิส่วนไดเ้สีย  91,077 103,345 222,378 458,143 
เงินปันผลรับ  - - (67,546) (524,631) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ 
   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย  - - 

 
- 

 
(5,771) 

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  (99,264) 6,440 (157,468) (68,083) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน  1,409,014 1,320,136 3,360,713 4,923,213 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงันี้ 
 
 งบการเงนิรวม 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้  
  

ราคาทุน 
  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

การร่วมค้า             

บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั 51.00  51.00 

 15 ลา้น
ดอลลาร์
สิงคโปร์  

15 ลา้น
ดอลลาร์
สิงคโปร์ 

 

138  138 1,409  1,417 - - 
        138  138 1,409  1,417 -  - 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สดัส่วนความเป็น    ราคาทุนสุทธิ  มูลค่าตาม  เงินปันผลสาํหรับ 
 เจา้ของ ทุนชาํระแลว้ จากการดอ้ยค่า  วธิีส่วนไดเ้สีย  งวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560  2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 ร้อยละ ร้อยละ    ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
บริษทัย่อย                 
บริษทั ดีทีว ีเซอร์วสิ จาํกดั  99.99 99.99 399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท 399  399 440  378 - - 
บริษทั ไอพีสตาร์ จาํกดั 100.00 100.00 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 157  157 (84)  (63) -  284 
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จาํกดั 100.00 100.00 -  - -  - 143  203 68 36 
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล              
   พีทีอี จาํกดั 100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 1  1 57  24 - - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วสิ จาํกดั 100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1  1 40  37 - - 
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีว ีเน็ตเวริ์ค จาํกดั 100.00 100.00 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 21  21 61  50 - - 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จาํกดั 100.00 100.00 6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย 425  425 531  442 - - 
บริษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จาํกดั 99.99 99.99 0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท -  - 3 (8) - - 
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จาํกดั 100.00 100.00 100 ลา้นเยน  100 ลา้นเยน 33  33 122  133  - - 
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จาํกดั 100.00 100.00  3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 98  98 120  127  - 30 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จาํกดั 100.00 100.00 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2  2 510  616  - 175 
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จาํกดั 100.00 100.00 30 ลา้นรูปีอินเดีย  30 ลา้นรูปีอินเดีย 16  16 20  17  - - 
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วสิ จาํกดั 100.00 100.00 12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ  12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1  - (11)  (11)  - - 
รวม      1,154  1,153 1,952  1,945  68 525 
              
การร่วมค้า              
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์              
   พีทีอี จาํกดั 51.00 51.00 15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 138  138        1,409  1,417 - - 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
การร่วมค้า  
 

 การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั (“LTC”) 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของ LTC เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ 
ผูถื้อหุน้จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ของ LTC เป็นจาํนวนเงิน 26 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
 
ภาระผูกพนั 

 

ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาร่วมทุนระหวา่งกลุ่มบริษทัและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มบริษทั
จะตอ้งโอนหุน้ทั้งหมดใน LTC ใหแ้ก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ 
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้าํเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 14.2)



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8. รายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผูกพนั 
 

 งบการเงนิรวม  
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
   ภายใตส้ญัญา        ภายใตส้ญัญา     
 ที่ดิน อาคาร  อนุญาตให ้  ค่าใชจ้่าย  สินทรัพย ์  ที่ดิน อาคาร  อนุญาตให ้  ค่าใชจ้่าย  สินทรัพย ์
 และอุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  และอุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม  14,531,775 26,232,910 20,233 2,820,310 13,497,657 26,423,384 674,372 2,814,206 
เพิ่มขึ้น 146,855 - - 22,997 934,328 - - 3,227 
โอน (22,281) 186 - (640) (6,618) - - 6,503 
จาํหน่าย (22,006) - - (486) (63,115) - - (687) 
ตดัจาํหน่าย (122,399) - (56) (380) (1,547) - (654,139) (5,031) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (10,069) - - (6,246) 4,018 - - (4,099) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 14,501,875 26,233,096 20,177 2,835,555 14,364,723 26,423,384 20,233 2,814,119 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

46 

 

 งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
 ที่ดิน  ภายใตส้ญัญา      ที่ดิน  ภายใตส้ญัญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ้่าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ้่าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 5,184,615  17,028,162  2,583  2,109,538  4,465,823     15,196,197  654,719           1,985,071 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 456,820 1,002,878 1,000      62,049 297,498      1,005,794              988               63,931 
โอน (18,615) - - (640) (4,526) - -                 4,516 
จาํหน่าย (21,754) - - (481) (58,208) - - (685) 
ตดัจาํหน่าย (122,276) - (56) (380) (1,472) - (654,139) (5,028) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (5,966) - - (4,925) 123 - -               (2,212) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน     5,472,824   18,031,040 3,527 2,165,161 4,699,238    16,201,991 1,568         2,045,593 

         
มูลค่าสุทธิทางบญัชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 9,347,160  9,204,748  17,650  710,772  9,031,834  11,227,187  19,653  829,135 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 9,029,051  8,202,056  16,650  670,394      9,665,485      10,221,393  18,665             768,526 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ิดค่าเสื่อมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจาํนวน 3,093.49 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2559: 2,939.20 ลา้นบาท) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
   ภายใตส้ญัญา        ภายใตส้ญัญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ้่าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ้่าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม  11,056,560 26,232,910 20,177 1,419,784 10,290,372 26,232,805 674,316 1,418,306 
เพิ่มขึ้น 22,723 - - 6,149 873,131 - - 4 
โอน (1,337) 186 - - (79) - - - 
จาํหน่าย (4,959) - - - (57,973) - - - 
ตดัจาํหน่าย (6,968) - - - (277) - (654,139) - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 11,066,019 26,233,096 20,177 1,425,933 11,105,174 26,232,805 20,177 1,418,310 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
   ภายใตส้ญัญา        ภายใตส้ญัญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ้่าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ้่าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย          

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2,615,424  17,028,162  2,527  997,445  2,217,168  15,005,618  654,648  902,371 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 349,177 1,002,878  1,000 47,184 182,826 1,005,794  1,003 47,387 
โอน (341) -  - - (10) -  - - 
จาํหน่าย (4,934) -  - - (55,386) -  - - 
ตดัจาํหน่าย (6,935) -  - - (216) -  (654,139) - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2,952,391 18,031,040 3,527 1,044,629 2,344,382 16,011,412 1,512 949,758 

         
มูลค่าสุทธิทางบญัชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 8,441,136 9,204,748 17,650 422,339 8,073,204 11,227,187 19,668 515,935 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 8,113,628 8,202,056 16,650 381,304 8,760,792 10,221,393 18,665 468,552 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีจาํนวน 1,620.69 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,574.97 ลา้นบาท) 

 
ภาระผูกพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6,981 22,325 - - 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9. หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินกู้ ยืมระยะส้ัน     
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 230,000 230,000 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 230,000 230,000 - - 
     
ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี      
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 686,638 720,664 626,638 660,664 
เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกอ่ืน 7,759 8,207 6,936 7,327 
รวมส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     
   ชาํระภายในหน่ึงปี 694,397 728,871 633,574 667,991 
     
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 924,397 958,871 633,574 667,991 
     
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
เงินกู้ ยืมระยะยาว     
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 4,103,150 4,684,647 4,073,150 4,624,647 
เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกอ่ืน 31,091 35,162 27,559 31,234 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 4,134,241 4,719,809 4,100,709 4,655,881 
        
หุน้กูร้ะยะยาว 4,512,708  4,546,180  4,546,708  4,546,180 
        
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 8,646,949  9,265,989  8,647,417  9,202,061 
     
รวม 9,571,346 10,224,860 9,280,991 9,870,052 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 10,224,860 9,870,052 
เงินสดรับจากเงินกูย้มื 230,000 - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (582,116) (321,663) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจาํหน่าย 529 529 
อ่ืนๆ (34,000) - 
กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปล่ียน (267,927) (267,927) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560 9,571,346 9,280,991 

  
กลุ่มบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
รวมทั้ งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 
วงเงนิกู้ยืมจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมท่ียงัไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็น
จาํนวน 6,230.48 ลา้นบาท และ 30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2559: 5,959.42 ลา้นบาท และ 90.80 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
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10. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มูลค่าหุ้น  2560  2559 
 ต่อหุ้น  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  พนัหุน้  พนับาท  พนัหุน้  พนับาท 

ทุนจดทะเบยีน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 5  1,099,977  5,499,884 1,098,902  5,494,513 
ออกหุน้ใหม่ 5  - - 1,075 5,371 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน       
- หุ้นสามัญ 5  1,099,977 5,499,884 1,099,977 5,499,884 
          

หุ้นทีอ่อกและชําระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,095,994 5,479,970 1,095,938 5,479,688 
การออกหุน้สามญัโดยใช ้       
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 5  73 363 56 282 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน       
- หุ้นสามัญ 5  1,096,067 5,480,333 1,095,994 5,479,970 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   

 
การเพิม่ทุน  

 
วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,074,300 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 5 บาท รวม 5,371,500 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
1. ข้อมูลโครงการ  

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้สําหรับกรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัได้
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัโดยจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่พนกังาน
ท่ีทาํงานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเขา้ร่วมโครงการ Performance share plan 
(“โครงการ”) โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
 

 โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 
วนัท่ีอนุมติั: 28 มีนาคม 2556 27 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2559 
จาํนวนหน่วยท่ีเสนอขาย:  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 
จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ: 682,000 หุน้ 1,197,700 หุน้ 1,085,300 หุน้ 1,074,300 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหุน้: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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การเปล่ียนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 

 

 1 มกราคม 
2560 

 ออกให้
ระหวา่งงวด  

รับคืน 
ระหวา่งงวด 

 ใชสิ้ทธิ 
ระหวา่งงวด 

 30 มิถุนายน 
2560* 

 พนัหน่วย พนัหน่วย พนัหน่วย พนัหน่วย พนัหน่วย 
ESOP - Grant I     
กรรมการ 371 - - (11) 360 
พนกังาน 255 - - (62) 193 
รวม 626 - - (73) 553 
ESOP - Grant II      
กรรมการ 374 - - - 374 
พนกังาน 769 - - - 769 
รวม 1,143 - - - 1,143 
ESOP - Grant III      
กรรมการ 254 - - - 254 
พนกังาน 691 - - - 691 
รวม 945 - - - 945 
ESOP - Grant IV      
กรรมการ 155 - - - 155 
พนกังาน 741 - - - 741 
รวม 896 - - - 896 
      
รวมทั้งส้ิน 3,610 - - (73) 3,537 

 

*  ไดร้วม ESOP ของพนกังานหรือผูบ้ริหารท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามสิทธิและเง่ือนไขท่ีกาํหนด 
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2. การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิโดยใช ้
Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 
 โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 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% 
 
รายการกระทบยอดทุนสํารองอ่ืน - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559 

 พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 21,521 17,237 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งงวดในกาํไรหรือขาดทุน 4,926 3,039 
ลดลงในระหวา่งงวด (8,904) (3,679) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 17,543 16,597 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่า
หุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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11. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกาํหนดจากสถานท่ี 
ตั้งของลูกคา้ 
 
ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ และบริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 
ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานใน
ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศพม่า มีขอบเขตการดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
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กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 ประเทศจีน 
ส่วนงาน 3 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 4 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 5 ประเทศพม่า 
ส่วนงาน 6 ประเทศอ่ืน ๆ 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงันี้ 
 

 
 

 บริการธุรกิจดาวเทยีม  บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ  บริการระบบโทรศัพท์  ตดัรายการระหว่างส่วนงาน  งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 1,555  2,131  745 793  -  - (14)  (22)  2,286  2,902 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  - -  67  62 -  -  67  62 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (1,284)  (1,253)  (488) (504)  -  - 14  23  (1,758)  (1,734) 
ค่าใชจ้่ายตามส่วนงาน (247)  (280)  (181) (179)  -  - 1  1  (427)  (458) 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 24  598  76 110  67  62  1  2  168  772 
รายไดอ้ื่น                236  43 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ                21  5 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                425  820 
ตน้ทุนทางการเงิน                (104)  (73) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน                321  747 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้                (65)  (110) 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม                (40)  (46) 
กําไรสุทธิ               216  591 
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 บริการธุรกิจดาวเทยีม  บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ  บริการระบบโทรศัพท์  ตดัรายการระหว่างส่วนงาน  งบการเงนิรวม 
   สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 3,510  4,525  1,553 1,633  -  - (46)  (46)  5,017  6,112 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  - -  91  103 -  -  91  103 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (2,667)  (2,539)  (1,003) (1,035)  -  - 42  46  (3,628)  (3,528) 
ค่าใชจ้่ายตามส่วนงาน (624)  (693)  (350) (364)  -  - 5  3  (969)  (1,054) 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 219  1,293  200 234  91  103 1  3  511  1,633 
รายไดอ้ื่น               286  90 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ               116  119 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้              913  1,842 
ตน้ทุนทางการเงิน              (209)  (142) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน              704  1,700 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้              (140)  (313) 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม               (89)  (95) 
กําไรสุทธิ               475  1,292 
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รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี    
 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560  2559  2560  2559 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

รายได้จากส่วนงาน        
ประเทศไทย 1,582,576 1,779,805 3,252,134 3,740,667 
ประเทศจีน 72,693 75,077 146,620 150,166 
ประเทศอินเดีย 170,149 183,000 343,660 349,149 
ประเทศญ่ีปุ่น 202,157 166,943 463,574 432,267 
ประเทศพม่า 95,368 128,489 213,476 265,594 
ประเทศอ่ืนๆ 162,871 568,325 597,784 1,173,847 
รวม 2,285,814 2,901,639 5,017,248 6,111,690 

 
ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มกิจการ 
 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการกับลูกคา้
ภายนอกกิจการรายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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12. กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไร
สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด โดยแสดง
การคาํนวณดงัน้ี  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
       (ปรับปรุงใหม่) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั

(ขั้นพืน้ฐาน)  216,313 
 

591,293 
 

216,313 
 

591,293 
        

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว  1,096,067  1,095,994  1,096,067  1,095,994 
 

 

 

 

 

 

 

 

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.20  0.54  0.20  0.54 

        
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั

(ขั้นพืน้ฐาน)  475,038 
 

1,291,594 
 

475,038 
 

1,291,594 
        

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว  1,096,067  1,095,994  1,096,067  1,095,994 
 

 

 

 

 

 

 

 

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.43  1.18  0.43  1.18 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไร
สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกจาํหน่ายแล้วระหว่างงวดใน         
แต่ละงวด หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
       (ปรับปรุงใหม่) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 

(ปรับลด)  216,313 
 

591,293 
 

216,313 
 

591,293 
        

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
     (ขั้นพื้นฐาน) 1,096,067 

 
1,095,956 

 
1,096,067 

 
1,095,956 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ -  22  -  22 
จํานวนหุ้นสามัญ โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 

(ปรับลด) 1,096,067 
 

1,095,978 
 

1,096,067 
 

1,095,978 
        

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.20  0.54  0.20  0.54 

        
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 

(ปรับลด)  475,038 
 

1,291,594 
 

475,038 
 

1,291,594 
        

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
     (ขั้นพื้นฐาน)  1,096,067 

 
1,095,945 

 
1,096,067 

 
1,095,945 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ -  44  -  44 
จํานวนหุ้นสามัญ โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 

(ปรับลด)  1,096,067 
 

1,095,989 
 

1,096,067 
 

1,095,989 
        

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.43  1.18  0.43  1.18 
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13. เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 767 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
แลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560  

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 712 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
แลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
 

14. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
 
14.1 สัญญาดาํเนินกิจการดาวเทยีมส่ือสารภายในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมให้ดาํเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยให้บริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”) 
(เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (“MICT”)) 
 
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE ในอตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ
ท่ีบริษทัไดรั้บหรืออยา่งนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นตํ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ดาํเนินการขั้นตํ่าคงเหลือ 366 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 405 ลา้นบาท) นอกจากน้ีภายใต้
สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามสญัญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เม่ือไดด้าํเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
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14.2 สัญญาร่วมทุน 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสญัญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหวา่งรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั 
ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการดงักล่าว LTC ไดรั้บ
สิทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการใหบ้ริการทางดา้น
โทรศพัทพ์ื้นฐาน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัทติ์ดตามตวั ปัจจุบนั 
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ 
สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุน้ทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยูด่ว้ยราคาตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 
ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการดาํเนินกิจการตามสัญญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการยืน่ขอต่ออายสุัญญา โดยการยืน่ความประสงคข์อขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพ่ือต่อสัญญาตามเง่ือนไขขา้งต้น เม่ือครบกาํหนด 25 ปี  
(ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน       
(หมายเหตุ 7) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญา
ร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี  

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดล้งนามอย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในการให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซ่ึงมี
ผลให ้LTC ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 
ทั้งน้ีตามสญัญาท่ีมีการแกไ้ขใหม่ LTC จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 
 

14.3 สัญญาดําเนินกิจการในประเทศไทยของบริษัทและบริษัทย่อยที่เก่ียวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณ
บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทยีม และการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูมี้อ ํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้ดําเนินกิจการการ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต กระจายเสียงหรือโทรทศันแ์ละโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดงัน้ี  
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ประเภทใบอนุญาต วนัทีไ่ด้รับใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต 
   

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

    

ใบอนุญาตทีบ่ริษทั ดทีวี ีเซอร์วสิ จํากัด ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LAO STAR) 28 มกราคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(D-Channel) 28 มกราคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(Bayon TV) 9 มีนาคม 2559 2 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LAO PSTV) 13 กรกฎาคม 2559 2 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LNTV 3) 13 กรกฎาคม 2559 2 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(TVK) 13 กรกฎาคม 2559 2 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(TV LAO) 24 พฤศจิกายน 2558 2 ปี 

 

   
ใบอนุญาตทีบ่ริษทั ทซีี บรอดคาสติง้ จํากัด ได้รับ   

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

   

ใบอนุญาตทีบ่ริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ได้รับ   
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง 8 กนัยายน 2557 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 11 ตุลาคม 2557 5 ปี 
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีสอง 26 เมษายน 2560 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 20 ธนัวาคม 2550 15 ปี 
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14.4 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ี
ไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2560  2559  2560  2559 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 68,171 72,593 21,911 24,807 
 เยน 1,392 1,392 - - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 252 243 252 227 
 รูปีอินเดีย 2,434 695 - 695 
 ริงกิตมาเลเซีย 26 - 26 - 
 เปโซฟิลิปปินส์ 270 30 270 30 
 หยวน 373 - 373 - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 186 180 - - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 179 307 - - 
รวมเป็นเงินบาท  90,088 94,506 32,801 33,381 

   
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 19,010 52,413 16,069 25,634 
 เยน 4,733 5,500 - - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 41 113 41 113 
 รูปีอินเดีย 3,042 - - - 
 เปโซฟิลิปปินส์ 150 - 103 - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 279 375 - - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ - 843 - - 
รวมเป็นเงินบาท  30,847 88,953 17,570 29,716 

      
รวมเป็นเงนิบาททั้งส้ิน  120,935 183,459 50,371 63,097 
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14.5 ภาระผูกพนัอ่ืน 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัสญัญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนงัสือ
คํ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2560  2559  2560  2559 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 
ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการขั้นตํ่าท่ี      
   ตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงดิจิทลัเพื่อ     
   เศรษฐกิจและสงัคม บาท 15,400 57,750 15,400 57,750 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,103 3,077 3,103 3,077 
 บาท 263,750 446,827 263,750 446,827 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 5,000 - - 
อ่ืนๆ บาท 41,062 41,653 16,228 14,519 

 
15. หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 

 
การประเมินภาษเีงนิได้ทีป่ระเทศอินเดยี 

 
บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ
ภาษีสําหรับรายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง
บริษทัจากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศอินเดียแต่
สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู ้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ  Royalty ตาม
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสัญญาเพ่ือหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษทัจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการทาํ
ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษี
ในประเทศอินเดีย  
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แต่กรมสรรพากรอินเดียยนืยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย จาก
รายได้ท่ีบริษทัได้รับจากผูใ้ช้บริการของบริษทั สําหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 
2540 ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจาํนวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปีอินเดีย (ประมาณ 453 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและ
ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจาํนวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปีอินเดีย (ประมาณ 298 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้ักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2555 - 
2556 เป็นเงินจาํนวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปีอินเดีย (ประมาณ 312 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้
เป็นผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัสําหรับภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย 
รวมถึงเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 480.4 
ลา้นรูปีอินเดีย (ประมาณ 253 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
 
เม่ือวันท่ี  4 มีนาคม  2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค ําตัดสินว่ารายได้ของบริษัท  จากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
 
สําหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีคาํสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับสําหรับปีประเมินภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 
2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่น
อุทธรณ์คาํตดัสินในเร่ืองเบ้ียปรับสาํหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น คาํตดัสินของ ITAT ใน
เร่ืองของเบ้ียปรับจึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้าํหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับสาํหรับปีประเมิน 2541-2542 ถึง 
2544-2545 เป็นจาํนวนเงิน 162.4 ลา้นรูปีอินเดีย (ประมาณ 86 ลา้นบาท)  
 
จากคาํตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลูกคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court 
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 
2554 ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme 
Court แลว้ ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
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ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court ของประเทศอินเดีย 

 
16. เหตุการณ์อ่ืน 
 
16.1 ตามท่ีไดมี้คาํพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553  ซ่ึง

มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยูห่ลายประการนั้น บริษทัเห็นว่าผลของคาํพิพากษาฎีกานั้นจาํกดัอยู่
แต่เฉพาะในประเด็นท่ีว่าทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร  
สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลให้บริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้ง
ไปดาํเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษทัในกลุ่มได้ปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตาม
กฎหมายและตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและ
สัญญาท่ีจะพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงและความสุจริตของตนต่อไปในการดาํเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 

 
16.2 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นฟ้อง กทช. สํานักงาน กทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุ
เร่ืองเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขายหุ้นของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

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

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

 
 บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากคดีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. สํานกังาน กทช. 

และกระทรวงเทคโนโลยฯี ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวงเทคโนโลยฯี บอกเลิก
สญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการกบับริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไดด้าํเนินการถูกตอ้งตามสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

70 

16.3 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2558 บริษทั โกลเดน้ทาวน์ฟิลม์ จาํกดั (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา โดย
อา้งว่า บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) (“ไทยคม” หรือ “บริษทั”) และกรรมการของบริษทั และลูกคา้ของบริษทั 
(“จาํเลย”) ไดแ้พร่ภาพภาพยนตร์ผ่านช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมซ่ึงเช่าสัญญาณจากไทยคม เป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ซ่ึงโจทกเ์ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
 
เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา มีคาํสั่งยกฟ้องบริษทัและกรรมการของบริษทัในขอ้หาร่วมกนั
ละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ของโจทก์  ปัจจุบนั โจทก์ยื่นคาํขอขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและศาลอนุญาตให้โจทก์ยื่นคาํอุทธรณ์ได้ภายในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 บริษทัได้รับคาํ
อุทธรณ์แลว้และไดย้ืน่แกอุ้ทธรณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  

 
16.4 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากความชํารุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ

ออสเตรเลีย โดยคดีดงักล่าวเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2554 และเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ศาลชั้นตน้มีคาํสั่งตดัสินให้ชดใช้
เงินค่าเสียหาย จาํนวน 5.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย พร้อมดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 บริษทัย่อยได้ยื่น
อุทธรณ์คาํพิพากษาแลว้ และขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่อย่างไรก็ตามบริษทัไดบ้นัทึก
ผลกระทบของค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงบการเงินแลว้ 

 

16.5 บริษทัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในการตีความขอ้สัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกนักบับริษทัแห่ง
หน่ึง ซ่ึงทาํให้บริษทัและบริษทัดังกล่าวตอ้งยื่นเร่ืองต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาความเห็นในการตีความ 
ขอ้สัญญาดงักล่าว โดยไดไ้ดมี้การสืบพยานของทั้งสองฝ่ายเสร็จเรียบร้อยแลว้  ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

 
17.      เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
 การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) (“CSL”) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น    
เงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 131 ลา้นบาท  
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18. การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอใน
งบการเงินระหวา่งกาลปี 2560  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 

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) - 
   -   -  

 
 

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

