รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
และงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิ นรวมและเฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และงบกําไรขาดทุ น รวมและเฉพาะกิ จการ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนิ นงาน
และกระแสเงิ น สดสํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสํา คัญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้
ในวรรคความรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิช าชีพ บัญ ชีที่กาํ หนดโดยสภาวิช าชีพ บัญ ชีในส่ ว นที่เกี ่ยวข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4 บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ได้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมซึ่ งบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน
มาเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย โดยถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2560 เป็ นต้นไป และได้ทาํ การปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่แล้ว
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และข้อ 36.1 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ได้ขายเงินลงทุ นทั้งหมดในบริ ษทั ซี เอส ล็อกอิ นโฟ จํากัด (มหาชน) ให้แก่บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส
เน็ทเวอร์ค จํากัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ประเภทสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ซี เอส
ล็อกอินโฟ จํากัด (มหาชน) เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและหนี้ สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขายในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 รวมถึ ง
จัดประเภทกําไร (ขาดทุ น) สุ ทธิ เป็ นการดําเนิ นงานที่ ยกเลิ กในงบกําไรขาดทุ นรวมและเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัยสําคัญ ที่ สุดตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ อง
เหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญ

การรับรู้ รายได้ จากการให้ บริ การ
เนื่ อ งจากกลุ่ ม บริ ษ ทั มี จ ํานวนสัญ ญาบริ การเป็ นจํานวนมากซึ่ งมี วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการกําหนดราคาที่แตกต่างกัน ดังนั้นเรื่ อง  ทําความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บัติ งานและการควบคุ ม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ
สําคัญ ในการตรวจสอบ คือ การเกิดขึ้นจริ งของการรับรู ้รายได้จาก
 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายใน
การให้บริ การว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ทดสอบความมี ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิ ตามการควบคุม
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี สําหรับการรับรู ้รายได้ และรายละเอียดของ
ภายในรวมถึ งระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับ
รายได้จ ากการให้ บ ริ ก าร ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ และ
 ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
การเงินข้อ 3.18 และข้อ 25 ตามลําดับ
 ตรวจสอบเงื่ อนไขของสัญ ญาบริ การและทดสอบการ
คํานวณรายได้และตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึ ก
บัญชีสาํ หรับรายได้จากการให้บริ การดังกล่าว
 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
รายได้จากการให้บริ การ
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและค่าความนิยม
เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และการด้อยค่าของค่าความนิ ยมขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อสมมติฐาน
ที่ สําคัญที่ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั นํามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการ
ด้อยค่ าดังกล่ าว ดังนั้น เรื่ องสําคัญ ในการตรวจสอบ คื อ การแสดง
มูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และค่าความนิ ยม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมให้
เป็ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
 ทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ ขั้ น ตอน การป ฏิ บั ติ งาน และ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้การด้อยค่า
 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบ ตั ิต ามการควบคุ ม
ภายใน
 ทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิ ตามการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่า และ
 ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
ทั้ งนี้ นโยบายการบั ญ ชี เ รื่ องเงิ น ลงทุ น สิ นทรั พ ย์ ไ ม่ มี ต ั ว ตน
 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ
้ ริ หารเกี่ ยวกับ
การด้อ ยค่ า และรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ เงิ น ลงทุ นในบริ ษ ัท ย่อย และ
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สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตน ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
 ประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก ารประเมิ น มู ลค่ า
ข้อ 3.8 ข้อ 3.12 ข้อ 3.13 ข้อ 11 และข้อ 14 ตามลําดับ
และข้อสมมติฐานที่ สําคัญที่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นํามาใช้ใน
การประมาณค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การด้ อยค่ าของอุปกรณ์และสิ นทรั พย์ ไม่ มีตวั ตนภายใต้ สัญญา
อนุญาตให้ ดําเนินการ

เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ ยวกับการด้อยค่าของอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและ
ข้อ สมมติ ฐ านที่ สํ าคัญ ที่ ผู ้บ ริ หารของกลุ่ มบริ ษัท นํ ามาใช้ ในการ
ประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
คื อ การแสดงมู ล ค่ าของอุ ป กรณ์ แ ละสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต วั ตนภายใต้
สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ําเนิ น การ ค่ าเผื่ อการด้อยค่ าของอุ ป กรณ์ แ ละ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญ ญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการให้เป็ นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้ งนี้ นโยบายการบั ญ ชี เรื่ องที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สิ นทรั พ ย์
ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ การด้อยค่า รายละเอียด
เกี่ ยวกับ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และรายละเอี ยดของสิ นทรั พย์
ไม่ มี ต ัว ตนภายใต้ สั ญ ญาอนุ ญาตให้ ด ํ าเนิ นการได้ เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 3.9 ข้อ 3.10 ข้อ 3.13 ข้อ 13 และ
ข้อ 14 ตามลําดับ
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วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
 ทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ ขั้ น ตอน การป ฏิ บั ติ งาน และ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้การด้อยค่า
 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายใน
 ทดสอบความมี ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บ ัติ ตามการควบคุ ม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่า และ
 ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับ
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
 ประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก ารประเมิ น มู ลค่ าและ
ข้อสมมติ ฐานที่ สํ าคัญที่ ผู ้บริ หารของบริ ษัท นํามาใช้ ใน
ประมาณค่ าเผื่ อ การด้อ ยค่ าของอุ ป กรณ์ และสิ นทรั พ ย์
ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ซึ่งข้าพเจ้า
ได้รับข้อมูลอื่นในรายงานประจําปี ฉบับเตรี ยมเผยแพร่ ก่อนวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอื่นดังกล่าว
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นในรายงานประจําปี ฉบับเตรี ยมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ขา้ พเจ้าต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั
หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู งแต่ ไ ม่ ได้เป็ นการรั บ ประกัน ว่ า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมู ลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ใน
การดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่ าวไว้ในรายงานของผู ้ส อบบั ญ ชี ข องข้าพเจ้าโดยให้ สั งเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้อ ง
ในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆที่สาํ คัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที ่ไ ด้ว างแผนไว้แ ละประเด็น ที ่มีน ยั สํา คัญ ที ่พ บจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 31 มกราคม 2561

ชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2560
บาท

31 ธันวาคม
2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2560
2559
2559
บาท
บาท
บาท

1,960,770,857
3,407,069,423
1,666,859,482
90,824,861
244,591,079
124,813,587
93,203,229
1,837,189,239
9,425,321,757

2,683,685,053
3,537,888,499
2,427,969,689
124,368,293
18,185,988
323,878,790
11,373,239
9,127,349,551

683,765,774
3,436,461,878
1,957,412,837
190,369,034
244,591,079
106,892,786
25,951,957
6,645,445,345

477,958,084
3,540,581,148
1,721,754,705
302,799,910
18,185,988
235,029,321
15,681,613
6,311,990,769

1,253,746,837
1,574,220,655
1,361,316,236
211,886,621
168,520,658
160,423,960
32,865,381
4,762,980,348

5
11
11
13

1,712,137,550
1,356,700,860
7,859,316,266

2,145,946,584
1,417,200,767
9,347,159,923

1,752,137,549
1,674,859,190
1,356,700,860
7,794,040,539

2,175,946,584
2,027,097,883
1,417,200,767
8,441,135,667

2,161,864,194
3,955,685,945
1,210,350,988
8,073,204,433

14
14
14
15
16

3,986,568,906
15,632,576
427,047,889
775,824,882
380,643,468
16,513,872,397

9,204,747,659
17,650,218
710,771,623
310,411,352
558,527,020
23,712,415,146

3,986,568,906
15,632,576
333,565,036
704,853,399
361,623,550
17,979,981,605

9,204,747,659
17,650,218
422,338,668
83,079,498
519,167,622
24,308,364,566

11,227,186,999
19,667,859
515,934,767
86,460,112
838,416,858
28,088,772,155

25,939,194,154

32,839,764,697

24,625,426,950

30,620,355,335

32,851,752,503

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ั ญาอนุญาต
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ให้ดาํ เนินการ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6
7
8
5
5
5
9
10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2560
บาท

31 ธันวาคม
2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2560
2559
2559
บาท
บาท
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว
หนี้สินสุ ทธิ ในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

17
18
5

866,662,159
829,729

230,000,000
1,417,118,257
49,369

658,855,472
23,522,941

683,564,020
2,262,237

1,460,520,587
673,890,214
2,539,821

17

421,788,460
218,392,223
263,344,848
7,225,864
95,844,393

728,871,183
805,729,858
316,222,960
32,836,808
81,346,770

421,788,460
60,020,292
263,344,848
63,253,253

667,991,230
277,360,149
316,222,960
7,156,197
77,519,266

7,992,543
1,126,768,104
676,917,443
333,401,729
55,972,634
72,919,034

10

1,055,257,237
2,929,344,913

3,612,175,205

1,490,785,266

2,032,076,059

4,410,922,109

17

7,024,628,257
226,645,680
-

9,265,989,310
248,417,250
-

7,061,628,257
226,645,680
576,045,267

9,202,060,708
248,417,250
82,222,033

9,905,129,460
250,151,220
-

175,939,941
302,925,926
7,730,139,804

429,770,347
362,240,425
10,306,417,332

148,950,511
299,278,905
8,312,548,620

207,511,871
338,461,308
10,078,673,170

208,848,138
392,876,579
10,757,005,397

10,659,484,717

13,918,592,537

9,803,333,886

12,110,749,229

15,167,927,506

19

4, 11
20
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม
2560
บาท

31 ธันวาคม
2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2560
2559
2559
บาท
บาท
บาท

5,499,884,200

5,499,884,200

5,499,884,200

5,499,884,200

5,494,512,700

5,480,333,200
4,324,626,137

5,479,969,700
4,305,387,362

5,480,333,200
4,324,626,137

5,479,969,700
4,305,387,362

5,479,687,700
4,301,989,672

549,988,420
4,201,676,132
265,469,175
14,822,093,064
457,616,373
15,279,709,437

549,988,420
7,614,333,524
559,927,100
18,509,606,106
411,566,054
18,921,172,160

549,988,420
4,201,676,132
265,469,175
14,822,093,064
14,822,093,064

549,988,420
7,614,333,524
559,927,100
18,509,606,106
18,509,606,106

549,451,270
6,715,451,453
637,244,902
17,683,824,997
17,683,824,997

25,939,194,154

32,839,764,697

24,625,426,950

30,620,355,335

32,851,752,503

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

22

22

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การดําเนินงานต่ อเนื่อง
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้คา่ ก่อสร้างภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
2560
2559
บาท
บาท

หมายเหตุ
5
25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่)
2560
2559
บาท
บาท

6,688,843,268
186,400
152,243,504
387,141,296
7,228,414,468

8,641,553,129
105,000
151,970,327
187,578,884
8,981,207,340

5,878,290,011
186,400
152,315,241
253,622,355
6,284,414,007

7,076,757,129
105,000
162,693,134
331,269,089
7,570,824,352

4,312,036,220
186,400
978,521,346
105,906,051
1,515,011,381
3,308,681,047
63,129,812
382,429,405
10,665,901,662

4,511,442,164
105,000
1,057,053,328
195,014,783
1,227,922,658
88,155,149
337,557,961
7,417,251,043

3,778,396,818
186,400
978,521,346
99,321,380
848,276,646
3,196,000,000
62,764,012
378,304,300
9,341,770,902

3,867,990,052
105,000
1,057,053,328
155,421,301
787,150,835
87,800,291
337,745,898
6,293,266,705

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
29

196,184,926
(3,241,302,268)
454,566,970

198,469,354
1,762,425,651
(270,253,103)

(263,785,847)
(3,321,142,742)
534,407,444

506,207,579
1,783,765,226
(291,592,678)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง

(2,786,735,298)

1,492,172,548

(2,786,735,298)

1,492,172,548

325,660,831

291,088,913

136,958,006

119,600,588

(2,461,074,467)

1,783,261,461

(2,649,777,292)

1,611,773,136

(2,649,777,292)

1,611,773,136

(2,649,777,292)

1,611,773,136

188,702,825
(2,461,074,467)

(430)
171,488,755
1,783,261,461

(2,649,777,292)

1,611,773,136

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ต้นทุนค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

การดําเนินงานทีย่ กเลิก
กําไรสําหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ จากภาษี

26
5

10

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
การดําเนินงานต่อเนื่อง
การดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น - การดําเนินงานต่ อเนื่อง (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
2560
2559
บาท
บาท

หมายเหตุ
30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่)
2560
2559
บาท
บาท

(2.42)
(2.42)

1.47
1.47

(2.42)
(2.42)

1.47
1.47

(2.54)
(2.54)

1.36
1.36

(2.54)
(2.54)

1.36
1.36

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
2560
2559
บาท
บาท

หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

(2,461,074,467)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไรจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

15,874,884
(2,674,819)
13,200,065

รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
ขาดทุนที่ยงั ไม่รับรู ้จากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนที่โอนไปกําไรหรื อขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

1,783,261,461

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่)
2560
2559
บาท
บาท
(2,649,777,292)

4,762,288
(452,300)
4,309,988

1,611,773,136

-

(288,274,898)
(17)

(74,763,946)
-

(288,274,898)
(17)

(74,763,946)
-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(1,564,964)
5,996,514
(886,310)
(284,729,675)
(271,529,610)
(2,732,604,077)

11,257,263
(18,361,763)
266,680
(81,601,766)
(81,601,766)
1,701,659,695

(1,564,964)
5,996,514
(886,310)
(284,729,675)
(280,419,687)
(2,930,196,979)

11,257,263
(18,361,763)
266,680
(81,601,766)
(81,601,766)
1,530,171,370

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(2,930,196,979)
197,592,902
(2,732,604,077)

1,530,171,800
171,487,895
1,701,659,695

(2,930,196,979)
(2,930,196,979)

1,530,171,800
(430)
1,530,171,370

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ
22
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
22
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
31
การจ่ายคืนทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

30

โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

5,479,687,700

4,301,989,672

549,451,270

282,000
282,000

3,397,690
3,397,690

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท
6,715,451,453

17,237,023

-

(712,353,915)
(712,353,915)

(3,679,690)
7,963,654
4,283,964

1,611,773,136
1,611,773,136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

537,150

(537,150)

549,988,420

7,614,333,524

5,479,969,700

4,305,387,362

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอื่น การลดสัดส่ วน ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่ วนของ
หุ้นเป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถ้ ือหุน้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

21,520,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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328,844,656

-

328,844,656

285,392,125

-

(74,763,946)
(74,763,946)
210,628,179

5,771,098

-

(6,837,820)
(6,837,820)
(1,066,722)

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่
บาท

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
บาท

637,244,902

17,683,824,997

426,955,757

18,110,780,754

(3,679,690)
7,963,654
4,283,964

7,963,654
(712,353,915)
(704,390,261)

(144,654,426)
(42,223,602)
(186,878,028)

7,963,654
(857,008,341)
(42,223,602)
(891,268,289)

(81,601,766)
(81,601,766)

1,611,773,136
(81,601,766)
1,530,171,370

171,488,325
171,488,325

1,783,261,461
(81,601,766)
1,701,659,695

559,927,100

18,509,606,106

411,566,054

18,921,172,160

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ
22
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
22
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
31
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

30

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

5,479,969,700

4,305,387,362

549,988,420

363,500
363,500

19,238,775
19,238,775

5,480,333,200

4,324,626,137

-

549,988,420

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท
7,614,333,524

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอื่น การลดสัดส่ วน ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่ วนของ
หุ้นเป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถ้ ือหุน้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
21,520,987

(19,602,275)
9,874,025
(767,190,088)
(767,190,088) (9,728,250)

(2,649,777,292)
4,309,988
(2,645,467,304)
4,201,676,132

11,792,737

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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328,844,656

-

210,628,179

-

(1,066,722)

-

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่
บาท

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
บาท

559,927,100

18,509,606,106

411,566,054

18,921,172,160

(19,602,275)
9,874,025
(9,728,250)

9,874,025
(767,190,088)
(757,316,063)

(151,542,583)
(151,542,583)

9,874,025
(918,732,671)
(908,858,646)

(17)
(17)

(288,274,898)
(288,274,898)

3,545,240
3,545,240

(284,729,675)
(284,729,675)

(2,649,777,292)
(280,419,687)
(2,930,196,979)

188,702,825
8,890,077
197,592,902

(2,461,074,467)
(271,529,610)
(2,732,604,077)

328,844,639

(77,646,719)

2,478,518

265,469,175

14,822,093,064

457,616,373

15,279,709,437

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ตามที่รายงานในงวดก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (ปรับปรุงใหม่ )
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

4

22
22
31

30

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

5,479,687,700
5,479,687,700

4,301,989,672
4,301,989,672

282,000
282,000

3,397,690
3,397,690

-

-

-

-

5,479,969,700

4,305,387,362

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

549,451,270
549,451,270

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่ )
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอื่น การลดสัดส่วน
ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ
หุ้นเป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถ้ ือหุน้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,767,092,570
2,948,358,883
6,715,451,453

17,237,023
17,237,023

-

(712,353,915)
(712,353,915)

(3,679,690)
7,963,654
4,283,964

-

1,611,773,136
1,611,773,136

-

-

537,150

(537,150)

-

-

549,988,420

7,614,333,524

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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21,520,987

328,844,656
328,844,656

-

-

328,844,656

285,392,125
285,392,125

-

(74,763,946)
(74,763,946)
210,628,179

5,771,098
5,771,098

-

(6,837,820)
(6,837,820)
(1,066,722)

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั
บาท

17,237,023
620,007,879
637,244,902

14,115,458,235
3,568,366,762
17,683,824,997

(3,679,690)
7,963,654
4,283,964

7,963,654
(712,353,915)
(704,390,261)

(81,601,766)
(81,601,766)

1,611,773,136
(81,601,766)
1,530,171,370

559,927,100

18,509,606,106

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่รายงานในงวดก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่ )
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

4

22
22
31

30

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

5,479,969,700
5,479,969,700

4,305,387,362
4,305,387,362

363,500
363,500

19,238,775
19,238,775

5,480,333,200

4,324,626,137

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

549,988,420
549,988,420

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอื่น การลดสัดส่วน
ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ
หุ้นเป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถ้ ือหุน้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,081,939,772
1,532,393,752
7,614,333,524

21,520,987
21,520,987

-

(767,190,088)
(767,190,088)

(19,602,275)
9,874,025
(9,728,250)

-

(2,649,777,292)
4,309,988
(2,645,467,304)

549,988,420

4,201,676,132

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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11,792,737

328,844,656
328,844,656

-

210,628,179
210,628,179

-

(1,066,722)
(1,066,722)

-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั
บาท

20,454,265
539,472,835
559,927,100

16,437,739,519
2,071,866,587
18,509,606,106

(19,602,275)
9,874,025
(9,728,250)

9,874,025
(767,190,088)
(757,316,063)

(17)
(17)

(288,274,898)
(288,274,898)

3,545,240
3,545,240

(284,729,675)
(284,729,675)

(2,649,777,292)
(280,419,687)
(2,930,196,979)

328,844,639

(77,646,719)

2,478,518

265,469,175

14,822,093,064

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
บาท

2559
บาท

(2,461,074,467)

1,783,261,461

(2,649,777,292)

1,611,773,136

13

910,015,082

773,279,858

699,697,390

542,608,146

14
14
14

2,022,365,154
2,017,642
125,264,936
3,308,681,047
(159,053,634)
9,874,025
400,807,998
(297,171,291)
1,065,891
494,032,966
12,931,779
(4,798,459)
1,691,518
950,001

2,022,544,340
2,002,650
127,039,726
(130,344,693)
7,963,654
358,781,093
(125,457,532)
1,065,891
138,114,229
15,749,802
(10,132,316)
566,630
523,335

2,022,365,154
2,017,642
95,119,440
3,196,000,000
(151,947,441)
9,874,025
378,304,300
(207,898,131)
1,065,891
109,609,606
12,189,598
(4,036,281)
32,789
-

2,022,544,340
2,017,642
95,111,935
(132,675,027)
7,963,654
337,745,898
(20,512,752)
1,065,891
116,272,388
16,016,830
(17,749,925)
113,995
6,472

(196,184,926)
(383,352,970)
3,788,062,292

(198,469,354)
347,609,167
23,289,922
5,137,387,863

126,827,841
(534,407,444)
3,105,037,087

(625,808,167)
291,592,678
23,289,922
4,271,377,056

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รายได้จากการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ ืม
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
การตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อื่นๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่)
2560
2559
บาท
บาท

22

17, 27
8

11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
บาท

หมายเหตุ

2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่)
2560
2559
บาท
บาท

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(234,633,428)
33,311,762
147,918,136
(27,229,677)
132,322,907
(112,096,459)
780,360
(465,788,925)
(52,878,113)
21,961,645
(17,929,002)
143,402
(234,177,100)
2,979,767,800

(121,871,376)
(41,810,316)
(109,830,084)
25,275,538
278,195,231
82,639,729
(174,635)
71,773,499
(17,178,769)
(26,138,244)
(42,365,234)
11,642,956
(536,516,788)
4,711,029,370

(402,775,404)
112,358,336
117,282,165
(11,931,498)
135,139,062
(9,947,827)
21,179,158
(217,339,857)
(52,878,113)
(11,416,741)
(17,246,337)
15,686,080
(112,939,711)
2,670,206,400

(472,554,387)
(94,348,010)
(90,658,712)
14,939,591
289,391,042
(5,082,593)
129,385
(399,557,294)
(17,178,769)
9,656,752
(42,743,642)
597,824
(336,761,820)
3,127,206,423

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้กยู ้ ืมแก่การร่ วมค้า
เงินให้กยู ้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสําหรับซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับสุ ทธิ จากการคืนทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายสุ ทธิ เพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

161,005,365
98,250,625
(303,764,408)
7,783,701
18,185,988
(27,857,560)
(46,396,289)

135,818,555
(1,911,097,571)
(1,075,377,355)
15,712,680
150,199,775
(9,268,896)
(2,694,012,812)

155,761,047
431,473,936
108,550,819
(46,048,295)
5,316,561
18,185,988
(10,000,000)
(1,449,807)
(1,272,348)
660,517,901

129,476,850
2,147,194,820
(1,967,693,895)
(914,012,339)
31,047,884
150,199,775
(30,000,000)
(1,409,907)
211,724,581
(16,110,143)
(259,582,374)

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
บาท

2559
บาท

(918,734,829)
480,000,000
(2,496,861,589)
(391,157,693)
(3,326,754,111)

(856,999,270)
2,433,672,383
(3,926,269,284)
(41,921,918)
(342,963,191)
(2,734,481,280)

(767,190,088)
(1,976,063,810)
(381,704,594)
(3,124,958,492)

(712,353,915)
1,793,672,383
(3,264,778,201)
(1,126,768,104)
(333,172,929)
(3,643,400,766)

(393,382,600)
2,683,685,053
(329,573,477)

(717,464,722)
3,401,140,969
-

205,765,809
477,958,084
-

(775,776,717)
1,253,746,837
-

41,881
1,960,770,857

8,806
2,683,685,053

41,881
683,765,774

(12,036)
477,958,084

40,351,222
38,559,624

21,361,200
43,369,654

7,724,688
34,640,408

10,119,873
38,561,099

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืม
ชําระคืนเงินกูย้ ืม
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชําระคืนทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ จากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

31
17

6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่)
2560
2559
บาท
บาท

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็ นเงินเชื่อ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนเรื อนหุน้ และการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สํารอง
ส่วนงานดําเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ภาษีเงินได้
20

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

สารบัญ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์อื่น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริ ษทั อิ นทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (ถือหุ ้นร้อยละ 41.14) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ประกอบธุ รกิจหลักในการให้บริ การวงจรดาวเทียม
เพื่อการสื่ อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริ การเนื้อหา
สําหรับ เครื อข่ายบรอดแบนด์ จัดจําหน่ ายอุ ปกรณ์ รับ สัญ ญาณโทรทัศน์ บริ การศู นย์ข อ้ มู ล อิ นเทอร์ เน็ ต บริ การ
อินเทอร์เน็ต บริ การรับ-ส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริ การให้คาํ ปรึ กษาด้านเทคนิ คที่เกี่ยวกับดาวเทียม บริ การธุ รกิจ
กระจายเสี ยงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริ การจัดพิมพ์และโฆษณาสมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ บริ การ
โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต บริ การระบบโทรศัพท์ บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริ การด้านวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่ อสารและอิเลคโทรนิ คส์ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบธุ รกิจภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
ต่าง ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีการประกอบกิ จการใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิ งคโปร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มอริ เชียส เกาะบริ ติช-เวอร์จิน ญี่ปุ่นและอินเดีย
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับกระทรวงคมนาคมเพื่อดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารเป็ นเวลา 30 ปี โดยบริ ษทั มีสิทธิ ในการ
บริ หารกิจการและการให้บริ การวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่ อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใช้วงจรดาวเที ยมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเที ยมภายในระยะเวลา 30 ปี ซึ่ งปั จจุบนั สัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะหมดอายุในปี 2564
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และ
กิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ซึ่ งบริ ษทั มี สิท ธิ ให้บริ การโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 20 ปี และจะหมดอายุในปี 2575
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กจิ การ
จัดตั้ง

จัดจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
โทรทัศน์ บริ การให้คาํ ปรึ กษาและ
ติดตั้งระบบสําหรับเครื อข่ายบรอด
แบนด์แบบครบวงจร (System
Integration)

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ไอพีสตาร์ จํากัด

จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4

เกาะบริ ติชเวอร์จิน

100

100

บริ ษทั สตาร์ นิวเคลียส จํากัด

ให้บริ การด้านวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่ อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์

เกาะบริ ติชเวอร์จิน

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
พีทีอี จํากัด
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

สิ งคโปร์

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วสิ
จํากัด

มอริ เชียส

100

100

ชื่ อกิจการ

บริ ษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั ดีทีวี เซอร์วิส จํากัด

จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4

23

ส่ วนได้ เสี ยใน
ความเป็ นเจ้ าของ
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่ อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กจิ การ
จัดตั้ง

บริ ษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค
จํากัด

จัดจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม

บริ ษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย
พีทีวาย จํากัด

จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

100

100

บริ ษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด

ให้บริ การด้านธุรกิจกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จํากัด

จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ นิวซี แลนด์ จํากัด จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด์

นิวซี แลนด์

100

100

บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
แซทเทลไลท์ จํากัด

จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8

มอริ เชียส

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)
ไพรเวท จํากัด

จัดจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมและบริ การให้คาํ ปรึ กษา
ด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับดาวเทียม

อินเดีย

100

100
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กัมพูชา

ส่ วนได้ เสี ยใน
ความเป็ นเจ้ าของ
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
100
100

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่ อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จํากัด

ให้บริ การด้านเทคโนโลยี

บริ ษัทย่ อยทางอ้ อมของบริษัท
บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จํากัด (มหาชน)
(สิ นทรั พย์ ไ ม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อ
ขาย)

ประกอบธุรกิจในการให้บริ การ
ศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ตและ
บริ การรับ-ส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมเพือ่ การสื่ อสาร

บริ ษทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์
ซิสเทม พีทีวาย จํากัด

การร่ วมค้าของบริ ษทั
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส
พีทีอี จํากัด

ประเทศที่กจิ การ
จัดตั้ง

100

100

ไทย

42.07

42.07

ให้บริ การด้านการสื่ อสารข้อมูล
ผ่านดาวเทียมและโซลูชนั่ เพื่อ
ธุรกิจ

ออสเตรเลีย

100

100

ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุน
ด้านการสื่ อสารโทรคมนาคมใน
ระดับนานาชาติ

สิ งคโปร์

51

51

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

24.99

24.99

การร่ วมค้ าของบริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ ส พีทีอี จํากัด
ให้บริ การโทรศัพท์พ้นื ฐาน
บริ ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์
จํากัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์
สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต

มอริ เชียส

ส่ วนได้ เสี ยใน
ความเป็ นเจ้ าของ
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

รายการระหว่างกิ จการที่มีสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว งบการเงิน
รวมสํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ได้ร วมข้อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ยสํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ตรวจสอบแล้ว
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จัดทําขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรู ปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่าง
อย่างมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ องกําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีใน
งบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
สภาวิชาชี พบัญ ชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทุกฉบับมาถือปฏิ บตั ิ การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่มาถื อปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่อนโยบายการบัญ ชี
วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั หรื อบริ ษทั ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับ ปรุ งใหม่ ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญ ชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป และไม่ ได้มีการนํามาใช้สําหรั บการจัดทํางบการเงิน นี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 38
2.2 เกณฑ์ การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.3 สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
26

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.4 การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญ ชี แ ละการรายงานจํานวนเงิ นที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้วจิ ารณญาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ ึงมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญที่สุดต่อจํานวนเงิน
ที่รับรู ้ในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 11 การจัดประเภทการร่ วมค้า
หมายเหตุขอ้ 11 การจัดทํางบการเงิ น รวม: กลุ่ม บริ ษ ทั มี อาํ นาจควบคุ ม โดยพฤติ นัย (De facto control)
เหนือผูไ้ ด้รับการลงทุน
(2) การประมาณการข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งมี
การปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 8
หมายเหตุขอ้ 9
หมายเหตุขอ้ 11, 13, 14
หมายเหตุขอ้ 13
หมายเหตุขอ้ 14

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสิ นค้าคงเหลือ
ข้อสมมติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้ดาํ เนินการ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

หมายเหตุขอ้ 15
หมายเหตุขอ้ 20
หมายเหตุขอ้ 22

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
27

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุขอ้ 32
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หมายเหตุขอ้ 34 และ 35 ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
3.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุ ม หมายถึ งอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ น งานของกิ จการเพื่ อ ให้ ได้ม าซึ่ ง
ประโยชน์จากกิ จกรรมของกิ จการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กิ จการต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่
เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนดวันที่
ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ กําไรจากการซื้ อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่
เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษ ทั ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึ งมู ลค่า
ยุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื้ อเมื่อ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ูกซื้อ ให้ใช้ราคา
ที่ ต่ าํ กว่าระหว่าง มู ลค่ าจากการยกเลิ กสัญ ญาตามที่ ระบุ ในสัญ ญา และมู ลค่ าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
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หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผูถ้ ูก
ซื้ อถืออยู่ (โครงการผูถ้ ูกซื้ อ) ขึ้นอยู่กบั ต้นทุนบริ การในอดีต ผูซ้ ้ื อต้องวัดส่ วนของโครงการทดแทนด้วยมู ลค่าตาม
ราคาตลาดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอน หากมี ขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับการทํางานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มู ลค่าซึ่ งรวมอยู่ในสิ่ งตอบแทนที่ โอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รั บ รู ้ เป็ นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลังการรวมธุรกิจ
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมี ภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้ อ
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับ การซื้ อของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ าที่ ป รึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิจซึ่ งเกิ ดจากการโอนส่ วนได้เสี ยในกิจการภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งควบคุมกลุ่มบริ ษทั ถือเป็ น
การเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นงวดของปี เปรี ยบเทียบก่อนหน้าสุ ดหรื อ ณ วันที่มีการรวมธุ รกิ จ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วนั ใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุ งงบการเงินเปรี ยบเทียบ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา
จะถูกรับรู ้ดว้ ยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดทํางบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุน้ ที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนควบคุม
ส่วนประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจถือเป็ นส่ วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริ ษทั เว้นแต่ส่วนที่
ได้มานั้นได้รับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู ้โดยตรงในส่ วนของเจ้าของ
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั้นทําให้เกิดผล
กระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
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การสู ญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้แก่ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มี การควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการ
ร่ วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุน
การทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุ นและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงิน
ลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่
ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่ เมื่ อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
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3.2 เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
จากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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เมื่ อหน่ วยงานต่างประเทศถู กจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ ท าํ ให้สู ญเสี ยการควบคุ ม ความมี
อิ ท ธิ พ ลอย่างมี ส าระสําคัญ หรื อ การควบคุ ม ร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
หน่ วยงานต่ างประเทศนั้นต้องถู กจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุ นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรขาดทุ นจากการ
จําหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า
เพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมที่มีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอด
สะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
3.3 เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมื อทางการเงินที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เกิ ดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิ จกรรมลงทุน เครื่ องมือทาง
การเงินที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกําหนดให้เป็ น
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
รายการดังกล่าวบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อ ขาดทุ น จากการวัด มู ล ค่ าใหม่ ให้ เป็ นมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมบัน ทึ กในกําไรหรื อ ขาดทุ น ทัน ที อย่างไรก็ ต าม
หากตราสารอนุพนั ธ์เข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง การบันทึกรายการกําไรหรื อขาดทุนจากการ
ตีราคาจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน
ถ้ามีราคาตลาด ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้า
ตามสัญญากับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่รายงานที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ย
ประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่ มี สภาพคล่องสู ง และมี ระยะเวลาครบกําหนดเริ่ มแรกภายใน 3 เดื อนหรื อน้อยกว่า เงินเบิ กเกิ นบัญ ชี
ธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงานในงบกระแสเงินสด
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3.5 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวีย นอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า โดยคํานวณสุ ทธิ จากเงินมัดจํารับจากลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
3.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ราคาทุนที่ซ้ื อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุน
ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยใน
การผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื
มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าํ เป็ น
โดยประมาณในการขาย
3.7 สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวีย นที่จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ ที่ถือไว้ เพื่อขาย
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวีย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ที่ ย กเลิ ก ซึ่ งประกอบด้ว ยสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ) ที่ จ ัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสู งมากที่ มูลค่าที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขายมากกว่ามาจากการใช้สิ น ทรัพ ย์น้ ัน ต่ อ ไป สิ น ทรั พ ย์ (หรื อ ส่ วนประกอบของกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ที่ ย กเลิ ก )
วัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าสําหรับกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกนําไปปันส่ วนให้กบั ค่าความนิยมเป็ นลําดับแรก แล้วจึงปั นส่ วนให้กบั ยอดคงเหลือ
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัดส่ วน ยกเว้นไม่ปันส่ วนรายการขาดทุนให้กบั สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี และอสังหาริ ม ทรั พย์เพื่ อ การลงทุ น ผลขาดทุ น จากการด้อยค่าสําหรั บการ
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรื อถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุน
จากการจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรั พย์ไม่ มี ตวั ตนและอาคารและอุป กรณ์ ที่ ถู กจัดประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ที่ ถื อ ไว้เพื่อ ขายจะหยุดบัน ทึ กค่าตัด
จําหน่ายหรื อค่าเสื่ อมราคา รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยก็จะหยุดบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
3.8 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคา
ทุ น ซึ่ งรวมถึ งต้น ทุ น การทํารายการ ภายหลังรั บ รู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่ งกําไรหรื อขาดทุ น และกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวันที่บริ ษทั
สู ญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นที่ จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือ
ไว้จนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที่ เป็ นตัว เงิ น บัน ทึ ก ในกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ส่ ว นผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าและผลต่ างจากการ
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่างประเทศรั บ รู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น เมื่ อ มี การตัด จําหน่ ายเงิน ลงทุ น จะรับ รู ้ ผลกําไรหรื อ
ขาดทุนสะสมที่ เคยบันทึ กในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากําไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่ มี
ดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่
รายงาน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมด
3.9 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุ นของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึ งต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน อยู่ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้ง านได้ต ามความประสงค์ ต้น ทุ น ในการรื้ อถอน การขนย้าย
การบู รณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรั พย์และต้นทุ นการกู้ยืม สําหรับ เครื่ อ งมื อที่ ควบคุ มโดยลิ ขสิ ท ธิ์ ซอฟแวร์ ซึ่ งไม่
สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ ในกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมู ลค่ายุติธรรมหรื อมู ลค่าปั จจุ บ นั ของจํานวนเงิ นขั้น ตํ่าที่ ต้องจ่ายตามสัญ ญาเช่ าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สําหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่ใ ห้ เช่ า
สิ น ทรั พ ย์ที่ ให้ เช่ าตามสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานรวมแสดงอยู่ ในอาคารและอุ ป กรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิ น และ
ตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับอาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งมีลกั ษณะคล้ายคลึง
กัน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้น ทุ น ในการเปลี่ ย นแทนส่ วนประกอบจะรั บ รู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ล ค่ าตามบัญ ชี ของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมู ลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถู กตัดจําหน่ ายตามมู ลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื ออายุสัญญาเช่าในกรณี ที่อายุสัญญาเช่าสั้นกว่า ประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

30 ปี
5-10 ปี
5-18 ปี
5-18 ปี
3-5 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.10 สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตวั ตนภายใต้ สัญญาอนุญาตให้ ดําเนินการ
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนภายใต้สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ด าํ เนิ น การประกอบด้วย สิ ท ธิ ในการเรี ย กเก็บ ค่ าบริ การจากการ
ให้บริ การดาวเทียมภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
วิธีการตัดจําหน่ าย ตัดจําหน่ ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสิ นทรัพย์หรื ออายุของสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
3.11 ค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการออกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาว และตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของหุน้ กูห้ รื ออายุของสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว
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3.12 สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตวั ตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุ น หัก ผลขาดทุ น จากการด้อยค่ าสะสม สําหรับ ตราสารทุ น – การบัญ ชี ด้านผูล้ งทุ น มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข อง
ค่าความนิ ยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่ วน
ให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยรวมถึงค่าความนิยม
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ ง ความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นของโครงการเพื่อการพัฒนา (ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อที่
ปรับปรุ งขึ้น) รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความสําเร็ จ
โดยการประเมินความเป็ นไปได้ท้ งั ทางพาณิ ชยกรรมและทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ส่ วนรายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาที่ ได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวด
ก่อนไม่สามารถรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ในงวดถัดไป ต้นทุนการพัฒนาที่บนั ทึ กเป็ นสิ นทรัพย์จะเริ่ มตัดจําหน่ายเมื่อเริ่ ม
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพือ่ การพาณิ ชย์
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม
สิ นทรั พย์ ไ ม่ มีตัวตนอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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ต้น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัวตนอื่ น ประกอบด้ว ยค่ าพัฒ นาเทคโนโลยี ข องดาวเที ย มไอพี ส ตาร์ ค่ าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายทางการค้าและใบอนุญาตโดยมีกาํ หนดตัดจ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยมีระยะเวลาตัดจําหน่ายระหว่าง 5 ปี ถึง 15.75 ปี
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่ ซ้ื อมาจะเริ่ มตัดจําหน่ ายเมื่ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3-5 ปี
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.13 การด้ อยค่า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุ นจากการด้อยค่ารับรู ้ เมื่ อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อมู ลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่มู ลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่ จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่าของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู กกลับ รายการ เมื่ อ มู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น เพิ่ ม ขึ้ น ใน
ภายหลัง และการเพิ่ ม ขึ้ น นั้น สัม พัน ธ์ โดยตรงกับ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าที่ เคยรั บ รู ้ ในกําไรหรื อ ขาดทุ น ส่ ว น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกิน
กว่ามู ล ค่ าตามบัญ ชี ภ ายหลังหั ก ค่ าเสื่ อ มราคาหรื อ ค่ าตัด จําหน่ าย เสมื อ นหนึ่ งไม่ เคยมี ก ารบัน ทึ ก ขาดทุ น จาก
การด้อยค่ามาก่อน
3.14 หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึ กเริ่ มแรกในมู ลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึ กหนี้ สิน ที่ มี ภาระดอกเบี้ ยจะบันทึ กต่อ มาโดยวิธีราคาทุ น ตัดจําหน่ าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและ
ยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.15 เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน
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3.16 ประมาณการหนีส้ ิ นสํ าหรับผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการเงินสมทบ
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว
สิ นทรัพย์ของกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุ น
ภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชี พดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุ นจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ ันจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุ ญาตเป็ นประจําทุก 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคํานวณอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ นทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่ งการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัด มูล ค่า ใหม่ ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ที่ กาํ หนดไว้สุ ท ธิ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กําหนดดอกเบี้ย
จ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ายสุ ท ธิ และค่ าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ โครงการผลประโยชน์รับ รู ้
รายการในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบ นั และงวดก่ อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงิ น สดเพื่อให้เป็ นมู ลค่ า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิซ้ื อหุน้ ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ชําระด้วยตราสารทุน) รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับ
การเพิ่มขึ้นในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จํานวนที่รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่อนไขการให้บริ การที่เกี่ ยวข้อง
และเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน ซึ่ งเป็ นจํานวนที่เดิมเคยรับรู ้ตามจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่เข้า
เงื่ อ นไขการให้บ ริ ก ารที่ เกี่ ย วข้อ งและเงื่ อ นไขการได้รับ สิ ท ธิ ที่ ไ ม่ ใช่ เงื่ อ นไขเรื่ อ งตลาดทุ น ณ วัน ที่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ
สําหรับเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิซ้ื อหุ ้น ณ วันที่ให้สิทธิ
จะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุ งสําหรับผลต่างระหว่างจํานวนที่คาดไว้กบั ผลที่เกิดขึ้น
จริ ง
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มูลค่ายุติธรรมของจํานวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ น้ ที่เพิ่มขึ้นที่ชาํ ระด้วยเงินสดรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไป
กับการเพิ่มขึ้นในส่ วนของหนี้ สิน ตลอดระยะเวลาที่ พนักงานมี สิทธิ ได้รับชําระอย่างไม่มีเงื่อนไข หนี้ สินถูกวัด
มูลค่าใหม่ทุกๆ วันที่ในรายงานและวันที่จ่ายชําระ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
พนักงานในกําไรหรื อขาดทุน
3.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอัน
เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าประกันความเสียหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่าย
พิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันความเสี ยหาย และปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความ
น่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี ยหายดังกล่าว
3.18 รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่
แน่ นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
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รายได้จากการขายอุปกรณ์เกตเวย์พร้อมติดตั้งรับรู ้ดว้ ยวิธีอา้ งอิงกับขั้นความสําเร็ จของงาน ขั้นความสําเร็ จของงาน
วัดด้วยอัตราส่ วนของต้นทุ นของมูลค่างานที่ ท าํ เสร็ จจนถึงปั จจุบนั คิดเที ยบกับประมาณการต้นทุ นของมูลค่างาน
ทั้งหมด รายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนมูลค่า
งานทั้งหมดจะมีมูลค่าเกินกว่ารายได้จากค่างานทั้งหมด
รายได้จากการให้บริ การวงจรดาวเทียมและบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม บริ การอินเตอร์ เน็ตและบริ การ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริ การโทรศัพท์ รับรู ้เมื่อให้บริ การแก่ลูกค้า และมีความแน่นอนในการได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการให้บริ การนั้น
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ รับรู ้รายได้ภายในระยะเวลาและอัตราที่กาํ หนดในสัญญาเช่า
รายได้เกี่ ยวกับค่ าสิ ทธิ รับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้างซึ่ งเป็ นไปตามเนื้ อหาและความเป็ นจริ งเชิ งเศรษฐกิ จของข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
3.19 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผา่ น
ไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปั นผล
ของหุ ้นบุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้ สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน หรื อขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้า) และ ขาดทุนจาก
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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3.20 สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ค่าเช่าที่ อาจ
เกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ ม ต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญ ญาเช่าหรื อมี สัญ ญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยูก่ บั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของกลุ่มบริ ษทั
3.21 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปี
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่
ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี จะไม่ ถูกรั บ รู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็ นรายการ
ที่ ไ ม่ ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้น ไม่ มี ผลกระทบต่อกําไรขาดทุ น ทางบัญ ชี ห รื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษี ที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษ ทั คาดว่าจะได้รับ ผลประโยชน์ จากสิ น ทรั พย์ห รื อ จะจ่ ายชําระหนี้ สิ น ตามมู ล ค่ าตามบัญ ชี ณ วัน ที่ สิ้ น รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคํานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมี ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่ม
บริ ษทั เชื่อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบ
จากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยูบ่ นพื้นฐานการ
ประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะ
ทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงใน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วย
ภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อ มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมี จาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
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4.

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ถื อ ปฏิ บ ัติต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
งบการเงินเฉพาะกิ จการ ซึ่ งกําหนดให้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยสามารถใช้วิธี
ส่ วนได้เสี ยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า แทนการใช้วิธีราคาทุน
หรื อวิธีมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น และมาตรฐานดังกล่าวกําหนดให้ปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
กลุ่มบริ ษทั เลื อกใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการบันทึ กเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิ จการ
แทนการใช้วิธีราคาทุน มีผลให้นโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงจากนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
1 มกราคม 2559 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบจากการถื อ ปฏิ บ ัติ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง งบการเงิ น เฉพาะกิ จการ
ทําให้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งปรั บ ปรุ งย้อ นหลังงบการเงิ น ซึ่ งมี ผลกระทบต่ องบการเงิ น เฉพาะกิ จการบางรายการ ดังนี้
(ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม)
ตามที่
รายงานไว้เดิม
พันบาท

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบตั ิ
พันบาท

ตามที่
ปรับปรุ งใหม่
พันบาท

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า

1,460,031
137,639

2,495,655
1,072,712

3,955,686
1,210,351

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

3,767,092
17,237

2,948,359
620,008

6,715,451
637,245

งบแสดงฐานะการเงิน
ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ตามที่
รายงานไว้เดิม
พันบาท

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบตั ิ
พันบาท

ตามที่
ปรับปรุ งใหม่
พันบาท

1,152,571
137,639

874,526
1,279,562

2,027,097
1,417,201

-

82,222

82,222

6,081,940
20,454

1,532,394
539,473

7,614,334
559,927

-

307,738
198,469

307,738
198,469

กําไรก่อนภาษีเงินได้ จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง

3,319,331

(1,535,566)

1,783,765

กําไรจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง

3,027,738

(1,535,566)

1,492,172

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินสุ ทธิในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบกําไรขาดทุน
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การดําเนินงานต่ อเนื่อง
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
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ตามที่
รายงานไว้เดิม
พันบาท
การดําเนินงานทีย่ กเลิก
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบตั ิ
พันบาท

ตามที่
ปรับปรุ งใหม่
พันบาท

-

119,601

119,601

กําไรสํ าหรับปี

3,027,738

(1,415,965)

1,611,773

การแบ่ งปันกําไรส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

3,027,738

(1,415,965)

1,611,773

กําไรต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่ (บาท)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

2.76
2.76

(1.29)
(1.29)

1.47
1.47

กําไรต่ อหุ้น – การดําเนินงานต่ อเนื่อง
ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ (บาท)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

2.65
2.65

(1.29)
(1.29)

1.36
1.36
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามที่
รายงานไว้เดิม
พันบาท

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบตั ิ
พันบาท

ตามที่
ปรับปรุ งใหม่
พันบาท

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กําไรสํ าหรับปี

3,027,738

(1,415,965)

1,611,773

-

(74,764)

(74,764)

-

11,257

11,257

(1,333)

(17,029)

(18,362)

267

-

267

(1,066)

(80,536)

(81,602)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

3,026,672

(1,496,501)

1,530,171

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่

3,026,672

(1,496,501)

1,530,171

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงิน
ลงทุนเผือ่ ขายส่วนที่โอนไปกําไรหรื อขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี
-สุ ทธิจากภาษีเงินได้
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ตามที่
รายงานไว้เดิม
พันบาท

ผลกระทบ
จากการถือปฏิบตั ิ
พันบาท

ตามที่
ปรับปรุ งใหม่
พันบาท

3,027,738

(1,415,965)

1,611,773

(2,276,220)
92,000
9,772
3,127,206

2,143,545
(92,000)
(9,772)
(307,738)
(119,601)
(198,469)
-

(132,675)
(307,738)
(119,601)
(198,469)
3,127,206

งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
รายได้จากการลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรสําหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
5. บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ได้แก่ บุ คคลและหรื อกิ จการที่ มี อ าํ นาจควบคุ ม หรื อถู กควบคุ มไม่ ว่าจะเป็ นโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งกระทําผ่านบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน
นอกจากนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงการร่ วมค้าและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็ น
โดยตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมี
อํานาจชักจูง หรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิ บตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริ ษทั คํานึ งถึงเนื้ อหาของความสัมพันธ์มากกว่า
รู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (“Intouch”) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นประเทศไทย โดยถือ
หุ ้นคิ ดเป็ นอัตราร้อยละ 41.14 (2559: ร้ อยละ 41.14) ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั รายการที่ กลุ่มบริ ษทั มี กบั
บริ ษทั ในกลุ่ม Intouch และผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษ ัท คิ ด ราคาซื้ อ ขายสิ น ค้า และบริ ก ารกับ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ตามสั ญ ญาและเงื่ อ นไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดี ยวกับลูกค้าทัว่ ไป สําหรับรายการค่าที่ ปรึ กษาและบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั คิดราคาตามที่ ตกลงร่ วมกัน โดย
คํานวณตามอัตราร้อยละของสิ นทรัพย์ อนึ่ งรายการระหว่างบริ ษทั กับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (Codespace, Inc.)
คิดราคากันตามอัตราค่าบริ การรายชัว่ โมงบวกด้วยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

รายได้
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

968
290,679
1,163

896
447,431
1,892

1,919,389
63,171
-

2,053,628
102,140
-

รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวมรายได้

98,032
2,254
2
393,098

94,973
139
545,331

75,339
98,031
19
2,155,949

152,463
94,973
19
2,403,223
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

ค่าใช้ จ่าย
การซื้อสินค้ าและบริ การ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

6,009
21,250
36,986

140
6,518
16,868
44,627

102,269
51
14,365

197,791
38
15,535

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

485
12,584
107,992

1,691
11,822
116,578

446
16,034
6,836
63,354

1,379
10,879
5,667
88,336

ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
รวมค่าใช้ จ่าย

185,306

198,244

203,355

15,644
335,269
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

ลูกหนีก้ ารค้าและรายได้ ค้างรับ
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

52
54,293
54,345

293
33,544
60,053
93,890

332,109
22
2,648
334,779

359,741
8,080
2,904
370,725

รายได้ ค้างรั บ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

5,305
5,305

40
37,949
37,989

325,817
5,305
331,122

270,409
5,097
275,506

รวมลูกหนีก้ ารค้าและรายได้ ค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

59,650
(54,293)
5,357

131,879
(59,526)
72,353

665,901
(2,648)
663,253

646,231
(2,904)
643,327

ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม

90,825
90,825

232
124,136
124,368

99,544
90,825
190,369

232
178,432
124,136
302,800
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
เงินให้ ก้ยู ืมแก่กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ส่ วนทีห่ มุนเวีย น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
การร่ วมค้า

ส่ วนของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
การร่ วมค้า

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม

-

18,186
18,186

-

18,186
18,186

244,591
244,591

-

244,591
244,591

-

244,591

18,186

244,591

18,186

1,712,138
1,712,138
1,956,729

2,145,947
2,145,947
2,164,133

40,000
1,712,138
1,752,138
1,996,729

30,000
2,145,947
2,175,947
2,194,133

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอตั ราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
5.05 ถึง 5.17 ต่อปี (31 ธันวาคม 2559 : ร้อยละ 4.92 ต่อปี )
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่การร่ วมค้ามีอายุสญ
ั ญา 10 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยต่อปี ในอัตราร้อยละ LIBOR + 3
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่ การร่ วมค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

18,186
(18,186)
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาว
บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
การร่ วมค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

168,521
(150,200)
(135)
18,186

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

-

-

30,000
10,000
40,000

30,000
30,000

2,145,947
(189,218)
1,956,729

2,161,864
(15,917)
2,145,947

2,145,947
(189,218)
1,956,729

2,161,864
(15,917)
2,145,947
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

สิ นทรัพ ย์ หมุนเวีย นอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2
2

2
17
19

560
2
562

560
1
561

เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

919
3,732
4,651

333
4,998
4,082
9,413

16,956
765
2,339
20,060

44,773
333
1,243
46,349

เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

830
830

49
49

23,398
125
23,523

2,258
4
2,262

เงินรับล่วงหน้ าค่าบริการจากลูกค้า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

5,714
5,714

32
3,989
4,021

14,178
4,649
18,827

10,357
3,948
14,305
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,794
928
8,011
10,733

350
12,318
12,668

109,696
926
110,622

125,583
320
125,903

หนีส้ ิ นหมุนเวีย นอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

2,200
2,200

160
160

10
160
170

14,359
160
14,519

-

-

1,444

-

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวีย นอื่น
บริ ษทั ย่อย
ค่าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
101,279
107,927

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
- ต้นทุนบริ การที่แสดงรวมในค่าใช้จ่ายบริ หาร
- ต้นทุนดอกเบี้ยที่แสดงรวมในต้นทุนทางการเงิน
- การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

1,740
1,003
3,840
107,862
58

1,671
913
6,067
116,578

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
57,868
80,723
1,056
590
3,840
63,354

1,010
536
6,067
88,336

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตลอดเวลาที่ผ่านมากรรมการของกลุ่มกิ จการหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน อาจซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั รายการซื้ อ
เหล่านี้มีระยะเวลาและเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั พนักงานหรื อลูกค้า
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจําปี เบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่านี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุน
สัญญาสําคัญที่ทาํ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกันมีดังนี้
1. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระ
ค่าสิ ทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าสถานี ควบคุมเครื อข่ายภาคพื้นดิน (เกตเวย์)
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal
: “UT”) และร้อยละ 3 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
2. บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาในการดําเนินธุ รกิจทางด้านดาวเทียมกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้บริ การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้คาํ ปรึ กษา บริ ษทั ย่อยและกิจการที่อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันมีภาระผูกพันต่อบริ ษทั ที่จะต้องชําระค่าบริ การดังกล่าวตามสัญญาอีกเป็ นจํานวนเงิน
รวมประมาณ 33.48 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และ 14.60 ล้านบาท (2559 : ประมาณ 25.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และ
20.78 ล้านบาท) ค่ าบริ การเป็ นไปตามอัตราที่ ตกลงไว้ในสั ญ ญา คิ ดตามจํานวนที่ ใช้จริ งหรื อคิ ดตามจํานวน
การติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทาง
3. บริ ษ ัทได้ท าํ สั ญ ญากับบริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษ ทั ย่อยมี ภาระผูกพันในการให้บริ การรวมสัญ ญาณภาพ
สัญญาณเสี ยง และสัญญาณข้อมูล ซึ่ งบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าบริ การ เป็ นจํานวนเงิน 6,480 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและ
ประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงิน
ฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเงิน
ฝากประจํา
7.

งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
41,066
35,675

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
25,358
25,673

1,629,080
290,625
1,960,771

2,164,755
483,255
2,683,685

658,408
683,766

452,285
477,958

0.67%

0.59%

0.24%

0.29%

เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

เงินฝากระยะสั้นและตัว๋ แลกเงิน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

2,501,522
905,547

2,933,732
604,156

2,412,500
1,023,962

2,837,554
703,027

รวม

3,407,069

3,537,888

3,436,462

3,540,581

เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 เงิ น ฝากระยะสั้น และตัว๋ แลกเงิ น มี อ ตั ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 1.35 ถึ ง ร้ อ ยละ 1.70 ต่ อ ปี
(31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 0.87 ถึง ร้อยละ 1.70 ต่อปี ) และครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
8.

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2559
หมายเหตุ 2560
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
รายได้ ค้างรั บ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
รวมลูกหนีก้ ารค้า รายได้ ค้างรับ
และลูกหนีอ้ ื่น
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

5

54,345
1,708,865
1,763,210

93,890
1,718,528
1,812,418

334,779
985,674
1,320,453

370,725
777,490
1,148,215

5

5,305
413,580
418,885

37,989
605,001
642,990

331,122
407,601
738,723

275,506
387,834
663,340

46,744
158,977
33,102
238,823

174,554
76,805
73,701
325,060

31,125
136,060
14,300
181,485

47,328
31,981
11,835
91,144

2,420,918
(754,059)
1,666,859

2,780,468
(352,498)
2,427,970

2,240,661
(283,248)
1,957,413

1,902,699
(180,944)
1,721,755

2560
พันบาท

2559
พันบาท

2560
พันบาท

2559
พันบาท

494,033
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138,114

109,610

116,272

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

22

33,160

291,797

355,851

30
54,293
54,345
(54,293)
52

860
59,870
93,890
(59,526)
34,364

38,667
768
3,547
334,779
(2,648)
332,131

2,036
6,761
2,274
3,803
370,725
(2,904)
367,821

253,857

404,072

146,600

132,528

426,551
395,136
389,601
243,720
1,708,865
(699,766)
1,009,099

459,331
497,663
166,604
190,858
1,718,528
(292,972)
1,425,556

187,225
192,006
264,450
195,393
985,674
(280,600)
705,074

256,790
130,536
156,638
100,998
777,490
(178,040)
599,450

1,009,151

1,459,920

กิจการอื่น
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

สุ ทธิ

1,037,205

967,271

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั สําหรับลูกค้าทัว่ ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 120 วัน
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
9.

สิ นค้าคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
หั ก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
47,069
51,598
14,717
116,525
157,780
237,747
535
596
406,466
220,101
(95,287)
(82,587)
124,814
323,879

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
46,776
47,812
14,717
104,671
114,800
140,158
402
176,695
292,641
(69,802)
(57,612)
106,893
235,029

10. สิ นทรั พ ย์ ไม่ หมุนเวีย นที่ถือไว้ เพื่ อขายและหนี้สินที่เกี่ย วข้ องโดยตรงกับสิ นทรั พ ย์ ที่จัดประเภทเป็ นสิ นทรั พ ย์ ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ซี เอส ล็อกอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) ถูกนําเสนอเป็ นกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อผูกมัดของสัญญา Shares Tender Agreement ตามที่ บริ ษทั ดี ทีวี เซอร์ วิสเซส จํากัด (“DTV”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ได้ล งนามเมื่ อ วัน ที่ 6 ตุ ล าคม 2560 เพื่ อ ขายหุ ้ น สามัญ ทั้ง หมดที่ ถื อ อยู่ใ น CSL จํานวน
250,099,990 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.07 ของหุ ้นที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว ให้แก่บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส
เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ในราคาเสนอซื้ อ 7.80 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นมูลค่า 1,950.78 ล้านบาท ซึ่ งการขายได้เสร็ จสิ้ น
แล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 (หมายเหตุ 36.1)

63

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย
รายละเอียดของกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2560
พันบาท
329,573
446,297
43,767
797
872,880
68,617
51,683
23,575
1,837,189

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนีส้ ิ น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
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250,000
432,790
90
60,548
121,549
6,585
7,464
1,799
154,983
19,449
1,055,257

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อนําเสนอการดําเนินงาน
ที่ยกเลิกเป็ นรายการแยกต่างหากจากการดําเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้
หมายเหตุ

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานทีย่ กเลิก
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน (สุ ทธิจากภาษีเงินได้ )
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

30
30

งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
2,818,829
(2,421,954)
396,875
(71,214)
325,661

2,889,663
(2,521,218)
368,445
(77,356)
291,089

0.12
0.12

0.11
0.11
งบการเงินรวม
2560
พันบาท

กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในการดําเนินงานทีย่ กเลิก
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442,196
(222,051)
(310,900)
(90,755)

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและการร่ วมค้า
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่)

2560

2559

2560

2559

หมายเหตุ

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

1,417,201

1,098,814

1,944,875

4

1,356,701

1,356,701

1,417,201

1,356,701

1,417,201

2,455,515

3,362,076

1,356,701
-

1,417,201

3,031,560

3,444,298

-

(576,045)

(82,222)

1,356,701

1,417,201

2,455,515

3,362,076

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ
โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินดังนี้
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
หนี้สินสุทธิในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

4

66

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
รับคืนทุน
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากการดําเนิน
งานที่ยกเลิก
เงินปันผลรับ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
การปรั บ ปรุ งการแปลงค่ า เงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560
หมายเหตุ พันบาท
1,417,201

2559
พันบาท
1,210,351

2560
พันบาท
1,290,210

2559
พันบาท
1,597,670

-

-

2,071,866
1,272
-

3,568,367
16,110
(221,799)

196,185

198,469

(263,786)

506,207

-

-

136,958
(431,474)

119,601
(2,143,545)

(77,978)

-

(61,256)

-

-

-

-

(5,771)

(178,707)
1,356,701

8,381
1,417,201

(288,275)
2,455,515

(74,764)
3,362,076

4
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี สิ้นสุด มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2560
2559
ร้ อยละ ร้ อยละ
การร่ วมค้า
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากัด

51.00

51.00

ทุนชําระแล้ว
2560

2559

15 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์

15 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
ราคาทุน
2560
2559
2560
2559
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

138
138

138
138

1,357
1,357

1,417
1,417

เงินปั นผลรับ
2560
2559
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ดีทีวี เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ จํากัด
บริ ษทั สตาร์ นิวเคลียส จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
พีทีอี จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด
บริ ษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ นิวซี แลนด์ จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
บริ ษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จํากัด
รวม
การร่ วมค้ า
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส
พีทีอี จํากัด

ทุนชําระแล้ว

เงินปั นผลสําหรับปี
2560
2559
ล้านบาท
ล้านบาท

2559

399 ล้านบาท
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
-

399 ล้านบาท
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
-

399
157
-

399
157
-

419
(564)
149

378
(63)
203

95
68

100
1,561
36

20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
6.95 ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลีย
0.25 ล้านบาท
100 ล้านเยน
3.20 ล้านดอลลาร์นิวซี แลนด์
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
30 ล้านรู ปีอินเดีย
12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

1
1
21
425
33
98
2
16
1
1,154

1
1
21
425
33
98
2
16
1,153

37
43
68
383
5
202
108
240
21
(12)
1,099

24
37
50
442
(8)
133
127
616
17
(11)
1,945

268
431

70
30
347
2,144

15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

138

138

1,357

1,417

-

-

99.99
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
100.00
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00 6.95 ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลีย
99.99
0.25 ล้านบาท
100.00
100 ล้านเยน
100.00 3.20 ล้านดอลลาร์ นิวซี แลนด์
100.00
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00
30 ล้านรู ปีอินเดีย
100.00
12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

51.00

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2560
2559
ล้านบาท
ล้านบาท

2560

99.99
100.00
100.00

51.00

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ราคาทุนสุ ทธิ
จากการด้อยค่า
2560
2559
ล้านบาท
ล้านบาท

15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การร่ วมค้า
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินการร่ วมค้าที่รวมอยูใ่ นงบการเงินของการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้
วันที่ สั ดส่ วนความ
รายงาน เป็ นเจ้ าของ
ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพ ย์
หนีส้ ิ น
หมุนเวียน ไม่หมุนเวีย น หมุนเวีย น
พันบาท
พันบาท
พันบาท

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
พันบาท

สิ นทรัพ ย์
สุ ทธิ
พันบาท

รายได้
รวม
พันบาท

กําไร(ขาดทุน) กําไรขาดทุน
กําไรสุ ทธิ เบ็ดเสร็จอื่น เบ็ดเสร็จรวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ปี 2560
บริ ษทั เชนนิงตัน
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากัด
รวม

31
ธันวาคม

51.00

105,507
105,507

6,702,003
6,702,003

(668,610)
(668,610)

(3,374,303)
(3,374,303)

2,764,597
2,764,597

8
8

384,676
384,676

(361,722)
(361,722)

22,954
22,954

ปี 2559
บริ ษทั เชนนิงตัน
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากัด
รวม

31
ธันวาคม

51.00

26,977
26,977

7,378,625
7,378,625

(248,448)
(248,448)

(4,263,853)
(4,263,853)

2,893,301
2,893,301

1
1

389,156
389,156

165,196
165,196

554,352
554,352
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ ของเงิ น ลงทุ นในบริ ษ ัท ย่อยและการร่ วมค้าสําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2560 มี
ดังต่อไปนี้
การร่ วมค้า
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด (“LTC”)
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของ LTC เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลแก่
ผูถ้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ของ LTC เป็ นจํานวนเงิน 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ภาระผูกพัน
ตามที่ระบุไว้ในสัญ ญาร่ วมทุ นระหว่างกลุ่มบริ ษทั และรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว กลุ่ม
บริ ษ ัท จะต้อ งโอนหุ ้ น ทั้ง หมดใน LTC ให้ แ ก่ รั ฐ บาลของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวโดยไม่ คิ ด
ค่าตอบแทนใด ๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตให้ดาํ เนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 33.2)
12. ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”)) แต่ละรายการของ
กลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
บริ ษทั CSL
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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2560
พันบาท
57.93%
1,837,189
(1,055,257)
781,932
457,616

2559
พันบาท
57.93%
943,834
954,512
(923,361)
(261,961)
713,024
411,566

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั CSL
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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2560
พันบาท
57.93%
325,743
15,346
341,089
188,703
197,593

2559
พันบาท
57.93%
305,905
305,905
171,488
171,488

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
หัก โอนไปสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่
ถือไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อุปกรณ์
พันบาท

งบการเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สํานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

687,824
29,829
441
(2,833)

6,497,401
233,055
5,831,134
(63,374)
(65,538)

1,349,258
61,291
4,525
(63,276)
(2,875)

4,963,174
772,422
(5,693,983)
(49)

13,497,657
1,096,597
142,117
(126,650)
(71,295)

(3,884)

(2,264)

(480)

(23)

(6,651)

711,377
11,559
58,249
(2,098)

12,430,414
89,980
12,323
(57,353)
(202,607)

1,348,443
97,633
56,929
(50,874)
(12,117)

41,541
115,196
(152,131)
-

14,531,775
314,368
(24,630)
(108,227)
(216,822)

(5,603)

(26,151)

(5,097)

(99)

(36,950)

(334,775)
438,709

(802,652)
11,443,954

(1,056,036)
378,881

(127)
4,380

(2,193,590)
12,265,924
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
หัก โอนไปสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่
ถือไว้เพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อุปกรณ์
พันบาท

งบการเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สํานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

349,983
52,495
(2,472)

3,200,626
601,871
148,724
(62,444)
(65,533)

915,214
118,914
(4,516)
(58,627)
(2,723)

-

4,465,823
773,280
144,208
(121,071)
(70,728)

(3,678)

(2,685)

(534)

-

(6,897)

396,328
38,534
(20,414)
(1,888)

3,820,559
749,092
4,651
(57,130)
(202,583)

967,728
122,389
(3,130)
(48,169)
(10,659)

-

5,184,615
910,015
(18,893)
(105,299)
(215,130)

(5,398)

(19,783)

(2,810)

-

(27,991)

(28,068)
379,094

(554,201)
3,740,605

(738,440)
286,909

-

(1,320,709)
4,406,608

337,841
337,841

3,296,775
3,296,775

388,911
45,133
434,044

4,963,174
4,963,174

8,986,701
45,133
9,031,834
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อุปกรณ์
พันบาท

งบการเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สํานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

315,049
315,049

8,609,855
8,609,855

346,914
33,801
380,715

41,541
41,541

9,313,359
33,801
9,347,160

59,615
59,615

7,703,349
7,703,349

70,984
20,988
91,972

4,380
4,380

7,838,328
20,988
7,859,316

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 2,123.43 ล้านบาท (2559: 1,963.36 ล้านบาท)
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รถยนต์และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สํานักงาน
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

131,139
29,409
-

4,983,478
158,267
5,644,251
(101,183)
(10,855)

249,944
17,717
(44,948)
(659)

4,925,811
718,626
(5,644,437)
-

10,290,372
924,019
(186)
(146,131)
(11,514)

160,548
8,438
(295)
(131)
168,560

10,673,958
25,954
(1,882)
(49,036)
(94,106)
10,554,888

222,054
21,045
(18,891)
(1,391)
222,817

-

11,056,560
55,437
(1,882)
(68,222)
(95,628)
10,946,265
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รถยนต์และ
สิ นทรัพย์
อุปกรณ์
ระหว่าง
อุปกรณ์
สํานักงาน
ก่อสร้าง
พันบาท
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

รวม
พันบาท

73,914
18,982
-

1,973,133
497,437
(117)
(91,577)
(10,855)

170,120
26,189
(41,257)
(545)

-

2,217,167
542,608
(117)
(132,834)
(11,400)

92,896
22,280
(295)
(98)
114,783

2,368,021
650,788
(360)
(48,975)
(94,106)
2,875,368

154,507
26,629
(17,672)
(1,391)
162,073

-

2,615,424
699,697
(360)
(66,942)
(95,595)
3,152,224

57,225
57,225

3,010,345
3,010,345

39,999
39,825
79,824

4,925,811
4,925,811

8,033,380
39,825
8,073,205
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รถยนต์และ
สิ นทรัพย์
อุปกรณ์
ระหว่าง
อุปกรณ์
สํานักงาน
ก่อสร้าง
พันบาท
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

รวม
พันบาท

67,652
67,652

8,305,937
8,305,937

37,322
30,225
67,547

-

8,410,911
30,225
8,441,136

53,777
53,777

7,679,520
7,679,520

39,756
20,988
60,744

-

7,773,053
20,988
7,794,041

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 1,571.74 ล้านบาท (2559: 1,574.97 ล้านบาท)
ภาระผูกพันสํ าหรับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนที่ถือเป็ นภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
22,325
-

อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
-

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
14. สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตวั ตนภายใต้ สัญญาอนุญาตให้ ดําเนินการ ค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สัญญา
อนุญาตให้
ดําเนินงาน
พันบาท

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
26,423,384
เพิม่ ขึ้น
โอน
(148,737)
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
(41,737)
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
26,232,910
เพิม่ ขึ้น
โอน
186
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
หัก โอนไปสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ถือ
ไว้เพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

26,233,096
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
รวม
ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
ค่าความนิยม
อื่น
ไม่มีตวั ตน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

674,372
(654,139)

970,166
-

1,844,040
9,411
6,503
(707)
(6,269)

2,814,206
9,411
6,503
(707)
(6,269)

-

(1,182)

(1,652)

(2,834)

20,233
(56)

968,984
-

1,851,326
32,754
(640)
(800)
(1,456)

2,820,310
32,754
(640)
(800)
(1,456)

-

(1,481)

(13,430)

(14,911)

20,177

967,503

(251,947)
1,615,807

(251,947)
2,583,310

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

ค่าตัดจําหน่ ายสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
หัก โอนไปสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่
ถือไว้เพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดําเนินงาน
พันบาท

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

15,196,197
2,022,544
(148,842)
(41,737)

654,719
2,003
(654,139)

825,930
-

1,159,141
127,040
4,516
(705)
(5,745)

1,985,071
127,040
4,516
(705)
(5,745)

-

-

-

(639)

(639)

17,028,162
2,022,365
3,196,000
-

2,583
2,017
(56)

825,930
85,059
-

1,283,608
125,265
27,622
(640)
(741)
(505)

2,109,538
125,265
112,681
(640)
(741)
(505)

-

-

2,550

(8,555)

(6,005)

22,246,527

4,544

913,539

(183,331)
1,242,723

(183,331)
2,156,262
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
รวม
ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
ค่าความนิยม
อื่น
ไม่มีตวั ตน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดําเนินงาน
พันบาท
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
รวม
ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
ค่าความนิยม
อื่น
ไม่มีตวั ตน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

11,227,187

19,653

144,236

684,899

829,135

9,204,748
3,986,569

17,650
15,633

143,054
53,964

567,718
373,084

710,772
427,048

ขาดทุนจากการด้อยค่าของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,309 ล้านบาท ประกอบด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ จํานวน 3,196 ล้านบาท ขาดทุน
จากการด้อยค่าของค่าความนิยม จํานวน 85 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นจํานวน 28 ล้านบาท ดังนี้
การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์ ไม่มีตวั ตนภายใต้ สัญญาอนุญาตให้ ดําเนินการ
เนื่ องจากธุ รกิ จดาวเทียมมีการแข่งขันสู ง มีผลทําให้ราคาตลาดลดลงอย่างมี นยั สําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังสู ญเสี ย
ลูกค้ารายใหญ่ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศและยังมีความไม่แน่นอนในการหาลูกค้าทดแทน ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
ผลการดําเนิ นงานของธุ รกิ จดาวเที ยม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญ ญา
อนุ ญ าตให้ดาํ เนิ นการ ซึ่ งวัดมู ลค่าโดยการคิ ดลดกระแสเงิน สดในอนาคตที่ คาดว่าจะได้รับ โดยใช้อ ตั ราคิ ดลด
ร้ อ ยละ 10 ซึ่ ง พบว่ามู ลค่ าตามบัญ ชี สู งกว่ามู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น จึ งบัน ทึ กขาดทุ น จากการด้อยค่าจํานวน
3,196 ล้านบาท โดยแสดงอยูใ่ นขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การด้ อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตนอื่น
เนื่ องจากผลกระทบของการชะลอตัวของธุรกิจเหมืองและธุ รกิจก่อสร้างในประเทศออสเตรเลีย ซึ่ งเป็ นลูกค้าหลัก
ของบริ ษทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิ สเทม พีทีวาย จํากัด จึงมีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ดัง กล่ าว ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยทางอ้อ มของกลุ่ ม บริ ษ ทั ทั้งนี้ บริ ษ ัท ได้ท ดสอบการด้อ ยค่ าของค่ าความนิ ยมและ
สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตน ซึ่ งวัด มู ล ค่ าโดยการคิ ด ลดกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ ค าดว่าจะได้รับ โดยใช้อ ัตราคิ ด ลด
ร้ อยละ 10 ซึ่ งพบว่ามู ลค่าตามบัญ ชี สู งกว่ามู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คื น จึ งบัน ทึ ก ขาดทุ นจากการด้อยค่าจํานวน
113 ล้านบาท โดยแสดงอยูใ่ นขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต
ให้ดาํ เนินงาน

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ราคาทุน
26,232,805

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึ้น
โอน

105
-

674,316
(654,139)
20,177
-

1,418,306
1,523
(20)
(25)
1,419,784
6,346
-

-

(126)

ตัดจําหน่าย

26,232,910
186
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

26,233,096

20,177

1,426,004

15,005,618
2,022,544
-

654,648
2,018

902,371
95,112
(20)
(18)

ค่าตัดจําหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

(654,139)

17,028,162
2,022,365
3,196,000
22,246,527

2,527
2,017
4,544

997,445
95,120
(126)
1,092,439

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

11,227,187
9,204,748

19,668
17,650

515,935
422,339

3,986,569

15,633

333,565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
15. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการนํามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
775,825
310,411
310,411
775,825

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
704,853
83,079
704,853
83,079

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ้ได้ไม่เกินจํานวนที่มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั
บริ ษทั ย่อยมีรายการขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคตซึ่งไม่รับรู ้อยูใ่ น
งบการเงินรวม ดังต่อไปนี้

ปี ที่หมดอายุ
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รวม
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2560
พันบาท

2559
พันบาท

34,652
68,589
45,717
13,615
9,867
172,440

82,924
34,652
68,589
45,717
13,615
245,497

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 29)
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
พันบาท
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจํารับ
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

60,057
13,006
12,879
36,696
(11,674)
83,431
66,608
30,782
18,626
310,411

(47,482)
933
2,706
(5,961)
34,760
5,071
(48,209)
(30,910)
639,200
(3,336)
546,772
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(2,571)
(62)
671
(366)
(18,333)
77
128
(2,328)
(22,784)

การ
ดําเนินงานที่
ยกเลิก
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
พันบาท

(6,882)
(9,527)
(6)
(1,589)
(36,228)
(711)
(3,631)
(58,574)

3,122
4,350
16,250
30,735
21,131
33,941
17,765
639,200
9,331
775,825

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
1 มกราคม
2559
พันบาท
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจํารับ
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

31,681
10,359
9,028
43,085
4,454
79,720
19,113
21,832
20,764
240,036

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
พันบาท
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจํารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

11,522
35,821
41,502
(5,766)
83,079
85

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
พันบาท
39,754
2,697
3,866
(6,389)
(16,323)
3,711
48,600
9,374
(3,568)
81,722

พันบาท
(11,378)
(50)
(15)
195
(1,105)
(424)
1,430
(11,347)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 29)
พันบาท
พันบาท
2,438
(5,858)
4,680
639,200
(1,408)
639,052

(16,392)
(886)
(17,278)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
พันบาท
60,057
13,006
12,879
36,696
(11,674)
83,431
66,608
30,782
18,626
310,411

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
พันบาท
13,960
29,963
29,790
639,200
(8,060)
704,853

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
1 มกราคม
2559
พันบาท
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจํารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

8,319
43,085
41,770
(6,714)
86,460

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 29)
พันบาท
พันบาท
3,203
(7,264)
(268)
682
(3,647)

266
266

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
พันบาท
11,522
35,821
41,502
(5,766)
83,079

16. สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวีย นอื่น

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินมัดจําการประเมินภาษี
เงินมัดจําอื่น
อื่นๆ
หั ก ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
187,322
340,319
220,214
229,661
15,506
39,368
11,835
11,398
434,877
620,746
(54,234)
(62,219)
380,643
558,527
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
180,138
336,032
220,214
229,661
15,506
15,694
415,858
581,387
(54,234)
(62,219)
361,624
519,168

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
17. หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

-

230,000
230,000

-

-

ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลภายนอกอื่น
รวมส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

415,064
6,724

720,664
8,207

415,064
6,724

660,664
7,327

421,788

728,871

421,788

667,991

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น

421,788

958,871

421,788

667,991

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลภายนอกอื่น
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

2,490,386
23,997
2,514,383

4,684,647
35,162
4,719,809

2,490,386
23,997
2,514,383

4,624,647
31,234
4,655,881

หุน้ กูร้ ะยะยาว

4,510,246

4,546,180

4,547,246

4,546,180

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน

7,024,629

9,265,989

7,061,629

9,202,061

รวม

7,446,417

10,224,860

7,483,417

9,870,052
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หุ้นกู้ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีหุน้ กูร้ ะยะยาวชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ จํานวน 2 ชุด วงเงิน 4,550 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้

วันที่จําหน่ าย

29 กันยายน 2557
29 กันยายน 2557

จํานวนหน่ วย
หลักล้ าน

จํานวนเงิน
ล้ านบาท

อัตราดอกเบีย้
(ต่ อปี )

กําหนด
จ่ ายชําระ
ดอกเบีย้

2.275

2,275

ร้อยละ 4.28

ทุก 6 เดือน

2.275

2,275

ร้อยละ 4.68

รวมหุ น้ กู้
หั ก ต้นทุนในการออกหุ น้ กู้
สุ ทธิ
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ทุก 6 เดือน

กําหนดชําระคืนเงินต้ น
ครบกําหนดไถ่ถอนทั้งจํานวนใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ครบกําหนดไถ่ถอนทั้งจํานวนใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท

2,275
2,275
4,550
(3)
4,547

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
หมายเหตุ 2560
พันบาท
พันบาท
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุทธิ
เงินกูย้ มื เพิม่ ขึ้นสุ ทธิจากค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ ืม
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเงินกูย้ ืม
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
หั ก โอนไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

10,224,860

11,749,942

9,870,052

11,373,643

481,664
(2,496,861)

2,437,013
(3,926,269)

1,664
(1,976,064)

1,797,013
(3,264,778)

1,066
(413,301)
(38,664)

1,066
(36,892)
-

1,066
(413,301)
-

1,066
(36,892)
-

(312,347)
7,446,417

10,224,860

7,483,417

9,870,052

กลุ่มบริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว
อัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

เงินกูย้ มื ทั้งสิ้ น
- อัตราคงที่
- อัตราลอยตัว
รวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
- เงินกูย้ มื
- หุน้ กู้
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งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

4,540,967
2,905,450
7,446,417

4,819,549
5,405,311
10,224,860

4,577,967
2,905,450
7,483,417

4,584,741
5,285,311
9,870,052

3.70%
4.48%

3.39%
4.48%

3.70%
4.48%

3.43%
4.48%

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กูร้ ะยะยาว - สุ ทธิจากต้นทุนทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
2,663,742
729,239
4,360,887
6,554,758
1,981,992
7,024,629
9,265,989

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
2,697,742
668,437
4,363,887
6,551,632
1,981,992
7,061,629
9,202,061

กลุ่มบริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
รวมทั้งการรั ก ษาอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ ก าํ หนดไว้ในข้อ กําหนดว่าด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้าที่ ข องผูอ้ อกหุ ้ น กู้แ ละ
ผูถ้ ือหุน้ กู้
วงเงินกู้ยืมจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมที่ยงั ไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวน
4,583.03 ล้านบาท และ 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2559: 5,959.42 ล้านบาท และ 90.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
18. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวีย นอื่น
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2560
2559
พันบาท
พันบาท
เจ้ าหนีก้ ารค้า
- บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม

5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

4,651
438,740
443,391

9,413
544,165
553,578

20,060
256,801
276,861

46,349
213,601
259,950

เจ้ าหนีอ้ ื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวม

309,753
113,518
423,271

759,153
104,387
863,540

298,612
83,382
381,994

388,380
35,234
423,614

รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวีย นอื่น

866,662

1,417,118

658,855

683,564

19. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
52,206
35,069
41,352
43,968
2,286
2,310
95,844
81,347

เงินมัดจํารับจากลูกค้าระยะสั้น
ภาษีอื่นๆ
อื่นๆ
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
48,734
36,951
14,518
40,564
1
4
63,253
77,519

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
20. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พ นักงาน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

175,940
175,940

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

429,770
429,770

148,951
148,951

207,512
207,512

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
รับรู้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
กําไรจากการลดขนาดโครงการ
จากการโอนพนักงานไปยังบริ ษทั ย่อย

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี

หั ก โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินรวม
2559
2560
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

429,770
(37,518)

404,260
(32,362)

207,512
(5,413)

208,848
(155)

52,019

57,872

28,811

26,890

52,019

57,872

28,811

(28,071)
(1,181)

(113,348)
(113,348)

-

(81,959)
(81,959)

-

(154,983)

-

-

-

175,940

429,770

148,951

207,512

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก)
งบการเงินรวม
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
3.00
3.50
5.00
7.00-8.00

อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
3.00
3.50
5.00
8.00

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินรวม
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท

เพิม่ ขึ้น
(24,726)

ลดลง
28,944

เพิม่ ขึ้น
(20,591)

ลดลง
24,064

27,946

(24,401)

23,238

(20,323)

แม้ว่าการวิ เคราะห์ น้ ี ไม่ ไ ด้ค าํ นึ งการกระจายตัว แบบเต็ม รู ป แบบของกระแสเงิ น สดที่ ค าดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
21. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวีย นอื่น
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
174,042
215,575
128,884
146,665
302,926
362,240

เงินมัดจํารับจากลูกค้าระยะยาว
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
170,395
207,074
128,884
131,387
299,279
338,461

22. ทุนเรื อนหุ้นและการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
หุ้นที่ออกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
การออกหุน้ สามัญโดยใช้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

2560

2559

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหุ้น
(บาท)

จํานวนหุน้
พันหุ น้

จํานวนเงิน
พันบาท

จํานวนหุน้
พันหุ น้

จํานวนเงิน
พันบาท

5
5

1,099,977
-

5,499,884
-

1,098,902
1,075

5,494,513
5,371

5

1,099,977

5,499,884

1,099,977

5,499,884

5

1,095,994

5,479,970

1,095,938

5,479,688

5

73

363

56

282

5

1,096,067

5,480,333

1,095,994

5,479,970

ผูถ้ ือหุ ้นสามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเพิม่ ทุน
วันที่ 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,074,300 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้ น ละ 5 บาท รวม 5,371,500 บาท เพื่ อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ ข องใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น สามัญ บริ ษ ัท ได้
จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
การจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
1. ข้ อมูลโครงการ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญออกให้สําหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ได้
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญโดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่พนักงานที่
ทํางานเต็ม เวลา (Full-time Employment) ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยที่ เข้าร่ ว มโครงการ Performance share plan
(“โครงการ”) โดยข้อมูลสําคัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญมีดงั นี้
โครงการ 1
โครงการ 2
โครงการ 3
โครงการ 4
วันที่อนุมตั ิ:
28 มีนาคม 2556
27 มีนาคม 2557
26 มีนาคม 2558
30 มีนาคม 2559
จํานวนหน่วยที่เสนอขาย:
682,000 หน่วย
1,197,700 หน่วย
1,085,300 หน่วย
1,074,300 หน่วย
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้ อหุน้ :
23.266 บาท/หุน้
38.265 บาท/หุน้
37.626 บาท/หุน้
25.918 บาท/หุน้
จํานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับ:
682,000 หุน้
1,197,700 หุน้
1,085,300 หุน้
1,074,300 หุน้
อายุของโครงการ:
5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญครั้งแรก
ราคาเสนอขายต่อหุน้ :
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญแสดงได้ดงั นี้

ESOP - Grant I
กรรมการ
พนักงาน
รวม
ESOP - Grant II
กรรมการ
พนักงาน
รวม
ESOP - Grant III
กรรมการ
พนักงาน
รวม
ESOP - Grant IV
กรรมการ
พนักงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

1 มกราคม
2560
พันหน่วย

ออกให้
ระหว่างงวด
พันหน่วย

รับคืน
ระหว่างงวด
พันหน่วย

ใช้สิทธิ
ระหว่างงวด
พันหน่วย

31 ธันวาคม
2560*
พันหน่วย

371
255
626

-

-

(11)
(62)
(73)

360
193
553

374
769
1,143

-

-

-

374
769
1,143

254
691
945

-

-

-

254
691
945

155
741
896

-

-

-

155
741
896

3,610

-

(73)

3,537

-

* ได้รวม ESOP ของพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามสิ ทธิและเงื่อนไขที่กาํ หนด
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.

การวัดมูลค่ ายุติธรรม

บริ ษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ โดยใช้
Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้ สมมติฐานที่สาํ คัญดังนี้

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ
ความผันผวนที่คาดหวัง
เงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ ยง

โครงการ 1
35.037 บาท
35.750 บาท
23.266 บาท
55.392%
1.119%
3.074%

โครงการ 2
27.864 บาท
40.500 บาท
38.265 บาท
41.562%
1.111%
3.082%

โครงการ 3
20.424 บาท
36.500 บาท
37.626 บาท
39.894%
1.781%
2.340%

โครงการ 4
12.475 บาท
27.000 บาท
25.918 บาท
36.534%
2.407%
1.721%

รายการกระทบยอดทุนสํ ารองอื่น - การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
21,521
17,237
9,874
7,963

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู ้ระหว่างปี ในงบกําไรขาดทุน
ลดลงในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(19,602)
11,793

(3,679)
21,521

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่วนเกินนี้ต้งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
23. สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรื อ กําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
24. ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานภูมิศาสตร์ เป็ น
รู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้ างการบริ หารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่วนงานธุรกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ส่วนงาน 1
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3

บริ การวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่ อ
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนงานภูมศิ าสตร์
ในการนําเสนอการจําแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกําหนดจากสถานที่ต้ งั
ของลูกค้า
ส่ วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดําเนิ นงานหลักเกี่ยวกับการบริ การวงจรดาวเทียมและธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ธุรกิจดาวเทียม ธุ รกิจอินเทอร์เน็ตและสื่ อ และบริ การจัดพิมพ์และโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ
ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการดําเนินงานหลักเกี่ยวกับการขายและบริ การ
ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจโทรศัพท์ การบริ การวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดาวเทียม ส่ วนงานในประเทศ
ออสเตรเลี ย ประเทศจี น ประเทศอิ นเดี ย ประเทศญี่ ปุ่น และประเทศพม่า มี ขอบเขตการดําเนิ นงานหลักเกี่ ยวกับ
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ที่สาํ คัญ ดังนี้
ส่วนงาน 1
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3
ส่วนงาน 4
ส่วนงาน 5
ส่วนงาน 6

ประเทศไทย
ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศพม่า
ประเทศอื่น ๆ
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
บริการธุรกิจดาวเทียม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
ต้นทุนขายและบริ การตามส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

2560
ล้านบาท
6,475

2559
ล้านบาท
8,414

(5,129)
(1,659)
(313)

(5,419)
(1,486)
1,509

บริการอินเตอร์ เน็ต
และสื่ อ
2560
2559
ล้านบาท ล้านบาท
299
310
(243)
(30)
26

(233)
(32)
45

บริการระบบโทรศัพ ท์
2560
ล้านบาท
196
196

2559
ล้านบาท
198
198
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ตัดรายการระหว่าง
ส่ วนงาน
2560
2559
ล้านบาท ล้านบาท
(85)
(82)
81
7
3

84
7
9

การดําเนินงานต่ อเนื่อง

การดําเนินงานทีย่ กเลิก

งบการเงินรวม

2560
ล้านบาท
6,689

2559
ล้านบาท
8,642

2560
ล้านบาท
2,793

2559
ล้านบาท
2,875

2560
ล้านบาท
9,482

2559
ล้านบาท
11,517

196
(5,291)
(1,682)
(88)
387
152
(3,309)

198
(5,568)
(1,511)
1,761
188
152
-

(1,732)
(672)
389
26
-

(1,786)
(714)
375
14
-

196
(7,023)
(2,354)
301
413
152
(3,309)

198
(7,354)
(2,225)
2,136
202
152
-

(2,858)
(383)
(3,241)
454

2,101
(338)
1,763
(271)

415
(18)
397
(71)

389
(21)
368
(77)

(2,443)
(401)
(2,844)
383

2,490
(359)
2,131
(348)

(2,787)

1,492

(189)
137

(171)
120

(189)
(2,650)

(171)
1,612

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริการธุรกิจดาวเทียม

สิ นทรัพย์จาํ แนกตามส่ วนงาน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินจําแนกตามส่วนงาน
เงินกูย้ มื
รวมหนีส้ ิ น

บริการอินเตอร์ เน็ต
และสื่ อ
2560
2559
ล้านบาท ล้านบาท
219
2,143

2560
ล้านบาท
21,154

2559
ล้านบาท
27,756

1,957
-

2,164
-

-

2,135
7,446

2,834
9,870

46
-

บริการระบบโทรศัพ ท์

ตัดรายการระหว่าง
ส่ วนงาน
2560
2559
ล้านบาท ล้านบาท
(585)
(640)

การดําเนินงานต่ อเนื่อง

การดําเนินงานทีย่ กเลิก

2560
ล้านบาท
20,788

2559
ล้านบาท
29,259

2560
ล้านบาท
1,837

2560
ล้านบาท
-

2559
ล้านบาท
-

-

1,357

1,417

-

-

1,957
1,357

2,164
1,417

-

940
355

-

-

(23)
-

(80)
-

2,158
7,446

3,694
10,225

1,055
-
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2559
ล้านบาท
-

งบการเงินรวม
2560
ล้านบาท
22,625

2559
ล้านบาท
29,259

-

1,957
1,357
25,939

2,164
1,417
32,840

-

3,213
7,446
10,659

3,694
10,225
13,919

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้จากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

รายได้ จากส่ วนงาน
ประเทศไทย
ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศพม่า
ประเทศอื่นๆ
รวมส่ วนงานที่ดําเนินงานอยู่
ส่วนงานที่ยกเลิกการดําเนินงาน
รวม

2560
พันบาท

2559
พันบาท

3,377,172
216,909
686,249
834,482
365,036
1,208,995
6,688,843
2,792,840
9,481,683

4,328,465
298,854
706,017
631,047
529,294
2,147,876
8,641,553
2,875,077
11,516,630

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่ ของกลุ่มกิจการ
สํ า หรั บ แต่ ล ะปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 กลุ่ ม บริ ษัท ไม่ มี ร ายการกับ ลู ก ค้า ภายนอกกิ จ การ
รายใดรายหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ประเทศไทย
ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศพม่า
ประเทศอื่นๆ
รวม

2560
พันบาท

2559
พันบาท

12,441,711
5,766
25,288
29,611
48
3,235,624
15,738,048

19,458,766
11,453
24,636
32,203
106
3,874,840
23,402,004

25. รายได้ จากการขายและการให้ บริการ

การดําเนินงานต่ อเนื่อง
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

การดําเนินงานทีย่ กเลิก
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

รวม
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งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

544,582
6,144,261
6,688,843

518,653
8,122,900
8,641,553

262,163
5,616,127
5,878,290

205,667
6,871,090
7,076,757

406,039
2,386,801
2,792,840

392,369
2,482,708
2,875,077

-

-

9,481,683

11,516,630

5,878,290

7,076,757

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
26. รายได้ อื่น
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
การดําเนินงานต่ อเนื่อง
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รายได้ค่าที่ปรึ กษาและบริ หาร
รายได้ดอกเบี้ย
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
รายได้ค่าเบี้ยปรับจากลูกค้า
อื่นๆ
รวมรายได้ อื่นจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
การดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม

158,165
3,903
195,460
29,613
387,141
25,727
412,868

(11,257)
138,664
9,557
11,092
39,523
187,579
14,448
202,027

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

76,706
151,947
4,036
11,092
9,841
253,622
253,622

150,128
132,675
17,750
30,716
331,269
331,269

27. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
การดําเนินงานต่ อเนื่อง
ค่าเสื่ อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

910,015

626,976

699,697

542,608

2,149,648
1,066
963,378

2,134,364
1,066
1,048,672

2,117,485
1,066
644,538

2,119,674
1,066
767,788

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท
การดําเนินงานทีย่ กเลิก
ค่าเสื่ อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

146,113
16,023
540,095

146,304
17,222
570,635

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
-

-

28. เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน
และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชี พนี้ ได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
29. ภาษีเงินได้

หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม
รวมภาษีเงินได้ จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ภาษีเงินได้จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

15

10

รวมภาษีเงินได้
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งบการเงินรวม
2560
2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท

(92,205)

(350,260)

(104,645)

(287,946)

546,772
454,567

80,007
(270,253)

639,052
534,407

(3,647)
(291,593)

454,567
(71,214)

(270,253)
(77,356)

534,407
-

(291,593)
-

383,353

(347,609)

534,407

(291,593)

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2560
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสาํ หรับ
กิจการในต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้
และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม
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20

14

2559
พันบาท
(2,786,735)
(454,567)
(3,241,302)
648,260

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

พันบาท
1,492,173
270,253
1,762,426
(352,485)

(22,879)
39,237

120,801
39,694

3,766

7,333

(231,250)

(68,992)

(816)
18,249
454,567

(5,652)
(10,952)
(270,253)

15

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวด
กันระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหัก
ภาษีได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
อื่นๆ
รวม

20

16

2559

พันบาท
(2,786,735)
(534,407)
(3,321,142)
664,228
17,700

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

พันบาท
1,492,173
291,593
1,783,766
(356,753)
-

(52,757)

101,242

3,777

7,294

(114,678)
16,137
534,407

(56,477)
13,101
(291,593)

16

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
พระราชบัญ ญัติแ ก้ไขเพิ่ม เติ ม ประมวลรัษ ฎากร ฉบับ ที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวัน ที่ 3 มี น าคม 2559 ให้ป รั บ ลดอัตรา
ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลเหลื อ อัต ราร้ อ ยละ 20 ของกําไรสุ ท ธิ สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่
1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลื อร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
30. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไร (ขาดทุ น) สําหรับปี ที่ เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่
ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร (ขาดทุน) ทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัท
(ขั้นพืน้ ฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ ายแล้ว
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)

การดําเนินงาน
ต่อเนื่อง

2560
การดําเนินงาน
ที่ยกเลิก

(2,786,735)

136,958

(2,649,777)

1,492,172

119,601

1,611,773

1,096,067

1,096,067

1,096,067

1,095,994

1,095,994

1,095,994

(2.54)

0.12

(2.42)

1.36

0.11

1.47
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การดําเนินงาน
รวม
ต่อเนื่อง
(พันบาท/พันหุ้น)

2559
การดําเนินงาน
ที่ยกเลิก

รวม

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรั บลด
กําไร (ขาดทุ น) ต่อหุ ้นปรับ ลดสําหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไร (ขาดทุ น) สําหรั บปี ที่ เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั และจํานวนหุ ้นสามัญ ที่
ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี หลังจากที่ได้ปรับปรุ งผลกระทบของหุน้ ปรับลดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การดําเนินงาน
ต่อเนื่อง

2560
การดําเนินงาน
ที่ยกเลิก

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร (ขาดทุน) ทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ปรับลด)

(2,786,735)

136,958

(2,649,777)

1,492,172

119,601

1,611,773

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (ขั้นพืน้ ฐาน)

1,096,067

1,096,067

1,096,067

1,095,994

1,095,994

1,095,994

-

-

-

(22)

(22)

(22)

1,096,067

1,096,067

1,096,067

1,095,972

1,095,972

1,095,972

(2.54)

0.12

(2.42)

1.36

0.11

1.47

ผลกระทบจากการออกสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้อหุน้
จํานวนหุ้นสามัญ โดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (ปรับลด)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)
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การดําเนินงาน
รวม
ต่อเนื่อง
(พันบาท/พันหุ้น)

2559
การดําเนินงาน
ที่ยกเลิก

รวม

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
31. เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.70 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 767 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.65 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 712 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
32. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงินที่ สําคัญได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ ยน กลุ่มบริ ษ ทั ได้กูย้ ืมเงินสําหรับรายจ่ายฝ่ ายทุ น ซึ่ งต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ ยทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซื้ อที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึงทํารายการตราสาร
อนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริ หารสภาพคล่องของเงินสด กลยุทธ์ที่ใช้ในการป้องกันความ
เสี่ ยงได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้ป้องกันโดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ให้กยู้ ืม ส่วน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการขายในอนาคตได้ป้ องกัน โดยการทําสัญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่ างประเทศล่ ว งหน้าและสิ ท ธิ ในการซื้ อ ขายอัต ราแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้า ทั้งนี้ เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ยงจากอัต รา
แลกเปลี่ ย นในอนาคตของรายการขาย รายการซื้ อและการกู้ยืม การตัดสิ นใจที่ จะรั บ ระดับ ความเสี่ ย งขึ้ นอยู่กบั
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งกําหนดระดับความเสี่ ยงที่สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและคู่คา้
กลุ่ม บริ ษ ทั ไม่ อ นุ ญ าตให้มี การใช้เครื่ อ งมื อทางการเงิ น ที่ มี ล กั ษณะเป็ นทางการค้าเพื่ อ เก็งกําไร การทําตราสาร
อนุพนั ธ์ทุกประเภทต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารก่อนทําสัญญา

111

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย รายงานผูบ้ ริ หารประกอบด้วย รายละเอียดของต้นทุน และราคาตลาดของเครื่ องมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่ยงั คงค้างอยู่
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเสี่ ยงที่มีอยูก่ บั ระดับความเสี่ ยงที่ผบู ้ ริ หารกําหนดให้เป็ นระดับความ
เสี่ ยงที่สามารถรับได้ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงในเรื่ องเงินลงทุนโดยมีการกําหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น
การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูท้ ี่ มี ส่วนได้เสี ยอื่ น ตลอดจนเพื่ อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ นที่ เหมาะสมเพื่อให้มี ความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุ นแผนการบริ หารเงินลงทุนหรื อโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็ นการสร้างมูลค่า และเสริ มความมัน่ คง
ทางการเงินให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็ นผล
มาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
2560
เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
สิ นทรัพ ย์
ดอลลาร์สหรัฐฯ
อินเดียรู ปี
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ดอลลาร์ฮ่องกง
รวม

37.62
446.35
0.11
2.5
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2559
เงินบาท
หลักล้าน
1,223.24
212.24
2.56
10.36
1,448.40

เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
91.46
448.23
0.10
-

เงินบาท
หลักล้าน
3,261.01
222.28
2.44
3,485.73

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
หนีส้ ิ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
อินเดียรู ปี
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
รวม

105.53
236.08
0.15

2559
เงินบาท
หลักล้าน
3,466.38
128.71
3.51
3,598.60

เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
161.84
235.38
0.32

เงินบาท
หลักล้าน
5,826.80
130.82
8.09
5,965.71

สิ นทรั พ ย์ที่ เป็ นเงิ น ตราต่างประเทศส่ วนใหญ่ เป็ นเงิ นฝากธนาคารและลู กหนี้ การค้า ส่ วนหนี้ สิ น ที่ เป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ มื
เสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั มีลกั ษณะที่ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่
จะทําให้ แ น่ ใจได้ว่ากลุ่ ม บริ ษ ัท จะขายสิ น ค้าและให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้าที่ มี ป ระวัติ สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ในระดับ ที่ มี ค วาม
เหมาะสม คู่สญ
ั ญาในอนุพนั ธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็ นสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถืออยู่
ในระดับสู ง
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มี การควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเที ยบเท่า
เงิ นสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั รวมทั้งจัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพื่อ
สํารองในกรณีที่มีความจําเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การกําหนดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงินที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั
สองฝ่ ายมี ความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้
กู้ยืมระยะสั้นและเงิ นทดรองแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุ ปกรณ์ เจ้าหนี้ กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ มื ระยะสั้น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดที่ส้ นั
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินกูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

1,023,962

-

1,023,962

-

1,023,962

244,591

-

-

244,591

244,591

421,788

-

-

421,788

421,788

1,712,138
2,514,383
4,510,246

-

4,822,658

1,743,763
2,512,028
-

1,743,763
2,512,028
4,822,658
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มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมุนเวียน
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่การร่ วมค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

604,156
18,186
230,000

-

604,156
-

18,186
230,000

604,156
18,186
230,000

728,871

-

-

728,871

728,871

2,145,947
4,719,809
4,546,180

-

4,850,600

2,153,803
4,758,095
-

2,153,803
4,758,095
4,850,600

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินกูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

1,023,962

-

1,023,962

-

1,023,962

244,591

-

-

244,591

244,591

421,788

-

-

421,788

421,788
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มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

1,712,138
2,514,383
4,547,246

-

4,862,197

1,721,277
2,512,028
-

1,721,277
2,512,028
4,862,197

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

703,027
18,186

-

703,027
-

18,186

703,027
18,186

667,991

-

-

667,991

667,991

ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่การร่ วมค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

2,145,947
4,655,881
4,546,180

-

4,850,600

2,153,803
4,693,779
-

2,153,803
4,693,779
4,850,600

ลําดับขั้นของมูลค่ายุตธิ รรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมู ลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้ นประจําสําหรั บสิ นทรัพย์ท างการเงิน การวัดมู ลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินมูลค่า นิ ยาม
ของระดับต่างๆ มีดงั นี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหุ ้นกูโ้ ดยอ้างอิงราคาซื้ อขาย ณ วันที่รายงานจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับเงินกูย้ ืมคํานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใช้อตั ราดอกเบี้ย
ส่วนเพิ่มของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
33. ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกีย่ วข้ องกัน
33.1 สั ญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศ
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ จากกระทรวงคมนาคมให้ดาํ เนิ นการโครงการดาวเทียมสื่ อสารโดยให้บริ ษทั มีสิทธิ ในการบริ หาร
กิ จ การและการให้บ ริ การวงจรดาวเที ย มเพื่ อ การสื่ อ สารทั้งภายในและต่ างประเทศ และมี สิ ท ธิ เก็ บ ค่ าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเทียมเป็ นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่ งได้มีการแก้ไขลงวันที่
22 มีนาคม 2535 ซึ่ งปัจจุบนั สัญญาดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”)
(เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (“MICT”))
ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MDE ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริ การ
ที่บริ ษทั ได้รับหรื ออย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นตํ่าที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ต้นทุนค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการขั้นตํ่าคงเหลือ 327 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 405 ล้านบาท) นอกจากนี้ ภายใต้
สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานี ควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จดั ตั้งขึ้น
ตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ MDE เมื่อได้ดาํ เนินการก่อสร้างและติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว
33.2 สั ญญาร่ วมทุน
บริ ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด (“LTC”) ได้ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาร่ วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริ ษทั
ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)) ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการดังกล่าว LTC ได้รับ
สิ ทธิในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็ นระยะเวลา 25 ปี และได้รับสิ ทธิ ในการให้บริ การทางด้าน
โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์ติดตามตัว ปั จจุบนั
บริ ษทั เชนนิ งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากัด (“SHEN”) ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในอัตราร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่ วมทุนดังกล่าวเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 20 ของสัญญาร่ วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ
สปป. ลาว มีสิทธิ ในการพิจารณาการซื้ อหุน้ ทั้งหมดของ LTC ที่กลุ่มบริ ษทั ถืออยูด่ ว้ ยราคาตลาด และเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 23
ของสัญญาร่ วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริ ษทั มีความประสงค์ในการดําเนินกิจการตามสัญญาร่ วมทุนต่อไป กลุ่มบริ ษทั
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มีสิทธิในการยื่นขอต่ออายุสญ
ั ญา โดยการยื่นความประสงค์ขอขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่ สัญ ญาทั้งสองฝ่ ายไม่ มี การตกลงกันเพื่ อต่อสัญญาตามเงื่ อนไขข้างต้น เมื่ อครบกําหนด 25 ปี
(ปี 2564) กลุ่มบริ ษทั จะต้องโอนหุ ้นของ LTC ที่ ถืออยู่ท้ งั หมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่ คิดค่าตอบแทน
(หมายเหตุ 11) ตามข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาร่ วมทุน LTC ต้องลงทุนในโครงการที่ได้รับสิ ทธิ ตามที่ระบุในสัญญา
ร่ วมทุนข้างต้นในประเทศลาวเป็ นจํานวนเงินไม่ต่าํ กว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ได้ลงนามอย่างเป็ นทางการในข้อตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่ วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซึ่ งมี
ผลให้ LTC ได้รับการต่ออายุสิทธิในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589
ทั้งนี้ตามสัญญาที่มีการแก้ไขใหม่ LTC จะต้องลงทุนในโครงการที่ได้รับสิ ทธิ ตามที่ระบุในสัญญาร่ วมทุนข้างต้นใน
ประเทศลาวเป็ นจํานวนเงินไม่ต่าํ กว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี
33.3 สั ญ ญาดําเนินกิจ การในประเทศไทยของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยที่เกี่ย วกับการรั บส่ งสั ญ ญาณโทรทัศ น์ และสั ญ ญาณ
บริการอินเทอร์ เน็ตผ่านดาวเทียม และการให้ บริการอินเทอร์ เน็ต
ปั จจุบนั คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) (เดิมชื่ อ
คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”)) เป็ นผู ม้ ี อ าํ นาจในการออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม และการให้ บ ริ การอิ น เทอร์ เน็ ตในประเทศไทย โดยบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย ได้ดาํ เนิ น กิ จการการ
ให้บริ การอินเทอร์เน็ต กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์และโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดังนี้
ประเภทใบอนุญาต
ใบอนุญาตที่บริษัท ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม
ใบอนุญาตการให้บริ การอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง

วันที่ได้ รับใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต

16 สิ งหาคม 2559
26 กันยายน 2555
7 พฤษภาคม 2558

5 ปี
20 ปี
5 ปี

ใบอนุญาตที่บริษัท ดีทีวี เซอร์ วสิ จํากัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
21 มกราคม 2556
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ (LAO STAR)
28 มกราคม 2559
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ (D-Channel)
28 มกราคม 2559
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ (LAO PSTV) 13 กรกฎาคม 2559
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ (LNTV 3)
13 กรกฎาคม 2559
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ (TV LAO)
24 พฤศจิกายน 2560

15 ปี
5 ปี
5 ปี
2 ปี
2 ปี
5 ปี
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ประเภทใบอนุญาต
ใบอนุญาตที่บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จํากัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม

วันที่ได้ รับใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต

4 มีนาคม 2556
10 พฤศจิกายน 2558

15 ปี
15 ปี

รายได้ ของบริษทั ภายใต้ ข้อบังคับของ กสทช.
รายได้จากการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์ของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถ
จําแนกได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันบาท
พันบาท
95,153
46,538
283,261
408,619
5,499,876
6,621,600
5,878,290
7,076,757

ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม
รายได้ค่าบริ การอื่น
รวม
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33.4 สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่
ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้

สกุลเงิน
ไม่เกิน 1 ปี

บาท
เยน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รู ปีอินเดีย
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์นิวซีแลนด์

รวมเป็ นเงินบาท
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

บาท
เยน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รู ปีอินเดีย
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์นิวซีแลนด์

งบการเงินรวม
2560
2559
หลักพัน
หลักพัน
16,121
72,593
1,392
1,452
243
247
2,434
695
600
30
186
180
26
307
31,627
94,506

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
หลักพัน
หลักพัน
16,121
24,807
195
227
695
600
30
22,937
33,381

รวมเป็ นเงินบาท

9,514
5,441
36
1,825
189
18,013

52,413
5,500
113
375
843
88,953

9,514
9,514

25,634
113
29,716

รวมเป็ นเงินบาททั้งสิ้น

49,640

183,459

32,451

63,097
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33.5 ภาระผูกพันอื่น
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสื อ
คํ้าประกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้

สกุลเงิน
ค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการขั้นตํ่าที่
ต้องจ่ายให้กระทรวงดิจิทลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
บาท
สัญญาเช่าดาวเทียมของลูกค้า
ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
อื่นๆ
บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
หลักพัน
หลักพัน

54,000
2,529
21,235
16,681

57,750
3,077
446,827
5,000
41,653

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
หลักพัน
หลักพัน

54,000
2,522
21,079
16,411

57,750
3,077
446,827
14,519

34. หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
การประเมินภาษีเงินได้ ที่ประเทศอินเดีย
บริ ษทั และเจ้าพนักงานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเภทรายได้ และภาระ
ภาษีสาํ หรับรายได้จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจ้าพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายได้ของ
บริ ษทั จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่มีถิ่นที่อยู่และไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศอินเดียแต่
สามารถรั บ ชมและเข้า ใจได้ โ ดยผู ้รั บ ชมในประเทศอิ น เดี ย เป็ นรายได้ ป ระเภทค่ า สิ ทธิ ห รื อ Royalty ตาม
ั ญาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยกับ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของประเทศอินเดีย และอนุสญ
ประเทศอิ น เดี ย รายได้ด ังกล่ าวของบริ ษ ัท จึ งต้อ งถู กหัก ภาษี ณ ที่ จ่ายในอัตราร้ อ ยละ 15 บริ ษ ทั ไม่ เห็ นด้วยกับ
ความเห็นดังกล่าว โดยบริ ษทั มี ความเห็นว่ารายได้จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมเป็ นรายได้จากการทํา
ธุรกิจ (business income) เมื่อบริ ษทั ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ในประเทศอินเดีย
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แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและได้ประเมินภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย จาก
รายได้ที่บริ ษทั ได้รับจากผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั สําหรับปี ประเมิ น 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วันที่ 1 เมษายน
2540 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555) เป็ นจํานวนเงินรวม 859.4 ล้านรู ปี (ประมาณ 439 ล้านบาท) เบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่
เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับเป็ นจํานวนเงินรวม 566.1 ล้านรู ปี (ประมาณ 289 ล้านบาท)
ทั้งนี้บริ ษทั ได้นาํ ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ผูใ้ ช้บริ การในประเทศอินเดียได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จนถึงปี ประเมิน 2555 2556 เป็ นเงินจํานวนสุ ทธิ 593.8 ล้านรู ปี (ประมาณ 303 ล้านบาท) ซึ่ งบางส่ วนเป็ นภาษี หัก ณ ที่ จ่ายที่ ลูกค้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบจ่ายแทนบริ ษทั วางเป็ นหลักประกันสําหรับภาษีเงินได้ เงินเพิม่ ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย รวมถึง
เบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับ และบริ ษทั ยังได้วางเงินประกันเพิ่มเติมเป็ นเงินจํานวน 480.4 ล้านรู ปี
(ประมาณ 245 ล้านบาท) โดยบริ ษทั ได้แสดงเงินประกันดังกล่าวไว้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะ
การเงิน
เมื่ อ วัน ที่ 4 มี น าคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มี ค ํา ตัด สิ นว่ า รายได้ข องบริ ษ ัท จากการ
ให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็ นค่าสิ ทธิ (royalty) เมื่อบริ ษทั ไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษีในประเทศอินเดีย
สําหรับเบี้ ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับที่กรมสรรพากรอินเดียได้เรี ยกเก็บจากบริ ษทั ให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มี คาํ สั่งให้ยกเลิ กการเรี ยกเก็บ เบี้ ย ปรับ สําหรั บ ปี ประเมิ น ภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544,
2544-2545 และ 2545-2546 ที่กรมสรรพากรเรี ยกเก็บจากบริ ษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดี ยไม่ได้ยื่น
อุทธรณ์คาํ ตัดสิ นในเรื่ องเบี้ยปรับสําหรับปี ประเมินภาษีดงั กล่าวต่อศาล High Court ดังนั้น คําตัดสิ นของ ITAT ใน
เรื่ องของเบี้ ยปรั บ จึ งถื อ เป็ นที่ สุ ด และเมื่ อ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอิ น เดี ยได้แจ้งคื น
หลักประกันที่บริ ษทั ได้วางไว้สาํ หรับเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับสําหรับปี ประเมิน 2541- 2542 ถึง
2544 - 2545 เป็ นจํานวนเงิน 162.4 ล้านรู ปี (ประมาณ 83 ล้านบาท)
จากคําตัดสิ นของ ITAT ข้างต้น บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการขอคืนเงินประกัน และภาษีหกั ณ ที่จ่ายส่ วนที่เหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หัก ณ ที่จ่ายส่ วนที่ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายแทนบริ ษทั บริ ษทั จะส่ งคืน
ลูกค้า ภายหลังคดีตดั สิ นถึงที่สุดโดย Supreme Court
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียได้ยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษาของ High Court เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2554 ซึ่ งพิพากษาว่ารายได้จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็ นรายได้ประเภทค่าสิ ทธิ ต่อ Supreme
Court แล้ว ขณะนี้เรื่ องอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล Supreme Court
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ศาลได้มีหนังสื อลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 แจ้งให้ตวั แทนด้านภาษีของบริ ษทั ทราบถึงการอุทธรณ์ดงั กล่าว ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ Supreme Court
35. เหตุการณ์ อื่น
35.1 ตามที่ได้มีคาํ พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่ง
มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มอยู่หลายประการนั้น บริ ษทั เห็นว่าผลของคําพิพากษาฎีกานั้นจํากัดอยู่
แต่เฉพาะในประเด็นที่วา่ ทรัพย์สินบางส่วนของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองเป็ นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร สื บ
เนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที่เท่านั้น มิได้มีผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มต้องไป
ดําเนิ นการใด ๆ เนื่ องจากมิใช่คู่ความในคดี บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มได้ปฏิบตั ิการทุกอย่างให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และตามสัญญาด้วยความสุ จริ ตตลอดมา ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มมีสิทธิ โดยชอบตามกฎหมายและสัญญาที่จะ
พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งและความสุ จริ ตของตนต่อไปในการดําเนิ นการใด ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะต้อง
เป็ นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลักการยุติธรรม
35.2 เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2550 นายสุ พ งษ์ ลิ้ ม ธนากุ ล ได้ยื่น ฟ้ อ ง กทช. สํานัก งาน กทช. และกระทรวงดิ จิท ัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม (เดิมชื่ อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอ้างเหตุ
เรื่ องเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการตรวจสอบบริ ษทั ว่าประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่ หลังจากที่มีการโอนขายหุ ้นของ บริ ษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ รายใหม่
ศาลปกครองกลางได้มีคาํ สัง่ ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรี ยกให้บริ ษทั เข้ามาเป็ นผูถ้ ูกฟ้องคดีร่วมโดยกําหนดให้บริ ษทั
เป็ นผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ได้ยื่นคําให้การแก้คาํ ฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซึ่งบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วในเดือน กรกฎาคม 2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ
พิพากษายกฟ้อง
เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายสุ พ งษ์ ลิ้ ม ธนากุล ได้ยื่น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสู งสุ ด ซึ่ งคดี อ ยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ดและเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริ ษทั ได้ยนื่ คําแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
บริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั จะไม่ได้รับผลกระทบจากคดีดงั กล่าว เนื่ องจากเป็ นการยื่นฟ้อง กทช. สํานักงาน กทช.
และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และไม่น่าจะเป็ นเหตุที่กระทรวง เทคโนโลยีฯ บอก
เลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการกับบริ ษทั ได้ เนื่องจากบริ ษทั ได้ดาํ เนินการถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
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35.3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 บริ ษทั โกลเด้นทาวน์ฟิล์ม จํากัด (“โจทก์”) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญา โดย
อ้างว่า บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) (“ไทยคม” หรื อ “บริ ษทั ”) และกรรมการของบริ ษทั และลูกค้าของบริ ษทั
(“จําเลย”) ได้แพร่ ภาพภาพยนตร์ ผา่ นช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมซึ่ งเช่าสัญญาณจากไทยคม เป็ นการละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ซ่ ึงโจทก์เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญา มีคาํ สั่งยกฟ้องบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ในข้อหาร่ วมกัน
ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ของโจทก์ ปั จจุบนั โจทก์ยื่นคําขอขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์ คาํ พิพ ากษาของศาล
ทรัพย์สินทางปั ญญาและศาลอนุ ญ าตให้โจทก์ยื่นคําอุ ทธรณ์ ได้ภายในวันที่ 8 พฤศจิ กายน 2559 บริ ษ ทั ได้รับคํา
อุทธรณ์แล้วและได้ยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
35.4 บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ ง ถู ก ฟ้ อ งให้ ช ดใช้ค่ าเสี ย หายจากความชํารุ ด ของอุ ป กรณ์ รับ สั ญ ญาณดาวเที ย มในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคดีดงั กล่าวเริ่ มมาตั้งแต่ปี 2554 และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นต้นมีคาํ สั่งตัดสิ นให้ชดใช้
เงิ น ค่ าเสี ย หาย จํานวน 5.3 ล้านเหรี ยญออสเตรเลี ย พร้ อ มดอกเบี้ ย เมื่ อ วัน ที่ 17 มี น าคม 2560 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ยื่น
อุทธรณ์คาํ พิพากษาแล้ว และขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้บนั ทึก
ผลกระทบของค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงบการเงินแล้วในปี 2559
35.5 บริ ษทั มีความเห็นที่ไม่ตรงกันในการตีความข้อสัญญาบางประการในสัญญาความร่ วมมือที่มีต่อกันกับบริ ษทั แห่ ง
หนึ่ ง ซึ่ งทําให้บริ ษทั และบริ ษ ทั ดังกล่าวต้องยื่นเรื่ องต่ออนุ ญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาความเห็ นในการตีค วาม
ข้อสัญ ญาดังกล่าว โดยได้มี การสื บ พยานของทั้งสองฝ่ าย และขณะนี้ อนุ ญ าโตตุ ลาการได้มี คาํ ตัดสิ นแล้ว โดยมี
ความเห็ นว่าการตี ความข้อสัญ ญาความร่ วมมื อดังกล่าวของบริ ษทั ถูกต้องแล้ว และถื อว่าการตัดสิ นคดี น้ ี เป็ นอัน
สิ้ นสุด
35.6 ข้อพิพาทเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใต้สญ
ั ญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทลั ฯ”) แจ้ง
ว่ า ดาวเที ย มไทยคม 7 และดาวเที ย มไทยคม 8 เป็ นดาวเที ย มภายใต้สั ญ ญาดํา เนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อสาร
ภายในประเทศ ลงนามเมื่ อวันที่ 11 กันยายน 2534 ระหว่างบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“อินทัช”) และ
กระทรวงดิจิทลั ฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเดิม) (“สัญญาดําเนิ นกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ”)
โดยอินทัชได้จดั ตั้งบริ ษทั ไทยคมขึ้นมาเพื่อดําเนิ นงานตามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ หนังสื อจากกระทรวงดิจิทลั ฯ ระบุให้
ปฏิบตั ิตามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ให้ครบถ้วนโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิ ทธิ์และส่งมอบทรัพย์สิน
การจัดสร้างดาวเทียมสํารอง การชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และการประกันภัยทรัพย์สิน
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาหนังสื อฉบับดังกล่าวรวมถึงได้หารื อ
กับที่ ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั แล้วมี ความเห็นว่า ดาวเที ยมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเที ยมภายใต้สัญญา
ดําเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ เพราะการดําเนิ นการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็ นการดําเนิ นการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาดําเนิ นกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ อย่างครบถ้วน โดยมิได้มีการ
ดําเนินการใด ๆ ที่ขดั ต่อสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเห็นในเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7
และดาวเที ย มไทยคม 8 ตามรายละเอี ย ดข้างต้น แตกต่ างไปจากความเห็ น ของกระทรวงดิ จิ ท ัล ฯ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติให้บริ ษทั ยื่นเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุ ญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ ขาดข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นอันเนื่ องมาจากข้อกําหนดหรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ และคู่สัญญาไม่สามารถ
ตกลงกันได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อ 45.1 ของสัญญาดําเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ โดยบริ ษ ทั ได้ดาํ เนิ นการยื่นข้อ
โต้แย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 97/2560
บริ ษัท ยัง ไม่ มี ห น้ าที่ ใ ด ๆ ในการปฏิ บ ัติ ต ามที่ ก ระทรวงดิ จิ ท ัล ฯ ได้อ ้างถึ งข้างต้น จนกว่ า จะมี ก ารชี้ ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ โดยเป็ นไปตามข้อ 45.6 ของสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ที่กาํ หนดว่า ในกรณี ที่ขอ้ พิพาท
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คู่สญ
ั ญายังคงต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญาต่อไปจนกว่าจะมีการ
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
36. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
36.1 การลงนามในสั ญ ญา Share Tender agreement เพื่ อ ขายหุ ้ น สามัญ ในบริ ษ ัท ซี เอส ล็ อ กซอิ น โฟ จํากัด (มหาชน)
(“CSL”) ของบริ ษทั บริ ษทั ดีทีวี เซอร์วิส จํากัด (“DTV”)
บริ ษทั ดี ทีวี เซอร์ วิสเซส จํากัด (“DTV”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ลงนามสัญญา Shares Tender Agreement
เมื่ อวันที่ 6 ตุ ลาคม 2560 เพื่อขายหุ ้นสามัญทั้งหมดที่ ถืออยู่ใน บริ ษ ทั ซี เอส ล็อกอิ นโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”)
ให้แก่บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ในราคาเสนอซื้ อ 7.80 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นมูลค่า 1,950.78
ล้านบาท ทั้งนี้ DTV ได้รับชําระจํานวนเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
36.2 การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 1-31 มกราคม 2561 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตราหุ ้นละ 1.36 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลประมาณ 1,491 ล้านบาท
โดยบริ ษทั จะนําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2561 ของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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37. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ ใน
การเปรี ยบเทียบของปี 2560
37.1 การจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงินปี 2560

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์

1,406,068
11,050

งบการเงินรวม
จัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท
11,050
(11,050)
-
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หลังจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
พันบาท
พันบาท
พันบาท

1,417,118
-

672,517
11,047

11,047
(11,047)
-

683,564
-
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37.2 การจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงการดําเนินงานที่ยกเลิก

ก่อนนําเสนอใหม่

2559
งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่

หลังนําเสนอใหม่

พันบาท

พันบาท

พันบาท

งบกําไรขาดทุน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้

11,516,630
152,107
202,027
11,870,870

(2,875,077)
(137)
(14,448)
(2,889,662)

8,641,553
151,970
187,579
8,981,208

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย

6,296,849
316,743
1,793,272
115,665
358,781
9,938,468

(1,785,407)
(121,728)
(565,349)
(27,510)
(21,223)
(2,521,217)

4,511,442
195,015
1,227,923
88,155
337,558
7,417,251

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

2,130,871
(347,609)
1,783,262

(368,445)
77,356
(291,089)

1,762,426
(270,253)
1,492,173
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38. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ ังไม่ได้ ใช้
สภาวิชาชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกประกาศที่ เกี่ ย วกับ มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความ
มาตรฐานการบัญ ชี การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และแนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ที่มี ผลบังคับ ใช้
สําหรั บงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตามกลุ่ ม
บริ ษทั ยังไม่ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่และอาจเกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
ซึ่งมีผลบังคับใช้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญ ชี สําหรั บ เงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี (ต่ อ)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
สิ ท ธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุ น การรื้ อถอน การบู รณะและการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ สํ า หรั บ มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 19
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
เงินที่นาํ ส่งรัฐ
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มาเริ่ ม
ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับ
ใช้และการนํามาตรฐานการบัญชีเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่
เริ่ มถือปฏิบตั ิ
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