
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ           
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ     
ผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไว ้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 9 บริษทัยอ่ยของบริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัประเภทก าไรสุทธิ
ของบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) เป็นก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิกในงบก าไรขาดทุน
รวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ือง
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคญั 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีจ านวนสัญญาบริการเป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการก าหนดราคาท่ีแตกต่างกัน 
ดังนั้ นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ การเกิดข้ึนจริง  
ความถูกต้องและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จาก 
การให้บริการตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาบริการว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่  

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายได ้และรายละเอียด
ของรายได้จากการให้บริการ ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.18 และขอ้ 24 ตามล าดบั 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้จากการ
ใหบ้ริการ 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

-   ตรวจสอบเง่ือนไขของสัญญาบริการและทดสอบการ
ค านวณรายได้และตรวจสอบเอกสารประกอบการ
บนัทึกบญัชีส าหรับรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าว 

-   การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคญั 

การด้อยค่าของอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีวัตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 

เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกับการด้อยค่าของอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัน ามาใชใ้นการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าดงักล่าว 
ดงันั้นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของ
อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหรือไม่  

ทั้ งน้ีนโยบายการบัญชี เร่ืองท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ การ
ด้อยค่า รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
3.9 ขอ้ 3.10 ขอ้ 3.13 ขอ้ 12 และ ขอ้ 13 ตามล าดบั 

 

 
วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาและการรับรู้การ
ด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใน
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาและการรับรู้การดอ้ยค่า
ของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายในสัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการ 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณา
และการรับรู้การดอ้ยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนภายในสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
-   ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหาร
เก่ียวกับข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

-   พิจารณาร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบัญชีส าหรับ
การประเมินและทดสอบความเหมาะสมของ
แบบจ าลองการประเมินมูลค่า (valuation model) และ
สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใชใ้น
การประเมินค่าเผื่ อการด้อยค่ าของอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

-   การทดสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้ในการ
ค านวณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการกับ
เอกสารและรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

-   ทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคญั 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

การพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการคา้เป็น
รายการท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในการ
ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดังกล่าว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
โดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและคาดการณ์เก่ียวกบั
ความสามารถในการช าระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ีการค้า 
ดังนั้ นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ การแสดงมูลค่าของ
ลูกหน้ีการคา้และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหรือไม่ 

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีเร่ืองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รายละเอียด
เก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.5 และขอ้ 7 ตามล าดบั 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและ             

การควบคุมภายในท่ี เก่ียวข้องกับการรับรู้ค่าเผื่อ                   
หน้ีสงสยัจะสูญ  

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายใน 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของ

ผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการบนัทึกค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ  

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการพิจารณา
และขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัและขอ้มูลท่ีผูบ้ริหาร
ของบริษทัน ามาใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ  

- ทดสอบการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงขา้พเจา้
ไดรั้บขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนดงักล่าว  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีขา้พเจา้ตอ้งรายงาน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน                 
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 
และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั
หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญั เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี เก่ียวข้อง                  
ในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆที่ส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไวแ้ละประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 

 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,830,234,585    1,960,770,857   1,719,753,567    683,765,774       

เงินลงทุนชวัคราว 6 4,227,209,793    3,407,069,423   3,834,155,421    3,436,461,878    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 7 1,851,432,896    1,666,859,482   2,571,027,795    1,957,412,837    

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 42,699,114         90,824,861        88,525,483         190,369,034       

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 485,724,816       244,591,079      525,724,816       244,591,079       

สินคา้คงเหลือ 8 122,483,562       124,813,587      98,280,234         106,892,786       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 96,384,799         62,645,724        96,384,799         62,645,724         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 22,520,023         93,203,229        19,786,409         25,951,957         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย 9 -                     1,837,189,239   -                     -                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,678,689,588    9,487,967,481   8,953,638,524    6,708,091,069    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 1,457,174,448    1,712,137,550   1,467,174,448    1,752,137,549    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                    1,502,621,824    1,674,859,190    

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 1,444,282,683    1,356,700,860   1,444,282,683    1,356,700,860    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 4,814,703,118    7,859,316,266   4,771,240,586    7,794,040,539    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาต

ใหด้าํเนินการ 13 3,007,340,364    3,986,568,906   3,007,340,364    3,986,568,906    

ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี 13 13,614,935         15,632,576        13,614,935         15,632,576         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 325,027,926       427,047,889      240,374,560       333,565,036       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 1,117,018,424    775,824,882      992,281,352       704,853,399       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 15 344,227,641       317,997,744      326,404,118       298,977,826       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,523,389,539  16,451,226,673 13,765,334,870  17,917,335,881  

รวมสินทรัพย์ 22,202,079,127  25,939,194,154 22,718,973,394  24,625,426,950  

บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 17 712,891,519       866,662,159      543,581,634       658,855,472       

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 169,230              829,729             3,724,256           23,522,941         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 16 2,673,841,281    421,788,460      2,695,841,281    421,788,460       

เงินรับล่วงหนา้คา่บริการจากลูกคา้ 275,480,256       218,392,223      65,907,840         60,020,292         

ผลประโยชนต์อบแทนคา้งจา่ย 258,340,350       263,344,848      258,340,350       263,344,848       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 34,032,013         7,225,864          -                     -                     

หนีสินหมุนเวียนอืน 18 91,314,282         95,844,393        44,493,053         63,253,253         

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

   ทีถือไวเ้พือขาย 9 -                     1,055,257,237   -                     -                     

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 4,046,068,931    2,929,344,913   3,611,888,414    1,490,785,266    

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 16 4,349,010,715    7,024,628,257   4,352,010,715    7,061,628,257    

เจา้หนี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 225,042,120       226,645,680      225,042,120       226,645,680       

หนีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                    980,026,152       576,045,267       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชนพ์นกังาน 19 160,746,632       175,939,941      135,591,812       148,950,511       

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 20 284,153,167       302,925,926      277,356,357       299,278,905       

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 5,018,952,634    7,730,139,804   5,970,027,156    8,312,548,620    

รวมหนสิีน 9,065,021,565    10,659,484,717 9,581,915,570    9,803,333,886    

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน 5,499,884,200    5,499,884,200   5,499,884,200    5,499,884,200    

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 5,480,509,770    5,480,333,200   5,480,509,770    5,480,333,200    

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 21 4,325,271,183    4,324,626,137   4,325,271,183    4,324,626,137    

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 549,988,420       549,988,420      549,988,420       549,988,420       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,936,698,328    4,201,676,132   2,936,698,328    4,201,676,132    

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (155,409,877)     265,469,175      (155,409,877)     265,469,175       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 13,137,057,824  14,822,093,064 13,137,057,824  14,822,093,064  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (262)                   457,616,373      -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,137,057,562  15,279,709,437 13,137,057,824  14,822,093,064  

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,202,079,127  25,939,194,154 22,718,973,394  24,625,426,950  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2561 2560 2561 2560

การดาํเนินงานต่อเนือง หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 24 6,008,200,977      6,688,843,268   5,457,530,264   5,878,290,011   

รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 17,980,846           186,400             17,980,846        186,400             

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 5,515,942             152,243,504      -                     152,315,241      

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 1,949,515,538      -                     -                     -                     

รายไดอื้น 25 192,303,277         387,141,296      225,186,039      253,622,355      

รวมรายได้ 8,173,516,580      7,228,414,468   5,700,697,149   6,284,414,007   

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,301,555,523      4,312,036,220   2,833,216,042   3,778,396,818   

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตสั้ญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 17,980,846           186,400             17,980,846        186,400             

ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ 917,473,311         978,521,346      917,473,311      978,521,346      

ค่าใชจ้่ายในการขาย 97,842,549           105,906,051      62,937,377        99,321,380        

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,362,031,738      1,515,011,381   964,284,842      848,276,646      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 2,253,000,000      3,308,681,047   2,253,000,000   3,196,000,000   

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 56,957,789           63,129,812        56,589,817        62,764,012        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                        -                     3,658,714          -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 338,242,739         382,429,405      338,228,829      378,304,300      

รวมค่าใช้จ่าย 8,345,084,495      10,665,901,662 7,447,369,778   9,341,770,902   

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 119,387,670         196,184,926      1,628,779,604   (263,785,847)     

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้จากการดาํเนินงานต่อเนือง (52,180,245)          (3,241,302,268)  (117,893,025)     (3,321,142,742)  

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 28 269,216,801         454,566,970      334,929,581      534,407,444      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 217,036,556         (2,786,735,298)  217,036,556      (2,786,735,298)  

การดาํเนินงานทียกเลกิ

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษี 9 29,649,253           325,660,831      12,508,799        136,958,006      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 246,685,809         (2,461,074,467)  229,545,355      (2,649,777,292)  

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 229,545,355         (2,649,777,292)  229,545,355      (2,649,777,292)  

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   การดาํเนินงานต่อเนือง -                        -                     -                     -                     

   การดาํเนินงานทียกเลิก 11 17,140,454           188,702,825      -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 246,685,809         (2,461,074,467)  229,545,355      (2,649,777,292)  

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 29

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 0.21                      (2.42)                  0.21                   (2.42)                  

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ปรับลด 0.21                      (2.42)                  0.21                   (2.42)                  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - การดาํเนินงานต่อเนือง (บาท) 29

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 0.20                      (2.54)                  0.20                   (2.54)                  

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ปรับลด 0.20                      (2.54)                  0.20                   (2.54)                  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 246,685,809         (2,461,074,467)  229,545,355      (2,649,777,292)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทจีะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (4,949,366)            15,874,884        (4,949,366)         4,762,288          

ภาษีเงินไดที้เกียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 931,481                (2,674,819)         931,481             (452,300)            

(4,017,885)            13,200,065        (4,017,885)         4,309,988          

รายการทอีาจถูกจดัประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ในต่างประเทศ (61,929,642)          (288,274,898)     (61,929,642)       (288,274,898)     

การเปลียนแปลงผลสะสมจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 (350,970,688)        (17)                     (350,970,688)     (17)                     

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผอืขาย

ส่วนทีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน (1,481,089)            (1,564,964)         (1,481,089)         (1,564,964)         

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผอืขาย (12,182,265)          5,996,514          (12,182,265)       5,996,514          

ภาษีเงินไดที้เกียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 2,732,671             (886,310)            2,732,671          (886,310)            

(423,831,013)        (284,729,675)     (423,831,013)     (284,729,675)     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (427,848,898)        (271,529,610)     (427,848,898)     (280,419,687)     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (181,163,089)        (2,732,604,077)  (198,303,543)     (2,930,196,979)  

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (198,303,543)        (2,930,196,979)  (198,303,543)     (2,930,196,979)  

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 17,140,454           197,592,902      -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (181,163,089)        (2,732,604,077)  (198,303,543)     (2,930,196,979)  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอืน การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอนื ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 5,479,969,700 4,305,387,362 549,988,420 7,614,333,524 21,520,987 328,844,656 210,628,179 (1,066,722) 559,927,100 18,509,606,106 411,566,054 18,921,172,160 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 21 363,500         19,238,775     -                -                     (19,602,275)  -                   -                  -                        (19,602,275)   -                     -                -                    

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 -                -                 -                -                     9,874,025     -                   -                  -                        9,874,025      9,874,025          -                9,874,025          

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 30 -                -                 -                (767,190,088)     -               -                   -                  -                        -                 (767,190,088) (151,542,583) (918,732,671)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 363,500         19,238,775     -                (767,190,088)     (9,728,250)    -                   -                  -                        (9,728,250)     (757,316,063)     (151,542,583) (908,858,646)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร 29 -                -                 -                (2,649,777,292)  -               -                   -                  -                        -                 (2,649,777,292)  188,702,825  (2,461,074,467)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื -                -                 -                4,309,988          -               (17)                   (288,274,898)  3,545,240              (284,729,675) (280,419,687)     8,890,077      (271,529,610)     

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                 -                (2,645,467,304)  -               (17)                   (288,274,898)  3,545,240              (284,729,675) (2,930,196,979)  197,592,902  (2,732,604,077)  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2560 5,480,333,200 4,324,626,137 549,988,420 4,201,676,132 11,792,737 328,844,639 (77,646,719) 2,478,518 265,469,175 14,822,093,064 457,616,373 15,279,709,437 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้กาํไรสะสม

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอืน การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอนื ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 5,480,333,200 4,324,626,137 549,988,420 4,201,676,132 11,792,737 328,844,639 (77,646,719) 2,478,518 265,469,175 14,822,093,064 457,616,373 15,279,709,437 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 21 176,570         645,046         -                -                     (821,616)       -                   -                  -                        (821,616)        -                     -                -                    

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 -                -                 -                -                     3,773,577     -                   -                  -                        3,773,577      3,773,577          -                3,773,577          

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 30 -                -                 -                (1,490,505,274)  -               -                   -                  -                        -                 (1,490,505,274)  -                (1,490,505,274)  

การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม -                -                 -                -                     -               -                   -                  -                        -                 -                     (474,757,089) (474,757,089)     

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 176,570         645,046         -                (1,490,505,274)  2,951,961     -                   -                  -                        2,951,961      (1,486,731,697)  (474,757,089) (1,961,488,786)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร 29 -                -                 -                229,545,355      -               -                   -                  -                        -                 229,545,355      17,140,454    246,685,809      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื -                -                 -                (4,017,885)         -               (350,970,688)    (61,929,642)    (10,930,683)           (423,831,013) (427,848,898)     -                (427,848,898)     

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                 -                225,527,470      -               (350,970,688)    (61,929,642)    (10,930,683)           (423,831,013) (198,303,543)     17,140,454    (181,163,089)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 2,936,698,328 14,744,698 (22,126,049) (139,576,361) (8,452,165) (155,409,877) 13,137,057,824 (262) 13,137,057,562 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอืน การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอนื

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงนิลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงนิ เงนิลงทุนเผอืขาย ผูถ้ือหุน้ ผูถื้อหุน้บริษทั

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 5,479,969,700 4,305,387,362 549,988,420 7,614,333,524 21,520,987 328,844,656 210,628,179 (1,066,722) 559,927,100 18,509,606,106 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 21 363,500            19,238,775       -                    -                     (19,602,275)      -                 -                    -                         (19,602,275)       -                         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 -                    -                    -                    -                     9,874,025         -                 -                    -                         9,874,025          9,874,025              

เงนิปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 30 -                    -                    -                    (767,190,088)     -                    -                 -                    -                         -                     (767,190,088)         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 363,500            19,238,775       -                    (767,190,088)     (9,728,250)        -                 -                    -                         (9,728,250)         (757,316,063)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร 29 -                    -                    -                    (2,649,777,292)  -                    -                 -                    -                         -                     (2,649,777,292)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื -                    -                    -                    4,309,988           -                    (17)                 (288,274,898)    3,545,240              (284,729,675)     (280,419,687)         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                    -                    (2,645,467,304)  -                    (17)                 (288,274,898)    3,545,240              (284,729,675)     (2,930,196,979)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 5,480,333,200 4,324,626,137 549,988,420 4,201,676,132 11,792,737 328,844,639 (77,646,719) 2,478,518 265,469,175 14,822,093,064 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอืน การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอนื

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงนิลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงนิ เงนิลงทุนเผอืขาย ผูถ้ือหุน้ ผูถื้อหุน้บริษทั

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 5,480,333,200 4,324,626,137 549,988,420 4,201,676,132 11,792,737 328,844,639 (77,646,719) 2,478,518 265,469,175 14,822,093,064 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 21 176,570            645,046            -                    -                     (821,616)           -                 -                    -                         (821,616)            -                         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 -                    -                    -                    -                     3,773,577         -                 -                    -                         3,773,577          3,773,577              

เงนิปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 30 -                    -                    -                    (1,490,505,274)  -                    -                 -                    -                         -                     (1,490,505,274)      

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 176,570            645,046            -                    (1,490,505,274)  2,951,961         -                 -                    -                         2,951,961          (1,486,731,697)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร 29 -                    -                    -                    229,545,355       -                    -                 -                    -                         -                     229,545,355          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื -                    -                    -                    (4,017,885)         -                    (350,970,688) (61,929,642)      (10,930,683)           (423,831,013)     (427,848,898)         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                    -                    225,527,470       -                    (350,970,688) (61,929,642)      (10,930,683)           (423,831,013)     (198,303,543)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 2,936,698,328 14,744,698 (22,126,049) (139,576,361) (8,452,165) (155,409,877) 13,137,057,824 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 246,685,809       (2,461,074,467)   229,545,355       (2,649,777,292)   

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาอาคารและอปุกรณ์ 12 719,411,686       910,015,082       673,105,752       699,697,390       

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

   สญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 13 1,150,329,737    2,022,365,154    1,150,329,737    2,022,365,154    

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 13 2,017,642           2,017,642           2,017,642           2,017,642           

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 103,920,740       125,264,936       94,592,453         95,119,440         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 2,253,000,000    3,308,681,047    2,253,000,000    3,196,000,000    

รายไดจ้ากการลงทุน (181,558,213)      (159,053,634)      (177,488,647)      (151,947,441)      

การจา่ยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21 3,773,577           9,874,025           3,773,577           9,874,025           

ตน้ทุนทางการเงิน 338,242,739       400,807,998       338,228,829       378,304,300       

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 12,420,499         (297,171,291)      (18,933,924)        (207,898,131)      

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 16, 26 1,065,891           1,065,891           1,065,891           1,065,891           

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 7 358,394,586       494,032,966       337,681,328       109,609,606       

ขาดทุนจากสินคา้เสือมสภาพ 9,996,089           12,931,779         5,680,403           12,189,598         

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 4,585,037           (4,798,459)          4,541,280           (4,036,281)          

การตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 148,358              1,691,518           148,350              32,789                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 (1,949,515,538) -                     -                     -                     

การตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,223                  950,001              7,223                  -                     

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และการร่วมคา้ 10 (119,387,670)      (196,184,926)      (1,641,288,403)   126,827,841       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (260,628,962)      (383,352,970)      (334,929,581)      (534,407,444)      

2,692,909,230    3,788,062,292    2,921,077,265    3,105,037,087    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (549,956,343)      (234,633,428)      (967,715,787)      (402,775,404)      

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 48,053,827         33,311,762         101,771,630       112,358,336       

สินคา้คงเหลือ (25,011,294)        147,918,136       (14,277,128)        117,282,165       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 25,282,541         (27,229,677)        8,090,689           (11,931,498)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (43,119,327)        132,322,907       (45,387,964)        135,139,062       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (212,108,369)      (112,096,459)      (121,335,822)      (9,947,827)          

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (681,364)             780,360              (19,819,551)        21,179,158         

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 57,088,032         (465,788,925)      5,887,548           (217,339,857)      

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการคา้งจ่าย (5,004,497)          (52,878,113)        (5,004,497)          (52,878,113)        

หนีสินหมุนเวียนอืน (5,606,818)          21,961,645         (19,836,906)        (11,416,741)        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (18,772,759)        (17,929,002)        (21,922,548)        (17,246,337)        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (27,643,171)        143,402              (24,253,642)        15,686,080         

จ่ายภาษีเงินได้ (66,474,200)        (234,177,100)      (450,012)             (112,939,711)      

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,868,955,488    2,979,767,800    1,796,823,275    2,670,206,400    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบีย 169,092,557       161,005,365       174,454,150       155,761,047       

รับเงินปันผล 10 -                     -                     1,717,154,736    431,473,936       

เงินลงทุนชวัคราว (818,477,229)      98,250,625         (359,635,556)      108,550,819       

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (81,963,778)        (303,764,408)      (59,518,209)        (46,048,295)        

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 5,989,370           7,783,701           5,888,374           5,316,561           

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่การร่วมคา้ 4 -                     18,185,988         -                     18,185,988         

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                     -                     (10,000,000)        (10,000,000)        

เงินสดจ่ายสาํหรับซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,409,200)          (27,857,560)        (1,409,200)          (1,449,807)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 1,950,779,922    -                     -                     -                     

เงินจ่ายสุทธิเพือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (1,272,348)          

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,224,011,642    (46,396,289)        1,466,934,295    660,517,901       

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 30 (1,490,585,395)   (918,734,829)      (1,490,585,214)   (767,190,088)      

เงินสดรับจากเงินกูย้มื -                     480,000,000       -                     -                     

ชาํระคืนเงินกูย้มื 16 (414,482,938)      (2,496,861,589)   (414,482,938)      (1,976,063,810)   

จ่ายดอกเบีย (318,269,838)      (391,157,693)      (322,536,394)      (381,704,594)      

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,223,338,171)   (3,326,754,111)   (2,227,604,546)   (3,124,958,492)   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 869,628,959       (393,382,600)      1,036,153,024    205,765,809       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 1,960,770,857    2,683,685,053    683,765,774       477,958,084       

ผลกระทบจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย -                     (329,573,477)      -                     -                     

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือสินงวด (165,231)             41,881                (165,231)             41,881                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 5 2,830,234,585    1,960,770,857    1,719,753,567    683,765,774       

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ซืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชือ 6,191,328           40,351,222         1,701,109           7,724,688           

ซืออาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 271,331              -                     271,331              -                     

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 30,788,907         38,559,624         30,788,907         34,640,408         

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

20



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

21 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6.  เงินลงทุนชัว่คราว 
7.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8.  สินคา้คงเหลือ 
9.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็น 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

10.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
11.  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
12.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
16.  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
18.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
19.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
20.  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
21.  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
22.  ส ารอง 
23.  ส่วนงานด าเนินงาน 
24.  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
25.  รายไดอ่ื้น 
26.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27.  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
28.  ภาษีเงินได ้

   
   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
29.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
30.  เงินปันผล 
31.  เคร่ืองมือทางการเงิน 
32.  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
33.  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
34.  เหตุการณ์อ่ืน 
35.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
36.  การจดัประเภทรายการใหม่ 
37.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ถือหุน้
ร้อยละ 41.13 และร้อยละ 41.14 ตามล าดบั) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทั บริษทัย่อยและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการวงจรดาวเทียม
เพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเน้ือหา
ส าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ต บริการ
อินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการให้ค าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดาวเทียม บริการธุรกิจ
กระจายเสียงโทรทศัน์และโทรคมนาคม บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการดา้น
วิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญ่ีปุ่นและอินเดีย  
 
บริษทัไดท้ าสัญญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใช้วงจรดาวเทียมจากผูใ้ช้วงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมและจะหมดอายใุนปี 2564 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั ไทย แอดวานซ์  
   อินโนเวชัน่ จ ากดั  
   (เดิมช่ือ ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั)  

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์บริการใหค้ าปรึกษาและ
ติดตั้งระบบส าหรับเครือข่ายบรอด
แบนดแ์บบครบวงจร (System 
Integration) 

ไทย 
 
 

99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 
 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสารและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
พีทีอี จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร์ 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส 
จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค 
จ ากดั 

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียม 

กมัพูชา 100 100 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  
   พีทีวาย จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน ์
ไทย 

 
99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 
 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด ์

นิวซีแลนด ์ 100 100 

     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แซทเทลไลท ์จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)  
ไพรเวท จ ากดั 

ใหบ้ริการค าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบโครงข่ายของ
ดาวเทียม 

อินเดีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี มอริเชียส 100 100 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั     
บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 
   จ ากดั (มหาชน) 
 

ประกอบธุรกิจในการใหบ้ริการ
ศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและ
บริการรับ-ส่งสญัญาณผา่น
ดาวเทียมเพ่ือการส่ือสาร 

ไทย -(1) 42.07 

     บริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ 
   ซิสเทม พีทีวาย จ ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูล
ผา่นดาวเทียมและโซลูชัน่เพ่ือ
ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
การร่วมค้าของบริษทั     
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์  
   พีทีอี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุน
ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมใน
ระดบันานาชาติ 

สิงคโปร์ 51 51 

 การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ากัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ 
จ ากดั 

ใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต 

สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

24.99 24.99 

 

(1) กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษัท ซีเอส  ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี  
25 มกราคม 2561  

 

รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ 
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2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ  
 
2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ
 

กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
 
งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การน าเสนองบ
การเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้
ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบ
การเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2559” ลงวันท่ี                   
11 ตุลาคม 2559  
 
ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติั
ทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี           
1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

2.2 เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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2.3  สกลุเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
2.4 กำรประมำณกำรและกำรใช้วจิำรณญำณ  

 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณการ 
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 10 การจดัประเภทการร่วมคา้ 
หมายเหตุขอ้ 10 การจัดท างบการเงินรวม: กลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control) 

เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
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(2) การประมาณการขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมี
การปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

หมายเหตุขอ้ 7 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุขอ้ 8 มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ 
หมายเหตุขอ้ 10, 12, 13 ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต  
หมายเหตุขอ้ 12 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุขอ้ 13 การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

หมายเหตุขอ้ 14  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุขอ้ 19 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้ 21 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
หมายเหตุขอ้ 31 การวดัมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
หมายเหตุขอ้ 33 และ 34 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

3.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็น
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

30 

การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ี
เกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ี
ซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระใหแ้ก่
เจา้ของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคา
ท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก           
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผูถู้ก
ซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้นซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพ่ือปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า
จะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนควบคุม 
ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้แต่ส่วนท่ี
ไดม้านั้นไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ี
มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
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ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ี
ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 
3.2 เงนิตรำต่ำงประเทศ  

 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
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ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปี 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ี
ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 

3.3 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรอนุพนัธ์ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท า
รายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม   
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก าไรหรือขาดทุนทันที อย่างไรก็ตาม           
หากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

34 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  
ถา้มีราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหนา้
ตามสัญญากบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 

3.4 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบก าหนดเร่ิมแรกภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมด าเนินงานในงบกระแสเงินสด 
 

3.5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ โดยค านวณสุทธิจากเงินมดัจ ารับจากลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
3.6 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ราคาทุนท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  ตน้ทุน
ของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยใน
การผลิต ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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3.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำย  
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์และหน้ีสิน) ท่ีจัดประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจาก   
การขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป  สินทรัพย ์(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก)           
วดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ส าหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกน าไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็นล าดบัแรก แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัดส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนใหก้บัสินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการ 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายหรือถือไวเ้พ่ือจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของในคร้ังแรกและผลก าไรและขาดทุน
จากการจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอาคารและอุปกรณ์ท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายจะหยุดบันทึกค่าตัด
จ าหน่ายหรือค่าเส่ือมราคา รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียกจ็ะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

3.8 เงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคา
ทุนซ่ึงรวมถึงต้นทุนการท ารายการ ภายหลงัรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัท่ีบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก าไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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3.9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย  
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละต้นทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีให้เช่า 

 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า 
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสั้นกว่า ประมาณการอายุ
การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5-10 ปี  
อุปกรณ์ 5-18 ปี   
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5-18 ปี   
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี   
ยานพาหนะ 5 ปี   

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3.10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการประกอบด้วย สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากการ
ใหบ้ริการดาวเทียมภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสินทรัพยห์รืออายุของสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
 

3.11 ค่ำใช้จ่ำยรอตดับัญชี 

 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่างๆในการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว และตดัจ าหน่ายโดยวิธีเสน้ตรงตาม
อายขุองหุน้กูห้รืออายขุองสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว 
 

3.12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ส าหรับตราสารทุน – การบัญชีด้านผูล้งทุน  มูลค่าตามบัญชีของ          
ค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียรวมถึงค่าความนิยม 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของโครงการเพ่ือการพฒันา (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและการทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่หรือท่ี
ปรับปรุงข้ึน) รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จ
โดยการประเมินความเป็นไปไดท้ั้งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลยี และตอ้งสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ส่วนรายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวด
ก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป ตน้ทุนการพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือเร่ิม
ผลิตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือการพาณิชย ์
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงราคาดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม  
 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนประกอบด้วยค่าพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร์ ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้และใบอนุญาตโดยมีก าหนดตดัจ่ายโดย
วิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งโดยมีระยะเวลาตดัจ าหน่ายระหวา่ง 5 ปีถึง 15.75 ปี 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีซ้ือมาจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
น ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 3-5 ปี           
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
3.13 กำรด้อยค่ำ 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึน 
ในภายหลัง  และการเพ่ิมข้ึนนั้ นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่ามาก่อน 
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3.14 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ 
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
3.15 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
  

3.16 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน  
 

โครงการเงินสมทบ 
 
กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ ัดการกองทุน
ภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุก 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทั  
มีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดดอกเบ้ีย
จ่ายของหน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั/บริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง  
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน   ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  
 
มูลค่ายติุธรรมของจ านวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิไดรั้บช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูกวดั
มูลค่าใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุน  
 

3.17 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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3.18 รำยได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
 
รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายอุปกรณ์เกตเวยพ์ร้อมติดตั้งรับรู้ดว้ยวิธีอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงาน ขั้นความส าเร็จ
ของงานวดัดว้ยอตัราส่วนของตน้ทุนของมูลค่างานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนัคิดเทียบกบัประมาณการตน้ทุนของมูลค่า
งานทั้งหมด รายการขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุน
มูลค่างานทั้งหมดจะมีมูลค่าเกินกวา่รายไดจ้ากค่างานทั้งหมด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม บริการอินเตอร์เน็ตและบริการ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริการโทรศพัท ์รับรู้เม่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และมีความแน่นอนในการไดรั้บ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการใหบ้ริการนั้น 
 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ รับรู้รายไดภ้ายในระยะเวลาและอตัราท่ีก าหนดในสญัญาเช่า 
 
รายได้เก่ียวกบัค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
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3.19  ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป 
และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  เงินปันผลของ
หุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการค้า) และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
3.20 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั
การปรับค่าเช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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3.21 ภำษเีงนิได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ   
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน 
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บน
พ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต   
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

4. บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผ่านบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักิจการไม่วา่จะเป็น
โดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมี
อ านาจชกัจูง หรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ถือหุน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 41.13 (2560: ร้อยละ 41.14) ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบั
บริษทัในกลุ่ม Intouch และผูถื้อหุน้ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ส าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษทัคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั โดย
ค านวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รำยได้        
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัใหญ่ 91  968  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  1,794,641  1,919,389 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 114,016  290,679  72,121  63,171 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45  1,163  -  - 
        
รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  43,476  75,339 
การร่วมคา้ 109,316  98,032  109,316  98,031 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 19  2,254  19  19 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2  -  - 
รวมรำยได้ 223,487  393,098  2,019,573  2,155,949 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่ำใช้จ่ำย        
การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  135,827  102,269 
การร่วมคา้ 5,322  6,009  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,658  21,250  2,945  51 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,760  36,986  7,768  14,365 
        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัใหญ่ 771  485  723  446 
บริษทัยอ่ย -  -  17,767  16,034 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 7,898  12,584  7,153  6,836 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 57,782  107,992  57,414  63,354 
รวมค่ำใช้จ่ำย 98,191  185,306  229,597  203,355 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ        

ลกูหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  1,295,882  332,109 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 29,288  52  28,834  22 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,736  54,293  2,629  2,648 
รวม 82,024  54,345  1,327,345  334,779 
        
รายได้ค้างรับ         
บริษทัยอ่ย -  -  1,580  325,817 
การร่วมคา้ 350  -  350  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1  5,305  -  5,305 
รวม 351  5,305  1,930  331,122 

        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ  82,375  59,650  1,329,275  665,901 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (52,737)  (54,293)  (2,629)  (2,648) 
สุทธิ 29,638  5,357  1,326,646  663,253 

        
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทัใหญ่ 250  -  250  - 
บริษทัยอ่ย -  -  45,826  99,544 
การร่วมคา้ 42,449  90,825  42,449  90,825 
รวม 42,699  90,825  88,525  190,369 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

ส่วนของเงินให้กู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ        

   ภายในหนึ่งปี         
บริษทัยอ่ย -  -  40,000  - 
การร่วมคา้ 485,725  244,591  485,725  244,591 
 485,725  244,591  525,725  244,591 
        

เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  10,000  40,000 
การร่วมคา้ 1,457,174  1,712,138  1,457,174  1,712,138 
 1,457,174  1,712,138  1,467,174  1,752,138 

รวม 1,942,899  1,956,729  1,992,899  1,996,729 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
5.05 ถึง 5.64 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560 : ร้อยละ 5.05 ถึง 5.17 ต่อปี) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 3  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560    
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560 
 พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กำรร่วมค้ำ    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  18,186 
ลดลง -  (18,186) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  - 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำว        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  40,000  30,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  10,000  10,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  50,000  40,000 

        
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,956,729  2,145,947  1,956,729  2,145,947 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (13,830)  (189,218)  (13,830)  (189,218) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,942,899  1,956,729  1,942,899  1,956,729 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  -  560 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2  2  2  2 
รวม 2  2  2  562 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
บริษทัใหญ่ 

 
72 

  
- 

  
72 

  
- 

บริษทัยอ่ย -  -  13,596  16,956 
การร่วมคา้ 445  -  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,052  919  1,781  765 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,252  3,732  1,252  2,339 
รวม 3,821  4,651  16,701  20,060 

        
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  3,555  23,398 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

97 
72 

 830 
- 

 97 
72 

 125 
- 

รวม 169  830  3,724  23,523 

        
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  3,411  14,178 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 9,974  5,714  8,865  4,649 
รวม 9,974  5,714  12,276  18,827 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย         
บริษทัยอ่ย -  -  143,663  109,696 
การร่วมคา้ -  1,794  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 374  928  370  926 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,686  8,011  -  - 
รวม 15,060  10,733  144,033  110,622 
        

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  -  10 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,200  2,200  160  160 
รวม 2,200  2,200  160  170 
        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  1,308  1,444 
        

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 55,403  101,279  55,035  57,868 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        
-  ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 1,154  1,740  1,154  1,056 
-  ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 824  1,003  824  590 
-  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 401  3,840  401  3,840 
รวม  57,782  107,862  57,414  63,354 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ
เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่าน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  

 
1. บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระ 

ค่าสิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือให้เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (เกตเวย)์  
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal 
: “UT”) และร้อยละ 3 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 

 
2. บริษทัไดท้ าสัญญาในการด าเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้ค าปรึกษา บริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ  14.97  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ  9.20 ลา้นบาท (2560: ประมาณ 33.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 
14.60 ล้านบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจ านวนท่ีใช้จริงหรือคิดตามจ านวน        
การติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 
 

3. บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 
สัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูล ซ่ึงบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระค่าบริการ เป็นจ านวนเงิน 6,480 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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5.  เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินสดในมือ 105,311  41,066  91,879  25,358 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ        
   ประเภทออมทรัพย ์ 2,230,682  1,629,080  1,330,209  658,408 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 494,242  290,625  297,666  - 
รวม 2,830,235  1,960,771  1,719,754  683,766 

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ        
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ        
เงินฝากประจ า  0.71%  0.67%  0.77%  0.24% 

 
6. เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
        
เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงิน 2,272,934  2,501,522  1,787,934  2,412,500 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,954,276  905,547  2,046,221  1,023,962 
รวม 4,227,210  3,407,069  3,834,155  3,436,462 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากระยะสั้ นและตั๋วแลกเงินมีอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.80 ถึง ร้อยละ 2.87 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 1.35 ถึง ร้อยละ 1.70 ต่อปี) และครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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7.  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลกูหน้ีการค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 82,024  54,345  1,327,345  334,779 
กิจการอ่ืน   1,891,098  1,708,865  1,144,910  985,674 

รวม  1,973,122  1,763,210  2,472,255  1,320,453 
         

รายได้ค้างรับ         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 351  5,305  1,930  331,122 
กิจการอ่ืน  639,793  413,580  447,482  407,601 

รวม  640,144  418,885  449,412  738,723 
         

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  49,760  46,744  28,567  31,125 
เงินจ่ายล่วงหนา้  159,038  158,977  139,418  136,060 
อ่ืนๆ   106,599  33,102  79,881  14,300 

รวม  315,397  238,823  247,866  181,485 
         

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ         

   และลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  2,928,663  2,420,918  3,169,533  2,240,661 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,077,230)  (754,059)  (598,505)  (283,248) 
สุทธิ  1,851,433  1,666,859  2,571,028  1,957,413 

 
  2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ         

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  358,395  494,033  337,681  109,610 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 8,668  22  795,961  291,797 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,721  30  411,054  38,667 
 3 - 6 เดือน 15,537  -  115,739  768 
 6 - 12 เดือน 463  -  1,063  - 
 มากกวา่ 12 เดือน 53,635  54,293  3,528  3,547 
 82,024   54,345  1,327,345  334,779 
หัก   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (52,737)  (54,293)  (2,629)  (2,648) 
 29,287  52  1,324,716  332,131 

        
กจิกำรอ่ืน        

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 138,934  253,857  97,118  146,600 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 416,532  426,551  345,010  187,225 
 3 - 6 เดือน 226,721  395,136  100,455  192,006 
 6 - 12 เดือน 256,184  389,601  148,889  264,450 
 มากกวา่ 12 เดือน 852,727  243,720  453,438  195,393 
 1,891,098  1,708,865  1,144,910  985,674 
หัก   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,024,493)  (699,766)  (595,876)   (280,600) 
 866,605  1,009,099  549,034  705,074 

        
สุทธิ 895,892  1,009,151  1,873,750  1,037,205 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัส าหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

60 

8. สินค้ำคงเหลือ  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 45,066  47,069  44,777  46,776 
งานระหวา่งท า 15,434  14,717  15,434  14,717 
สินคา้ส าเร็จรูป 154,303  157,780  113,551  114,800 
สินคา้ระหวา่งทาง 134  535  -  402 
 214,937  220,101  173,762  176,695 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (92,453)  (95,287)  (75,482)  (69,802) 
สุทธิ 122,484  124,814  98,280  106,893 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขำยและหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขำย 

เงินลงทุนในบริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) ถูกน าเสนอเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ซ่ึง
เป็นไปตามข้อผูกมัดของสัญญา Shares Tender Agreement ตามท่ีบริษัท ไทย แอนวานซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด        
(“Thai AI”) (เดิมช่ือ บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั (“DTV”)) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 
2560 เพ่ือขายหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีถืออยู่ใน CSL จ านวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นท่ีออก
และช าระเต็มมูลค่าแลว้ ใหแ้ก่บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ในราคาเสนอซ้ือ 7.80 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นมูลค่า 1,950.78 ลา้นบาท ซ่ึงการขายไดเ้สร็จส้ินแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 โดยมีก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนดงักล่าวจ านวน 1,949.52 ลา้นบาท และก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกจ านวน 29.65 ลา้นบาท ในงบก าไร
ขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แสดงรายการดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : พนับำท 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขาย   1,950,780 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขาย   (4,876) 
ส่ิงตอบแทนที่ได้รับจำกกำรขำย-สุทธิ   1,945,904 
    
สินทรัพยร์วม   1,842,453 
หน้ีสินรวม   1,020,338 
สินทรัพย์สุทธิ   822,115 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (474,756) 
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่   347,359 
โอนกลบับญัชีผลก าไรสะสมจากการลดสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย   350,971 
   3,612 

    
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษทัย่อย   1,949,516 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ประกอบดว้ย  

รายละเอียดของกลุ่มสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายและหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย มีดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560 
  พนับาท 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  329,573 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  446,297 
สินคา้คงเหลือ  43,767 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  797 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  872,880 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  68,617 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  51,683 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  23,575 
  1,837,189 

   
หนีสิ้น   
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  250,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  432,790 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  90 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  60,548 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้  121,549 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  6,585 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  7,464 
เงินกูย้ืมระยะยาว  1,799 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน  154,983 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  19,449 
  1,055,257 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดถู้กจดัประเภทใหม่เพ่ือน าเสนอการด าเนินงาน
ท่ียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการด าเนินงานต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม หมายเหตุ 2561  2560 
  พนับาท  พนับาท 
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ      
รายได ้  227,372    2,818,829 
ค่าใชจ่้าย  (189,241)    (2,421,954) 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน  38,131  396,875 
ภาษีเงินได ้  (8,482)        (71,214) 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน (สุทธิจำกภำษเีงนิได้)  29,649  325,661 

     
ก ำไรต่อหุ้น     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 29 0.01             0.12 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 29 0.01             0.12 

 
  งบกำรเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2560 
  พนับาท 
กระแสเงนิสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ    
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน  442,196 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (222,051) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (310,900) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ  (90,755) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  522,595  1,098,814 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  1,444,283  1,356,701  1,444,283  1,356,701 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,444,283  1,356,701  1,966,878  2,455,515 

         
โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ         
ทำงกำรเงนิดงันี ้         

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   1,444,283  1,356,701  2,946,904  3,031,560 
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย   -  -  (980,026)      (576,045) 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,444,283  1,356,701  1,966,878  2,455,515 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,356,701  1,417,201  2,455,515  1,290,210 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  -  -  -  2,071,866 
เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน  -  -  -  1,272 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สีย  119,388  196,185  1,628,780  (263,786) 

ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  -  -  12,509  136,958 
เงินปันผลรับ  -  -  (1,717,155)  (431,474) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน  -  (77,978)  130  (61,256) 

รายการตดัจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  (350,971)  - 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  (31,806)  (178,707)  (61,930)  (288,275) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  1,444,283  1,356,701  1,966,878  2,455,515 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
  

เงินปันผลรับ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

การร่วมค้า                    
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั 51.00  51.00  15 ลา้นดอลลาร์  15 ลา้นดอลลาร์             
     สิงคโปร์  สิงคโปร์  138  138  1,444  1,357  -  - 
         138  138  1,444  1,357  -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็น    ราคาทุนสุทธิ  มูลค่าตาม   
 เจา้ของ ทุนช าระแลว้ จากการดอ้ยค่า  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลส าหรับปี 
 2561  2560 2561  2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 ร้อยละ  ร้อยละ    ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
บริษทัย่อย                  
บริษทั ไทย แอนวานซ์ อินโนเวชัน่ จ  ากดั               

(เดิมช่ือ บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั) 
99.99  99.99 399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท 399  399  478  419  1,491  95 

บริษทั ไอพีสตาร์ จ  ากดั 100.00  100.00 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 157  157  (964)             (564)  -  - 
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 100.00  100.00 -  - -  -  74  149  99  68 
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ  ากดั 100.00  100.00 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 1  1  1  37  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1  1  54  43  -  - 
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ  ากดั 100.00  100.00 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 21  21  84  68  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ  ากดั 100.00  100.00 6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย 425  425  249  383  -  - 
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั 99.99  99.99 0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท -  -  8  5  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั 100.00  100.00 100 ลา้นเยน  100 ลา้นเยน 33  33  261  202  29  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ  ากดั 100.00  100.00  3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 98  98  102  108  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จ ากดั 100.00  100.00 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2  2  160  240  98  268 
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ากดั 100.00  100.00 30 ลา้นรูปีอินเดีย  30 ลา้นรูปีอินเดีย 16  16  32  21  -  - 
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00 12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ  12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1  1  (16)              (12)  -  - 
รวม       1,154  1,154  523  1,099  1,717  431 
                  
กำรร่วมค้ำ                  
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ  ากดั 51.00  51.00 15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 138  138  1,444  1,357  -  - 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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การร่วมค้า 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 
 
 วนัที่ สัดส่วนควำม  สินทรัพย์  สินทรัพย์  หนีสิ้น  หนีสิ้นไม่  สินทรัพย์  รำยได้    ขำดทุน   ก ำไรขำดทุน  
 รำยงำน เป็นเจ้ำของ  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  สุทธิ  รวม  ก ำไรสุทธิ  เบ็ดเสร็จอ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม 
  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ปี 2561                     
บริษทั เชนนิงตนั 31                     
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั ธนัวาคม 51.00  151,905  6,701,997  (89,239)  (3,829,076)  2,935,587  4  234,093  (73,483)  160,610 

รวม    151,905  6,701,997  (89,239)  (3,829,076)  2,935,587  4  234,093   (73,483)  160,610 

                     
ปี 2560                     
บริษทั เชนนิงตนั 31                     
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั ธนัวาคม 51.00  105,507  6,702,003  (668,610)  (3,374,303)  2,764,597  8  384,676  (361,722)  22,954 

รวม    105,507  6,702,003  (668,610)  (3,374,303)  2,764,597  8  384,676  (361,722)  22,954 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
บริษทัย่อย 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั (“DTV”) คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 
ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือ บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั เป็น บริษทั ไทย แอนวานซ์ อินโนเวชัน่ จ ากดั ซ่ึงไดจ้ด
ทะเบียนแกไ้ขต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 
 

กำรร่วมค้ำ 
 

 การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (“LTC”) 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของ LTC เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ 
ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ของ LTC เป็นจ านวนเงิน 28 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

ภำระผูกพนั 
 

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 32.2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

 

 69  
 

11. ส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) แต่ละรายการของกลุ่มบริษทัท่ี
มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
   หน่วย : พนับำท 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   57.93% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย   1,837,189 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย   (1,055,257) 
สินทรัพย์สุทธิ   781,932 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   457,616 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
   หน่วย : พนับำท 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   57.93% 
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก   325,743 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   15,346 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม   341,089 
ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   188,703 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   197,593 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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12. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 และอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 711,377  12,430,414  1,348,443  41,541  14,531,775 
เพ่ิมข้ึน 11,559  89,980  97,633  115,196  314,368 
โอน 58,249  12,323  56,929  (152,131)  (24,630) 
จ าหน่าย -  (57,353)  (50,874)  -  (108,227) 
ตดัจ าหน่าย (2,098)  (202,607)  (12,117)  -  (216,822) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ (5,603) 

 
(26,151) 

 
(5,097) 

 
(99) 

  
(36,950) 

หัก โอนไปสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ี
ถือไวเ้พื่อขาย (334,775) 

 
(802,652) 

 
(1,056,036) 

 
(127) 

  
(2,193,590) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ          
   1 มกรำคม 2561 438,709  11,443,954  378,881  4,380  12,265,924 
เพ่ิมข้ึน 2,010  61,474  24,061  5,237  92,782 
โอน (1,630)  (9,939)  (9,122)  (77)  (20,768) 
จ าหน่าย (427)  (32,149)  (33,594)  -  (66,170) 
ตดัจ าหน่าย (1,138)  (17,704)  (2,994)  -  (21,836) 
การปรับปรุงการแปลงค่า 
   เงินตราต่างประเทศ (27,248) 

 
(19,726) 

 
(5,004) 

 
(577) 

 
(52,555) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 410,276  11,425,910  352,228  8,963  12,197,377 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 และอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 

   จากการด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 

  

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 396,328  3,820,559  967,728  -  5,184,615 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 38,534  749,092  122,389  -  910,015 
โอน (20,414)  4,651  (3,130)  -  (18,893) 
จ าหน่าย -  (57,130)  (48,169)  -  (105,299) 
ตดัจ าหน่าย (1,888)  (202,583)  (10,659)  -  (215,130) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ (5,398) 

 
(19,783) 

 
(2,810) 

 
- 

  
(27,991) 

หัก โอนไปสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีถือ
ไวเ้พื่อขาย (28,068) 

 
(554,201) 

 
(738,440) 

 
- 

  
(1,320,709) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 379,094 

 
3,740,605 

 
286,909 

 
- 

  
4,406,608 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 19,752  660,192  39,468  -  719,412 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  2,423,000  -  -  2,423,000 
โอน (1,558)  (29,015)  (8,370)  -  (38,943) 
จ าหน่าย (356)  (25,349)  (29,891)  -  (55,596) 
ตดัจ าหน่าย (1,136)  (17,620)  (2,931)  -  (21,687) 
การปรับปรุงการแปลงค่า    
   เงินตราต่างประเทศ (27,027) 

 
(18,638) 

 
(4,455) 

 
- 

 
(50,120) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 368,769  6,733,175  280,730  -  7,382,674 

          
          
          
          
          



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 และอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 315,049  8,609,855  346,914  41,541  9,313,359 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  33,801  -  33,801 
 315,049  8,609,855  380,715  41,541  9,347,160 
          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561  

 
 

 
 

 
 

  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 59,615  7,703,349  70,984  4,380  7,838,328 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  20,988  -  20,988 
 59,615  7,703,349  91,972  4,380  7,859,316 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 41,507  4,692,735  55,131  8,963  4,798,336 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  16,367  -  16,367 
 41,507  4,692,735  71,498  8,963  4,814,703 

 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 2,239.61 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2560 : 2,123.43 ลา้นบาท) 
 
กำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ 
 

เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมมีการแข่งขนัสูง มีผลท าให้ราคาตลาดลดลงอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจดาวเทียม ทั้งน้ี บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแส    
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8 ซ่ึงพบว่ามูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืน จึงบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 2,423 ลา้นบาท โดยแสดงอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 160,548  10,673,958  222,054  -  11,056,560 
เพ่ิมข้ึน 8,438  25,954  21,045  -  55,437 
โอน -  (1,882)  -  -  (1,882) 
จ าหน่าย (295)  (49,036)  (18,891)  -  (68,222) 
ตดัจ าหน่าย (131)  (94,106)  (1,391)  -  (95,628) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 168,560 

 
10,554,888 

 
222,817 

 
- 

  
10,946,265 

เพ่ิมข้ึน 2,004  51,233  12,608  -  65,845 
โอน (1,630)  11,030  (8,298)  -  1,102 
จ าหน่าย (427)  (32,149)  (24,450)  -  (57,026) 
ตดัจ าหน่าย (1,138)  (17,468)  (1,878)  -  (20,484) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 167,369  10,567,534  200,799  -  10,935,702 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 

   จากการด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 

  

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 92,896  2,368,021  154,507  -  2,615,424 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 22,280  650,788  26,629  -  699,697 
โอน -  (360)  -  -  (360) 
จ าหน่าย (295)  (48,975)  (17,672)  -  (66,942) 
ตดัจ าหน่าย (98)  (94,106)  (1,391)  -  (95,595) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 114,783 

 
2,875,368 

 
162,073 

 
- 

  
3,152,224 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 18,841  629,635  24,630  -  673,106 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  2,423,000  -  -  2,423,000 
โอน (1,558)  (7,831)  (7,548)  -  (16,937) 
จ าหน่าย (356)  (25,349)  (20,892)  -  (46,597) 
ตดัจ าหน่าย (1,136)  (17,384)  (1,815)  -  (20,335) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 130,574  5,877,439  156,448  -  6,164,461 

          

มลูค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 67,652  8,305,937  37,322  -  8,410,911 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  30,225  -  30,225 
 67,652  8,305,937  67,547  -  8,441,136 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561  

 
 

 
 

 
 

  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 53,777  7,679,520  39,756  -  7,773,053 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  20,988  -  20,988 
 53,777  7,679,520  60,744  -  7,794,041 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 36,795  4,690,095  27,984  -  4,754,874 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  16,367  -  16,367 
 36,795  4,690,095  44,351  -  4,771,241 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 1,722.15 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2560 : 1,571.74 ลา้นบาท) 

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร ค่ำใช้จ่ำยรอตดับัญชีและสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์         
 ไม่มีตวัตน    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ภายใตส้ญัญา      สินทรัพย ์  รวม 
 อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย    ไม่มีตวัตน  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  รอตดับญัชี  ค่าความนิยม  อ่ืน  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 26,232,910  20,233  968,984  1,851,326  2,820,310 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  32,754  32,754 
โอน 186  -  -  (640)  (640) 
จ าหน่าย -  -  -  (800)  (800) 
ตดัจ าหน่าย -  (56)  -  (1,456)  (1,456) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
(1,481) 

 
(13,430) 

  
(14,911) 

หัก โอนไปสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีถือ
ไวเ้พื่อขาย - 

 
- 

 
- 

 
(251,947) 

  
(251,947) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 26,233,096 

 
20,177 

 
967,503 

 
1,615,807 

  
2,583,310 

เพ่ิมข้ึน 271  -  -  1,409  1,409 
โอน 17,710  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  -  -  (298)  (298) 
ตดัจ าหน่าย -  -  -  (8,135)  (8,135) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ - 

 
- 

 
(5,096) 

 
(5,639) 

 
(10,735) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 26,251,077  20,177  962,407  1,603,144  2,565,551 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์         
 ไม่มีตวัตน    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา      สินทรัพย ์  รวม 
 อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย    ไม่มีตวัตน  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  รอตดับญัชี  ค่าความนิยม  อ่ืน  ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

 

 

 

 

  

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 17,028,162  2,583  825,930  1,283,608  2,109,538 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,022,365  2,017  -  125,265  125,265 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3,196,000  -  85,059  27,622  112,681 
โอน -  -  -  (640)  (640) 
จ าหน่าย -  -  -  (741)  (741) 
ตดัจ าหน่าย -  (56)  -  (505)  (505) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
2,550 

 
(8,555) 

 
(6,005) 

หัก โอนไปสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ี
ถือไวเ้พื่อขาย - 

 
- 

 
- 

 
(183,331) 

  
(183,331) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 22,246,527 

 
4,544 

 
913,539 

 
1,242,723 

  
2,156,262 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,150,330  2,018  -  103,921  103,921 
กลบัรายการการดอ้ยค่า (170,000)  -  -  -  - 
โอน 16,880  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  -  -  (298)  (298) 
ตดัจ าหน่าย -  -  -  (8,128)  (8,128) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
(5,877) 

 
(5,357) 

 
(11,234) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 23,243,737  6,562  907,662  1,332,861  2,240,523 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์         
 ไม่มีตวัตน    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา      สินทรัพย ์  รวม 
 อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย    ไม่มีตวัตน  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  รอตดับญัชี  ค่าความนิยม  อ่ืน  ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 9,204,748  17,650  143,054  567,718  710,772 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 3,986,569 

 
15,633 

 
53,964 

 
373,084 

  
427,048 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 3,007,340  13,615  54,745  270,283  325,028 

 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มตีัวตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 
 

เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมมีการแข่งขนัสูง มีผลท าให้ราคาตลาดลดลงอย่างมีนัยส าคญั นอกจากน้ีบริษทัยงัสูญเสีย
ลูกคา้รายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและยงัไม่มีความแน่นอนในการหาลูกคา้ทดแทน ซ่ึงมีผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจดาวเทียมซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการจ านวน 3,196 ลา้นบาท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยา่งไรก็ตามบริษทัได้
ทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8 ซ่ึงพบวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตาม
บญัชี จึงบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 170 ลา้นบาทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากผลกระทบของการชะลอตวัของธุรกิจเหมืองและธุรกิจก่อสร้างใน
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของบริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จ ากดั จึงมีผลอย่างมี
นยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดท้ดสอบ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 10  ซ่ึงพบวา่มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน จึงบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมจ านวน 85 ลา้นบาทและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนจ านวน 28 ลา้นบาท โดยแสดงอยู่ใน
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
 ภายใตส้ญัญาอนุญาต  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 ใหด้ าเนินงาน  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 26,232,910  20,177  1,419,784 
เพ่ิมข้ึน -  -  6,346 
โอน 186  -  - 
ตดัจ าหน่าย -  -  (126) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 26,233,096  20,177  1,426,004 
เพ่ิมข้ึน 271  -  1,409 
โอน 17,710  -  - 
จ าหน่าย -  -  (298) 
ตดัจ าหน่าย -  -  (8,135) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 26,251,077  20,177  1,418,980 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 17,028,162  2,527  997,445 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,022,365  2,017  95,120 
ขาดทุนจาการดอ้ยค่า 3,196,000  -  - 
ตดัจ าหน่าย -  -  (126) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 

 
22,246,527 

 
4,544 

 
1,092,439 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,150,330  2,018  94,592 
กลบัรายการดอ้ยค่า (170,000)  -  - 
โอน 16,880  -  - 
จ าหน่าย -  -  (298) 
ตดัจ าหน่าย -  -  (8,128) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 23,243,737  6,562  1,178,605 
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 9,204,748  17,650  422,339 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 3,986,569  15,633  333,565 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 3,007,340  13,615  240,375 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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14. สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการน ามาหักกลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบ
แสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,117,018  775,825  992,281  704,853 
 1,117,018  775,825  992,281  704,853 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยมีรายการขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปเพ่ือหกักลบกบัก าไรทางภาษี
ในอนาคตซ่ึงไม่รับรู้อยู่ในงบการเงินรวม ดังต่อไปน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยไดใ้ช้ประโยชน์ใน
ขาดทุนสะสมทางภาษีทั้งหมดแลว้)  
 
 2561  2560 
 พนับาท  พนับาท 
ปีที่หมดอำยุ  
    
2561 -  34,652 
2562 -  68,589 
2563 -  45,717 
2564 -  13,615 
2565 -  9,867 
รวม -  172,440 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2561  (หมายเหต ุ28)    2561 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ยอดขาดทุนยกไป 3,122  63,904  (5,798)  61,228 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 4,350  2,284  (432)  6,202 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 16,250  (293)  (861)  15,096 
เงินมดัจ ารับ 30,735  (6,272)  -  24,463 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 21,131  (7,452)  (731)  12,948 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 33,941  (3,856)  931  31,016 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,765  18,946  (2,696)  34,015 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 639,200  276,229  -  915,429 
อ่ืนๆ 9,331  5,854  1,436  16,621 
รวม 775,825  349,344  (8,151)  1,117,018 

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน     

 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  การ  ณ วนัที ่ 

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ด าเนินงานท่ี  31 ธันวำคม 

 2560  (หมายเหต ุ28)    ยกเลิก  2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี          
ยอดขาดทุนยกไป 60,057  (47,482)  (2,571)  (6,882)  3,122 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 13,006  933  (62)  (9,527)  4,350 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 12,879  2,706  671  (6)  16,250 
เงินมดัจ ารับ 36,696  (5,961)  -  -  30,735 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ (11,674)  34,760  (366)  (1,589)  21,131 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 83,431    5,071  (18,333)  (36,228)  33,941 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 66,608  (48,209)  77  (711)  17,765 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 30,782  (30,910)  128  -  - 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -     639,200  -  -  639,200 
อ่ืนๆ 18,626  (3,336)  (2,328)  (3,631)  9,331 
รวม 310,411  546,772  (22,784)  (58,574)  775,825 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที่   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2561  (หมายเหต ุ28)    2561 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 13,960  1,136  -  15,096 
เงินมดัจ ารับ 29,963  (6,662)  -  23,301 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 29,790  (3,709)  1,037  27,118 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 639,200  276,229  -  915,429 
อ่ืนๆ (8,060)  16,664  2,733  11,337 
รวม 704,853  283,658  3,770  992,281 

 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที่   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2560  (หมายเหต ุ28)    2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 11,522  2,438  -  13,960 
เงินมดัจ ารับ 35,821  (5,858)  -  29,963 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 41,502  4,680  (16,392)  29,790 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  639,200  -  639,200 
อ่ืนๆ (5,766)  (1,408)  (886)  (8,060) 
รวม 83,079  639,052  (17,278)  704,853 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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15.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 164,440  124,676  154,075  117,492 
เงินมดัจ าการประเมินภาษี  200,994  220,214  200,994  220,214 
เงินมดัจ าอ่ืน 15,290  15,506  15,290  15,506 
อ่ืนๆ 17,459  11,835  10,000  - 
 398,183  372,231  380,359  353,212 
หัก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (53,955)  (54,234)  (53,955)  (54,234) 
รวม 344,228  317,997  326,404  298,978 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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16. หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนที่หมนุเวียน        
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 412,127  415,064  412,127  415,064 
เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืน 8,714  6,724  8,714  6,724 
รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 420,841  421,788  420,841  421,788 
        
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,253,000  -  2,275,000  - 
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 2,673,841  421,788  2,695,841  421,788 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 2,060,638  2,490,386  2,060,638  2,490,386 
เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืน 18,061  23,997  18,061  23,997 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 2,078,699  2,514,383  2,078,699  2,514,383 

        
หุน้กูร้ะยะยาว 2,270,312  4,510,246  2,273,312  4,547,246 
        
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 4,349,011  7,024,629  4,352,011  7,061,629 
        
รวม 7,022,852  7,446,417  7,047,852  7,483,417 

        
        
        
        
        



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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หุ้นกู้ระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวชนิดระบุช่ือผูถื้อไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวน 2 ชุด วงเงิน 4,550 ลา้นบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

        ก ำหนด     
      อัตรำดอกเบีย้  จ่ำยช ำระ    ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

วันที่จ ำหน่ำย  จ ำนวนหน่วย  จ ำนวนเงิน  (ต่อปี)  ดอกเบีย้  ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น  31 ธันวำคม 2561 

  หลกัลา้น  ลา้นบาท        ลา้นบาท 
             
29 กนัยายน 2557  2.275  2,275  ร้อยละ 4.28  ทุก 6 เดือน  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนใน  

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2562 
  

2,275 
29 กนัยายน 2557  2.275  2,275  ร้อยละ 4.68  ทุก 6 เดือน  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนใน  

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2564 
  

2,275 
รวมหุน้กู ้            4,550 
หัก ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้      (3) 
สุทธิ            4,547 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม         
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  7,446,417  10,224,860  7,483,417  9,870,052 
เงินกูย้ืมเพ่ิมข้ึนสุทธิจากค่าใชจ่้าย         
   ทางการเงิน  -  480,000  -  - 
จ่ายคืนเงินกูย้ืม  (414,483)  (2,496,861)  (414,483)  (1,976,064) 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการ         
   จดัหาเงินกูย้ืม 26 1,066  1,066  1,066  1,066 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  (28,433)  (413,301)  (28,433)  (413,301) 
อ่ืนๆ  18,285  (37,000)  6,285  1,664 
หัก โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
   ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

 
- 

  
(312,347) 

  
- 

  
- 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ  7,022,852  7,446,417  7,047,852  7,483,417 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว 
 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้ืมทั้งส้ิน        
- อตัราคงท่ี 4,550,086  4,540,967  4,575,086  4,577,967 
- อตัราลอยตวั 2,472,766  2,905,450  2,472,766  2,905,450 
รวม 7,022,852  7,446,417  7,047,852  7,483,417 

        
อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
- เงินกูย้ืม 4.78%  3.70%  4.78%  3.70% 
- หุน้กู ้ 4.48%  4.48%  4.48%  4.48% 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ระยะเวลาการครบก าหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากตน้ทุนทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 423,778  2,663,742  423,778  2,697,742 
เกินกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,925,233  4,360,887  3,928,233  4,363,887 
รวม 4,349,011  7,024,629  4,352,011  7,061,629 

 
กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
รวมทั้ งการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 
วงเงนิกู้ยืมจำกธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวน 
3,924.41 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (2560: 4,583.03 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
หน่วย: พนับาท 

 งบกำรเงนิรวม 

 
เงนิกู้ยืม
ระยะส้ัน  

หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  30,721  2,905,450  4,510,246  7,446,417 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื -  (10,231)  (404,252)  -  (414,483) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

สญัญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน -  6,285  -  -  6,285 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย -  -  -  1,066  1,066 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ -  -  -  12,000  12,000 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  -  (28,433)  -  (28,433) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 -  26,775  2,472,765  4,523,312  7,022,852 
 

หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิรวม 

 
เงนิกู้ยืม
ระยะส้ัน  

หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 230,000  43,369  5,405,311  4,546,180  10,224,860 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

เงินกูเ้พ่ิม 480,000  -  -  -  480,000 
ช าระคืนเงินกูย้มื (460,000)  (10,301)  (2,026,560)  -  (2,496,861) 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย -  -  -  1,066  1,066 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ -  -  -  (37,000)  (37,000) 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  -  (413,301)  -  (413,301) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
     ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 
(250,000) 

  
(2,347) 

  
(60,000) 

  
- 

  
(312,347) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 -  30,721  2,905,450  4,510,246  7,446,417 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   

หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   30,721  2,905,450  4,547,246  7,483,417 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (10,231)  (404,252)  -  (414,483) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
     สญัญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน   6,285  -  -  6,285 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  -  1,066  1,066 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  (28,433)  -  (28,433) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561   26,775  2,472,765  4,548,312  7,047,852 

 
หน่วย: พนับาท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   

หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560   38,561  5,285,311  4,546,180  9,870,052 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (9,504)  (1,966,560)  -  (1,976,064) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

สญัญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน   1,664  -  -  1,664 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  -  1,066  1,066 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  (413,301)  -  (413,301) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560   30,721  2,905,450  4,547,246  7,483,417 

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
-  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 3,821  4,651  16,701  20,060 
-  บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  258,785  438,740  146,204  256,801 
รวม  262,606  443,391  162,905  276,861 

         
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  329,036  309,753  302,859  298,612 
-  อ่ืนๆ  121,250  113,518  77,818  83,382 
รวม  450,286  423,271  380,677  381,994 

         
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  712,892  866,662  543,582  658,855 

 
18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะสั้น 31,091  52,206  28,197  48,734 
ภาษีอ่ืนๆ 58,215  41,352  16,296  14,518 
อ่ืนๆ 2,008  2,286  -  1 
รวม 91,314  95,844  44,493  63,253 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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19. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั        
   ท่ีไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 160,747  175,940  135,592  148,951 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 160,747  175,940  135,592  148,951 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์         
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 175,940  429,770  148,951  207,512 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (85,311)  (37,518)  (71,172)  (5,413) 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 23,212  52,019  19,387  28,811 
ขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี 41,957  -  33,241  - 
 65,169  52,019  52,628  28,811 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์        
   ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 4,949  (113,348)  5,185  (81,959) 
 4,949  (113,348)  5,185  (81,959) 
        
หัก โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว ้
   เพื่อขาย - 

 
(154,983) 

 
- 

 
- 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
   ณ วนัที ่31 ธันวำคม 160,747 

 
175,940 

 
135,592 

 
148,951 
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ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนกั) 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
อตัราคิดลด 3.20  3.00  3.20  3.00 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 157,581  175,407  134,664  149,898 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 
 

174,803 
  

158,042 
  

149,382 
  

135,058 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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20. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะยาว 161,876  174,042  155,079  170,395 
อ่ืนๆ 122,277  128,884  122,277  128,884 
รวม 284,153  302,926  277,356  299,279 

 
21. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มลูค่าหุ้น  2561  2560 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  พนัหุน้  พนับาท  พนัหุน้  พนับาท 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,099,977  5,499,884  1,099,977  5,499,884 
ออกหุน้ใหม่ 5  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 5  1,099,977  5,499,884  1,099,977  5,499,884 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,096,067  5,480,333  1,095,994  5,479,970 
การออกหุน้สามญัโดยใช ้          
   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 5  35  177  73  363 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 5  1,096,102  5,480,510  1,096,067  5,480,333 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
21.1 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 

21.1.1 ข้อมูลโครงกำร  

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้ส าหรับกรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัได้
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัโดยจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่พนกังานท่ี
ท างานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ Performance share plan 
(“โครงการ”) โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
 

 
โครงกำร 1 โครงกำร 2 โครงกำร 3 โครงกำร 4 

วนัท่ีอนุมติั: 28 มีนาคม 2556 27 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2559 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย:  682,000 หน่วย 1,197,700 หน่วย 1,085,300 หน่วย 1,074,300 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้:  23.266 บาท/หุน้ 38.265 บาท/หุน้ 37.626 บาท/หุน้ 25.918 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 682,000 หุน้ 1,197,700 หุน้ 1,085,300 หุน้ 1,074,300 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหุน้: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 

 

 1 มกราคม 
2561 

 ออกให้
ระหวา่งงวด  

รับคืน 
ระหวา่งงวด 

 ใชสิ้ทธิ 
ระหวา่งงวด 

 หมดอาย ุ
ระหวา่งงวด 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย 
ESOP - Grant I            
กรรมการ 360  -  -  (15)  (345)  - 
พนกังาน 193  -  -  (20)  (173)  - 
รวม 553  -  -  (35)  (518)  - 

ESOP - Grant II            
กรรมการ 374  -  -  -  -  374 
พนกังาน 769  -  -  -  -  769 
รวม 1,143  -  -  -  -  1,143 

ESOP - Grant III            
กรรมการ 254  -  -  -  -  254 
พนกังาน 691  -  -  -  -  691 
รวม 945  -  -  -  -  945 

ESOP - Grant IV            
กรรมการ 155  -  -  -  -  155 
พนกังาน 741  -  -  -  -  741 
รวม 896  -  -  -  -  896 
            
รวมทั้งส้ิน 3,537  -  -  (35)  (518)  2,984 
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21.1.2 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิโดยใช ้
Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 
 โครงกำร 1 โครงกำร 2 โครงกำร 3 โครงกำร 4 
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 35.037 บาท 27.864 บาท 20.424 บาท 12.475 บาท 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 35.750 บาท 40.500 บาท 36.500 บาท 27.000 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 23.266 บาท 38.265 บาท 37.626 บาท 25.918 บาท 
ความผนัผวนท่ีคาดหวงั 55.392% 41.562% 39.894% 36.534% 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.119% 1.111% 1.781% 2.407% 
อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 3.074% 3.082% 2.340% 1.721% 
 
รำยกำรกระทบยอดทุนส ำรองอ่ืน - กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560 

 พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,793  21,521 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งปีในงบก าไรขาดทุน 3,774  9,874 
ลดลงในระหวา่งปี (822)  (19,602) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 14,745  11,793 
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21.2 กำรจ่ำยผลตอบแทนแก่ผู้บริหำรโดยช ำระด้วยเงนิสด 
 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัแกไ้ขจ านวนเงินส าหรับการจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวม 22.76 ลา้นบาท เพ่ือจดัสรรให้กบัผูบ้ริหาร ณ วนัส้ินสุดโครงการ โดยมี
เง่ือนไขวา่ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้โดยรวม (Absolute Total Shareholder Return) และผลตอบแทนโดยรวมของผูถื้อ
หุ้นเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Relative 
Total Shareholder Return) ตอ้งถึงเกณฑท่ี์ก าหนดในปีท่ี 3 ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดมี้การ
ประเมินเกณฑท่ี์ก าหนดของโครงการพบว่า บริษทัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้บริษทัจึงกลบั
รายการค่าใชจ่้ายท่ีเคยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในระหวา่งปีจ านวน 8.42 ลา้นบาทออกทั้งจ านวน  
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22. ส ำรอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 

 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผ่ือขำย 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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23.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 

 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ 
 
ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ และบริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 
ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานในประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่น  และประเทศพม่า มีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบั     
การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ประเทศไทย  
ส่วนงาน 2 ประเทศจีน 
ส่วนงาน 3 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 4 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 5 ประเทศพม่า 
ส่วนงาน 6 ประเทศอ่ืน ๆ 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ต 
และส่ือ 

 บริกำรระบบโทรศัพท์ ตัดรำยกำรระหว่ำง 
ส่วนงำน 

 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ  งบกำรเงนิรวม 

  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 5,850  6,475  229  299  -  -  (71)  (85)  6,008  6,689  224  2,793  6,232  9,482 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
   ในการร่วมคา้ 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
119 

  
196 

  
- 

  
- 

  
119 

  
196 

  
- 

  
- 

  
119 

  
196 

ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (4,112)  (5,129)  (188)  (243)  -  -  81  81  (4,219)  (5,291)  (137)  (1,732)  (4,356)  (7,023) 
ค่าใชจ่้ายตามส่วนงาน (1,487)  (1,659)  (33)  (30)  -  -  4  7  (1,516)  (1,682)  (51)  (672)  (1,567)  (2,354) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 251  (313)  8  26  119  196  14  3  392  (88)  36  389  428  301 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ย 

                 
1,950 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1,950 

  
- 

รายไดอ่ื้น                 192  387  3  26  195  413 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                 5  152  -  -  5  152 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์                 (2,253)  (3,309)  -  -  (2,253)  (3,309) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได ้

                 
286 

  
(2,858) 

  
39 

  
415 

  
325 

  
(2,443) 

ตน้ทุนทางการเงิน                 (338)  (383)  (1)  (18)  (339)  (401) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน                 (52)  (3,241)  38  397  (14)  (2,844) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 269  454  (8)  (71)  261  383 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม 

                 
- 

  
- 

  
(17) 

  
(189) 

  
(17) 

  
(189) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ                 217  (2,787)  13  137  230  (2,650) 
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 บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ต 
และส่ือ 

 บริกำรระบบโทรศัพท์ ตัดรำยกำรระหว่ำง 
ส่วนงำน 

 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ  งบกำรเงนิรวม 

   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สินทรัพยจ์  าแนกตามส่วนงาน 18,741  21,154  644  219  -  -  (570)  (585)  18,815  20,788  -  1,837  18,815  22,625 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,943  1,957  -  -  -  -  -  -  1,943  1,957  -  -  1,943  1,957 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  1,444  1,357  -  -  1,444  1,357  -  -  1,444  1,357 
รวมสินทรัพย์                         22,202  25,939 

                            
หน้ีสินจ าแนกตามส่วนงาน 1,987  2,135  72  46  -  -  (17)  (23)  2,042  2,158  -  1,055  2,042  3,213 
เงินกูย้มื 7,023  7,446  -  -  -  -  -  -  7,023  7,446  -  -  7,023  7,446 
รวมหนีสิ้น                         9,065  10,659 
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รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี    
 
 2561  2560 
 พนับาท  พนับาท 
รายได้จากส่วนงาน    
ประเทศไทย 3,224,969  3,377,172 
ประเทศจีน 1,151  216,909 
ประเทศอินเดีย 649,830  686,249 
ประเทศญ่ีปุ่น 662,558  834,482 
ประเทศพม่า 180,258  365,036 
ประเทศอ่ืนๆ 1,289,435  1,208,995 
รวมส่วนงำนที่ด ำเนินงำนอยู่ 6,008,201  6,688,843 
ส่วนงานท่ียกเลิกการด าเนินงาน 224,527  2,792,840 
รวม 6,232,728  9,481,683 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการรายใดรายหน่ึง 
ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 2561  2560 
 พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ประเทศไทย 8,323,092  12,441,711 
ประเทศจีน 3,208  5,766 
ประเทศอินเดีย 17,460  25,288 
ประเทศญ่ีปุ่น 17,636  29,611 
ประเทศพม่า 19  48 
ประเทศอ่ืนๆ 3,044,956  3,235,624 
รวม 11,406,371  15,738,048 

 
24. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
รายไดจ้ากการขาย 382,882  544,582  191,381  262,163 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,625,319  6,144,261  5,266,149  5,616,127 
 6,008,201  6,688,843  5,457,530  5,878,290 

        
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
รายไดจ้ากการขาย 31,184  406,039  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 193,343  2,386,801  -  - 
 224,527  2,792,840  -  - 

        
รวม 6,232,728  9,481,683  5,457,530  5,878,290 
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25. รำยได้อ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง         
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหาร  -  -  48,603  76,706 
รายไดด้อกเบ้ีย  182,852  158,165  177,488  151,947 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์  (4,585)  3,903  (4,541)  4,036 
รายไดค่้าเบ้ียปรับจากลูกคา้  -  195,460  -  11,092 
อ่ืนๆ  14,036  29,613  3,636  9,841 
รวมรำยได้อ่ืนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  192,303  387,141  225,186  253,622 
การด าเนินงานท่ียกเลิก  2,845  25,727  -  - 
รวม  195,148  412,868  225,186  253,622 
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 2,253,000  3,308,681  2,253,000  3,196,000 
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 719,412  910,015  673,106  699,697 
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต ้        
   สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ค่าใชจ่้าย        
รอตดับญัชีและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,256,268  2,149,648  1,246,940  2,117,485 

ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืม 1,066  1,066  1,066  1,066 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 959,965  963,378  663,717  644,538 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 13,029  146,113  -  - 
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,312  16,023  -  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 42,221  540,095  -  - 

 
27. เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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28. ภำษเีงนิได้  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภำษเีงินได้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง       
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน  (80,127)  (92,205)  51,271  (104,645) 
         
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 14 349,344  546,772  283,658  639,052 
รวม  269,217  454,567  334,929  534,407 

         
รวมภำษเีงินได้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  269,217  454,567  334,929  534,407 
ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก  9 (8,482)  (71,214)  -  - 

 

     
 

 
 

รวมภำษเีงนิได้  260,735  383,353  334,929  534,407 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

พนับาท 
 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

พนับาท 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี   217,036    (2,786,735) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   (269,217)    (454,567) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   (52,181)    (3,241,302) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  10,436  20  648,260 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีส าหรับ        
 กิจการในต่างประเทศ   (2,808)    (22,879) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้   (23,878)    39,237 
ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวดกนั        

   ระหวา่งบญัชีและภาษี   7,119    3,766 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีได ้        

   และค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   165,202    (231,250) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี        

 เงินไดร้อการตดับญัชี   29,827    (816) 
อ่ืนๆ   83,319    18,249 
รวม 516  269,217  14  454,567 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี   217,036    (2,786,735) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (334,929)    (534,407) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (117,893)    (3,321,142) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  23,579  20  664,228 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   9,720     17,700 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้   325,756    (52,757) 

ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวด        
   กนัระหวา่งบญัชีและภาษี   6,684    3,777 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกั        
   ภาษีเงินไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   (85,442)    (114,678) 
อ่ืนๆ   54,632    16,137 
รวม 284  334,929  16  534,407 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
พระราชบัญญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัรา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 
บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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29.  ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดย
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 การ

ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

การ
ด าเนินงาน
ท่ียกเลิก  รวม  

การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

การ
ด าเนินงาน
ท่ียกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุ้น) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม           
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ            
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐำน) 217,036  12,509  229,545  (2,786,735)  136,958  (2,649,777) 

            
จ ำนวนหุ้นสำมัญทีอ่อกจ ำหน่ำยแล้ว 1,096,102  1,096,102  1,096,102  1,096,067  1,096,067  1,096,067 

            

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ข้ันพ้ืนฐำน) (บาท) 0.20  0.01  0.21  (2.54)  0.12  (2.42) 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี หลงัจากท่ีได้
ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด อย่างไรก็ตาม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่ได้
ค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจากราคาตามสิทธิมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
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30. เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 1.36 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,491 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 767 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
แลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560  
 

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบลอยตัว 
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซ้ือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงท ารายการตราสาร
อนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน และเพ่ือช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความ
เส่ียงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียไดป้้องกนัโดยการท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารท่ีใหกู้ย้ืม ส่วน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนในอนาคตของรายการขาย รายการซ้ือและการกู้ยืม การตัดสินใจท่ีจะรับระดบัความเส่ียงข้ึนอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและคู่คา้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทางการค้าเพ่ือเก็งก าไร การท าตราสาร
อนุพนัธ์ทุกประเภทตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนท าสญัญา 
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ผูบ้ริหารฝ่ายการเงินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ีย รายงานผูบ้ริหารประกอบดว้ย รายละเอียดของตน้ทุน และราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงคา้งอยู ่
นอกจากน้ียงัไดมี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงท่ีมีอยู่กบัระดบัความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารก าหนดให้เป็นระดบัความ
เส่ียงท่ีสามารถรับไดค้รอบคลุมถึงความเส่ียงในเร่ืองเงินลงทุนโดยมีการก าหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น 
 
การบริหารจดัการทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน ตลอดจนเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีความสอดคลอ้งและสามารถ
สนบัสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อนัจะเป็นการสร้างมูลค่า และเสริมความมัน่คง
ทางการเงินใหก้บักลุ่มบริษทั  
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อนัเป็นผล   
มาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  
 2561  2560 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น 

สินทรัพย์        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 114.76  3,704.99  37.62  1,223.24 
ยโูร 0.11  4.26  -  - 
อินเดียรูปี 446.35  193.71  446.35  212.24 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 0.14  3.09  0.11  2.56 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.10  2.15  -  - 
ดอลลาร์ฮ่องกง 2.50  10.26  2.50  10.36 
รวม   3,918.46    1,448.40 
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 งบกำรเงินรวม  
 2561  2560 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น 

หนีสิ้น        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 94.34  3,076.80  105.53  3,466.38 
อินเดียรูปี 246.77  122.22  236.08  128.71 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.05  1.22  -  - 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ -  -  0.15  3.51 
รวม   3,200.24    3,598.60 

 
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้ ส่วนหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ืม 

 
เส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะท่ีไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัส าคญั  กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ี
จะท าให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ือท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถืออยู่
ในระดบัสูง 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้ งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพ่ือ
ส ารองในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
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การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 
ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้
กูย้ืมระยะสั้ นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ี - อาคารและอุปกรณ์ เจา้หน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะสั้น มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้น  
 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียพร้อมทั้งมูลค่าตามบญัชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          

หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,954,276  -  1,954,276  -  1,954,276 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

485,725 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

598,473 

  
 

598,473 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
420,841 

  
- 

  
- 

  
426,386 

  
426,386 

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,253,000  -  2,353,503  -  2,353,503 
          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,457,174 

  
- 

  
- 

  
1,795,418 

  
1,795,418 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,078,699  -  -  2,106,425  2,106,425 
หุน้กู ้ 2,270,312  -  2,371,588  -  2,371,588 
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   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560          

หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 905,547  -  905,547  -  905,547 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

244,591 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

244,591 

  
 

244,591 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
421,788 

  
- 

  
- 

  
421,788 

  
421,788 

          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,712,138 

  
- 

  
- 

  
1,743,763 

  
1,743,763 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,514,383  -  -  2,512,028  2,512,028 
หุน้กู ้ 4,510,246  -  4,822,658  -  4,822,658 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          

หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,046,221  -  2,046,221  -  2,046,221 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

525,725 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

638,473 

  
 

638,473 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
420,841 

  
- 

  
- 

  
426,386 

  
426,386 

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,275,000  -  2,376,480  -  2,376,480 
          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

  
1,457,174 

  
- 

  
- 

   
1,795,418  

  
 1,795,418  

เงินกูย้ืมระยะยาว   2,078,699  -  -   2,106,425    2,106,425  
หุน้กู ้ 2,273,312  -  2,374,717  -  2,374,717 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560          

หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,023,962  -  1,023,962  -  1,023,962 
เงินกูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

244,591 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

244,591 

  
 

244,591 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
421,788 

  
- 

  
- 

  
421,788 

  
421,788 

ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,712,138 

  
- 

  
- 

  
1,721,277 

  
1,721,277 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,514,383  -  -  2,512,028  2,512,028 
หุน้กู ้ 4,547,246  -  4,862,197  -  4,862,197 
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ล ำดบัขั้นของมูลค่ำยุตธิรรม  

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน  

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกูโ้ดยอา้งอิงราคาซ้ือขาย ณ วนัท่ีรายงานจากสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย  
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินกูย้ืมค านวณโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ส่วนเพ่ิมของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

 
32. ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
32.1 สัญญำด ำเนินกจิกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมใหด้ าเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยใหบ้ริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสญัญาดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”) 
(เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (“MICT”)) 
 
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE ในอตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ
ท่ีบริษทัไดรั้บหรืออย่างนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการขั้นต ่าคงเหลือ 245 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 327 ลา้นบาท) นอกจากน้ีภายใต้
สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามสญัญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เม่ือไดด้ าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
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32.2 สัญญำร่วมทุน 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสัญญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั 
ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว LTC ไดรั้บ
สิทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการใหบ้ริการทางดา้น
โทรศพัท์พ้ืนฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ติดตามตวั ปัจจุบนั 
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ท์ส พีทีอี จ ากดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ 
สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุ้นทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยู่ดว้ยราคาตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 
ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการด าเนินกิจการตามสัญญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงคข์อขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพ่ือต่อสัญญาตามเง่ือนไขข้างต้น เม่ือครบก าหนด 25 ปี  
(ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้ งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน       
(หมายเหตุ 10) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญา
ร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี  

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดล้งนามอย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซ่ึงมี
ผลให ้LTC ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 
ทั้งน้ีตามสญัญาท่ีมีการแกไ้ขใหม่ LTC จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสญัญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 
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32.3 สัญญำด ำเนินกิจกำรในประเทศไทยของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวกับกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์และสัญญำณ
บริกำรอนิเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม และกำรให้บริกำรอนิเทอร์เน็ต 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูมี้อ  านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้ด าเนินกิจการการ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต กระจายเสียงหรือโทรทศันแ์ละโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดงัน้ี  

 

ประเภทใบอนุญำต วนัที่ได้รับใบอนุญำต ระยะเวลำอนุญำต 
   

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

    

ใบอนุญำตที่บริษทั ไทย แอดวำนซ์ อนิโนเวช่ัน จ ำกัด  
     (เดมิช่ือ บริษทั ดทีีว ีเซอร์วสิ จ ำกดั) ได้รับ 

  

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LAO STAR) 28 มกราคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(D-Channel) 28 มกราคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LAO PSTV) 13 กรกฎาคม 2561 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LNTV 3) 13 กรกฎาคม 2561 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(TV LAO) 24 พฤศจิกายน 2560 5 ปี 

 

   
ใบอนุญำตที่บริษทั ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกัด ได้รับ   

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี 
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รำยได้ของบริษทัภำยใต้ข้อบังคับของ กสทช. 
 
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 พนับาท  พนับาท 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง 65,566  95,153 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 229,464  283,261 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 5,162,500  5,499,876 
รวม 5,457,530  5,878,290 
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32.4 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ี
ไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สกลุเงิน 2561  2560  2561  2560 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 
อินโดนีเซีย 
เวียดนาม 

3,581 
115,000 
13,338 

 16,121 
- 
- 

 3,581 
115,000 

13,338 

 16,121 
- 
- 

 เยน 1,392  1,452  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 70  247  -  195 
 รูปีอินเดีย 1,825  2,434  -  - 
 เปโซฟิลิปปินส์ -  600  -  600 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 180  186  -  - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ -  26  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  11,660  31,627  3,872  22,937 

   
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 5,933  9,514  5,933  9,514 
 เยน 4,049  5,441  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ -  36  -  - 
 รูปีอินเดีย -  1,825  -  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 9  189  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  7,345  18,013  5,933  9,514 

         
รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  19,005  49,640  9,805  32,451 
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32.5 ภำระผูกพนัอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต หนงัสือค ้า
ประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สกลุเงิน 2561  2560  2561  2560 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าท่ี          
   ตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงดิจิทลัเพ่ือ         
   เศรษฐกิจและสงัคม บาท 56,667  54,000  56,667  54,000 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,347  2,529  2,336  2,522 
 บาท 134,349  21,235  133,799  21,079 
อ่ืนๆ บาท 25,450  16,681  25,181  16,411 

 
32.6 สัญญำบริกำรอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเทียมเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ซ่ึงบริษทัมีภาระผกูพนัขั้นต ่าจนถึงวนัส้ินสุดสญัญาสัมปทานเป็นจ านวน 8.88 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทั
มีสิทธิในการยกเลิกสัญญาภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ส าหรับค่าบริการอีกส่วนหน่ึง
เป็นจ านวน 71.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขบางประการในสัญญาหากบริษทัไดรั้บอนุญาตให้
ด าเนินงานตามสมัปทานดาวเทียมต่อภายหลงัจากท่ีสญัญาสมัปทานท่ีมีอยูส้ิ่นสุดลง 
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33. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

กำรประเมนิภำษเีงนิได้ที่ประเทศอนิเดยี 
 

บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ
ภาษีส าหรับรายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง
บริษทัจากการใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศอินเดียแต่
สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู ้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ  Royalty ตาม
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสญัญาเพ่ือหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษทัจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการท า
ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษี
ในประเทศอินเดีย 

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย 
จากรายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ส าหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 2540 
ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจ านวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 399.3 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ีย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจ านวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 263.1 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าใบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2555 - 
2556 เป็นเงินจ านวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปี (ประมาณ 275.9 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัส าหรับภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง
เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน 480.4 ลา้นรูปี 
(ประมาณ 223.2 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
เม่ือวันท่ี  4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
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ส าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีค าสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 
2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าตดัสินในเร่ืองเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น ค าตดัสินของ ITAT ใน
เร่ืองของเบ้ียปรับจึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้ าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับส าหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 
2544 - 2545 เป็นจ านวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 75.5 ลา้นบาท)  
 
จากค าตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลูกคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554 
ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme Court แลว้ 
ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court 
 

34. เหตุกำรณ์อ่ืน 
 
34.1 ตามท่ีไดมี้ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553  ซ่ึง

มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยู่หลายประการนั้น บริษทัเห็นวา่ผลของค าพิพากษาฎีกานั้นจ ากดัอยู่
แต่เฉพาะในประเด็นท่ีวา่ทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร สืบ
เน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลใหบ้ริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้งไป
ด าเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษทัในกลุ่มไดป้ฏิบติัการทุกอย่างใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาท่ีจะ
พิสูจน์ขอ้เท็จจริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะตอ้ง
เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 
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34.2 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นฟ้อง กทช. ส านักงาน กทช. และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุ
เร่ืองเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขายหุ้นของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

 
ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นผูถู้กฟ้องคดีร่วมโดยก าหนดใหบ้ริษทั 
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้ริษทัไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ าฟ้องรวมทั้งพยานหลกัฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการไปแลว้ในเดือน กรกฎาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางไดมี้               
ค าพิพากษายกฟ้อง  

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

 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งก าหนดให้ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ขอ้เท็จจริง โดยผูฟ้้องคดีและผูถู้กฟ้องคดีจะตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมต่อศาลภายในก าหนดดงักล่าว หลงัจากพน้
ก าหนดเวลาดงักล่าว ศาลจะก าหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรกต่อไป 
 
บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากคดีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. ส านกังาน กทช. 
และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวงเทคโนโลยีฯ บอกเลิก
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการกบับริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไดด้ าเนินการถูกตอ้งตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
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34.3 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2558 บริษทั โกลเดน้ทาวน์ฟิลม์ จ ากดั (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา โดย
อา้งว่า บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“ไทยคม” หรือ “บริษทั”) และกรรมการของบริษทั และลูกคา้ของบริษทั 
(“จ าเลย”) ไดแ้พร่ภาพภาพยนตร์ผ่านช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมซ่ึงเช่าสัญญาณจากไทยคม เป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ซ่ึงโจทกเ์ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
 
เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา มีค าสั่งยกฟ้องบริษทัและกรรมการของบริษทัในขอ้หาร่วมกนั
ละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ของโจทก์  ปัจจุบัน โจทก์ยื่นค าขอขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและศาลอนุญาตให้โจทก์ยื่นค าอุทธรณ์ไดภ้ายในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดรั้บค า
อุทธรณ์แลว้และไดย้ื่นแกอุ้ทธรณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559  
 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศไดมี้ค าพิพากษายืนตาม
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยยกฟ้องบริษทัและกรรมการของบริษทัทั้งหมด ท าใหค้ดีถึงท่ีสุดแลว้ 

 
34.4 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากความช ารุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ

ออสเตรเลีย โดยคดีดงักล่าวเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2554 และเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นตน้มีค าสั่งตดัสินให้ชดใช้
เงินค่าเสียหาย จ านวน 5.3 ลา้นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบ้ีย โดยบริษทัไดบ้ันทึกผลกระทบของ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงบการเงินแลว้ในปี 2559  เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาแลว้ 

 
เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสั่งใหย้กอุทธรณ์ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดช้ าระดอกเบ้ียและ
ค่าใชจ่้ายบางส่วนหลงัค าพิพากษาเป็นจ านวน 1.8 ลา้นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียแลว้ ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย               
ท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งรับผิดชอบใหฝ่้ายโจทกเ์พ่ิมเติมยงัอยูร่ะหวา่งการสรุปจ านวนท่ีแน่นอนจากศาลอุทธรณ์ 

 
34.5 บริษทัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในการตีความขอ้สัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกนักบับริษทัแห่งหน่ึง 

ซ่ึงท าให้บริษทัและบริษทัดงักล่าวตอ้งยื่นเร่ืองต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาความเห็นในการตีความขอ้สัญญา
ดงักล่าว โดยไดมี้การสืบพยานของทั้ งสองฝ่าย และในระหว่างปี 2561 อนุญาโตตุลาการได้มีค าตัดสินแล้ว โดยมี
ความเห็นวา่การตีความขอ้สัญญาความร่วมมือดงักล่าวของบริษทัถูกตอ้งแลว้ และถือวา่การตดัสินคดีน้ีเป็นอนัส้ินสุด 
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34.6 ขอ้พิพาทเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใตส้ญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ   
 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทัไดรั้บหนังสือจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”)               
แจ้งว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสาร
ภายในประเทศ ลงนามเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ระหว่างบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“อินทชั”) และ
กระทรวงดิจิทลัฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดิม) (“สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ”) 
โดยอินทชัไดจ้ดัตั้งบริษทัไทยคมข้ึนมาเพ่ือด าเนินงานตามสัญญาดงักล่าว ทั้งน้ีหนงัสือจากกระทรวงดิจิทลัฯ ระบุให้
ปฏิบติัตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ ใหค้รบถว้นโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบทรัพยสิ์น 
การจดัสร้างดาวเทียมส ารอง การช าระเงินผลประโยชนต์อบแทน และการประกนัภยัทรัพยสิ์น 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ไดพิ้จารณาหนงัสือฉบบัดงักล่าวรวมถึงไดห้ารือ
กบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้มีความเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเทียมภายใตส้ัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ เพราะการด าเนินการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นการด าเนินการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ อย่างครบถว้น โดยมิไดมี้การ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีขดัต่อสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเห็นในเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดขา้งตน้แตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทลัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัจึงมีมติใหบ้ริษทัยื่นเสนอขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
ขอ้ก าหนดหรือการปฏิบัติตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ทั้ งน้ี
เป็นไปตามขอ้ 45.1 ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ โดยบริษทัไดด้ าเนินการยื่นขอ้โตแ้ยง้ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2560 เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 

 
บริษัทยงัไม่มีหน้าท่ีใด ๆ ในการปฏิบัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ ได้อ้างถึงข้างต้นจนกว่าจะมีการช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ โดยเป็นไปตามขอ้ 45.6 ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ ท่ีก าหนดวา่ ในกรณีท่ีขอ้พิพาท
อยู่ระหวา่งการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญายงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาต่อไปจนกว่าจะมีการ
ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 
เม่ื อวัน ท่ี  16 มกราคม 2562 Lao Telecommunication Public Company (“LTC”) ได้ท าสัญญา Sale and Purchase 
Contract for Shares in Vimpelcom Company Limited กับ The Government of The Lao PDR (“LAOGOV”) เพ่ือซ้ือ
หุน้ในบริษทั Vimpelcom Company Limited จ านวน 500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมด โดย LTC ตกลง
ซ้ือหุ้นดงักล่าวในราคา 42 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยไดช้ าระเงินค่าหุน้งวดแรกแลว้ ณ วนัท าสัญญาเป็นจ านวน   
3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และอีกจ านวน 39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจะทยอยจ่ายช าระให้เสร็จส้ินภายใน 180 วนั
หลงัจากวนัท่ีลงนามสัญญา ภายใตส้ัญญาน้ี LAOGOV ตกลงโอนสิทธ์ิทั้งหมดในหุ้นให้แก่ LTC โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีระบุในสญัญา 

 
36. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินเพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การเปรียบเทียบของปี 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินปี 2561  
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน            
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด     
ปัจจุบนั 

 
- 

  
62,646 

  
62,646 

  
- 

  
62,646 

  
62,646 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 380,643  (62,646)  317,997  361,624  (62,646)  298,978 
   -      -   

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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37. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคับใช้ 
 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  
กำรตคีวำมมำตรฐำน  
  กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจ านวน 
52 ฉบบั ท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้
ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีผลต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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