
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาล 
และ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555   
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (“ขอมูลทางการเงินระหวางกาล”) ของบริษัท ไทยคม 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาล
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาล
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งสวน
ใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มี
ขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเชื่อมั่นวาจะพบเรื่อง
ท่ีมีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลที่สอบทานได 
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ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาว ไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของ
บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวน
หนึ่งของงบการเงินดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลงัจากวันที่ในรายงานนั้น 
 
 
 
 
(วินิจ ศิลามงคล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2555 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,581,513          2,865,910          2,330,498          1,826,977          

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 4 1,233,462          1,348,032          1,238,049          1,200,716          

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 70,646               3,165                 265,919             121,027             

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ควบคุมรวมกัน 3 84,803               78,943 173,067             161,109             

สินคาคงเหลือ 202,763             241,325             121,592             157,557             

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 26,731               46,549               23,905               43,477               

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 159,002             94,743               19,367               24,384               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,358,920          4,678,667          4,172,397          3,535,247          

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 3 -                     -                     24,516               28,352               

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                     -                     1,665,383          693,815             

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 5 -                     -                     137,639             137,639             

เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 429,000             451,457 -                    -                    

อาคารและอุปกรณ 6 6,639,219          6,611,264          2,868,682          2,645,391          

อาคารและอุปกรณภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ 6 12,492,865        12,828,228        12,492,865        12,828,228        

คาใชจายรอตัดบัญชี 6 108,130             105,470             107,020             104,218             

สินทรัพยไมมีตัวตน 6 987,299             1,012,335          841,475             862,029             

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 819,252             838,407             678,946             701,395             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 683,433             689,733             700,464             665,026             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 22,159,198        22,536,894        19,516,990        18,666,093        

รวมสินทรัพย 27,518,118        27,215,561        23,689,387        22,201,340        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 658,678             727,875             369,051             345,477             

เจาหนี้ - อาคารและอุปกรณ 392,659             465,593             15,313               39,722               

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 1,387                 2,258                 988,791             4,110                 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 3 85,205               79,295 -                    -                    

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป 8 4,640,415          4,626,120          3,303,754          3,302,284          

เงินรับลวงหนาคาบริการจากลูกคา 737,727             328,265             455,988             91,267               

ผลประโยชนตอบแทนคางจาย 402,868             264,616             372,589             205,167             

ภาษีเงินไดคางจาย 150,506             146,268             -                    -                    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 111,109             140,796             70,324               81,106               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,180,554          6,781,086          5,575,810          4,069,133          

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 8 5,562,893          5,651,249          5,318,667          5,359,051          

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 7 164,164             167,308             91,862               95,542               

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 108,926             119,535             -                    -                    

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 306,840             319,936             295,497             308,591             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,142,823          6,258,028          5,706,026          5,763,184          

รวมหนี้สิน 13,323,377        13,039,114        11,281,836        9,832,317          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 9
   ทุนจดทะเบียน 5,660,412          5,660,412          5,660,412          5,660,412          

   ทุนที่ออกและชําระแลว 5,479,688          5,479,688          5,479,688          5,479,688          

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 4,301,990          4,301,990          4,301,990          4,301,990          

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 413,853             413,853             413,853             413,853             

ยังไมไดจัดสรร 3,774,855          3,732,489          2,212,020          2,173,492          

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 188,269             211,349             -                    -                    

รวมสวนของบริษัท 14,158,655        14,139,369        12,407,551        12,369,023        

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 36,086               37,078               -                    -                    

รวมสวนของผูถือหุน 14,194,741        14,176,447        12,407,551        12,369,023        

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 27,518,118        27,215,561        23,689,387        22,201,340        

-                     -                     -                    -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได 3

รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,906,816          1,570,090          1,205,655          959,125             

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 12,432               -                     22,331               -                    

รายไดอื่น 25,491               11,351               77,261               16,079               

รวมรายได 1,944,739          1,581,441          1,305,247          975,204             

คาใชจาย 3

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 1,214,555          1,171,071          768,380             695,702             

ตนทุนคาอนุญาตใหดําเนินการ 189,227             135,181             182,922             128,704             

คาใชจายในการขาย 32,675               37,407               18,198               15,882               

คาใชจายในการบริหาร 323,997             316,245             159,186             160,795             

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 11,356               13,027               11,229               12,902               

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -                     13,870               -                    175                    

ตนทุนทางการเงิน 116,201             119,979             104,355             102,181             

รวมคาใชจาย 1,888,011          1,806,780          1,244,270          1,116,341          

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 44,980               44,151               -                    -                    

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 101,708             (181,188)            60,977 (141,137)

ภาษีเงินได (59,342)              14,767               (22,449)             30,831               

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 42,366               (166,421)            38,528               (110,306)           

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 42,366               (167,087)            38,528               (110,306)           

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                     666                    -                    -                    

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 42,366 (166,421) 38,528 (110,306)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 11
ข้ันพ้ืนฐาน 0.04 (0.15) 0.04 (0.10)

ปรับลด 0.04 (0.15)                  0.04 (0.10)

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

2555 2554 2555 2554

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 42,366               (166,421)            38,528               (110,306)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (24,162)              39,480               -                    -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

   - สุทธิจากภาษี (24,162)              39,480               -                    -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 18,204               (126,941)            38,528               (110,306)           

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ 19,196               (127,837)            38,528               (110,306)           

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (992)                   896                    -                    -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 18,204               (126,941)            38,528               (110,306)           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

ผลสะสม

การลดสัดสวน รวม สวนของ

ทุนเรือนหุน เงินลงทุน ผลตางจาก องคประกอบอื่น สวนไดเสีย

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได ในบริษัทยอย การแปลงคา ของสวนของ รวมสวนของ ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร และบริษัทรวม งบการเงิน ผูถือหุน บริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในงวดกอน 5,479,688 4,301,990 413,853 4,357,853 333,830 (253,520) 80,310              14,633,694 44,958 14,678,652 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -                   -                  -                         (135,338) -                -                  -                    (135,338)           (85)                      (135,423)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม 5,479,688 4,301,990 413,853 4,222,515 333,830 (253,520) 80,310 14,498,356 44,873 14,543,229 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

กําไรที่ยังไมรับรูจากการลดสัดสวนการลงทุน

   ในบริษัทยอยและบริษัทรวม 5 -                   -                  -                         -                   155                -                  155                   155                   -                      155                   

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                  -                         -                   155                -                  155                   155                   -                      155                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร (ขาดทุน) -                   -                  -                         (167,087) -                -                  -                    (167,087) 666 (166,421)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                  -                         -                   -                39,250             39,250              39,250 230 39,480 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                  -                         (167,087)          -                39,250             39,250              (127,837)           896                      (126,941)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 5,479,688 4,301,990 413,853 4,055,428 333,985 (214,270) 119,715 14,370,674 45,769 14,416,443 

0 0 0 

กําไรสะสม
งบการเงินรวม

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

ผลสะสม

การลดสัดสวน รวม สวนของ

ทุนเรือนหุน เงินลงทุน ผลตางจาก องคประกอบอื่น สวนไดเสีย

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได ในบริษัทยอยและ การแปลงคา ของสวนของ รวมสวนของ ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร บริษัทรวม งบการเงิน ผูถือหุน บริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดกอน 5,479,688 4,301,990 413,853 3,732,489 331,366 (120,017) 211,349            14,139,369 37,078 14,176,447 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

กําไรที่ยังไมรับรูจากการลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทรวม 5 -                   -                  -                         -                   90                 -                  90                     90                     -                      90                     

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                  -                         -                   90                 -                  90                     90                     -                      90                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร -                   -                  -                         42,366 -                -                  -                    42,366 -                      42,366 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                  -                         -                   -                (23,170)           (23,170)             (23,170) (992)                    (24,162)             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                  -                         42,366             -                (23,170)           (23,170)             19,196              (992)                    18,204               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 5,479,688 4,301,990 413,853 3,774,855 331,456 (143,187) 188,269 14,158,655 36,086 14,194,741 

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุนบริษัท

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในงวดกอน 5,479,688 4,301,990 413,853 2,714,387 12,909,918 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -                            -                            -                            (64,899) (64,899)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม 5,479,688 4,301,990 413,853 2,649,488 12,845,019 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                            -                            -                            (110,306) (110,306)                  

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            (110,306)                 (110,306)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2554 5,479,688 4,301,990 413,853 2,539,182 12,734,713 
-                            -                            -                            365,690.00             365,690.00               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดกอน 5,479,688 4,301,990 413,853 2,173,492 12,369,023 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไร -                            -                            -                            38,528 38,528 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            38,528                    38,528                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2555 5,479,688 4,301,990 413,853 2,212,020 12,407,551 

กําไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 42,366 (167,087) 38,528 (110,306)

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 6 276,068 264,907 72,752 87,073

คาตัดจําหนายอาคารและอุปกรณภายใต

   สัญญาอนุญาตใหดําเนินการ 6 335,925 333,067 335,925 333,067

คาตัดจําหนายคาใชจายรอตัดบัญชี 6 9,973 4,652 9,830 4,437

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 6 24,688 24,853 22,340 22,352

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 1 41,000 -                     -                     -                     

ตนทุนบริการปจจุบันของพนักงาน 7 3,198 3,103 2,107 2,049

ดอกเบี้ยรับ (18,852) (8,242) (13,092) (5,342)

ตนทุนทางการเงิน 116,202 119,979 104,355 102,181

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (13,125) 71,368 (50,205) (629)

คาตัดจําหนายคาใชจายในการจัดหาเงินกูยืม 8 4,401 1,514 1,526 1,514

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 4 (20,062) 26,627 640 7,744

กําไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                     666 -                     -                     

คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ 5,777 10,651 4,957 10,548

(กําไร) ขาดทุน จากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (2,365) (421) (45,140) 31

การตัดจําหนายอาคารและอุปกรณ 6 -                     7,248 -                     307

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 (44,980) (44,151) -                     -                     

ภาษีเงินได 59,342 (14,767) 22,449               (30,831)              

819,556 633,967 506,972 424,195

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 144,475 (111,922) (31,718) (160,185)

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 46 (544) (146,872) (4,030)

สินคาคงเหลือ 33,354 (11,413) 31,577 22,442

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 19,818 28,124 19,572 27,751

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (76,744) 101,228 (5,699) 78,545

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (778) (22,493) (778) (22,730)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (54,558) (133,792) 26,260 (147,982)

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (871) 2,370 13,113 2,413

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 409,462 247,476 364,721 327,338

ผลประโยชนตอบแทนคางจาย 138,251 112,832 167,422 113,954

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (40,211) (16,861) (8,746) 7,683

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (13,095) 11,773 (13,093) 11,957

จายภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงาน 7 (7,086) (6,000) (7,086) (6,000)

รับดอกเบี้ย 16,113 4,845 11,121               3,675

จายภาษีเงินได (72,388) (109,788) (27,410) (28,544)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,315,344 729,802 899,356 650,482

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ (480,834) (166,446) (415,974) (101,342)

เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ

ภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ (513)                   (699)                   (513)                   (699)                   

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 3,581 804 144,612 343

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ควบคุมรวมกัน 3 (8,007) -                     (16,340) -                     

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 3 -                     -                     3,060 (1,175)

เงินสดจายสําหรับคาใชจายรอตัดบัญชี (12,633) (18,513) (12,633)              (18,440)              

เงินสดจายสําหรับซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (2,309) (909) (1,929) (773)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (500,715) (185,763) (299,717) (122,086)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 8 -                     3,528 -                     3,528                 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 8 (2,186) (1,315) (1,340) (1,262)

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 3 8,040 -                     -                     -                     

จายดอกเบี้ย (117,880) (119,353) (107,778) (103,169)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (112,026) (117,140) (109,118) (100,903)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน - สุทธิ 702,603 426,899 490,521 427,493

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2,865,910 1,271,920 1,826,977 518,439

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศ

   คงเหลือสิ้นงวด 13,000 760 13,000 760

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 3,581,513 1,699,579 2,330,498 946,692

-                     (1,166,331.00)    -                     (880,285.00)       

รายการที่ไมใชเงินสด

ซื้ออาคารและอุปกรณเปนเงินเชื่อ 9,781 54,626 9,781 17,281

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
13



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)  “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537  
 
ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวด คือ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 41.14) ซึ่งเปน           
นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษัท บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม (รวมเรียกวา “กลุมบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในการ
ใหบริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จัดจําหนายอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม
ไอพีสตาร บริการเนื้อหาสําหรับเครือขายบรอดแบนด จัดจําหนายอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศน บริการศูนยขอมูล
อินเตอรเน็ต บริการอินเตอรเน็ต บริการรับ-สงสัญญาณผานดาวเทียม บริการจัดพิมพและโฆษณาสมุดรายนามผูใช
โทรศัพทฉบับธุรกิจ บริการโฆษณาบนอินเตอรเน็ต บริการระบบโทรศัพท บริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการ
ดานวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเลคโทรนิคส โดยสวนใหญเปนการประกอบธุรกิจภายใตสัญญา
อนุญาตใหดําเนินการตาง ๆ  
 
กลุมบริษัทมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย สิงคโปร กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา มอริเชียส เกาะบริติช-เวอรจิน และญี่ปุน  
 
บริษัทไดทําสัญญากับกระทรวงคมนาคมเพื่อดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารเปนเวลา 30 ป โดยบริษัทมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการใหบริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารท้ังภายในประเทศและตางประเทศ และมีสิทธิเก็บคา
ใชวงจรดาวเทียมจากผูใชวงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ป ซึ่งปจจุบันสัญญาดังกลาวอยูภายใตการดูแลของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจะหมดอายุในป 2564 
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รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้ 
 

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการ บริษัทถือหุนรอยละ 
  จัดต้ัง 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

   2555 2554 

บริษัทยอยทางตรง     

บริษัท ดีทีวี เซอรวสิ จํากัด  ใหบริการศูนยการประชุมผาน
อินเตอรเน็ต และบริการเนื้อหา
สําหรับเครือขายบรอดแบนดและจัด
จําหนายอุปกรณรับสัญญาณ
โทรทัศน 

ไทย 
 
 

100 100 

     
บริษัท ไอพีสตาร จํากัด จัดจําหนายชองสัญญาณดาวเทียม

ของดาวเทียมไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอรจิน 

99.96 99.96 

     
บริษัท สตาร นิวเคลียส จํากัด 
 

ใหบริการเทคโนโลยีบรอดแบนดท่ี
ใชกับดาวเทียมไทยคม 4 

เกาะบริติช- 
เวอรจิน 

100 100 

     
Spacecode LLC 
 

ใหบริการดานวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารและอิเลคโทร
นิคส 

สหรัฐอเมริกา 70 70 

     
ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่น
แนล พีทีอี จํากดั 

จัดจําหนายชองสัญญาณดาวเทียม
ของดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร 100 100 

     
ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส 
จํากัด 

จัดจําหนายชองสัญญาณดาวเทียม
ของดาวเทียมไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี 
เน็ตเวิรค จํากัด 

จัดจําหนายอุปกรณรับสัญญาณ
โทรทัศน 

กัมพูชา 100 100 
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ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการ บริษัทถือหุนรอยละ 
  จัดต้ัง 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

   2555 2554 

บริษัท ไอพีสตาร 
ออสเตรเลีย พทีีวาย จํากัด 

จัดจําหนายอุปกรณรับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และชองสัญญาณ
ดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศออสเตรเลยี 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษัทยอยทางออม     

บริษัทยอยของบริษัท ไอพีสตาร จํากัด    
บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด 
จํากัด 

จัดจําหนายอุปกรณรับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และชองสัญญาณ
ดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศนิวซีแลนด 

นิวซีแลนด 100 100 

     
กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัท  
เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีที
อี จํากัด 

ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนดาน
การสื่อสารโทรคมนาคมในระดับ
นานาชาติ 

สิงคโปร 51 51 

   

บริษัทยอยของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี  จํากัด   

บริษัท เอ็มโฟน จํากัด 
 
 

ใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน 
โทรศัพทเคลื่อนที่ และอินเตอรเน็ต 

กัมพูชา 51 51 

กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัท เชนนิงตัน  

   อินเวสเมนทส พีทีอี  จํากัด    
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิ
เคชั่นส จํากัด 

ใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน 
โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรศัพท
สาธารณะ โทรศัพทระหวางประเทศ
และอินเตอรเนต็ 

ลาว 24.99 24.99 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันแหงหนึ่งมีขาดทุนสะสมจํานวนเงินประมาณ 707.35 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 600.05 ลานบาท) และมีขาดทุนสะสมเกินทุนของผูถือหุนจํานวนเงินประมาณ 329.83 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2554 : 212.15 ลานบาท) อยางไรก็ตามฝายบริหารมีความเชื่อวาบริษัทดังกลาวมีความสามารถ
ในการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดกระแสเงินสดและสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันทางการเงินที่มีอยูในปจจุบัน 
งบการเงินของบริษัทดังกลาวยังคงจัดทําข้ึนตามหลักการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ผูบริหารไดประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดข้ึนจากเงินลงทุนเปนจํานวนเงิน 41 ลาน
บาท โดยอางอิงจากมูลคายุติธรรมในปจจุบัน การประมาณการผลขาดทุนดังกลาวไดถูกบันทึกเปนขาดทุนจากการ
ดอยคาในงบการเงินสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555  
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงินระหวางกาล 
 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง     
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  

 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554           
งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว  
ดังนั้นการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณที่ใชในงบการเงินระหวางกาลนี้มีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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(ข) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น 
 

(ค) การประมาณการและใชวิจารณญาณ  
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ      
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวน
เงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
 
การประมาณการ 
 
การวัดมูลคาหนี้สินโครงการผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว 
 
การคํานวณหนี้สินโครงการผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไวนั้นออนไหวตอสมมติฐานของอัตรามรณะและอัตรา
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต ตามที่กลาวในหมายเหตุ 7 
 
ประมาณการคาเผื่อ 
 
การคํานวณประมาณการคาเผื่อสําหรับลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือและอื่นๆนั้นจะเกี่ยวเนื่องกับสมมติฐานของการ
วิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา สินคาท่ีคางนาน และ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนในอนาคต 
 
การใชประโยชนของสินทรัพย 
 
สมมติฐานเกี่ยวกับอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณ สินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาตให
ดําเนินการ และสินทรัพยไมมีตัวตน จะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง 
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3 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลและหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม หรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดย
ทางตรงหรือทางออม ซึ่งกระทําผานบริษัทที่ทําหนาท่ีถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน 
นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมความถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับกิจการไมวา
จะเปนโดยตรงหรือทางออม ผูบริหารสําคัญของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาว
ซึ่งมีอํานาจชักจูง หรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลขางตน ในการ
พิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการบริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ
มากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษัทอยูภายใตการควบคุมของ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“Intouch”) ซึ่งตั้งอยูในประเทศไทย โดย
ถือหุนคิดเปนอัตรารอยละ 41.14 (31 ธันวาคม 2554 : รอยละ 41.14) ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท รายการที่
กลุมบริษัทมีกับบริษัทในกลุม Intouch กลุม Cedar กลุม Aspen และกลุม Temasek จะถือเปนรายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
บริษัทคิดราคาซื้อขายสินคาและบริการกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามสัญญาและเงื่อนไขทางการคาโดยปกติ
เชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป สําหรับรายการคาท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุมบริษัทคิดราคาตามที่ตกลงรวมกัน โดย
คํานวณตามอัตรารอยละของสินทรัพย อนึ่งรายการระหวางบริษัทกับ Codespace, Inc. คิดราคากันตามอัตรา
คาบริการรายชั่วโมงบวกดวยคาใชจายเบิกจายตามที่เกิดข้ึนจริง 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 
2554 สรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
รายได  

รายไดจากการขายและการใหบริการ     
บริษัทยอย               -         - 361,989 217,024 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 296 3,658 - 267 
บริษัทรวม  2,550 2,555 2,520 2,520 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 17,377 16,138 12,964 12,980 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 52  273          -        - 
     
รายไดอื่น     
บริษัทยอย               -         - 59,007 13,548 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 907 295 1,851 603 

รวมรายได 21,182 22,919 438,331 246,942 

     
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
คาใชจาย     
การซื้อสินคาและบริการ     
บริษัทยอย         -         - 13,525 9,627 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 933 963 1,851 1,965 
บริษัทรวม 5,470 4,417 5,470 4,374 

กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 322 97 74 6 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 3,370 9,348 3,345 3,421 

     
คาใชจายในการขายและบริหาร     
บริษัทยอย         -         - 558 272 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน 2,299              27 4,692             56 
บริษัทรวม 725 642 675 502 

กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 1,599 3,003 1,483 2,404 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 11,186 12,865 11,059          12,740 

รวมคาใชจาย 25,904 31,362 42,732 35,367 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรบั - กิจการที่เกีย่วของกัน       

ลูกหนี้การคา      
บริษัทยอย - - 574,150 219,790 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 28,838 29,306 2,696 3,455 
บริษัทรวม 909 899 899 899 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 12,313 8,635 4,459 4,487 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 158 158 - - 

รวม 42,218 38,998 582,204 228,631 
     

รายไดคางรับ      

บริษัทยอย - - 1,004 252,714 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน - 339 - - 
บริษัทรวม 5,040 2,520 5,040 2,520 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 4,407 4,463 4,290 4,343 

รวม 9,447 7,322 10,334 259,577 

รวมลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ - กิจการที่     
   เกี่ยวของกัน 51,665 46,320 592,538 488,208 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,168) - (2,696) - 
สุทธ ิ 49,497 46,320 589,842 488,208 

     
ลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทใหญ 103 - 103 - 
บริษัทยอย - - 171,694 27,103 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 2,985 3,165 94,091 93,924 
บริษัทรวม 67,558 - 31 - 
รวม 70,646 3,165 265,919 121,027 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 2555 2554 2555 2554 

 (พันบาท) 
     

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ควบคุมรวมกัน 84,803 78,943 173,067 161,109 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ควบคุมรวมกัน มีอัตราดอกเบีย้รอยละ 2.97 – 3.49 ตอป 
และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม (31 ธันวาคม 2554: รอยละ 3.04 – 3.55 ตอป) 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ควบคุมรวมกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 
และ 2554 มีดังนี้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  78,943    - 161,109    - 
เพิ่มข้ึน 8,007 - 16,340 - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรู       (2,147)  - (4,382) - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 84,803 - 173,067 - 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 322 357 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 1,261 621 2,574 1,267 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 12 - 10 - 
รวม 1,273 621 2,906 1,624 
     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - - 24,516 28,352 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย มอีตัราดอกเบี้ยรอยละ 6.26 ตอป (31 ธันวาคม 2554: รอยละ 
6.27 - 6.33 ตอป)  



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังนี ้
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  - - 28,352 208,540 
ลดลง - - (3,060) 1,175 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - (776) (131) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม    - - 24,516 209,584 

    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน        
บริษัทยอย - - 355 201 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 370 328 332 332 
บริษัทรวม 5,644 5,547 5,631 5,533 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 6,616 7,882 115 263 
รวม 12,630 13,757 6,433 6,329 

     
เจาหนี้ - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 987,408 1,234 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 670 1,248 1,367 2,547 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 82 379 16 329 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 635 631 - - 
รวม 1,387 2,258 988,791 4,110 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินรับลวงหนาคาบริการจากลูกคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย - -  27,175 29,684 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 254 261 - - 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 6 6 - - 
รวม 260 267 27,175 29,684 

     
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกีย่วของกัน     
บริษัทยอย - -  69,213 4,129 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 2,429 936 4,958 1,910 
บริษัทรวม 1,185 1,070 1,185 1,070 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 1,029 452 1,037 422 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 3,435 2,837 2,169 2,228 

รวม 8,078 5,295 78,562 9,759 

        
     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 3,039 2,031 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 160 144 160 144 

รวม 160 144 3,199 2,175 

        
เงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการอืน่ที่เกี่ยวของกนั 85,205 79,295 - - 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 
และ 2554 มีดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  79,295 - - - 
เพิ่มข้ึน 8,041 - - - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรู (2,131) - - - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 85,205 - - - 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกีย่วของกันมอีัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.97 – 3.49 ตอป และ
มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม (31 ธันวาคม 2554:รอยละ 3.04 – 3.55 ตอป) 
 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ   
 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญประกอบดวย 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 11,186  12,865  11,059  12,740 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น        

- ตนทุนบริการท่ีแสดงรวมในคาใชจายบริหาร 170  162  170  162 
- ตนทุนดอกเบี้ยท่ีแสดงรวมในตนทุนทางการเงิน 179  162  179  162 

รวม  11,535  13,189  11,408  13,064 

 
ตลอดเวลาที่ผานมากรรมการของกลุมกิจการหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน อาจซื้อสินคาจากกลุมบริษัท การซื้อเหลานี้มี
ระยะเวลาและเงื่อนไขเชนเดียวกับรายการที่กลุมบริษัทมีกับพนักงานหรือลูกคา 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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คาตอบแทนกรรมการ 
 
คาตอบแทนกรรมการเปนคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนประจําป และเบี้ยประชุม คาตอบแทนกรรมการเหลานี้
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คาตอบแทนกรรมการนี้เปนสวนหนึ่งของคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหารท่ีแสดงไวในงบกําไรขาดทุน 
 
ภาระผูกพันสําหรับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
บริษัทไดออกหนังสือรับรองเพื่อแสดงความมั่นใจทางการเงิน (Letter of Comfort) ใหแกธนาคารตางๆ ของบริษัทยอย
ของกิจการที่ควบคุมรวมกัน ภายใตหนังสือดังกลาวบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันในอัตราสวนตามที่ระบุไวในสัญญาจนกวาบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุม
รวมกันดังกลาวจะชําระหนี้ท้ังหมดใหแกธนาคารแลว นอกจากนี้บริษัทไดใหคํายืนยันแกธนาคารผูใหกูยืมเงินของ
บริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันเหลานี้วาบริษัทจะใหการสนับสนุนทางการเงินที่จําเปนแกบริษัทยอยของกิจการ
ท่ีควบคุมรวมกัน เพื่อใหไดความมั่นใจวาบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันจะมีความสามารถในการจายชําระหนี้
ภายใตสัญญาเงินกูตาง ๆ ท่ีบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันทําไวกับธนาคาร 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือรับรองขางตนใหแกธนาคารของบริษัทยอยของ
กิจการที่ควบคุมรวมกัน เปนจํานวนเงิน 2.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2554: 2.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ)  

 
สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกันมีดังนี ้ 

 
ก) บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทรวมแหงหนึ่ง โดยบริษัทรวมมีภาระผูกพันในการใหบริการสงสัญญาณขึ้นสู

ดาวเทียม (Uplink) เปนระยะเวลาประมาณ 5 ป โดยบริษัทมีภาระผูกพันตอบริษัทรวมที่จะตองชําระคาบริการ
ดังกลาวตามสัญญาอีกเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 6.29 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: ประมาณ 8.39 ลานบาท) 

 
ข) บริษัทไดทําสัญญากับกิจการที่ควบคุมรวมกันแหงหนึ่ง โดยกิจการที่ควบคุมรวมกันมีภาระผูกพันในการให

ดําเนินการ ดูแล บํารุงรักษา สถานีควบคุมเครือขายภาคพื้นดิน (หรือเกตเวย) ไอพีสตารในประเทศกัมพูชาให
ดําเนินการปกติ เปนระยะเวลาประมาณ 5 ป โดยบริษัทมีภาระผูกพันตอกิจการที่ควบคุมรวมกันที่จะตองชําระ
คาบริการดังกลาวตามสัญญาอีกเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 0.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2554: 
ประมาณ 0.16 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

29 

ค) บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคาสิทธิ 
(Royalty) รอยละ 1 ของรายไดท่ีไดมาจากการขายหรือใหเชาสถานีควบคุมเครือขายภาคพื้นดิน (เกตเวย) ไอพีสตาร 
รอยละ 1 ของรายไดท่ีไดมาจากการขายหรือใหเชาอุปกรณปลายทางไอพีสตาร (IPSTAR User Terminal: “UT”) 
และ รอยละ 3 ของรายไดท่ีไดมาจากการขายหรือใหเชาชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)   

 
ง) บริษัทไดทําสัญญาในการดําเนินธุรกิจทางดานดาวเทียมกับบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม 

โดยบริษัทมีภาระผูกพันในการใหบริการเชาชองสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ใหบริการไอพีสตารและให
คําปรึกษา บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวมมีภาระผูกพันตอบริษัทที่จะตองชําระคาบริการ
ดังกลาวตามสัญญาอีกเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 110.88 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 5.04 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2554: ประมาณ 115.94 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 7.56 ลานบาท) คาบริการเปนไปตามอัตราที่ตกลงไวในสัญญา 
คิดตามจํานวนที่ใชจริงหรือคิดตามจํานวนการติดตั้งอุปกรณรับสงสัญญาณปลายทาง 

  
จ) บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง โดยบริษัทที่เกี่ยวของกันมีภาระผูกพันในการใหบริการ

บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลทางบัญชี เปนระยะเวลา 1 ป โดยสามารถตอสัญญาได บริษัทมีภาระ
ผูกพันตอบริษัทท่ีเกี่ยวของกันที่จะตองชําระคาบริการดังกลาวตามสัญญาอีกเปนเงินประมาณ 3.64 ลานบาทตอป   
(31 ธันวาคม 2554 บริษัทไมมีภาระผูกพันที่จะตองจาย) 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา      
- กิจการที่เกี่ยวของกัน  3 42,218 38,998 582,204 228,631 

- กิจการอื่น   1,006,243  1,248,340  488,292 661,734 

  1,048,461  1,287,338  1,070,496 890,365 
         

รายไดคางรับ      
- กิจการที่เกี่ยวของกัน  3 9,447 7,322 10,334 259,577 
- กิจการอื่น  202,530 133,066 200,671 122,680 

  211,977 140,388 211,005 382,257 
      

ลูกหนี้อื่น      

-   คาใชจายจายลวงหนา  61,229 69,250 7,759 9,427 

-   เงินจายลวงหนา  58,095 50,799 43,339 36,272 

- อื่นๆ   91,275 78,539 9,977 5,810 

  210,599 198,588 61,075 51,509 
      

รวมลูกหนี้การคา รายไดคางรับ      

   และลูกหนี้อื่น  1,471,037 1,626,314 1,342,576 1,324,131 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (237,575) (278,282) (104,527) (123,415) 

สุทธ ิ  1,233,462 1,348,032 1,238,049 1,200,716 

      

  2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้      

สงสัยจะสูญสําหรับงวดสาม  
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  (20,062) 26,627 640 

 
7,744 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 343,817 480,365 213,531 328,315 
เกินกําหนดชําระ:     
 นอยกวา 3 เดือน 340,900 272,420 671,975 309,383 
 3-6  เดือน 62,868 105,149 44,020 56,847 
 6-12 เดือน 56,748 110,336 32,014 53,535 
 มากกวา 12 เดือน 244,128 319,068 108,956 142,285 
 1,048,461 1,287,338 1,070,496 890,365 
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (237,575) (278,282) (104,527) (123,415) 

สุทธ ิ 810,886 1,009,056 965,969 766,950 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทสําหรับลูกคาท่ัวไป มีระยะเวลาตั้งแต 30 วัน ถึง 60 วัน  

 
5 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  451,457 439,868 831,454 830,200 
ซื้อเงินลงทุน  - - 971,568 - 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุน      
   ตามวิธีสวนไดเสีย  44,980 44,151 - - 
กําไรท่ียังไมรับรูจากการลด      
   สัดสวนการลงทุนในบริษัทรวม  90 155 - - 
รายไดเงินปนผล        (67,527) (62,525) - - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม  429,000 421,649 1,803,022 830,200 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 และเงินปนผลรับสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 
 

งบการเงินรวม 
                      เงินปนผลรับ 

สัดสวนความเปน                  สวนไดเสีย-สุทธิ  สําหรับงวดสามเดือน 
เจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  สวนไดเสีย  การดอยคา  จากการดอยคา  สิ้นสุดวันที ่

 31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31   31  

 มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  มีนาคม 

2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
(รอยละ)  (ลานบาท) 

บริษัทรวม 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จํากัด (มหาชน)  42.07 42.07  148 148 1,482 1,482 429 451 - - 429 451 68 63 

รวม   1,482 1,482 429 451 - - 429 451 68 63 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
                  เงินปนผลรับ 
 สัดสวนความเปน             ราคาทุน-สุทธิ  สําหรับงวดสามเดือน 
 เจาของ ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  จากการดอยคา  สิ้นสุดวันที่ 
 31 31 31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 
 มีนาคม ธันวาคม มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  มีนาคม 
 2555 2554 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (รอยละ)     (ลานบาท) 
บริษัทยอย     

บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด  100.00 100.00 399 ลานบาท  399 ลานบาท 399 399 - - 399 399 - - 
Spacecode LLC 70.00 70.00 4 ลานดอลลารสหรัฐฯ  4 ลานดอลลารสหรัฐฯ 118 118 - - 118 118 - - 
บริษัท ไอพีสตาร จํากัด 99.96 99.96 2 ลานดอลลารสหรัฐฯ  2 ลานดอลลารสหรัฐฯ 154 154 - - 154 154 - - 
บริษัท สตาร นิวเคลียส จํากัด 100.00 100.00 -  - - - - - - - - - 
ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล              
   พีทีอี จํากัด 100.00 100.00 20,000 ดอลลารสิงคโปร  20,000 ดอลลารสิงคโปร 1 1 - - 1 1 - - 
บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล              
   เซอรวิส จํากัด 100.00 100.00 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ  20,000 ดอลลารสหรัฐฯ 1 1 - - 1 1 - - 
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค  
   จํากัด 100.00 100.00 

 
600,000 ดอลลารสหรัฐฯ 

 
600,000 ดอลลารสหรัฐฯ 21 21 - - 21 21 - - 

บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย              
   พีทีวาย จํากัด 100.00 - 6.95 ลานดอลลารออสเตรเลีย  - 971 - - - 971 - - - 
รวม      1,665 694 - - 1,665 694 - - 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
                  เงินปนผลรับ 
 สัดสวนความเปน             ราคาทุน-สุทธิ  สําหรับงวดสามเดือน 
 เจาของ ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  จากการดอยคา  สิ้นสุดวันที่ 
 31 31 31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 
 มีนาคม ธันวาคม มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  มีนาคม 
 2555 2554 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (รอยละ)     (ลานบาท) 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน              

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส              
   พีทีอี จํากัด 51.00 51.00 15 ลานดอลลารสิงคโปร  15 ลานดอลลารสิงคโปร 138 138 - - 138 138 - - 

              



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีดังตอไปนี้ 
 

บริษัทยอย 
 
ก) การซื้อหุนสามัญของบริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด (“IPA”) 
 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 บริษัทไดตกลงซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ IPA จากบริษัท ไอพีสตาร จํากัด เปน
จํานวน 6.95 ลานหุน คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ IPA โดยซื้อในราคาหุนละ 4.6 ดอลลารสหรัฐฯ 
เปนจํานวนเงินรวม 31.97 ลานดอลลารสหรัฐฯ การซื้อหุนดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมของบริษัท 
ท้ังนี้ IPA ไดเปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยทางออมเปนเปนบริษัทยอยทางตรงของบริษัท 

 

บริษัทรวม 
 
ข) การเสนอจายเงินปนผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) 

 
ท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของ CSL เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเปน
เงินปนผลในอัตราหุนละ 0.27 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 160 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผู
ถือหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

 
ค) การเพิ่มทุน และการลดทุน 

 
การเพิ่มทุน 

 
ท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของ CSL เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 175,000 หุน คิดเปน
รอยละ 0.03 ของจํานวนทุนที่ออกและชําระแลวของ CSL เนื่องจากการเสนอจายเงินปนผลของ CSL ทําใหอัตรา
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 5 มีการเปลี่ยนแปลง CSL ไดจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 

 
 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การลดทุน 
 
ท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของ CSL เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการลดทุนหุนสามัญ 
เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิหุนสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 4 ไดสิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  
จํานวน 2,311,557 หุน คิดเปนรอยละ 0.39 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของ CSL และ CSL ไดจด
ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 
 

ภาระผูกพัน 
 
ตามที่ระบุไวในสัญญารวมทุนระหวางกลุมบริษัทและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุม
บริษัทจะตองโอนหุนทั้งหมดใน LTC ใหแกรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไมคิด
คาตอบแทนใด ๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตใหดําเนินการในป 2564 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน 
 

 งบการเงินรวม 
   อาคารและ     
   อุปกรณ     
   ภายใตสัญญา     
 อาคารและ  อนุญาตให  คาใชจาย  สินทรัพย 
 อุปกรณ  ดําเนินการ  รอตัดบัญชี  ไมมีตัวตน 
 (พันบาท) 
รายการระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่      
   31 มีนาคม  2555     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,611,264 12,828,228 105,470 1,012,335 
ซื้อสินทรัพย 412,275 562 12,633 2,309 
ขายสินทรัพย - สุทธ ิ (1,156) - - - 
โอนสินทรัพย - สุทธ ิ (569) - - - 
การตัดจําหนาย - สุทธิ (6) - - (53) 
คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (276,068) (335,925) (9,973) (24,688) 
การปรับปรุงการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (106,521) - - (2,604) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 6,639,219 12,492,865 108,130 987,299 

     
ณ วันที่ 31 มีนาคม  2555     
ราคาทุน 13,328,324 21,142,850 722,459 1,667,628 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม/คาตัดจําหนายสะสม (6,660,513) (8,649,985) (614,329) (680,329) 
หัก  ขาดทุนจากการดอยคาสะสม (28,592) - - - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 6,639,219 12,492,865 108,130 987,299 

 
ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวน
แลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจํานวน 2,795.60 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 2,653.68 ลาน
บาท) 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ขาดทุนจากการดอยคาสะสมจํานวน 28.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554:-28.6 ลานบาท) 
ประกอบดวยขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณโครงการเครือขายโทรศัพทมือถือในระบบอนาล็อก (Analogue 
Mobile Telephone Network) ของกิจการที่ควบคุมรวมกัน ซึ่งหยุดดําเนินงานในระหวางป 2548 จํานวน 16.2 ลานบาท
และขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณโครงขายโทรศัพททางไกลชนบทของกิจการที่ควบคุมรวมกันจํานวน 12.4 
ลานบาท 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 อาคารและอุปกรณไดรวมสินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการของบริษัท เอ็มโฟน 
จํากัด (“Mfone”) ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันจํานวนเงินประมาณ 1,844.54 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 1,997.73 
ลานบาท) Mfone จะตองโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยดังกลาวใหแก รัฐบาลกัมพูชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตให
ดําเนินการในวันที่ 4 มีนาคม 2571 (หมายเหตุ 12 ข) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อาคารและ     
   อุปกรณ     
   ภายใตสัญญา     
 อาคารและ  อนุญาตให  คาใชจาย  สินทรัพย 
 อุปกรณ  ดําเนินการ  รอตัดบัญชี  ไมมีตัวตน 
 (พันบาท) 

รายการระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่      
   31 มีนาคม  2555     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 2,645,391 12,828,228 104,218 862,029 
ซื้อสินทรัพย 395,940 562 12,632 1,928 
ขายสินทรัพย - สุทธิ (99,328) - - (142) 
โอนสินทรัพย - สุทธ ิ (569) - - - 
คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (72,752) (335,925) (9,830) (22,340) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 2,868,682 12,492,865 107,020 841,475 

     
ณ 31 มีนาคม 2555     
ราคาทุน 5,789,458 21,142,850 690,586 1,459,218 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม/คาตัดจําหนายสะสม (2,920,776) (8,649,985) (583,566) (617,743) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,868,682 12,492,865 107,020 841,475 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว 
แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจํานวน 2,053.94 ลานบาท (31 ธันวาคม2554: 2,049.28 ลานบาท) 
 
ตนทุนการกูยืมซึ่งเกิดจากการกูยืมเพื่อสรางสินทรัพยระหวางกอสรางสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปน
จํานวน 23.66 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 11.28 ลานบาท)  ไดถูกรวมอยูในตนทุนการซื้อสินทรัพย 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 อาคารและอุปกรณไดรวมงานระหวางกอสรางของโครงการดาวเทียมไทยคม 6 จํานวน 
2,082.89 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554 : 1,720.64 ลานบาท) โดยที่ดาวเทียมไทยคม 6 มีกําหนดการที่จะเริ่มใหบริการ
ภายในป 2556 ภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการกิจการดาวเทียมสื่อสารกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร บริษัทจะตองโอนกรรมสิทธิ์ในดาวเทียมไทยคม 6 ใหแกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเมื่อการกอสรางและการติดตั้งแลวเสร็จ 
 
ภาระผูกพันสําหรับรายจายฝายทุน 
 
รายจายฝายทุนที่ถือเปนภาระผูกพัน ณ วันที่รายงาน มีดังตอไปนี้ 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 สกุลเงิน 2555  2554  2555  2554 
  (หลักพัน) 
โครงการไทยคม 4 ดอลลารสหรัฐฯ 26 26 26 26 
โครงการไทยคม 6 ดอลลารสหรัฐฯ 74,018 85,274 74,018 85,274 
โครงการ 120 องศาตะวันออก ดอลลารสหรัฐฯ 171,000 171,000 171,000 171,000 
ระบบเครือขายโทรศัพท ดอลลารสหรัฐฯ 1,364 7,601 - - 
รวม ดอลลารสหรัฐฯ 246,408 263,901 245,044 256,300 

รวมเปนเงินบาททั้งสิ้น  7,635,799 8,400,472 7,593,543 8,158,513 

 
บริษัทเขาทําสัญญาความรวมมือในการรักษาตําแหนงวงโคจรที่ 120 องศาตะวันออก และจัดสรางดาวเทียมเพื่อให
บริการรวมกับบริษัท Asia Satellite Telecommunications จํากัดแลว โดยมีมูลคาลงทุนสําหรับโครงการนี้ประมาณ 
171 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลา 15 ป 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  
 
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน        
   ท่ีไมไดจัดใหมีกองทุน 164,164  167,308  91,862  95,542 

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 164,164  167,308  91,862  95,542 

 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน ณ        
   วันที่ 1 มกราคม 167,308  150,876  95,542  88,604 
ผลประโยชนจายโดยโครงการ (7,086)  (6,000)  (7,086)  (6,000) 
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 5,634  5,222  3,406  3,258 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (1,692)  -  - - 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ  
   วันที่ 31 มีนาคม 164,164 

 
150,098 

 
91,862  85,862 

 
                   



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

41 

คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ตนทุนบริการปจจุบัน 3,198  3,103  2,107  2,049 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 2,436  2,119  1,299  1,209 

รวม 5,634  5,222  3,406  3,258 

 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธถีวัเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก) 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม 

2555 
 31 ธันวาคม

2554 
 31 มีนาคม 

2555 
 31 ธันวาคม

2554 
 รอยละ 
อัตราคิดลด 4.98  4.98  5.00  5.00 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 6.00  6.00  6.00  6.00 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
สวนที่หมุนเวียน     
สวนของเงินกูยมืระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ     
   ภายในหนึ่งป      
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 154,560 111,335 - - 
เงินกูยืมจากบุคคลภายนอกอื่น 1,188,045 1,217,885 5,944 5,384 
รวมสวนของเงนิกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด     
   ชําระภายในหนึ่งป 1,342,605 1,329,220 5,944 5,384 
     

สวนของหุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ชําระภายในหนึ่งป 3,297,810 3,296,900 3,297,810 3,296,900 
     

รวมหนี้สินสวนที่หมุนเวียน 4,640,415 4,626,120 3,303,754 3,302,284 
     

สวนที่ไมหมุนเวียน     
เงินกูยืมระยะยาว     
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,822,929 1,913,893 1,599,193 1,642,717 
เงินกูยืมจากบุคคลภายนอกอื่น 46,400 44,408 25,910 23,386 
รวมเงินกูยืมระยะยาว 1,869,329 1,958,301 1,625,103 1,666,103 
     

หุนกูระยะยาว 3,693,564 3,692,948 3,693,564 3,692,948 
     

รวมหนี้สินสวนที่ไมหมุนเวียน 5,562,893 5,651,249 5,318,667 5,359,051 
     

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 10,203,308 10,277,369 8,622,421 8,661,335 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เงินกูยืมจากบุคคลภายนอกอื่นเปนเงินกูยืมของบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกัน
สําหรับโครงการเครือขายโทรศัพท จํานวนเงินประมาณ 1,175.18 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 1,206.38 ลานบาท) 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 4.83 ตอป (31 ธันวาคม 2554: รอยละ 4.73 ตอป) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เงินกูยืม
ดังกลาวไดถูกจัดประเภทเปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปท้ังจํานวน 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของหุนกูระยะยาวมีดังนี้ 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีหุนกูระยะยาวชนิดระบุชื่อผูถือ ไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู จาํนวน 2 ชุด วงเงิน 7,000 ลานบาท มูลคาหนวยละ 1,000  มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
วันที่จาํหนาย 

  
จํานวนหนวย 

(ลาน) 

  
จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

  
อัตราดอกเบี้ย

ตอป 

 กําหนด 
จายชําระ 
ดอกเบี้ย 

  
กําหนดชําระคืนเงินตน 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 

2555 
(ลานบาท) 

6 พฤศจิกายน 2552  3.3  3,300  รอยละ 5.25  ทุกไตรมาส  ครบกําหนดไถถอนทั้งจาํนวนใน 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 

 3,300 

6 พฤศจิกายน 2552  3.7  3,700  รอยละ 6.15  ทุกไตรมาส  ครบกําหนดไถถอนทั้งจาํนวนใน 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 

 3,700 

รวมหุนกู            7,000 
หัก ตนทุนในการออกหุนกู      (9) 

สุทธิ            6,991 

 
บริษัทมีขอจํากัดที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข รวมทั้งการรักษาอัตราสวนทางการเงินที่กําหนดไวในขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถอืหุนกู 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมสามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2555   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 10,277,369 8,661,335 
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มข้ึนสุทธิจากคาใชจายทางการเงิน 4,424 4,424 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (2,186) (1,340) 
คาใชจายในการจัดหาเงินกูยืมตัดจําหนาย 4,401 1,526 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (80,700) (43,524) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 10,203,308 8,622,421 

  
บริษัทยอยบางแหงตองดํารงอตัราสวนทางการเงินตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืมระยะยาว 
 
วงเงินกูยืมจากธนาคาร 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 กลุมบริษัทมีวงเงินกูยืมท่ียังไมไดใชจากธนาคารในประเทศและตางประเทศเปนจํานวน 
768  ลานบาท และ 6 ลานดอลลารสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2554: 798 ลานบาท และ 26 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 
 
สัญญาเงินกูระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 
 
บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 จํานวน 137 
ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 6 สัญญาเงินกูมีระยะเวลา 10 ป เงินกูยืม
ตามสัญญามีอัตราดอกเบี้ยเงินกูลอยตัวโดยอางอิงกับ LIBOR ท้ังนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูในการ
ดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การคํ้าประกัน การขายหรือโอนสินทรัพยและเงินลงทุน   

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 ทุนเรือนหุน 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ มูลคาหุน  2555 2554 

   31 มีนาคม ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน        

ณ วันที่ 31 มีนาคม    

หุนสามัญ 5  1,132,082 5,660,412 1,132,082 5,660,412 

         

หุนที่ออกและชาํระแลว       
ณ วันที่ 1 มกราคม        

หุนสามัญ 5  1,095,938 5,479,688 1,095,938 5,479,688 

ณ วันที่ 31 มีนาคม        
หุนสามัญ 5  1,095,938 5,479,688 1,095,938 5,479,688 

 
ผูถือหุนสามัญจะไดรับสิทธิในการรับเงินปนผลจากการประกาศจายเงินปนผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่ง
เสียงตอหนึ่งหุนในที่ประชุมของบริษัท   
 
สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้
จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจ / สวนงานภูมิศาสตร เปนรูปแบบ
หลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปน
เกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
 
สวนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม 
สวนงาน 2  การขายและบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอินเตอรเน็ตและสื่อ 
สวนงาน 3  การขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพทในประเทศกัมพูชา และประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สวนงาน 4 อื่น ๆ 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 
ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานที่ตั้ง
ของลูกคา 
 
สวนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดําเนินงานหลักเกี่ยวกับการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเตอรเน็ตและสื่อ และบริการจัดพิมพและโฆษณาในสมุดรายนามผูใชโทรศัพทฉบับธุรกิจ 
สวนงานในประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการดําเนินงานหลัก
เกี่ยวกับการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจดาวเทียม การขายและบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
โทรศัพท สวนงานในประเทศออสเตรเลียมีขอบเขตการดําเนินงานหลักเกี่ยวกับการขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจดาวเทียม 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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กลุมบริษัทเสนอสวนงานภูมิศาสตรท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 
สวนงาน 1 ประเทศไทย 
สวนงาน 2  ประเทศกัมพูชา 
สวนงาน 3  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สวนงาน 4 ประเทศออสเตรเลีย 
สวนงาน 5 ประเทศจีน 
สวนงาน 6 ประเทศอินเดีย 
สวนงาน 7 ประเทศญี่ปุน 
สวนงาน 8 ประเทศอื่น ๆ 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 
 

 
 บริการธุรกิจดาวเทียม  บริการอินเตอรเนต็และสื่อ  บริการระบบโทรศัพท  อื่นๆ  ปรับปรุงรายการบัญชี  งบการเงินรวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
รายได 1,522,471 1,157,097  96,369 91,553  297,325 338,829  - -  (9,349) (17,389)  1,906,816 1,570,090 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
ตนทุนขายและบริการตามสวนงาน 

- 
    (1,017,479) 

 - 
(892,661) 

 44,980 
(81,550) 

44,151 
(96,593) 

 - 
     (315,467) 

- 
(330,127) 

 - 
- 

- 
- 

 - 
10,714 

- 
13,129 

 44,980 
(1,403,782) 

44,151 
(1,306,252) 

คาใชจายตามสวนงาน (246,180) (260,962)  (15,312) (18,279)  (102,089) (66,700)  (6,021) (22,217)  1,574 1,479  (368,028) (366,679) 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 258,812 3,474  44,487 20,832  (120,231) (57,998)  (6,021) (22,217)  2,939 (2,781)  179,986 (58,690) 
รายไดอื่น                25,491 11,351 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ                12,432 (13,870) 
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน 

และภาษีเงินได 
                

217,909 
 

(61,209) 
ตนทุนทางการเงิน                (116,201) (119,979) 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน                101,708 (181,188) 
ภาษีเงินได                (59,342) 14,767 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที ่                  
   ไมมีอํานาจควบคมุ                - (666) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                42,366 (167,087) 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางภูมิศาสตรในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้    
 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
รายไดจากสวนงาน    
ประเทศไทย 789,542 688,248 
ประเทศกัมพูชา 165,953 215,020 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 187,679 154,485 
ประเทศออสเตรเลีย 283,182 183,921 
ประเทศจีน 2,435 3,644 
ประเทศอินเดีย 64,497 61,808 
ประเทศญี่ปุน 200,434 117,902 
ประเทศอื่นๆ 258,074 189,213 
รวม 1,951,796 1,614,241 

   

ผลการดําเนินงานจากสวนงาน   
ประเทศไทย 260,673 351,338 
ประเทศกัมพูชา (108,032) (110,738) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 44,445 17,632 
ประเทศออสเตรเลีย 56,713 23,991 
ประเทศจีน (162,420) (122,071) 
ประเทศอินเดีย (37,688) (45,289) 
ประเทศญี่ปุน 52,465 (17,686) 
ประเทศอื่นๆ 73,830 (155,867) 
รวม 179,986 (58,690) 
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11 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 คํานวณจาก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวาง
งวด โดยแสดงการคํานวณดังนี้ 
 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท/พันหุน) 
กําไร(ขาดทุน)ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ 
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 42,366 (167,087) 38,528 (110,306) 

     
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 1,095,938 1,095,938 1,095,938 1,095,938 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.04 (0.15) 0.04 (0.10) 
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กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 
 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554  คํานวณจากกําไร
(ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวด
ในแตละงวด หลังจากที่ไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด ดังนี้ 
 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท/พันหุน) 
กําไร (ขาดทุน) ท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัท  (ข้ันพื้นฐาน) 42,366 (167,087) 38,528 (110,306) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัท   (ปรับลด) 42,366 (167,087) 38,528 (110,306) 

  
จํานวนหุนสามัญ (ข้ันพื้นฐาน) 1,095,938 1,095,938 1,095,938 1,095,938 

จํานวนหุนสามัญ (ปรับลด)  1,095,938 1,095,938 1,095,938 1,095,938 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) 0.04 (0.15) 0.04         (0.10) 

 
12 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกีย่วของกัน 
 
ก) สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
 

บริษัทไดรับสิทธิจากกระทรวงคมนาคมใหดําเนินการโครงการดาวเทียมสื่อสารโดยใหบริษัทมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการใหบริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในและตางประเทศ และมีสิทธิเก็บคาใชวงจรดาวเทียม
จากผูใชวงจรดาวเทียมเปนระยะเวลา 30 ป ตามสัญญาลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่งไดมีการแกไขลงวันที่ 22 
มีนาคม 2535 ซึ่งปจจุบันสัญญาดังกลาวอยูภายใตการดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(“MICT”) 
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ภายใตสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทจะตองจายผลประโยชนตอบแทนแก MICT ในอัตรารอยละของรายไดคาบริการ
ท่ีบริษัทไดรับหรืออยางนอยเทากับเงินขั้นต่ําท่ีระบุไวในสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตนทุนคาอนุญาตให
ดําเนินการขั้นต่ําคงเหลือ 716 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554 : 731 ลานบาท) นอกจากนี้ภายใตสัญญาดังกลาวขางตน 
บริษัทยอมใหดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามสัญญาฉบับนี้ตกเปน
กรรมสิทธิ์ของ MICT เมื่อไดดําเนินการกอสรางและติดตั้งเรียบรอยแลว 
 

ข) สินทรัพยโอนตามสัญญาดําเนินกิจการระบบโทรศัพทในประเทศกัมพูชา 
 

บริษัท เอ็มโฟน จํากัด (“Mfone”) ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันที่ตั้งอยูในประเทศกัมพูชาไดรับอนุญาตให
ดําเนินการจากกระทรวงไปรษณียและคมนาคมของประเทศกัมพูชา ใหดําเนินธุรกิจใหบริการระบบโทรศัพท
ภายในประเทศกัมพูชา ภายใตสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2536 และสัญญาฉบับแกไขฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2540 เปน
ระยะเวลา 35 ป เมื่อครบอายุอนุญาตใหดําเนินการในป 2571 Mfone ตองโอนสินทรัพยถาวรทั้งหมดใหแกรัฐบาล
กัมพูชา (หมายเหตุ 6) 
 

ค) สัญญารวมทุน 
 

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (“LTC”) ไดกอตั้งข้ึนตามสัญญารวมทุนลงวันที่ 8 ตุลาคม  2539 ระหวางรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่นส 
จํากัด (มหาชน) ภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการดังกลาว LTC ไดรับสิทธิในการใหบริการทางดานโทรคมนาคม
ใน สปป. ลาวเปนระยะเวลา 25 ป และไดรับสิทธิในการใหบริการทางดานโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ 
บริการโทรศัพทระหวางประเทศ อินเตอรเน็ตและโทรศัพทติดตามตัว ปจจุบัน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีที
อี จํากัด ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทเปนผูถือหุนในอัตรารอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตาม
สัญญารวมทุนเมื่อครบกําหนด 25 ป (ป 2564) กลุมบริษัทจะตองโอนหุนของ LTC ท่ีถืออยูท้ังหมดใหแกรัฐบาลของ 
สปป. ลาว โดยไมคิดคาตอบแทน (หมายเหตุ 5) ตามขอตกลงเบื้องตนของสัญญารวมทุน LTC ตองลงทุนใน
โครงการที่ไดรับสิทธิตามที่ระบุในสัญญารวมทุนขางตนในประเทศลาวเปนจํานวนเงินไมต่ํากวา 400 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ป โดยกําหนดการลงทุนเปนงวดตามที่กําหนดในสัญญารวมทุนขางตน ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2555 LTC มียอดเงินที่จะตองลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 66.88 ลานดอลลารสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2554: 67.33 
ลานดอลลารสหรัฐฯ) 
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ง) สัญญาดําเนินกิจการในประเทศไทยของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมที่เกี่ยวกับการรับสงสัญญาณโทรทัศนและ
สัญญาณบริการอินเตอรเน็ตผานดาวเทียม และการใหบริการอินเตอรเน็ต 
 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทไดทําสัญญากับบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) เพื่ออนุญาตให CSLสามารถใหบริการรับสงสัญญาณโทรทัศน และ
สัญญาณบริการอินเตอรเน็ตผานดาวเทียม เปนเวลา 22 ป นับจากวันที่ 9 สิงหาคม 2537 ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 
2559  
 
ปจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กทช.”)) เปนผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการใหบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทย โดยบริษัท บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัท และ CSL ไดดําเนินกิจการการใหบริการอินเตอรเน็ตและโทรคมนาคมภายใตใบอนุญาตตาง ๆ จาก กทช. 
ดังนี้  

 
 วันที่ไดรับ  

ประเภทใบอนุญาต ใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต 
   

ใบอนุญาตที่บริษัท ไดรับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง 16 สิงหาคม 2554 5 ป 

    

ใบอนุญาตที่บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด ไดรับ   
ใบอนุญาตใหบริการอินเตอรเน็ต แบบที่หนึ่ง 18 ตุลาคม 2552 5 ป 

   

ใบอนุญาตที่ CSL ไดรับ   
ใบอนุญาตการใหบริการอินเตอรเน็ต แบบที่สอง 26 เมษายน 2550 5 ป 
ใบอนุญาตการใหบริการอินเตอรเน็ต แบบที่หนึ่ง 8 กันยายน 2552 5 ป 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง 11 ตุลาคม 2552 5 ป 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 20 ธันวาคม 2550           15 ป 
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จ) ภาระผูกพันจากสัญญา “Financing and Project Agreement”  
 
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (“LTC”) ไดลงนามในสัญญา “Financing and Project Agreement” รวมกับ
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“รัฐบาล”) และองคการแหงหนึ่งในประเทศเยอรมัน (KfW, 
Frankfurt am Main) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2547 สําหรับการจัดซื้อ ติดตั้ง และคาท่ีปรึกษาของโครงการเครือขาย
โทรศัพททางไกลชนบทระยะที่ 6 โดยมีมูลคาโครงการรวมไมเกิน 6.5 ลานยูโร (ประมาณ 267.63 ลานบาท) โดย LTC 
จะตองรับโอนสินทรัพยดังกลาวเมื่อโครงการแลวเสร็จในรูปแบบของการกูยืมเงินจากรัฐบาล ในราคารอยละ 30 ของ
มูลคาอุปกรณโครงการซึ่งไมรวมคาท่ีปรึกษาของโครงการ โดยมีอัตราดอกเบี้ยของเงินกู 4% ตอป ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2555 LTC ไดบันทึกสินทรัพยโครงการและเงินกูยืมท่ีเกี่ยวกับโครงการดังกลาวเปนจํานวนเงิน 18.44 
พันลานกีบ (ประมาณ 71.91 ลานบาท) และจายชําระคืนเงินกูยืมเปนจํานวนเงินรวม 1.84 พันลานกีบ(ประมาณ 7.01 
ลานบาท) 

 
ฉ) ภาระผูกพันจากสิทธิการซื้อหุนคืน 
 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2546 บริษัทและ Codespace Inc. ไดลงนามในสัญญาบันทึกความจํา (Memorandum of 
Agreement) โดยใหสิทธิแก Codespace Inc. ในการจําหนายหุนของบริษัท ไอพีสตาร จํากัด คืนแกบริษัท จํานวน  2.2 
ลานหุนโดยจะตองแจงการเสนอขายหุนดังกลาวใหแกบริษัทเปนรายแรก ในกรณีราคาเสนอขายตอหุนสูงกวามูลคา  
ท่ีมากกวาระหวาง 1 ดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาตลาดยุติธรรม ณ วันเสนอขาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการซื้อหุนดังกลาว 
และในกรณีราคาเสนอขายตอหุนเทากับมูลคาท่ีมากกวาระหวาง 1 ดอลลารสหรัฐฯ หรือมูลคาตลาดยุติธรรม ณ วัน
เสนอขาย บริษัทจะตองรับซื้อหุนดังกลาวจาก Codespace Inc. บริษัทเชื่อวา Codespace Inc. จะไมจําหนายหุน
ดังกลาวคืนแกบริษัทเนื่องจากผลจากการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของบริษัทพบวามูลคาตอหุนของบริษัท 
ไอพีสตาร จํากัด จะสูงกวา 1 ดอลลารสหรัฐฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จํานวนหุนภายใตสิทธิการซื้อหุนคืนคงเหลือ 
0.08 ลานหุน (31 ธันวาคม 2554: 0.08 ลานหุน) 
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ช) สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินขั้นต่ํา
ท่ีตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได ดังนี้ 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 สกุลเงิน 2555  2554  2555  2554 
  (หลักพัน) 

ไมเกิน 1 ป บาท 10,276 19,567 10,276 19,567 
 เยน 19,636 4,347 4,347 4,347 
 ดอลลารสหรัฐฯ 6,940 6,740 5,301 5,441 
 รูป 5,352 5,352 5,352 5,352 
 รูเปยห 27,000 40,500 27,000 40,500 
 ริงกิต 38 54 38 54 
 กีบ 43,695 147,994 - - 
 เปโซ 1,613 2,061 1,613 2,061 
 ดอลลารออสเตรเลีย 162 164 - - 
รวมเปนเงินบาท  243,315 247,481 181,315 200,219 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 สกุลเงิน 2555  2554  2555  2554 
  (หลักพัน) 

เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป บาท 16,515 16,418 16,515 16,418 
 เยน 21,925 1,087 - 1,087 

 ดอลลารสหรัฐฯ 12,591 12,784 6,404 6,405 

 รูป 4,815 6,153 4,815 6,153 
 ริงกิต 3 4 3 4 
 กีบ 553,119 689,103 - - 
 ดอลลารออสเตรเลีย 593 633 - - 
รวมเปนเงินบาท  439,507 451,114 218,114 224,738 

      
เกินกวา 5 ป บาท 12,131 13,017 12,131 13,017 
 ดอลลารสหรัฐฯ 4,458 4,830 3,096 3,416 
 เยน 8,600 - - - 
 กีบ 143,154 134,235 -  - 
รวมเปนเงินบาท  154,085 167,292 108,057 121,747 

      
รวมเปนเงินบาททั้งสิ้น  836,907 865,887 507,486 546,704 
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ซ) ภาระผูกพันอื่น 
 
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอรออฟเครดิต และหนังสือ
คํ้าประกันอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้ 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 สกุลเงิน 2555 2554 2555 2554 
  (หลักพัน) 
คาอนุญาตใหดําเนินการขั้นต่ําท่ีตอง       
   จายใหกระทรวงเทคโนโลย ี      
   สารสนเทศและการสื่อสาร บาท 62,000 62,000 62,000 62,000 
สัญญาขายอุปกรณไอพีสตาร บาท 887 644 887 644 
สัญญาเชาดาวเทียมของลูกคา ดอลลารสหรัฐฯ 2,328 2,398 2,328 2,398 
 บาท 487,000 492,198 487,000 492,198 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ      
   ลวงหนา  ดอลลารสหรัฐฯ 7,916 - 7,916 - 
เลตเตอรออฟเครดิต ดอลลารสหรัฐฯ 250 250 - - 
อื่น ๆ บาท 3,332 3,332 3,322 3,322 
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13 หนี้สินที่อาจเกดิขึ้น 
 
การประเมินภาษีเงินไดที่ประเทศอินเดีย 

 
บริษัทและเจาพนักงานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับประเภทรายได และภาระ
ภาษีสําหรับรายไดจากการใหบริการชองสัญญาณดาวเทียม โดยเจาพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นวารายไดของ
บริษัทจากการใหบริการชองสัญญาณดาวเทียมใหกับผูใชบริการท่ีมีถิ่นที่อยูและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศอินเดียแต
สามารถรับชมและเขาใจไดโดยผูรับชมในประเทศอินเดียเปนรายไดประเภทคาสิทธิหรือ-Royalty-ตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดของประเทศอินเดีย และอนุสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอินเดีย รายไดดังกลาวของบริษัทจึงตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 บริษัทไมเห็นดวยกับ
ความเห็นดังกลาว โดยบริษัทมีความเห็นวารายไดจากการใหบริการชองสัญญาณดาวเทียมเปนรายไดจากการทํา
ธุรกิจ (business income) เมื่อบริษัทไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดดังกลาวจึงไมตองเสียภาษี
ในประเทศอินเดีย  
 
แตกรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและไดประเมินภาษีเงินได เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย จาก
รายไดท่ีบริษัทไดรับจากผูใชบริการของบริษัท สําหรับปประเมิน 2541 - 42 ถึง 2550 - 51 (วันที่ 1 เมษายน 2540 ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2550) เปนจํานวนเงินรวม 779.5 ลานรูป (ประมาณ 466 ลานบาท) เบี้ยปรับและดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ
กับเบี้ยปรับเปนจํานวนเงินรวม 566.1 ลานรูป (ประมาณ 339 ลานบาท)  
 
ท้ังนี้บริษัทไดนําใบภาษีหัก ณ ท่ีจาย ท่ีผูใชบริการในประเทศอินเดียไดหักภาษี ณ ท่ีจายไวจนถึงปประเมิน         
2550 - 51 เปนเงินจํานวนสุทธิ 487.6 ลานรูป (ประมาณ 292 ลานบาท) ซึ่งบางสวนเปนภาษี หัก ณ ท่ีจายท่ีลูกคาเปน
ผูรับผิดชอบจายแทนบริษัท วางเปนหลักประกันสําหรับภาษีเงินได  เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย รวมถึง
เบี้ยปรับและดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของกับเบี้ยปรับ และบริษัทยังไดวางเงินประกันเพิ่มเติมเปนเงินจํานวน 460.2 ลานรูป 
(ประมาณ 275 ลานบาท) โดยบริษัทไดแสดงเงินประกันดังกลาวไวเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ไดมีคําตัดสินวารายไดของบริษัท จากการ
ใหบริการชองสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไมถือวาเปนคาสิทธิ (royalty) เมื่อบริษัทไมมีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดดังกลาวจึงไมตองเสียภาษีในประเทศอินเดีย สําหรับเบี้ยปรับและดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ
กับเบี้ยปรับที่กรมสรรพากรอินเดียไดเรียกเก็บจากบริษัทใหถือวาไมมีผลและ ITAT ไดมีคําสั่งใหยกเลิกการเรียกเก็บ
เบี้ยปรับสําหรับปประเมินภาษี 2541-42, 2542-43, 2543-44, 2544-45 และ 2545-46 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจาก
บริษัท และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไมไดยื่นอุทธรณคําตัดสินในเรื่องเบี้ยปรับสําหรับปประเมินภาษี
ดังกลาวตอศาล High Court ดังนั้น คําตัดสินของ ITAT ในเรื่องของเบี้ยปรับจึงถือเปนที่สุด และเมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไดแจงคืนหลักประกันที่บริษัทไดวางไวสําหรับเบี้ยปรับและ
ดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของกับเบี้ยปรับสําหรับปประเมิน 2541- 42 ถึง 2544 – 45 เปนจํานวนเงิน 162.4 ลานรูป (ประมาณ 97 
ลานบาท)  
 
จากคําตัดสินของ ITAT ขางตน บริษัทอยูระหวางการดําเนินการขอคืนเงินประกัน และภาษีหัก ณ ท่ีจายสวนที่เหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หัก ณ ท่ีจายสวนที่ลูกคารับผิดชอบจายแทนบริษัท บริษัทจะสงคืน
ลูกคา ภายหลังคดีตัดสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของ High Court เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 
2554 ซึ่งพิพากษาวารายไดจากการใหบริการชองสัญญาณดาวเทียมไมถือเปนรายไดประเภทคาสิทธิตอ Supreme 
Court แลว ขณะนี้เรื่องอยูในระหวางการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
หากบริษัทถูกตัดสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court วาบริษัทมีภาระตองเสียภาษีในประเทศอินเดีย ภาษีเงินไดรวม
ดอกเบี้ยท่ีถูกประเมินแลวจํานวน-779.5-ลานรูป (ประมาณ-466-ลานบาท) จะถูกบันทึกเปนคาใชจายแตบริษัท       
ไมตองจายชําระเพราะบริษัทไดถูกหักภาษี ณ ท่ีจายและไดวางเงินประกันในสวนภาษีเงินไดไวครบถวนแลว    
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14 เหตุการณอื่น 
 
ก) ตามที่ไดมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553  ซึ่ง

มีสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทและบริษัทในกลุมอยูหลายประการนั้น บริษัทเห็นวาผลของคําพิพากษาฎีกานั้นจํากัดอยู
แตเฉพาะในประเด็นท่ีวาทรัพยสินบางสวนของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสมควร สืบ
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเทานั้น  มิไดมีผลใหบริษัทและบริษัทในกลุมตองไป
ดําเนินการใด ๆ เนื่องจากมิใชคูความในคดี บริษัทและบริษัทในกลุมไดปฏิบัติการทุกอยางใหเปนไปตามกฎหมาย
และตามสัญญาดวยความสุจริตตลอดมา  ซึ่งบริษัทและบริษัทในกลุมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาที่จะ
พิสูจนขอเท็จจริงและความสุจริตของตนตอไปในการดําเนินการใด ๆ ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  ซึ่งจะตอง
เปนไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลักการยุติธรรม 

 
ข) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ ลิ้มธนากุล ไดยื่นฟอง กทช. สํานักงาน กทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ตอ

ศาลปกครองกลาง โดยอางเหตุเรื่องเจาหนาท่ีรัฐและหนวยงานทางปกครองละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ตรวจสอบบริษัทวาประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝาฝนกฎหมายหรือไม หลังจากที่มีการโอนขายหุนของ บริษัท 
ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใหแกผูถือหุนรายใหม 
 
ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งลงวันท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบริษัทเขามาเปนผูถูกฟองคดีรวมโดยกําหนดใหบริษัท 
เปนผูถูกฟองคดีท่ี 4 ท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสใหบริษัทไดยื่นคําใหการแกคําฟองรวมทั้งพยานหลักฐาน ตอศาลปกครอง
กลางซึ่งบริษัทไดดําเนินการไปแลวในเดือน กรกฎาคม 2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางไดมีคํา
พิพากษายกฟอง  
 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ ลิ้มธนากุล ไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคดีอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุดและเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทไดยื่นคําแกอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด 

 
บริษัทมีความเห็นวาบริษัทจะไมไดรับผลกระทบจากคดีดังกลาว เนื่องจากเปนการยื่นฟอง กทช. สํานักงาน กทช. 
และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ี และไมนาจะเปนเหตุท่ีกระทรวง  เทคโนโลยีฯ บอก
เลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการกับบริษัทได เนื่องจากบริษัทไดดําเนินการถูกตองตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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15 การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการบางรายการในงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ไดจัดประเภทใหมให
สอดคลองกับรายการในงบการเงินระหวางกาลของงวด 2555 ดังนี้ 
 

 2554 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กอนจัด  จัด  หลังจัด  กอนจัด  จัด  หลังจัด 
 ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม 
 (พันบาท) 
          

งบกระแสเงินสด          

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 3,054  (114,976) (111,922)  (98,600) (61,585) (160,185) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (13,748)  114,976  101,228  16,960 61,585 78,545 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (85,065)  (48,727)  (133,792)  (82,421) (65,561) (147,982) 
คาใชจายคางจาย (48,727)  48,727  -  (65,561) 65,561 - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรม         

   ดําเนินงาน  -    -   

 
การจัดประเภทรายการใหมนี้เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา 

 
 
 
 
 
 

  


