
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
 



 

 

 

   

 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไทยคม 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ  ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน          
งบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน          
งบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
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ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และของเฉพาะบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 
ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ ขอ 4 กิจการไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2553 ไดปรับปรุงใหมแลว 
 
 
 
(วินิจ ศิลามงคล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  3378 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
14 กุมภาพันธ 2555



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 2,865,910,278   1,271,920,158   1,826,976,965   518,439,084       

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 8 1,348,032,287   1,240,219,414   1,200,716,119   877,066,288       

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 3,165,306           1,480,493          121,026,729      122,981,072       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ควบคุมรวมกัน 6 78,943,333 -                     161,108,842      -                      

สินคาคงเหลือ 9 241,325,439      413,012,426      157,556,913      258,518,041       

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 46,548,715         63,406,136        43,476,821        61,115,000         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 94,742,684         34,449,171        24,384,430        11,458,105         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,678,668,042   3,024,487,798   3,535,246,819   1,849,577,590    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 6 -                      -                     28,352,057        208,540,401       

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                      -                     693,814,754      692,560,754       

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 10 -                      -                     137,638,749      137,638,749       

เงินลงทุนในบริษัทรวม 10 451,456,794 439,867,741      -                     -                      

อาคารและอุปกรณ 11 6,611,264,046   5,262,645,552   2,645,391,418   1,089,280,069    

อาคารและอุปกรณภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ 12 12,828,228,105 14,177,126,018 12,828,228,105 14,177,126,018  

คาใชจายรอตัดบัญชี 12 105,469,663      41,052,706        104,217,567      38,941,430         

สินทรัพยไมมีตัวตน 12 1,012,335,308   1,104,778,309   862,029,593      947,955,427       

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 13 838,407,154      1,157,837,028   701,394,814      1,053,434,446    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14 689,733,349      660,312,455      665,025,700      632,223,201       

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 22,536,894,419 22,843,619,809 18,666,092,757 18,977,700,495  

รวมสินทรัพย 27,215,562,461 25,868,107,607 22,201,339,576 20,827,278,085  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 16 727,874,630      860,571,012      345,478,622      512,706,195       

เจาหนี้ - อาคารและอุปกรณ 465,593,431      920,779,639      39,721,597        28,453,807         

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 2,257,934           3,634,502          4,109,566          52,577,744         

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 6 79,295,387 -                     -                     -                      

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป 15 4,626,119,926   854,473,636      3,302,283,518   5,443,896           

เงินรับลวงหนาคาบริการจากลูกคา 328,265,190      320,371,771      91,266,707        22,652,016         

ผลประโยชนตอบแทนคางจาย 264,616,591      205,457,499      205,166,880      129,836,727       

ภาษีเงินไดคางจาย 146,268,255      131,345,430      -                     -                      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17 140,796,308      102,713,384      81,106,057        47,526,878         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,781,087,652   3,399,346,873   4,069,132,947   799,197,263       

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 15 5,651,249,369   7,543,878,945   5,359,051,249   7,005,284,380    

ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 18 167,308,396      150,876,299      95,542,141        88,604,441         

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 13 119,535,340      130,806,518      -                     -                      

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 19 319,934,576      99,970,773        308,590,681      89,173,110         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,258,027,681   7,925,532,535   5,763,184,071   7,183,061,931    

รวมหนี้สิน 13,039,115,333 11,324,879,408 9,832,317,018   7,982,259,194    

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 20
   ทุนจดทะเบียน 5,660,411,500   5,660,411,500   5,660,411,500   5,660,411,500    

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

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 4,301,989,672   4,301,989,672   4,301,989,672   4,301,989,672    

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 413,853,344      413,853,344      413,853,344      413,853,344       

ยังไมไดจัดสรร 3,732,488,641   4,222,514,573   2,173,491,842   2,649,488,175    

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 211,349,446      80,310,004        -                     -                      

รวมสวนของบริษัทใหญ 14,139,368,803 14,498,355,293 12,369,022,558 12,845,018,891  

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 37,078,325         44,872,906        -                     -                      

รวมสวนของผูถือหุน 14,176,447,128 14,543,228,199 12,369,022,558 12,845,018,891  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 27,215,562,461 25,868,107,607 22,201,339,576 20,827,278,085  

-                      -                     -                     -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได 6

รายไดจากการขายและการใหบริการ 24 7,253,870,819   6,699,753,084   4,587,549,106   3,818,187,799    

เงินปนผลรับ -                      -                     -                     69,999,988         

รายไดอื่น 25 149,913,087      107,350,149      203,819,379      128,600,569       

รวมรายได 7,403,783,906   6,807,103,233   4,791,368,485   4,016,788,356    

คาใชจาย 6

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 4,851,946,912   5,356,645,339   3,055,833,890   3,283,887,076    

ตนทุนคาอนุญาตใหดําเนินการ 620,810,252      493,925,090      596,988,870      458,871,750       

คาใชจายในการขาย 164,888,620      244,597,881      71,450,066        84,123,054         

คาใชจายในการบริหาร 1,301,220,668   1,184,148,742   647,135,857      671,963,319       

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 62,097,145         43,897,463        61,592,742        43,393,898         

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 84,754,755         90,079,141        66,323,639        85,154,952         

ตนทุนทางการเงิน 478,885,558      496,412,332      416,000,121      426,526,867       

รวมคาใชจาย 7,564,603,910   7,909,705,988   4,915,325,185   5,053,920,916    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 10 141,289,974      168,208,632      -                     -                      

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (19,530,030)       (934,394,123)     (123,956,700) (1,037,132,560)

ภาษีเงินได 28 (482,714,505)     134,948,340      (352,039,633)     266,137,484       

ขาดทุนสําหรับป (502,244,535)     (799,445,783)     (475,996,333)     (770,995,076)      

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (490,025,932)     (805,707,056)     (475,996,333)     (770,995,076)      

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (12,218,603)       6,261,273          -                     -                      

ขาดทุนสําหรับป (502,244,535) (799,445,783) (475,996,333) (770,995,076)

ขาดทุนตอหุน 30
ข้ันพ้ืนฐาน (0.45) (0.74) (0.43) (0.70)

ปรับลด (0.45)                  (0.74)                  (0.43) (0.70)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

ขาดทุนสําหรับป (502,244,535)     (799,445,783)     (475,996,333)     (770,995,076)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 22

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 137,927,307      (148,986,327)     -                     -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

   - สุทธิจากภาษี 137,927,307      (148,986,327)     -                     -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (364,317,228)     (948,432,110)     (475,996,333)     (770,995,076)      

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (356,522,647)     (950,260,052)     (475,996,333)     (770,995,076)      

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (7,794,581)         1,827,942          -                     -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (364,317,228)     (948,432,110)     (475,996,333)     (770,995,076)      

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

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 2553 ตามที่รายงานในปกอน 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 5,146,786,449 349,347,698 (108,967,271) 240,380,427      15,582,697,592 43,112,513 15,625,810,105 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 -                   -                  -                         (118,564,820) -                -                  -                    (118,564,820)    (67,549)             (118,632,369)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ปรับปรุงใหม 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 5,028,221,629 349,347,698 (108,967,271) 240,380,427 15,464,132,772 43,044,964 15,507,177,736 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการลดสัดสวนการลงทุน

   ในบริษัทยอยและบริษัทรวม -                   -                  -                         -                   (15,517,427)   -                  (15,517,427)      (15,517,427)      -                    (15,517,427)       

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                  -                         -                   (15,517,427)   -                  (15,517,427)      (15,517,427)      -                    (15,517,427)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

กําไรหรือ(ขาดทุน) -                   -                  -                         (805,707,056) -                -                  -                    (805,707,056) 6,261,273 (799,445,783)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 22 -                   -                  -                         -                   -                (144,552,996)   (144,552,996)    (144,552,996) (4,433,331) (148,986,327)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                  -                         (805,707,056)   -                (144,552,996)   (144,552,996)    (950,260,052)    1,827,942          (948,432,110)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 4,222,514,573 333,830,271 (253,520,267) 80,310,004 14,498,355,293 44,872,906 14,543,228,199 

0 0 0 0 0 0 0 0 

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

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

(บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในปกอน 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 4,357,853,344 333,830,271 (253,520,267) 80,310,004        14,633,694,064 44,958,094 14,678,652,158 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 -                   -                  -                         (135,338,771) -                -                  -                    (135,338,771)    (85,188)             (135,423,959)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 4,222,514,573 333,830,271 (253,520,267) 80,310,004 14,498,355,293 44,872,906 14,543,228,199 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

กําไรที่ยังไมรับรูจากการลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทรวม -                   -                  -                         -                   (2,463,843)     -                  (2,463,843)        (2,463,843)        -                    (2,463,843)        

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                  -                         -                   (2,463,843)     -                  (2,463,843)        (2,463,843)        -                    (2,463,843)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

ขาดทุน -                   -                  -                         (490,025,932) -                -                  -                    (490,025,932) (12,218,603)       (502,244,535)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 22 -                   -                  -                         -                   -                133,503,285    133,503,285      133,503,285 4,424,022          137,927,307      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                  -                         (490,025,932)   -                133,503,285    133,503,285      (356,522,647)    (7,794,581)        (364,317,228)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 3,732,488,641 331,366,428 (120,016,982) 211,349,446 14,139,368,803 37,078,325 14,176,447,128 

0 0 0 0 (0) (0) (0) 0 (0)

5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 0 3,732,488,641 331,366,428 211,349,446 14,139,368,803 37,078,325 #############

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุนบริษัท

(บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามที่รายงานในปกอน 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 3,476,747,365 13,672,278,081 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 -                            -                            -                            (56,264,114) (56,264,114)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ปรับปรุงใหม 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 3,420,483,251 13,616,013,967 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

ขาดทุน -                            -                            -                            (770,995,076) (770,995,076)           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                            -                            -                            (770,995,076)          (770,995,076)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 2,649,488,175 12,845,018,891 
-                            -                            -                            -                          -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในงวดกอน 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 2,714,386,844 12,909,917,560 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 -                            -                            -                            (64,898,669) (64,898,669)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 2,649,488,175 12,845,018,891 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

ขาดทุน -                            -                            -                            (475,996,333) (475,996,333)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                            -                            -                            (475,996,333)          (475,996,333)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวคม 2554 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 2,173,491,842 12,369,022,558 

กําไรสะสม
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสําหรับป (490,025,932) (805,707,056) (475,996,333) (770,995,076)

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 11, 26 1,125,777,505 1,112,813,516 360,754,640 397,136,119

คาตัดจําหนายอาคารและอุปกรณภายใต

   สัญญาอนุญาตใหดําเนินการ 12 1,350,885,342 1,350,661,910 1,350,885,342 1,350,661,910

คาตัดจําหนายคาใชจายรอตัดบัญชี 12 31,707,104 17,145,064 30,766,489 16,175,576

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 12 99,891,862 106,080,181 90,032,154 94,942,943

ตนทุนบริการปจจุบันของพนักงาน 18 12,517,768 10,926,603        8,194,920 6,875,369

ดอกเบี้ยรับ 25 (47,011,318) (30,938,731) (34,452,546) (34,159,274)

เงินปนผลรับ -                     -                     -                     (69,999,988)

ตนทุนทางการเงิน 478,885,558 496,412,332 416,000,121 426,526,867

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 62,747,948 103,827,244 15,620,963 3,545,245

คาตัดจําหนายคาใชจายในการจัดหาเงินกูยืม 15, 26 6,139,009 6,139,009 6,139,009 6,139,009

(กลับรายการ) คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 8 45,064,534 43,556,249 (5,869,061) 48,247,155

กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของสวนไดเสีย

   ที่ไมมีอํานาจควบคุม (12,218,603) 6,261,273 -                     -                     

คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ 28,507,449 25,736,122 30,420,501 16,948,065

กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 25 (29,739,705) (5,453,498) (28,998,697) (4,875,326)

การตัดจําหนายอาคารและอุปกรณ 11 26,885,920 17,813,426 2,884,946 1,151,629

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 10 (141,289,974) (168,208,632) -                     -                     

ภาษีเงินได 28 482,714,505 (134,948,340) 352,039,633      (266,137,484)

3,031,438,972 2,152,116,672 2,118,422,081 1,222,182,739

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (152,877,408) (19,743,546) (317,780,770) 61,441,114

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (1,684,813) (378,117) 1,954,343 (22,296,490)

สินคาคงเหลือ 211,314,280 4,507,653 171,705,082 6,377,170

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 16,857,420 39,978,744 17,638,179 39,437,164

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (54,391,729) (3,860,157) (7,774,618) (26,502,583)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 40,102,958 35,363,568 37,389,551 31,274,330

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (138,527,254) 99,216,790 (171,135,896) 62,001,755

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (1,376,568) (3,372,126) (48,468,178) 8,155,418

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 7,893,419 (34,517,302) 68,614,691 (21,815,081)

ผลประโยชนตอบแทนคางจาย 59,159,092 (440,596,959) 75,330,153 (415,815,843)

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 38,082,924 159,714,764 33,579,178 6,591,349

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 219,963,803 (4,294,775) 219,417,571 1,512,386

จายภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงาน 18 (6,993,155) -                     (6,091,420) -                     

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงานลดลง

จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 18 (891,251) -                     -                     -                     

รับดอกเบี้ย 38,294,618 31,306,495 29,300,840 35,691,327

จายภาษีเงินได (268,462,334) (180,084,681) (70,192,051) (64,792,298)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,037,902,974 1,835,357,023 2,151,908,736 923,442,457

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับเงินปนผล 10 130,051,995 130,051,995 -                     69,999,988

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                     -                     (1,254,000) (16,698,858)

เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ (2,388,875,694) (697,586,723) (2,048,511,503) (254,779,180)

เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ

ภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ (1,942,429)         -                     (1,942,429)         -                     

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 69,170,220 8,224,964 68,047,778 7,353,660

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ควบคุมรวมกัน 6 (76,633,636) -                     (156,395,175) -                     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 6 -                     -                     187,797,262 125,300,588

เงินสดจายสาํหรับคาใชจายรอตัดบัญชี (96,124,061) (732,028) (96,042,625)       -                     

เงินสดจายสําหรับซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (4,787,959) (11,283,575) (4,532,099) (11,283,575)

เงินสดรับจากการขายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 195,600 -                     195,600 -                     

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,368,945,964) (571,325,367) (2,052,637,191) (80,107,377)
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น 15 2,156,217,186 -                     2,156,217,186   -                     

ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น 15 (2,156,217,186) (80,869,123) (2,156,217,186)  (73,350,839)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 15 1,627,634,319 139,039,636 1,627,634,319 23,336,922

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 15 (309,727,580) (351,312,458) (5,399,505)         (3,168,520)

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 6 77,317,196 -                     -                     -                     

จายดอกเบี้ย (464,479,944) (492,829,166) (407,257,597) (426,187,369)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 930,743,991 (785,971,111) 1,214,977,217 (479,369,806)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ 1,599,701,001 478,060,545 1,314,248,762 363,965,274

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,271,920,158 797,638,777 518,439,084 158,252,974

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศ

   คงเหลือสิ้นป (5,710,881) (3,779,164) (5,710,881) (3,779,164)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 7 2,865,910,278 1,271,920,158 1,826,976,965 518,439,084

-                     -                     -                     -                     

รายการที่ไมใชเงินสด

ซื้ออาคารและอุปกรณเปนเงินเชื่อ 83,276,116 95,573,261 42,109,884 47,574,895

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอมูลท่ัวไป 
2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3  ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญของไทย 
4  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
5  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
6  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
7  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
8  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
9  สินคาคงเหลือ 
10  เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม 
11  อาคารและอุปกรณ 
12  อาคารและอุปกรณภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ คาใชจายรอตัดบัญชีและ 
     สินทรัพยไมมีตัวตน 
13  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
14  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
15  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
16  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
17  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
18  ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 
19  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
20  ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน 
21  สํารอง 
22  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
23  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
24  รายไดจากการขายและการใหบริการ 
25  รายไดอื่น 
26  คาใชจายตามลักษณะ 
27  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
28  ภาษีเงินได 
29  สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
30  ขาดทุนตอหุน 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
31  เครื่องมือทางการเงิน 
32  ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
33  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
34  เหตุการณอื่น 
35  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
36  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
37  การจัดประเภทรายการใหม 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย  
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 
 

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

 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537  
 
ผูถือหุนรายใหญในระหวางป คือ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 41.14) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่
จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 
บริษัท บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม (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 ปโดยบริษัทมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการใหบริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และมีสิทธิเก็บคา
ใชวงจรดาวเทียมจากผูใชวงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ป ซึ่งปจจุบันสัญญาดังกลาวอยูภายใตการดูแลของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจะหมดอายุในป 2564 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
 
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการ บริษัทถือหุนรอยละ 

  จัดต้ัง 2554 2553 

บริษัทยอยทางตรง     

บริษัท ดีทีวี เซอรวสิ จํากัด  ใหบริการศูนยการประชุมผาน
อินเตอรเน็ต และบริการเนื้อหาสําหรับ
เครือขายบรอดแบนดและจัดจําหนาย
อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศน 

ไทย 100 100 

     
บริษัท ไอพีสตาร จํากัด จัดจําหนายชองสัญญาณดาวเทียมของ

ดาวเทียมไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอรจิน 

99.96 99.94 

     
บริษัท สตาร นิวเคลียส จํากัด 
 

ใหบริการเทคโนโลยีบรอดแบนดท่ีใช
กับดาวเทียมไทยคม 4 

เกาะบริติช- 
เวอรจิน 

100 70 

     
Spacecode LLC 
 

ใหบริการดานวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารและอิเลคโทร
นิคส 

สหรัฐอเมริกา 70 70 

     
ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่น
แนล พีทีอี จํากดั 

จัดจําหนายชองสัญญาณดาวเทียมของ
ดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร 100 100 

     
ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส 
จํากัด 

จัดจําหนายชองสัญญาณดาวเทียมของ
ดาวเทียมไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี 
เน็ตเวิรค จํากัด 

จัดจําหนายอุปกรณรับสัญญาณ
โทรทัศน 

กัมพูชา 100 100 

     
     
    
    



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการ บริษัทถือหุนรอยละ 

  จัดต้ัง 2554 2553 

บริษัทยอยทางออม     

บริษัทยอยของบริษัท ดีทีวี เซอรวสิ จํากัด   
บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ประกอบธุรกิจในการใหบริการจัดการ
จัดอบรม ประชุมสัมนาทางวิชาการ
และเผยแพรความรูในวิทยาการแขนง
ตางๆ 

ไทย - 88.52 

     
บริษัทยอยของบริษทั ไอพีสตาร จํากัด   

บริษัท ไอพีสตาร 
ออสเตรเลีย พทีีวาย จํากัด 

จัดจําหนายอุปกรณรับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4และชองสัญญาณ
ดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4ใน
ประเทศออสเตรเลยี 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด 
จํากัด 

จัดจําหนายอุปกรณรับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4และชองสัญญาณ
ดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4ใน
ประเทศนิวซีแลนด 

นิวซีแลนด 100 100 

     
กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัท  
เชนนิงตัน อินเวสเมนทส    
พีทีอี จํากัด 

ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนดาน
การสื่อสารโทรคมนาคมในระดับ
นานาชาติ 

สิงคโปร 51 51 

   

บริษัทยอยของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี  จํากัด   

บริษัท เอ็มโฟน จํากัด 
 
 

ใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน 
โทรศัพทเคลื่อนที่ และอินเตอรเน็ต 

กัมพูชา 51 51 

     
    



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

19 

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการ บริษัทถือหุนรอยละ 
  จัดต้ัง 2554 2553 

กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัท เชนนิงตัน  

   อินเวสเมนทส พีทีอี  จํากัด    
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิ
เคชั่นส จํากัด 

ใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน 
โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรศัพทสาธารณะ 
โทรศัพทระหวางประเทศและ
อินเตอรเน็ต 

ลาว 24.99 24.99 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันแหงหนึ่งมีขาดทุนสะสมจํานวนเงินประมาณ 
600.05 ลานบาท (2553: 61.62 ลานบาท) และมีสวนขาดของผูถือหุนจํานวนเงินประมาณ 212.15 ลานบาท (2553: 
สวนของผูถือหุน 307.43 ลานบาท) อยางไรก็ตามฝายบริหารมีความเชื่อวาบริษัทดังกลาวมีความสามารถในการ
ดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดกระแสเงินสดและสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันทางการเงินที่มีอยูในปจจุบัน งบ
การเงินของบริษัทดังกลาวยังคงจัดทําข้ึนตามหลักการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

20 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี
เกี่ยวของ  
 
ระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ง
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่          
1 มกราคม 2554 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 4  
 
นอกจากนี้ ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมี
ผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการ
จัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาวไดเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 36 

 
(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

 
งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี 

 
(ค) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น  
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(ง) การประมาณการและใชวิจารณญาณ  
 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ
และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่
เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
 
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง  การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 
 
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 

 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5(ธ)  ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9  การวัดมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากสินคาคงเหลือ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 และ 12 การประมาณอายุการใชงานของสินทรัพย  และการ
ประเมินมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11  การจัดประเภทของสัญญาเชา 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 การใชประโยชนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32 และ 33 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน  

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31 การวัดมูลคามูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธุทาง 
การเงิน 

3 ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมคร้ังใหญของไทย 
 
กลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญของประเทศไทย โดยน้ําไดเขาทวมโรงงานของผูผลิต
อุปกรณดาวเทียมและรับสัญญาณโทรทัศนซึ่งตั้งอยูท่ี นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เปนผลใหสินทรัพยท่ีกลุมบริษัท
ฝากไวไดรับความเสียหาย ผลจากเหตุการณน้ําทวมดังกลาวทําใหมูลคาของอุปกรณของกลุมบริษัทลดลงเปนจํานวน
เงิน 0.16 ลานบาท และไดตัดจําหนายสินคาคงเหลือตามราคาทุนเปนจํานวน 31.76 ลานบาท ซึ่งกลุมบริษัทจะไดรับ
การชดเชยจากบริษัทประกันภัยและผูผลิตสินคาเปนจํานวนเงิน 29.09 ลานบาท และบันทึกผลขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 2.67 ลานบาท  
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4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

(ก) ภาพรวม 
 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 กลุมบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้ 
 
• การนําเสนองบการเงิน 
• การบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกจิ 
• การบัญชีเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
• การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
• การบัญชีเกี่ยวกับตนทุนการกูยืม 
• การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
• การบัญชีเกี่ยวกับการจายโดยใหหุนเปนเกณฑ 
 
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหมท่ีถือปฏิบัติโดยกลุมบริษัทและผลกระทบตองบการเงินไดกลาวรวมในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 4 (ข) ถึง 4 (ฌ) ดังตอไปนี้ 
 

(ข) การนําเสนองบการเงิน  
 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ภายใต
ขอกําหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย 
 
• งบแสดงฐานะการเงิน 
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
• งบกระแสเงินสดและ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ท้ังนี้เปนผลใหกลุมบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุนทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุน และแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไมใชสวนของผูถือหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกอนหนานี้การ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
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ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทานั้น โดยไมมีผลกระทบตอกําไร
หรือกําไรตอหุน 

 
(ค) การบัญชีเกี่ยวกบัการรวมธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับการรวม
ธุรกิจที่เกิดข้ึนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งนโยบายการบัญชีใหมเกี่ยวกับการรวมธุรกิจพรอมท้ังนโยบาย
การบัญชีเดิมจะกลาวในยอหนาถัดไป นโยบายการบัญชีใหมไดถือปฏิบัติโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐานฉบับปรับปรุง กลุมบริษัทไมมีการรวมธุรกิจใน
ระหวางป 2554 ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมท้ังสองฉบับไมมีผลกระทบตอกําไร
หรือกําไรตอหุนสําหรับป 2554  
 
การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยใชวิธีซื้อ ณ วันที่ซื้อซึ่งเปนวันที่อํานาจควบคุมไดถูกโอนใหกลุมบริษัท การควบคุม
หมายถึงการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ
กิจการนั้น ในการประเมินการควบคุม กลุมบริษัทไดพิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงซึ่งสามารถใชสิทธินั้นไดใน
ปจจุบัน 

 
การซื้อกิจการในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 
 
กลุมบริษัทรับรูคาความนิยม ณ วันที่ซื้อ โดย 

• มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให บวก 
• มูลคาของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทของผูถูกซื้อ บวก 

มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียท่ีมีอยู ณ วันซื้อ หากการรวมธุรกิจแบบเปนขั้น ๆ  หัก 
• มูลคาสุทธิ (โดยทั่วไปคือมูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ีไดมาที่ระบุไดและหนี้สินที่รับมา 

 
เมื่อผลรวมสุทธิเปนยอดติดลบ กําไรจากการตอรองราคาซื้อจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 
 
สิ่งตอบแทนที่โอนใหไมรวมคาใชจายท่ีจายเพื่อใหความสัมพันธท่ีมีอยูกอนการรวมธุรกิจหมดไป จํานวนเงิน
ดังกลาวจะถูกรบัรูในกําไรหรือขาดทุน 
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ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อ ซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ นอกเหนือจากตนทุนในการจดทะเบียนและออกตราสาร
หนี้หรือตราสารทุน กลุมบริษัทบันทึกตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน 
 
หนี้สินสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายรับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ หากสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายจัด
ประเภทเปนสวนของผูถือหุน หนี้สินดังกลาวจะไมถูกวัดมูลคาใหมและจะบันทึกการจายชําระในสวนของผูถือหุน 
นอกเหนือจากกรณีดังกลาวการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในภายหลังของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายรับรูใน
กําไรหรือขาดทุน 
 
เมื่อมีขอกําหนดใหเปลี่ยนแทนโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (โครงการทดแทน) กับโครงการจายโดยใชหุน
เปนเกณฑท่ีพนักงานของผูถูกซื้อถืออยู (โครงการของผูถูกซื้อ) และสัมพันธกับตนทุนบริการในอดีต โดยมูลคา
ท้ังหมดหรือบางสวนของโครงการทดแทนของผูถูกซื้อนี้ไดถูกรวมในการวัดมูลคาสิ่งท่ีจะโอนใหในการรวมธุรกิจ 
ท้ังนี้ไดวัดมูลคาโครงการโดยใชราคาตลาดของโครงการทดแทนเปรียบเทียบกับราคาตลาดของโครงการของผูถูก
ซื้อ และขอบเขตของโครงการทดแทนนั้นสัมพันธกับตนทุนบริการในอดีตและ/หรือตนทุนบริการในอนาคต 
 
การซื้อกิจการระหวางวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

คาความนิยม ไดแกสวนที่เกินระหวางตนทุนการซื้อและสวนไดเสียของกลุมกิจการที่รับรูจากการไดมาซึ่ง สินทรัพย 
หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนของกิจการผูถูกซื้อ (ท่ัวไปเปนมูลคายุติธรรม) เมื่อสวนที่เกินเปนยอดติดลบ กําไรจาก
การตอรองราคาซื้อจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 
 

ตนทุนในการทํารายการ นอกเหนือจากตนทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหนี้หรือตราสารทุน ซึ่งเปน
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ กลุมบริษัทถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการซื้อกิจการ 
 

การซื้อกิจการกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 
 

คาความนิยมวัดมูลคาโดยวิธีเชนเดียวกับท่ีกลาวในยอหนากอน อยางไรก็ดีคาความนิยมและคาความนิยมติดลบ ถูก
ตัดจําหนายตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนเวลา 10 ป ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 กลุม
บริษัทไดถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เดิม (ปรับปรุง 2550) กลุมบริษัทไดหยุดตัดจําหนายคาความ
นิยม คาความนิยมติดลบที่ยกมาในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถูกตัดรายการโดยการปรับปรุงกับกําไร
สะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2551   
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(ง) การบัญชีเกี่ยวกบัการไดมาซึ่งสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม (เดิมคือผูถือหุนสวนนอย) 
 

กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ สําหรับการซื้อสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย นโยบายการบัญชีใหมสําหรับการไดมา
ซึ่งสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม รวมถึงนโยบายการบัญชีเดิมจะกลาวในยอหนาถัดไป นโยบายการบัญชีใหมได
มีการถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ตามแนวปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
ฉบับปรับปรุงดังกลาว  
 

ตามนโยบายการบัญชีใหม การไดมาซึ่งสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมบันทึกบัญชีโดยถือวาเปนรายการกับสวน
ของผูถือหุนในฐานะของผูเปนเจาของ ดังนั้นจึงไมมีคาความนิยมเกิดข้ึนจากรายการดังกลาว รายการปรับปรุงสวน
ไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมข้ึนอยูกับสัดสวนของสินทรัพยสุทธิในบริษัทยอย 
 
กอนหนานี้ มีการรับรูคาความนิยมท่ีเกิดจากการไดมาซึ่งสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย ซึ่งแสดงเปน
สวนเกินของตนทุนเงินลงทุนสวนที่ลงทุนเพิ่มท่ีมากกวามูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา ณ 
วันที่เกิดรายการ 
 

(จ) การบัญชีเก่ียวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 
กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ในการระบุ
และบันทึกบัญชีตนทุนและคาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้ (ก) 
ตนทุนการรื้อถอน การขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและอาจมีการคิด
คาเสื่อมราคาประจําป (ข) การกําหนดคาเสื่อมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละ
สวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ (ค) มูลคาคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณตองมีการประมาณดวยมูลคาท่ีกิจการ
คาดวาจะไดรับในปจจุบันจากสินทรัพยนั้น หากมีอายุและสภาพที่คาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช
ประโยชน นอกจากนี้ตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 
 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กําหนดในวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
ฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว ยกเวนการพิจารณาตนทุนการรื้อถอน การขนยายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธี
ปรับยอนหลัง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตอผลกําไรและกําไรตอหุนสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 และ 2553 
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(ฉ) การบัญชีเกี่ยวกบัตนทุนการกูยืม 
 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 
ภายใตมาตรฐานฉบับปรับปรุง ตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ี
เขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มาตรฐานฉบับเดิมตนทุนการกูยืมดังกลาวสามารถ
บันทึกเปนคาใชจายในงวดเมื่อเกิดข้ึนหรือถือรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย  
 
นโยบายการบัญชีภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เดิมของกลุมบริษัท บันทึกตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรง
กับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย ดังนั้นการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหมจึงไมมีผลกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุน 
 

(ช) การบัญชีเกี่ยวกบัผลประโยชนพนักงาน 
 
กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน  
 
ภายใตนโยบายการบัญชีใหม หนี้สินของกลุมบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน และหนี้สินผลประโยชน
ระยะยาวอื่น ไดบันทึกในงบการเงินดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไวซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยอยางนอยทุก 3 ป ท่ีผานมาหนี้สินเหลานี้รับรูเมื่อจะตองจายชําระ 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดถือปฏิบัติโดยวิธีปรับยอนหลัง งบการเงินป 2553 ของกลุมบริษัทซึ่งรวมใน    
งบการเงินของกลุมบริษัทในป 2554 เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบนั้นไดปรับปรุงแลว ผลกระทบตอ          
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 (ฌ)  
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

27 

(ซ) การบัญชีเกี่ยวกบัการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 
ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑในการใหเปนรางวัลแกพนักงาน  
ตองรับรูเปนคาใชจายพนักงาน การถือปฏิบัติดังกลาวทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึน ตลอดระยะเวลาที่พนักงาน
ไดรับรางวัลดังกลาวอยางไมมีเงื่อนไข  จํานวนที่รับรูเปนคาใชจายจะถูกปรับปรุงดวยจํานวนของรางวัลซึ่งสัมพันธ
กับระยะเวลาการทํางานและการไดรับสิทธิท่ีไมใชเงื่อนไขทางการตลาดที่คาดวาจะเขาเงื่อนไข จํานวนซึ่งรับรูเปน
คาใชจายข้ึนอยูกับจํานวนรางวัลท่ีเขาเงื่อนไขระยะเวลาที่ทํางาน และเงื่อนไขของผลงานที่ไมเกี่ยวของกับเงื่อนไข
ทางการตลาด ณ วันที่ไดรับสิทธิ สําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑสําหรับเงื่อนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเงื่อนไข
การบริการหรือผลงาน มูลคายุติธรรมของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ณ วันที่ใหสิทธิไดวัดมูลคาเกี่ยวกับเงื่อนไข
ดังกลาวและไมมีการปรับปรุงสําหรับผลตางระหวางการคาดการณกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
กลุมบริษัทไมไดถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีท่ีกลาวขางตนสําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑสําหรับการให
สิทธิกอนวันท่ี 1 มกราคม 2554 ตามการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 นี้ ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกําไรหรือ      
กําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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(ฌ) การปรับปรุงงบการเงินจากนโยบายการบัญชีใหมที่ถือปฏิบัติ 
 

การปรับปรุงยอนหลังงบการเงินอันเปนผลมาจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่งผลประโยชนพนักงาน 
เปนดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามที่ได      ตามที่ได     
 รายงาน  รายการ  ตามที่ได  รายงาน  รายการ  ตามที่ได 
 ไวเดิม  ปรับปรุง  ปรับใหม  ไวเดิม  ปรับปรุง  ปรับใหม 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553      

สินทรัพย          

สินทรัพยไมหมุนเวียน          
เงินลงทุนในบรษิทัรวม 418,505  (17,975)  400,530  - - - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตดับัญช ี 868,081  34,173  902,254  763,184 24,113 787,297 

รวม   16,198     24,113  
           

หนี้สิน           

หนี้สินหมุนเวียน          
คาใชจายคางจาย 232,547  3,139  235,686  143,775  2,862  146,637 

รวม   3,139      2,862   

หนี้สินไมหมุนเวยีน          
หนี้สินผลประโยชนระยะยาว          
   ของพนักงาน -  131,691  131,691  - 77,515 77,515 

รวม   131,691     77,515  

รวมทั้งสิ้น   134,830     80,377  
          

สวนของผูถือหุน          
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 5,146,786  (118,565)  5,028,221  3,476,747 (56,264) 3,420,483 
สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 43,113  (68)  43,045       -  -  - 

รวม   (118,633)    (56,264)  

          



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

29 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่ได      ตามที่ได   

 รายงาน  รายการ  ตามที่ได  รายงาน รายการ ตามที่ได 

 ไวเดิม  ปรับปรุง  ปรับใหม  ไวเดิม ปรับปรุง ปรับใหม 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
สินทรัพย          

สินทรัพยไมหมุนเวียน          
เงินลงทุนในบรษิทัรวม 459,264  (19,396)  439,868  - - - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตดับัญช ี 1,118,532  39,305  1,157,837  1,025,621 27,813 1,053,434 

รวม   19,909     27,813  
          

หนี้สิน          

หนี้สินหมุนเวียน          
คาใชจายคางจาย 256,991  4,457  261,448  162,314 4,108 166,422 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   4,457     4,108  

หนี้สินไมหมุนเวยีน          
หนี้สินผลประโยชนระยะยาว          
   ของพนักงาน              -  150,876  150,876               - 88,604 88,604 

รวม   150,876     88,604  

รวมทั้งสิ้น   155,333     92,712  
          

สวนของผูถือหุน          
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 4,357,853  (135,339)  4,222,514  2,714,387 (64,899) 2,649,488 
สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 44,958  (85)  44,873      - -          - 

รวม   (135,424)     (64,899)  

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

30 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามที่ได      ตามที่ได     
 รายงาน  รายการ  ตามที่ได  รายงาน  รายการ  ตามที่ได 
 ไวเดิม  ปรับปรุง  ปรับใหม  ไวเดิม  ปรับปรุง  ปรับใหม 
 (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุน      

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553      

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน          
   ในบริษัทรวม 169,629  (1,420)  168,209  - - - 
คาใชจายในการบริหาร (1,172,521)   (11,628)  (1,184,149)   (664,459) (7,504) (671,963) 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (43,280)  (617)  (43,897)  (42,777) (617) (43,394) 
ตนทุนทางการเงนิ (488,154)  (8,259)  (496,413)  (422,313) (4,214) (426,527) 
ภาษีเงินได 129,816  5,132  134,948  262,437 3,700 266,137 

รวม   (16,792)     (8,635)  

         
สวนของกําไร (ขาดทุน) ที่เปนของ          
บริษัทใหญ (788,933)  (16,774)  (805,707)  (762,360) (8,635) (770,995) 
สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 6,279  (18)  6,261  -  - - 

   (16,792)     (8,635)  

          
ขาดทุนตอหุน          
ข้ันพื้นฐาน (0.72)    (0.74)  (0.70)  (0.70) 
ปรับลด (0.72)    (0.74)  (0.70)  (0.70) 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การเปลี่ยนแปลงของงบการเงนิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (งวดปจจุบัน) จากนโยบายการบัญชีใหมท่ีถือ
ปฏิบัติ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กอนการ  การเปลี่ยน  หลังการ  กอนการ  การเปลี่ยน  หลังการ 
 ถือปฏิบัต ิ  แปลง  ถือปฏิบัต ิ  ถือปฏิบัต ิ  แปลง  ถือปฏิบัต ิ
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554      

สินทรัพย          

สินทรัพยไมหมุนเวียน          
เงินลงทุนในบรษิทัรวม 474,834  (23,377)  451,457            -             -            - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตดับัญช ี 805,130  33,277  838,407  681,490 19,905 701,395 

รวม   9,900     19,905  

          
หนี้สิน          

หนี้สินหมุนเวียน          
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 723,418  4,457  727,875  341,435 4,044 345,479  

รวมหนี้สินหมุนเวียน   4,457     4,044  

หนี้สินไมหมุนเวยีน          
หนี้สินผลประโยชนระยะยาว          
   ของพนักงาน      -  167,308  167,308               - 95,542 95,542 

รวม   167,308     95,542  

รวมทั้งสิ้น   171,765     99,586  

          
สวนของผูถือหุน          
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 3,894,354  (161,865)  3,732,489  2,253,174 (79,682) 2,173,492 
สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 37,078  -  37,078            -            -          - 

รวม   (161,865)     (79,682)  

          



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กอนการ  การเปลี่ยน  หลังการ  กอนการ  การเปลี่ยน  หลังการ 
 ถือปฏิบัต ิ  แปลง  ถือปฏิบัต ิ  ถือปฏิบัต ิ  แปลง  ถือปฏิบัต ิ
 (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุน      

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554      

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน          
   ในบรษิัทรวม 142,806  (1,516)  141,290                -             -               - 
คาใชจายในการบริหาร (1,290,368)  (10,852)  (1,301,220)  (639,744) (7,392) (647,136) 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (67,449)  5,352  (62,097)  (66,945) 5,352 (61,593) 
ตนทุนทางการเงนิ (470,310)  (8,575)  (478,885)  (411,166) (4,834) (416,000) 
ภาษีเงินได (480,104)  (2,610)  (482,714)  (350,665) (1,375) (352,040) 

รวม   (18,201)     (8,249)  

          
สวนของขาดทุนที่เปนของ          
บริษัทใหญ (471,844)  (18,182)  (490,026)  (467,747) (8,249) (475,996) 
สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม (12,200)           (19)  (12,219)                -           -                - 

   (18,201)     (8,249)  

          
ขาดทุนตอหุน          
ข้ันพื้นฐาน (0.43)      (0.45)  (0.43)  (0.43) 
ปรับลด (0.43)    (0.45)  (0.43)  (0.43) 
          

 
 
 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

33 

5 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 
ยกเวนที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 
 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน (รวมกันเรียกวา “กลุม
บริษัท”) และสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 
 

การรวมธุรกิจ  
 

นโยบายบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจที่เกิดข้ึนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ไดมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4(ค) 
 
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเวนในกรณีท่ีเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
 
การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่ง
ประโยชนจากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กิจการตองนําสิทธิในการออกเสียงท่ี
เกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ  การกําหนดวันที่
ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ  
 
คาความนิยม ถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวน
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ 
 
สิ่งตอบแทนที่โอนให ตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอนไป  หนี้สินที่กลุมบริษัทกอข้ึนเพื่อจายชําระ
ใหแกเจาของเดิม และสวนไดเสียในสวนของเจาของที่ออกโดยกลุมบริษัท ท้ังนี้สิ่งตอบแทนที่โอนใหยังรวมถึงมูลคา
ยุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและมูลคาของโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีออกแทนโครงการของผูถูกซื้อเมื่อ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหสิ้นสุดความสัมพันธของโครงการเดิมระหวางกลุมบริษัทและผูถูกซื้อ ใหใชราคา
ท่ีต่ํากวาระหวาง มูลคาจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลคาองคประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่งตอบ
แทนที่โอนให  และรับรูเปนคาใชจายอื่น  
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หากมีการออกโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผูถูก
ซื้อถืออยู (โครงการผูถูกซื้อ) ข้ึนอยูกับตนทุนบริการในอดีต  ผูซื้อตองวัดสวนของโครงการทดแทนดวยมูลคาตาม
ราคาตลาดซึ่งเปนสวนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอน  หากมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานในอนาคต ผลตางระหวาง
มูลคาซึ่งรวมอยูในสิ่งตอบแทนที่โอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรูเปนผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลังการรวมธุรกิจ 
 
หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนของบริษัทที่ถูกซื้อท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่ง
เกิดข้ึนจากเหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ 
 
กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาจากผูถูกซื้อ 
 
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อของกลุมบริษัทที่เกิดข้ึนซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาท่ีปรึกษากฎหมาย 
คาธรรมเนียมวชิาชีพและคาท่ีปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน 
 
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนสวนไดเสียในกิจการภายใตการควบคุมของผูถือหุนซึ่งควบคุมกลุมบริษัท ถือเปน
การเขาครอบครองเสมือนวาไดเกิดข้ึนตั้งแตวันตนงวดของปเปรียบเทียบกอนหนาสุดหรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยและหนี้สินที่ไดมาจะถูกรับรูดวยมูลคาตาม
บัญชีกอนการจัดทํางบการเงินรวมภายใตการควบคุมของผูถือหุน ท่ีกลุมบริษัทมีสวนควบคุม สวนประกอบอื่นของ
สวนของเจาของที่ไดมาจากการรวมธุรกิจถือเปนสวนหนึ่งของทุนของกลุมบริษัท เวนแตสวนที่ไดมานั้นไดรับรูเปน
สวนหนึ่งของสวนเกินมูลคาหุน เงินสดจายในการรวมธุรกิจรับรูโดยตรงในสวนของเจาของ 

 
บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจาก
กิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่
การควบคุมสิ้นสุดลง  
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นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมบริษัท ผล
ขาดทุนในบริษัทยอยจะตองถูกปนสวนไปยังสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมแมวาการปนสวนดังกลาวจะทําใหสวน
ไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน เปนกิจการที่กลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวใน
สัญญาและไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทในการตัดสินใจเชิงกลยุทธทางการเงินและการดําเนินงาน งบการเงิน
รวมของกลุมบริษัทไดรวมสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ของกิจการที่ควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวม
คา มารวมกับรายการที่คลายคลึงกันในงบการเงินของผูรวมคา โดยใชเกณฑรวมแตละบรรทัดของกิจการที่ควบคุม
รวมกัน นับแตวันที่มีการรวมควบคุมจนถึงวันที่การรวมควบคุมสิ้นสุดลง 
 
การสูญเสียอํานาจควบคุม  
 
เมื่อมีการสูญเสียอํานาจควบคุมกลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินในบริษัทยอย สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของเจาของที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น   กําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมท่ียังคงเหลืออยูใหวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเปนเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียหรือเปน
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ข้ึนอยูกับระดับของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู  
 
บริษัทรวม 
 

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว งบการเงินรวมของกลุมบริษัท
ไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุน และ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกลุมบริษัทภายหลังจากการปรับปรุงนโยบาย
การบัญชีใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมบริษัท นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับปนสวนจากบริษัทรวมมีจํานวนเกินกวาสวนไดเสียใน
บริษัทรวม มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจะถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุดรับรู
สวนผลขาดทุน เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือตองจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนใน
นามบริษัทรวม 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

36 

เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย (เงินลงทุนตามวีธีสวนไดเสียของบริษัทท่ีถูก
ลงทุน) โดยรับรูรายการเริ่มแรกดวยราคาทุน รวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อท่ีเกิดจากการทํารายการดังกลาว 

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายที่ยังไมเกิดข้ึนจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการกับบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการ
ท่ีถูก ลงทุนนั้น  ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง แตเทาท่ีเมื่อไมมี
หลักฐานการดอยคาเกิดข้ึน 
 
กําไร (ขาดทุน) จากการลดสัดสวนการลงทุน 
 
กําไร (ขาดทุน) จากการลดสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม ท่ีเกดิจากบรษิทัยอย 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวมขายหุนใหแกบุคคลภายนอกจะถูกบันทึกเปนกําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมรับรูจาก
การลดสัดสวนการลงทุนในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
 

(ข) รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  
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กิจการในตางประเทศ   
 

สินทรัพยและหนี้สินของกิจการในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน 
 
คาความนิยมและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อกิจการในตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
รายไดและคาใชจายของกิจการในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหวางป 
 
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคา บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการผลตาง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ 
 
เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทาง
การเงินที่เปนตราสารอนุพันธไมไดมีไวเพื่อคา อยางไรก็ตาม ตราสารอนุพันธท่ีไมเขาเงื่อนไข การกําหนดใหเปน
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงถือเปนรายการเพื่อคา 
 
เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธจะถูกบันทึกบัญชีในขั้นแรกดวยมูลคายุติธรรม คาใชจายที่เกิดจากการทํา
รายการดังกลาวบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน การวัดมูลคาใหมภายหลังการบันทึกครั้งแรกใชมูลคายุติธรรม   
กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมใหเปนมูลคายุติธรรมบันทึกในกําไรหรือขาดทุนทันที อยางไรก็ตามหากตรา
สารอนุพันธเขาเงื่อนไขมีไวเพื่อเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยง การบันทึกรายการกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
จะขึ้นอยูกับประเภทของรายการที่ไดรับการปองกันความเสี่ยง  
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันที่รายงาน  
ถามีราคาตลาด ในกรณีท่ีไมมีราคาตลาด ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวางราคาลวงหนา
ตามสัญญากับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใชอัตราดอกเบี้ย
ประเภทที่ใชกับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล 
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(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง และมีระยะเวลาครบกําหนดเริ่มแรกภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงานในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา โดยคํานวณสุทธิจากเงินมัดจํารับจากลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

(ฉ) สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  
 
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนสินคาประกอบดวย ราคาทุนที่ซื้อและคาใชจายทางตรงที่
เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น เชน คาภาษีอากร คาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา  ตนทุน
ของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยใน
การผลิต ซึ่งปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ แตไมรวมตนทุนการกูยืม  
 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน
โดยประมาณในการขาย 
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(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชี
โดยใชวิธีราคาทุน สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 
 
การจําหนายเงนิลงทุน 
 
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

(ซ) อาคารและอุปกรณ 
 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ
กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย
เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การ
บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม   
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน  
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ตนทุนที่เกิดข้ึนในภายหลัง 
 
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  ช้ินสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตาม
บัญชี  ตนทุนที่เกิดข้ึนในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อ
เกิดข้ึน 
 
คาเสื่อมราคา 
 
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย
หรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ หรืออายุสัญญาเชาในกรณีท่ีอายุสัญญาเชาสั้นกวา ประมาณการอายุ
การใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 
สิทธิการเชาท่ีดิน 30 ป 
อาคารและสวนปรับปรุง 5-10 ป  
อุปกรณ 5-10 ป   
เครื่องตกแตงและติดตั้ง 5 ป   
อุปกรณสํานักงาน 5 ป 
อุปกรณคอมพิวเตอร 3-5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป   
 
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบ
ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) .อาคารและอุปกรณภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ 
 

อาคารและอุปกรณภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการประกอบดวย ดาวเทียม ระบบควบคุมและสั่งการดาวเทียม
และสถานีควบคุมดาวเทียม รวมท้ังอุปกรณตาง ๆ ท่ีสงมอบกรรมสิทธิ์ใหแกหนวยงานของรัฐ คาตัดจําหนาย
คํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยหรืออายุท่ีเหลือของสัญญาอนุญาตให
ดําเนินการแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ซึ่งสินทรัพยดังกลาวมีอายุการตัดจําหนายตั้งแต 5 ปถึง 27.5 ป อุปกรณ
ภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการจะไมมีการตีราคาใหม แตจะมีการทบทวนราคาตามบัญชีในแตละป และ
ปรับปรุงเมื่อเกิดการดอยคาข้ึน 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการ
ใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง  
 

(ญ) คาใชจายรอตัดบัญชี 
 
คาใชจายรอตัดบัญชี ไดแก สิทธิในการใชอุปกรณ และตนทุนอุปกรณท่ีจัดหาใหแกลูกคาบางรายในการใหบริการ
วงจรดาวเทียมในตางประเทศ สิทธิในการใชอุปกรณมีกําหนดตัดจายโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป และ
ตนทุนอุปกรณท่ีจัดหาใหแกลูกคาบางรายในการใหบริการวงจรดาวเทียมในตางประเทศซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ใหแก
ลูกคาเมื่อสิ้นสุดสัญญา และตัดจายโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาของสัญญาการใหบริการลูกคาแตละราย 
 

(ฎ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
คาความนิยม 
 
คาความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความ
นิยม ไดอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5(ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธี
ราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 
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รายจายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจายในขั้นตอนการวิจัย ไดแก การสํารวจตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่ง ความรูความเขาใจใหมทางดานวิทยาศาสตร
หรือทางดานเทคนิค รับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 
รายจายการวิจัยรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน ตนทุนที่เกิดข้ึนของโครงการเพื่อการพัฒนา (ซึ่งเกี่ยวของกับการ
ออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑใหมหรือท่ีปรับปรุงข้ึน) รับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนวาโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จโดยการประเมินความเปนไปไดท้ังทางพาณิชยกรรมและทาง
เทคโนโลยี และตองสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ สวนรายจายในการพัฒนาอื่นรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน 
ตนทุนการพัฒนาที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยในงวดถัดไป ตนทุนการ
พัฒนาที่บันทึกเปนสินทรัพยจะเริ่มตัดจําหนายเมื่อเริ่มผลิตผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของเพื่อการพาณิชย 
 
รายจายในการพัฒนาซึ่งรับรูเปนสินทรัพยแสดงราคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสม โดยตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนของการพัฒนานั้นเปน
ระยะเวลาไมเกิน 20 ป 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นประกอบดวยคาพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร คาโปรแกรม
คอมพิวเตอร รายจายที่เกิดข้ึนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการคาและใบอนุญาตโดยมีกําหนดตัดจายโดย
วิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยท่ีเกี่ยวของโดยมีระยะเวลาตัดจําหนายระหวาง 5 ปถึง 15.75 ป 
 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ซื้อมาจะเริ่มตัดจําหนายเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร
นํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลา 3-5 ป           
 
วิธีการตัดจําหนาย  ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และ มูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฏ) การดอยคา 
 
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม  ใน
กรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน  สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน
ท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทุกป 
ในชวงเวลาเดียวกัน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน
สดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงมูลคาจากการใชของสินทรัพย หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหัก
ตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจ
ประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ี
กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการ   เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลัง  และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน   
 
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ี
ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ท่ีออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการ
ดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกิน
กวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอย
คามากอน 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

44 

(ฐ) สัญญาเชาระยะยาว 
 
สัญญาเชาระยะยาว - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
สัญญาเชาอาคารและอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือ
เปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน ณ วันทําสัญญาเชาดวยมูลคายุติธรรมสุทธิ
ของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 
โดยจํานวนเงินงวดที่ตองจายในแตละงวดจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน สวน
ดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา อาคารและอุปกรณท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงิน
จะคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยนั้น หรือตามอายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลา
ใดจะสั้นกวา อยางไรก็ตาม หากแนใจไดตามสมควรวาผูเชาจะเปนเจาของอาคารและอุปกรณ ณ วันสิ้นสุดแหง
สัญญาเชา คาเสื่อมราคาจะคิดจากอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยนั้น 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ 
สัญญาเชานั้น ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่
ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุน โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 
 
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มท่ีตองจายใหแกผูใหเชา จะ
บันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 
สัญญาเชาระยะยาว – กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
 
สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในอาคาร และอุปกรณในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดคา
เสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับที่ใชกับรายการอาคารและอุปกรณซึ่งมี
ลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชารับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาการใหเชา 
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(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 
 

(ฒ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชนพนักงาน  

 
โครงการเงินสมทบ 
 
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว 
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน
ภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่
เกี่ยวของ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิด
รายการนั้น  
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอืน่  
 
หนี้สินของกลุมบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน และหนี้สินผลประโยชนระยะยาวอื่นไดบันทึกในงบ
การเงิน ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไวซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอยางนอยทุก 3 ป ท่ีผาน
มาหนี้สินเหลานี้รับรูเมื่อจะตองจายชําระ 
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ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 
ภาระผูกพันผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจายเมื่อ
พนักงานทํางานให 
 
หนี้สินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจายชําระสําหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะสั้น หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทํางานใหในอดีตและ
ภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  

 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 
มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันที่ใหสิทธิแกพนักงานรับรูเปนคาใชจายพนักงานพรอมๆ ไปกับการเพิ่มข้ึนใน
สวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเขาใชสิทธิไดอยางไมมีเงื่อนไข  จํานวนที่รับรูเปนคาใชจายจะ
ถูกปรับปรุงเพื่อใหสะทอนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุนที่แทจริงซึ่งเขาเงื่อนไขการใหบริการท่ีเกี่ยวของและเงื่อนไขการ
ไดรับสิทธิท่ีไมใชเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน  
 
มูลคายุติธรรมของจํานวนที่จายใหแกพนักงานจากราคาหุนที่เพิ่มข้ึนที่ชําระดวยเงินสดรับรูเปนคาใชจายพรอมๆ ไป
กับการเพิ่มข้ึนในสวนของหนี้สิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิไดรับชําระอยางไมมีเงื่อนไข  หนี้สินถูกวัด
มูลคาใหมทุกๆ วันที่ในรายงานและวันที่จายชําระ  การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหนี้สินรับรูเปนคาใชจาย
พนักงานในกําไรหรือขาดทุน  
 

(ด) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอตัวข้ึนอัน
เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป
เพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว ณ วันที่รายงาน  
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ประมาณการคาประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการคาประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อไดขายสินคาหรือใหบริการแกลูกคาแลว ประมาณการคาใชจาย
พิจารณาจากประวัติการจายคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการประกันความเสียหาย และปจจัยตางๆ ท่ีอาจเกี่ยวของกับความ
นาจะเปนที่จะเกิดความเสียหายดังกลาว 
 

(ต) รายได 
 
รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความไม
แนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ไมอาจวัดมูลคาของ
จํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดข้ึนไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา  
 
รายไดจากการขายอุปกรณเกตเวยพรอมติดตั้งรับรูดวยวิธีอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงาน ข้ันความสําเร็จของงานวัด
ดวยอัตราสวนของตนทุนของมูลคางานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันคิดเทียบกับประมาณการตนทุนของมูลคางานทั้งหมด 
รายการขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนจะรับรูเปนคาใชจายทันทีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีตนทุนมูลคางาน
ท้ังหมดจะมีมูลคาเกินกวารายไดจากคางานทั้งหมด 
 
รายไดจากการใหบริการวงจรดาวเทียมและบริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม บริการอินเตอรเน็ตและบริการ
อื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจอินเตอรเน็ต และบริการโทรศัทพ รับรูเมื่อใหบริการแกลูกคา และมีความแนนอนในการ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการใหบริการนั้น 
 
รายไดจากการใหเชาอุปกรณ รับรูรายไดภายในระยะเวลาและอัตราที่กําหนดในสัญญาเชา 
 
รายไดเกี่ยวกับคาสิทธิรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจของขอตกลงที่
เกี่ยวของ 
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ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมี
สิทธิไดรับเงินปนผล  
 

(ถ) ตนทุนทางการเงิน 
 
ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมและประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากเวลาที่ผาน
ไป และสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินที่ถือไวเพื่อขาย  เงินปนผล
ของหุนบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเปนหนี้สิน  ขาดทุนจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินที่รับรูในกําไร
หรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การคา) และ ขาดทุนจาก
เครื่องมือปองกันความเสี่ยง รับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 
ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเกี่ยวกับการไดมา  การกอสรางหรือ การผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข รับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 
 

(ท) สัญญาเชาดําเนินงาน 

 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึน
ตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับการยืนยันการ
ปรับคาเชา 
 
การจําแนกประเภทสัญญาเชา 
 
ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน
สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นขึ้นอยูกับ
การใชสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และขอตกลงนั้นจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัท
มีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  
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ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนที่
เปนองคประกอบอื่นโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไม
สามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ใหรับรูสินทรัพยและหนี้สินในจํานวนที่เทากับมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จาย และตนทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท 
 

(ธ) ภาษีเงินได 
 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของในการรวมธุรกิจ หรือ 
รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปท่ีตอง
เสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผล
แตกตางชั่วคราวตอไปนี้  การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก  การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการ
ท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่
เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล    
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงิน
ไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ
หนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน  
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

6 .บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
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 (2553 : รอยละ 41.14) ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท รายการท่ีกลุมบริษัทมี
กับบริษัทในกลุม Intouch กลุม Cedar กลุม Aspen และกลุม Temasek จะถือเปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน 
 
บริษัทคิดราคาซื้อขายสินคาและบริการกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามสัญญาและเงื่อนไขทางการคาโดยปกติ
เชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป สําหรับรายการคาท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุมบริษัทคิดราคาตามที่ตกลงรวมกัน โดย
คํานวณตามอัตรารอยละของสินทรัพย อนึ่งรายการระหวางบริษัทกับ Codespace, Inc. คิดราคากันตามอัตรา
คาบริการรายชั่วโมงบวกดวยคาใชจายเบิกจายตามที่เกิดข้ึนจริง 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุปได
ดังนี้   
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
รายได        
รายไดจากการขายและการใหบริการ     
บริษัทยอย - - 1,346,351 900,367 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 8,888 20,181 354 3,025 
บริษัทรวม  10,284 13,513 10,080 13,378 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 62,018 63,726 51,387 54,127 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 904 1,321 - - 
     
รายไดอื่น     
บริษัทยอย - - 112,825 135,536 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 1,753 1,008 3,577 2,058 

รวมรายได 83,847 99,749 1,524,574 1,108,491 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
คาใชจาย     

การซื้อสินคาและบริการ     
บริษัทยอย - - 48,098 41,979 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 3,683 3,758 7,514 7,669 
บริษัทรวม 20,854 9,853 20,684 9,783 

กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 1,168 49 25 49 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 37,325 22,659 13,552 13,432 

     

คาใชจายในการขายและบริหาร     
บริษัทยอย - - 1,769 4,044 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน 176 659 262 1,251 

บริษัทรวม 3,087 4,034 2,758 3,047 

กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 15,024 28,772 10,528 14,146 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน - 317 - - 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 62,746  44,485  62,242 43,981 
        
คาใชจายอื่น        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 609  - - - 

รวมคาใชจาย 144,672 114,586 167,432 139,381 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรบั - กิจการที่เกีย่วของกัน       

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน     
บริษัทยอย - - 219,790 37,683 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 29,306 20,973 3,455 2,309 
บริษัทรวม 899 - 899 - 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 8,635 7,495 4,487 4,551 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 158 520 - - 
รวม 38,998 28,988 228,631 44,543 
     

รายไดคางรับ - กิจการที่เกีย่วของกัน     

บริษัทยอย - - 252,714 199,215 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 339 1,372 - 1,478 
บริษัทรวม 2,520 2,487 2,520 2,487 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 4,463 4,476 4,343 4,287 

รวม 7,322 8,335 259,577 207,467 

รวมลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ - กิจการที่     
   เกี่ยวของกัน 46,320 37,323 488,208 252,010 

     
ลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทใหญ - 98 - 98 
บริษัทยอย - - 27,103 37,486 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 3,165 458 93,923 84,473 
บริษัทรวม - 924 - 924 

รวม 3,165 1,480 121,026 122,981 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ควบคุมรวมกัน 78,943              - 161,109 - 

     



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ควบคุมรวมกัน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.04 – 3.55 ตอป 
และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ควบคุมรวมกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
และ 2553 มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  - - - - 
เพิ่มข้ึน 76,634 - 156,395 - 
ลดลง - -          - - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรู 2,309 - 4,714 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 78,943 - 161,109 - 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 

- 
621 

- 
186 

357 
1,267  

11,771 
313 

กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน - 16 - 16 

รวม 621 202 1,624 12,100 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - - 28,352 208,540 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย มีอัตราดอกเบีย้รอยละ 6.27 - 6.33 ตอป (2553: รอยละ 
6.00 - 6.73 ตอป)  
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  - - 208,540 334,076 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ลดลง - - (187,797) (125,301) 
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - - 7,609 (235) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม    - - 28,352 208,540 

    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน        
บริษัทยอย - - 201 726 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 328 274 332 332 
บริษัทรวม 5,547 11,546 5,533 11,518 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 7,882 7,974 263 417 

รวม 13,757 19,794 6,329 12,993 
     

เจาหนี้ - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 1,234 49,469 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 1,248 82 2,547 167 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 379 887 329 879 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 631 2,666 - 2,063 

รวม 2,258 3,635 4,110 52,578 
     

 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

เงินรับลวงหนาคาบริการจากลูกคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย - - 29,684 - 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 261 - - - 
บริษัทรวม - 46 - - 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 6 11 - - 
รวม 267 57 29,684 - 

     
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกีย่วของกัน     
บริษัทยอย - - 4,129 33,952 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 936 890 1,910 1,815 
บริษัทรวม 1,070 268 1,070 268 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 452 710 422 303 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 2,837 - 2,228 - 

รวม 5,295 1,868 9,759 36,338 
        

     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 2,031 58 
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 144 160 144 160 

รวม 144 160 2,175 218 
        

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - 40 - 54 

     

เงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการอืน่ที่เกี่ยวของกนั 79,295 - - - 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 มีดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  - - - - 
เพิ่มข้ึน 77,317 - - - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมรับรู 1,978 - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 79,295 - - - 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี่ยวของกันมอีตัราดอกเบี้ยรอยละ 3.04 – 3.55 ตอป และมี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 
 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 
 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญประกอบดวย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554 2553 2554 2553 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  (พันบาท) 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 61,449 43,281 60,945 42,777 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น     

- ตนทุนบริการท่ีแสดงรวมในคาใชจายบริหาร 648 617 648 617 
- ตนทุนดอกเบี้ยท่ีแสดงรวมในตนทุนทางการเงิน 649 587 649 587 

รวม  62,746 44,485 62,242 43,981 
     

ตลอดเวลาที่ผานมากรรมการของกลุมกิจการหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน อาจซื้อสินคาจากกลุมบริษัท การซื้อเหลานี้มี
ระยะเวลาและเงื่อนไขเชนเดียวกับรายการที่กลุมบริษัทมีกับพนักงานหรือลูกคา 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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คาตอบแทนกรรมการ 
 
คาตอบแทนกรรมการเปนคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนประจําป และเบี้ยประชุม คาตอบแทนกรรมการเหลานี้
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คาตอบแทนกรรมการนี้เปนสวนหนึ่งของคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหารท่ีแสดงไวในงบกําไรขาดทุน 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดสรรใหแกกรรมการซ่ึงเปนผูบริหาร

ของบริษัท 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“Intouch”) 
ซึ่งเปนบริษัทใหญของบริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ Intouch ใหแกกรรมการซึ่งเปนผูบริหารของ
บริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยเปนชนิดระบุช่ือผูถือ โอนเปลี่ยนมือไมไดและไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาว มีอายุไมเกิน 5 ป ไดแก ESOP - Grant I, ESOP - Grant II, ESOP - Grant III, ESOP - Grant IV และ ESOP 
- Grant V ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวไดสิ้นสุดการใชสิทธิในระหวางป 2550 ถึง 2554 
 

ภาระผูกพันสําหรับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
บริษัทไดออกหนังสือรับรองเพื่อแสดงความมั่นใจทางการเงิน (Letter of Comfort) ใหแกธนาคารตางๆ ของบริษัทยอย
และบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกัน ภายใตหนังสือดังกลาวบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาสัดสวนการ
ถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันในอัตราสวนตามที่ระบุไวในสัญญาจนกวาบริษัทยอย
และบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาวจะชําระหนี้ท้ังหมดใหแกธนาคารแลว นอกจากนี้บริษัทไดให
คํายืนยันแกธนาคารผูใหกูยืมเงินของบริษัทยอยและบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันเหลานี้วาบริษัทจะใหการ
สนับสนุนทางการเงินที่จําเปนแกบริษัทยอยและบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกัน เพื่อใหไดความมั่นใจวาบริษัท
ยอยและบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันจะมีความสามารถในการจายชําระหนี้ภายใตสัญญาเงินกูตาง ๆ ท่ีบริษัท
ยอยและบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกันทําไวกับธนาคาร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือรับรองขางตนใหแกธนาคารของบริษัทยอยของ
กิจการที่ควบคุมรวมกัน เปนจํานวนเงิน 2.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ (2553: 3.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ) และภาระผูกพันที่มี
กับธนาคารของบริษัทยอยไดสิ้นสุดลงแลว (2553: 5.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกันมีดังนี ้ 

 
ก) บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทรวมแหงหนึ่ง โดยบริษัทรวมมีภาระผูกพันในการใหบริการสงสัญญาณขึ้นสูดาวเทียม 

(Uplink) เปนระยะเวลาประมาณ 5 ป โดยบริษัทมีภาระผูกพันตอบริษัทรวมที่จะตองชําระคาบริการดังกลาวตามสัญญา
อีกเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 8.39 ลานบาท (2553: ประมาณ 16.79 ลานบาท) 

 
ข) บริษัทไดทําสัญญากับกิจการที่ควบคุมรวมกันแหงหนึ่ง โดยกิจการที่ควบคุมรวมกันมีภาระผูกพันในการใหดําเนินการ 

ดูแล บํารุงรักษา สถานีควบคุมเครือขายภาคพื้นดิน (หรือเกตเวย) ไอพีสตารในประเทศกัมพูชาใหดําเนินการปกติ เปน
ระยะเวลาประมาณ 5 ป โดยบริษัทมีภาระผูกพันตอกิจการที่ควบคุมรวมกันที่จะตองชําระคาบริการดังกลาวตามสัญญา
อีกเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 0.16 ลานดอลลารสหรัฐฯ(2553: ประมาณ 0.40 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

 
ค) บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคาสิทธิ 

(Royalty) รอยละ 1 ของรายไดท่ีไดมาจากการขายหรือใหเชาสถานีควบคุมเครือขายภาคพื้นดิน (เกตเวย) ไอพสีตาร รอย
ละ 1 ของรายไดท่ีไดมาจากการขายหรือใหเชาอุปกรณปลายทางไอพีสตาร (IPSTAR User Terminal: “UT”) และ รอย
ละ 3 ของรายไดท่ีไดมาจากการขายหรือใหเชาชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)   

 
ง) บริษัทไดทําสัญญาในการดําเนินธุรกิจทางดานดาวเทียมกับบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม โดย

บริษัทมีภาระผูกพันในการใหบริการเชาชองสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ใหบริการไอพีสตารและใหคําปรึกษา 
บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวมมีภาระผูกพันตอบริษัทที่จะตองชําระคาบริการดังกลาวตามสัญญา
อีกเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 115.94 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 7.56 ลานบาท (2553: ประมาณ 134.75  ลานดอลลาร
สหรัฐฯ และ 7.56 ลานบาท) คาบริการเปนไปตามอัตราที่ตกลงไวในสัญญา คิดตามจํานวนที่ใชจริงหรือคิดตามจํานวน
การติดตั้งอุปกรณรับสงสัญญาณปลายทาง 
  

จ) บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง โดยบริษัทที่เกี่ยวของกันมีภาระผูกพันในการใหบริการบํารงุรกัษา
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลทางบัญชี เปนระยะเวลา 1 ป โดยสามารถตอสัญญาได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทไมมีภาระผูกพันที่จะตองจาย 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 158,803 66,725 137,814 36,484 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ     
   ประเภทออมทรัพย 1,218,498 823,318 528,149 298,565 
เงินฝากประจํา 1,488,609 381,877 1,161,014 183,390 

รวม 2,865,910 1,271,920 1,826,977 518,439 

อัตราดอกเบีย้ถวัเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงิน     
ฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและเงิน     
ฝากประจํา  1.19% 1.93% 0.09% 0.11% 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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8 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2554  2553  2554  2553 

  (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา      

- กิจการที่เกี่ยวของกัน  6 38,998 28,988 228,631 44,543 

- กิจการอื่น   1,248,340  1,189,904 661,734 637,604 

รวม  1,287,338  1,218,892 890,365 682,147 
         

รายไดคางรับ      

- กิจการที่เกี่ยวของกัน  6 7,322 8,335 259,577 207,467 
- กิจการอื่น  133,066 85,947 122,680 76,877 

รวม  140,388 94,282 382,257 284,344 
      

ลูกหนี้อื่น      

-   คาใชจายจายลวงหนา  69,250 61,927 9,427 11,635 

-   เงินจายลวงหนา  50,799 51,540 36,272 32,976 

- อื่นๆ   78,539 104,011 5,810 59,812 

รวม  198,588 217,478 51,509 104,423 
      

รวมลูกหนี้การคา รายไดคางรับ      

   และลูกหนี้อื่น  1,626,314 1,530,652 1,324,131 1,070,914 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (278,282) (290,432) (123,415) (193,848) 

รวม  1,348,032 1,240,220 1,200,716 877,066 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้      

   สงสัยจะสูญสําหรับป  45,065 43,556 (5,869) 48,247 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 480,365 483,600 328,315 277,359 

เกินกําหนดชําระ:     

 นอยกวา 3 เดือน 272,420 242,573 309,383 105,846 
 3-6  เดือน 105,149 91,644 56,847 75,169 
 6-12 เดือน 110,336 86,555 53,535 28,528 
 มากกวา 12 เดือน 319,068 314,520 142,285 195,245 
รวม 1,287,338 1,218,892 890,365 682,147 
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (278,282) (290,432) (123,415) (193,848) 

สุทธ ิ 1,009,056 928,460 766,950 488,299 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทสําหรับลูกคาท่ัวไป มีระยะเวลาตั้งแต 30 วัน ถึง 60 วัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รอยละ 58 ของลูกหนี้การคาของบริษัทเปนลูกหนี้ภาครัฐ (2553: รอยละ 69) 

 
9 สินคาคงเหลือ  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 49,477 72,980 45,771 59,497 

งานระหวางทํา 5,807 8,261 - - 

สินคาสําเร็จรูป 252,717 396,768 158,415 237,976 

สินคาระหวางทาง 8,277 11,504 7,488 10,954 
 316,278 489,513 211,674 308,427 
หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย (74,953) (76,501) (54,117) (49,909) 
สุทธ ิ 241,325 413,012 157,557 258,518 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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10 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  439,868 400,530 830,200 813,500 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุน      
   ตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวม  141,290 168,209 - - 
ซื้อเงินลงทุน  - - 1,254 16,700 
กําไรท่ียังไมรับรูจากการลดสัดสวน      
   สัดสวนการลงทุนในบริษัทรวม  351 1,181 - - 
รายไดเงินปนผล 10 ฉ)  (130,052) (130,052) - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  451,457 439,868 831,454 830,200 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
 

งบการเงินรวม 
สัดสวนความเปน                         

เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  การดอยคา  สวนไดเสีย-สุทธิ  เงินปนผลรับ 
2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

(รอยละ)  (ลานบาท) 

บริษัทรวม 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จํากัด (มหาชน)  42.07 42.19 148 148 1,482 1,482 451 440 - - 451 440 130 130 

รวม   1,482 1,482 451 440 - - 451 440 130 130 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปน                    
 เจาของ ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปนผลรับ 
 2554 2553 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (รอยละ)     (ลานบาท) 
บริษัทยอย     

บริษัท ดทีีวี เซอรวิส จํากัด  100.00 100.00 399 ลานบาท  399 ลานบาท 399 399 - - 399 399 - 70 
Spacecode LLC 70.00 70.00 4 ลานดอลลารสหรัฐฯ  4 ลานดอลลารสหรัฐฯ 119 119 - - 119 119 - - 
บริษัท ไอพีสตาร จํากัด 99.96 99.94 2 ลานดอลลารสหรัฐฯ  2 ลานดอลลารสหรัฐฯ 154 152 - - 154 152 - - 
บริษัท สตาร นวิเคลียส จํากัด 100.00 70.00 -  - - - - - - - - - 
ไอพีสตาร อนิเตอรเนชั่นแนล              
   พีทีอ ี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 แคมโบเดยีน ดีทีว ีเน็ตเวิรค 

จํากัด 100.00 100.00 
 

600,000 ดอลลารสหรัฐฯ 
 

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

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส              
   พีทีอ ีจํากัด 51.00 51.00 15 ลานดอลลารสิงคโปร  15 ลานดอลลารสิงคโปร 137 137 - - 137 137 - - 

รวม     832 830 - - 832 830 - 70 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม ซึ่งกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียแตไมไดปรับปรุงใหแสดงขอมูลตามสัดสวนที่ถือหุนโดยกลุมบริษัท 
 

 สัดสวน
ความเปน
เจาของ 

  
สินทรัพย
หมุนเวียน 

  
สินทรัพยไม
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย
รวม 

  
หนี้สิน

หมุนเวียน 

  
หนี้สินไม
หมุนเวียน 

  
หนี้สิน
รวม 

  
รายได 
รวม 

  
คาใชจาย
รวม 

  
กําไร 
สุทธิ 

 (รอยละ)  (ลานบาท) 

ป 2554    

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด 
(มหาชน)  42.07 362 483 845 (303) (65) (368) 1,195 (970) 140 
รวม  362 483 845 (303) (65) (368) 1,195 (970) 140 

           

ป 2553           

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด 
(มหาชน)  42.19 317 540 857 (292) (96) (388) 1,140 (941) 168 
รวม  317 540 857 (292) (96) (388) 1,140 (941) 168 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของกลุมบริษัท เชนนิงตัน ซึ่งกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีรวมตามสัดสวนในงบการเงินรวม โดยแสดงตามสัดสวนของกลุมบริษัท 
จํานวนรอยละ 51 สวนแบงของกลุมบริษัท เชนนิงตัน นี้ไดรวมสวนแบงของ บริษัท เอ็มโฟน จํากัด และบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด จํานวนรอยละ 51 และรอยละ 24.99 
ตามลําดับ ซึ่งไดรวมอยูในงบการเงินรวม 
 
 สัดสวน

ความเปน
เจาของ 

  
สินทรัพย
หมุนเวียน 

  
สินทรัพยไม
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย
รวม 

  
หนี้สนิ

หมุนเวียน 

  
หนี้สินไม
หมุนเวียน 

  
หนี้สินรวม 

  
รายได 
รวม 

  
คาใชจาย
รวม 

  
ขาดทุน 
สุทธิ 

 (รอยละ)  (ลานบาท) 

ป 2554    

กลุมบริษัท เชนนิงตัน อินเวส
เมนทส พีทีอี จํากัด 51 318  3,871 4,189  (2,245) (472) (2,717) 1,237 (1,680)  (478) 

รวม  318  3,871 4,189  (2,245) (472) (2,717) 1,237 (1,680)  (478) 

              

ป 2553              

กลุมบริษัท เชนนิงตัน อินเวส
เมนทส พีทีอี จํากัด 51 428  4,128 4,556  (2,287) (416) (2,703) 1,524 (1,864)  (377) 
รวม  428  4,128 4,556  (2,287) (416) (2,703) 1,524 (1,864)  (377) 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่     
31 ธันวาคม 2554 มีดังตอไปนี้ 
 
บริษัทยอย 

 
ก) การเสนอจายเงินปนผลของบริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด (“IPA”) 
 
ระหวางไตรมาสที่ 2/2554 IPA ไดประกาศจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2553 ของ IPA แกผูถือหุน 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 4 ลานดอลลารออสเตรเลีย  เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2554  
 
ข) การซื้อหุนสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ไอพีสตาร จํากัด (“IPST”)  
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทไดตกลงซื้อหุนสามัญของ IPST เพิ่มเติมจํานวน 40,000 หุน ในราคาหุนละ 1 
ดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของ IPST ในราคารวม 40,000 ดอลลารสหรัฐฯ ผลจากการ
ตกลงซื้อหุนเพิ่มเติมนี้ ทําใหบริษัทถือหุนทุนชําระแลวของ IPST เปนจํานวนรอยละ 99.96  
 
ค) การซื้อสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท สตาร นิวเคลียส จํากัด (“STNU”) 
 
ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทไดซื้อสวนไดเสียใน STNU เพิ่มเติมคิดเปนรอยละ 30 เปนจํานวนเงิน 3 ดอลลารสหรัฐ 
(119 บาท) ทําใหสัดสวนความเปนเจาของเพิ่มข้ึนจากรอยละ 70 เปนรอยละ 100 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ
ของ STNU ในงบการเงินของกลุมบริษัท ณ วันที่ซื้อเปนเงินจํานวน 4.5 ลานบาท กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียท่ีไมมี
อํานาจควบคุมลดลงเปนจํานวน 1.56 ลานบาทและกําไรสะสมเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 1.56 ลานบาท 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเปนเจาของของกลุมบริษัทใน บริษัท สตาร นิวเคลียส จํากัด มีดังตอไปนี้  
 
  2554 
 งบการเงินรวม 
 (ลานบาท) 
ความเปนเจาของของบริษัท ณ 27 ธันวาคม  2.94 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเปนเจาของของบริษัทเพิ่มข้ึน 1.56 
สวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - 

ความเปนเจาของของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  4.50 

 
(ง) การขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จํากัด (“NTU”) 
 
ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทไดขายเงินลงทุนทั้งหมดใน NTU จํานวน 106,220 หุน คิดเปนรอยละ 88.52 เปน 
จํานวนเงิน 0.15 ลานบาท และรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเปนจํานวน 0.91 ลานบาท ซึ่งไดแสดงไวเปนสวน
หนึ่งในงบกําไรขาดทุน 

 
ผลกระทบตองบการเงินรวมจากการขายหุนของ NTU ณ วันที่ขายเงินลงทุนมีดังนี้ 

 2554 
 งบการเงินรวม 
 (ลานบาท) 
  
สินทรัพยรวมสุทธิลดลง  (1.36) 
หนี้สินรวมสุทธิรวมลดลง 1.99 
สวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึน (0.63) 
รวมสินทรัพยสุทธิลดลง (0.91) 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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กิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 
จ) การเสนอจายเงนิปนผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (“LTC”) 

 
ระหวางป 2553 ท่ีประชุมผูถือหุนของ LTC มีมติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินการประจําป 2552 ของ LTC แกผูถือ
หุน รวมท้ังสิ้นจํานวน 35 ลานดอลลารสหรัฐฯ เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนระหวางป 2553 และ 2554 รวม
เปนจํานวน 22.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ  

 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 ท่ีประชุมผูถือหุนของ LTC มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 
2553 แกผูถือหุนเปนจํานวนเงิน 15 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
 
บริษัทรวม 
 
ฉ) การเสนอจายเงนิปนผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของ CSL เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.25 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 148 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CSL มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลระหวางกาลใหแก           
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.27 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 160 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2554 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ช) การเพิ่มทุนและการลดทุนของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) 
 

การเพิ่มทุน 
 

ท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของ CSL เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  มีมติอนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 750,000 หุน คิดเปนรอยละ 
0.13 ของจํานวนทุนที่ออกและชําระแลวของ CSL เนื่องจากการเสนอจายเงินปนผลของ CSL ทําใหอัตราการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 5 มีการเปลี่ยนแปลง CSL ไดจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554  
 
การลดทุน 
 
ท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของ CSL เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  มีมติอนุมัติการลดทุนหุนสามัญ เนื่องจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิหุนสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ไดสิ้นสุดลงวันที่ 30 เมษายน 2553 และ 30
พฤษภาคม 2553 ตามลําดับ จํานวน 21,518,736 หุน คิดเปนรอยละ 3.63 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของ 
CSL และ CSL ไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่  21 เมษายน 2554 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 มีดังตอไปนี้ 
 
บริษัทยอย 
 
ก) การซื้อหุนสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ไอพีสตาร จํากัด (“IPST”) 
 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 บริษัทไดตกลงซื้อหุนสามัญของ IPST เพิ่มเติมจํานวน 512,902 หุน ราคาหุนละ 1 
ดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 0.26 ของทุนจดทะเบียนของ IPST ในราคารวม 512,902 ดอลลารสหรัฐฯ ผลจาก
การตกลงซื้อหุนเพิ่มเติมนี้ ทําใหบริษัทถือหุนทุนชําระแลวของ IPST เปนจํานวนรอยละ 99.94  

 
ข) การประกาศจายเงินปนผลของบริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด (“DTV”) 

 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท DTV มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.75 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 70 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือ
หุนในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 

 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 
(ค) การเสนอจายเงนิปนผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (“LTC”) 
 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553  ท่ีประชุมผูถือหุนของ LTC มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2552 ของ LTC แกผูถือหุน ของ LTC เปนจํานวนเงิน 30 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งไดรวมเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานประจําป 2552 ท่ีไดประกาศไปกอนหนานี้ จํานวน 10 ลานดอลลารสหรัฐฯ   
เงินปนผลระหวางกาลจํานวน 10 ลานดอลลารสหรัฐฯ ไดจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 4 มีนาคม 2553 
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ LTC มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลเพิ่มเติมจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2552 ของ LTC แกผูถือหุน ของ LTC จากเดิมจํานวนเงิน 30 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปน
จํานวนเงิน 35 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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บริษัทรวม 
 
(ง) การเสนอจายเงนิปนผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) 
 

เมื่อวันท่ี  7 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของ CSL มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลใหแกผู
ถือหุนจากผลการดําเนินงานของ CSL ประจําป 2552 สําหรับงวด 7 เดือนหลังใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 
0.27 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 158.67 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 4 พฤษภาคม 
2553 
 
เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท CSL มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 147.58 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแก
ผูถือหุนในวันที่ 7 กันยายน 2553 

 
จ) การเพิ่มทุนและการลดทุนของบริษัท  ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) 
 

การเพิ่มทุนของบริษัท  ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) 
 
ท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของ CSL เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553  มีมติอนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 2 
ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 5 จํานวน 2,750,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.43 ของจํานวนทุนที่ออกและชําระแลว
ของ CSL ซึ่งไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553  
 
การลดทุนของบริษัท  ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) 
 
ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของ CSL เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติการลดทุนหุนสามัญ เนื่องจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิหุนสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 1ไดสิ้นสุดลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 จํานวน 
5,678,038 หุน คิดเปนรอยละ 0.89 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของ CSL ซึ่งไดจดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553  
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การตัดหุนทุนที่ซื้อคืน และการลดทุนของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) 
 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CSL มีมติอนุมัติใหลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุน
ท่ีซื้อคืน ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับหุนซื้อคืน กําหนดใหตองจําหนายหุนที่ซื้อคืนใหหมดภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับแตการซื้อหุนคืนแลวเสร็จ โดยระยะเวลาในการจําหนายหุนซื้อคืนของ CSLไดครบ
กําหนดในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ดังนั้น CSL จึงลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนทุนที่ซื้อคืนจํานวน 51.7 
ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 12.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.04 ของทุนชําระแลวกอนลดทุน และ CSL ได
ดําเนินการจดทะเบียนการลดทุนชําระแลวจากทุนเดิมจํานวน 642,686,869 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท 
มูลคารวม 160,671,717.25 บาท เปนทุนใหมจํานวน 590,986,869 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท มูลคา
รวม 147,746,717.25 บาท CSL ไดดําเนินการจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2553 

 

ภาระผูกพัน 
 
ตามที่ระบุไวในสัญญารวมทุนระหวางกลุมบริษัทและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุม
บริษัทจะตองโอนหุนทั้งหมดใน LTC ใหแกรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไมคิด
คาตอบแทนใด ๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตใหดําเนินการในป 2564 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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11 อาคารและอุปกรณ 
 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิการเชา    รถยนตและ  สินทรัพย   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ  ระหวาง   
 อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  กอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553      
ราคาทุน 424,669 8,951,218 533,243 753,581 10,662,711 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (194,786) (4,822,880) (353,808) - (5,371,474) 
หัก ขาดทุนจากการดอยคาสะสม - (28,591) - - (28,591) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 229,883 4,099,747 179,435 753,581 5,262,646 

      
รายการระหวางปสิ้นสุด      

   วันที่ 31 ธันวาคม 2554      
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 229,883 4,099,747 179,435 753,581 5,262,646 
ซื้อสินทรัพย 18,948 354,363 97,054 1,923,279 2,393,644 
ขายสินทรัพย - สุทธิ (163) (38,627) (640) - (39,430) 
การตัดจําหนาย - สุทธิ (4) (25,946) (414) (522) (26,886) 
โอนสินทรัพย - สุทธิ 2,293 801,035 1,496 (872,710) (67,886) 
คาเสื่อมราคา (41,601) (1,010,024) (74,153) - (1,125,778) 
การปรับปรุงการแปลงคาเงินตรา      
   ตางประเทศ 10,721 173,420 4,990 25,823 214,954 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 220,077 4,353,968 207,768 1,829,451 6,611,264 
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554      
ราคาทุน 463,938 10,204,137 631,448 1,829,451 13,128,974 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (243,861) (5,821,577) (423,680) - (6,489,118) 
หัก ขาดทุนจากการดอยคาสะสม - (28,592) - - (28,592) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 220,077 4,353,968 207,768 1,829,451 6,611,264 
      

      
      



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินรวม 
 สิทธิการเชา    รถยนตและ  สินทรัพย   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ  ระหวาง   
 อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  กอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553      
ภายใตกรรมสทิธิ์ของกลุมบริษัท 272,560 4,576,912 170,393 1,016,144 6,036,009 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - 9,840 - 9,840 
 272,560 4,576,912 180,233 1,016,144 6,045,849 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  และ 
     1 มกราคม 2554 

     

ภายใตกรรมสทิธิ์ของกลุมบริษัท 229,883 4,099,747 153,732 753,581 5,236,943 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - 25,703 - 25,703 
 229,883 4,099,747 179,435 753,581 5,262,646 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554      
ภายใตกรรมสทิธิ์ของกลุมบริษัท 220,077 4,353,968 181,913 1,829,451 6,585,409 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - 25,855 - 25,855 

 220,077 4,353,968 207,768 1,829,451 6,611,264 

 
ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวน
แลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 2,653.68 ลานบาท (2553: 2,363.32 ลานบาท) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขาดทุนจากการดอยคาสะสมจํานวน 28.6 ลานบาท (2553:-28.6 ลานบาท) ประกอบดวย
ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณโครงการเครือขายโทรศัพทมือถือในระบบอนาล็อก (Analogue Mobile 
Telephone Network) ของกิจการที่ควบคุมรวมกัน ซึ่งหยุดดําเนินงานในระหวางป 2548 จํานวน 16.2 ลานบาทและ
ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณโครงขายโทรศัพททางไกลชนบทของกิจการที่ควบคุมรวมกันจํานวน 12.4 ลาน
บาท 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลคาตามบัญชีสุทธิของอาคารและอุปกรณ ไดรวมสินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาตให
ดําเนินการของบริษัท เอ็มโฟน จํากัด (“MFONE”) ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันจํานวนเงินประมาณ 1,997.73 
ลานบาท (2553: 2,317.96 ลานบาท) MFONE จะตองโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยดังกลาวใหแก รัฐบาลกัมพูชาเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตใหดําเนินการในวันที่ 4 มีนาคม 2571 (หมายเหตุ 32 ข) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สิทธิการเชา    รถยนตและ  สินทรัพย   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ  ระหวาง   
 อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  กอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553      
ราคาทุน 68,128 3,554,945 216,777 - 3,839,850 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (49,022) (2,551,991) (149,557) - (2,750,570) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 19,106 1,002,954 67,220 - 1,089,280 

รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่       
   31 ธันวาคม 2554      
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 19,106 1,002,954 67,220 - 1,089,280 
ซื้อสินทรัพย 10,445 308,227 20,402 1,720,641 2,059,715 
ขายสินทรัพย - สุทธิ (163) (38,625) (261) - (39,049) 
การตัดจําหนาย - สุทธิ - (2,635) (250) - (2,885) 
โอนสินทรัพย - สุทธิ - (100,499) (416) - (100,915) 
คาเสื่อมราคา (4,475) (330,938) (25,342) - (360,755) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 24,913 838,484 61,353 1,720,641 2,645,391 

      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554      
ราคาทุน 78,279 3,563,331 227,587 1,720,641 5,589,838 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (53,366) (2,724,847) (166,234) - (2,944,447) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 24,913 838,484 61,353 1,720,641 2,645,391 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สิทธิการเชา    รถยนตและ  สินทรัพย   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ  ระหวาง   
 อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  กอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553      
ภายใตกรรมสทิธิ์ของบริษัท 20,272 1,154,811 45,958 6,115 1,227,156 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - 8,749 - 8,749 

 20,272 1,154,811 54,707 6,115 1,235,905 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  และ 
     1 มกราคม 2554 

   

ภายใตกรรมสทิธิ์ของกลุมบริษัท 19,106 1,002,954 42,052 - 1,064,112 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - 25,168 - 25,168 

 19,106 1,002,954 67,220 - 1,089,280 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554    
ภายใตกรรมสทิธิ์ของกลุมบริษัท 24,913 838,484 35,812 1,720,641 2,619,850 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - 25,541 - 25,541 

 24,913 838,484 61,353 1,720,641 2,645,391 

 
ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว 
แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 2,048.28 ลานบาท (2553: 1,863.68 ลานบาท) 
 
ตนทุนการกูยืมซึ่งเกิดจากการกูยืมเพื่อสรางสินทรัพยระหวางกอสรางสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน
จํานวน 11.28 ลานบาท ไดถูกรวมอยูในตนทุนการซื้อสินทรัพยระหวางป 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อาคารและอุปกรณไดรวมงานระหวางกอสรางของโครงการดาวเทียมไทยคม 6 จํานวน 
1,720.64 ลานบาท โดยที่ดาวเทียมไทยคม 6 มีกําหนดการที่จะเริ่มใหบริการภายในป 2556 ภายใตสัญญาอนุญาตให
ดําเนินการกิจการดาวเทียมสื่อสารกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทจะตองโอนกรรมสิทธิ์
ในดาวเทียมไทยคม 6 ใหแกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อการกอสรางและการติดตั้งแลวเสร็จ 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ภาระผูกพันสําหรับรายจายฝายทุน 
 
รายจายฝายทุนที่ถือเปนภาระผูกพัน ณ วันที่รายงาน มีดังตอไปนี้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สกุลเงิน 2554  2553  2554  2553 
  (หลักพัน) 
โครงการไทยคม 4 ดอลลารสหรัฐฯ 26 270 26 270 
โครงการไทยคม 6 ดอลลารสหรัฐฯ 73,374 - 73,374 - 
โครงการ 120 องศาตะวันออก ดอลลารสหรัฐฯ 171,000 - 171,000 - 
ระบบเครือขายโทรศัพท ดอลลารสหรัฐฯ 7,601 12,296 - - 
รวม ดอลลารสหรัฐฯ 252,001 12,566 244,400 270 

รวมเปนเงินบาททั้งสิ้น  8,021,672 380,692 7,779,713 8,169 

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

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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12 อาคารและอุปกรณภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ คาใชจายรอตัดบัญชีและสินทรัพยไมมีตัวตน 

  

 งบการเงินรวม 
   อาคารและ         
 อุปกรณ         
   ภายใตสัญญา      สินทรัพย  รวม 
   อนุญาตให  คาใชจาย  คาความ  ไมมีตัวตน  สินทรัพย 
   ดําเนินการ  รอตัดบัญชี  นิยม  อื่น  ไมมีตัวตน 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553      
ราคาทุน 21,138,175 616,765 59,443 1,600,107 1,659,550 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (6,961,049) (575,712) - (554,772) (554,772) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 14,177,126 41,053 59,443 1,045,335 1,104,778 

รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31           
 ธันวาคม 2554     
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 14,177,126 41,053 59,443 1,045,335 1,104,778 
ซื้อสินทรัพย 1,987 96,124 - 4,807 4,807 
การตัดจําหนาย - สุทธิ - (4) (1,621) - (1,621) 
ขายสินทรัพย - สุทธ ิ - - - (196) (196) 
โอนสินทรัพย - สุทธ ิ - - - (249) (249) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (1,350,885) (31,703) - (99,892) (99,892) 
การปรับปรุงการแปลงคาเงินตรา 
   ตางประเทศ - - - 4,708 4,708 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 12,828,228 105,470 57,822 954,513 1,012,335 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554      
ราคาทุน 21,140,162 711,224 57,822 1,611,438 1,669,260 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (8,311,934) (605,754) - (656,925) (656,925) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ   12,828,228 105,470 57,822 954,513 1,012,335 

มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 15,527,788 57,466 57,743 1,150,326 1,208,069 

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ                 
1 มกราคม 2554 

 
14,177,126 

 
41,053 

 
59,443 

 
1,045,335 1,104,778 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 12,828,228 105,470 57,822 954,513 1,012,335 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและ     
 อุปกรณ     
 ภายใตสัญญา     
 อนุญาตให  คาใชจาย  สินทรัพย 
 ดําเนินการ  รอตัดบัญชี  ไมมีตัวตน 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553    
ราคาทุน 21,138,175 581,910 1,453,380 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (6,961,049) (542,969) (505,425) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 14,177,126 38,941 947,955 

    
รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 14,177,126 38,941 947,955 
ซื้อสินทรัพย 1,987  96,043 4,551 
ขายสินทรัพย - สุทธิ - - (196) 
โอนสินทรัพย - สุทธิ -  - (249) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (1,350,885)  (30,766) (90,032) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 12,828,228 104,218 862,029 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554    
ราคาทุน 21,140,162 677,953 1,457,487 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (8,311,934) (573,735) (595,458) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 12,828,228 104,218 862,029 

มูลคาสุทธิทางบัญชี    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 15,527,788 55,117 1,031,266 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 14,177,126 38,941 947,955 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 12,828,228 104,218 862,029 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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13 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีภายหลังจากการนํามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ไดแสดงรวมไว
ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 838,407 1,157,837 701,395 1,053,434 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (119,535) (130,807) - - 
สุทธ ิ 718,872 1,027,030 701,395 1,053,434 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชยกไปจะรับรูไดไมเกินจํานวนที่มีความ
เปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น  
 
บริษัทยอยมีรายการขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียังไมไดใชยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคตซึ่งไมรับรูอยูใน
งบการเงินรวม ดังตอไปนี้ 
 
 2554  2553 
ปท่ีหมดอายุ (พันบาท) 
2554 - 62,064 
2555  43,437  43,629 
2556 - 608 
2557 17,107  16,285 
2558 - 1,298 
2559 51,484  - 
ไมมีวันหมดอายุ  119,903  103,186 

รวม 231,931 227,070 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวางปมีดังนี้ 
 

งบการเงินรวม 
  บันทึกเปน (รายจาย)/รายได ใน   

ณ วันที่ 1  กําไรหรอื    ณ วันที่ 31 

มกราคม  ขาดทุน  สวนของ  ธันวาคม 

2554  (หมายเหตุ 28)  ผูถือหุน  2554 
(พันบาท) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย 133,127    (19,503)  5,911   119,535  
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  (2,355)  2,355   -   -  
อื่นๆ 35    (35)  -   -  

รวม 130,807    (17,183)  5,911   119,535  

   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ขาดทุนสะสม 976,526    (344,519)  -   632,007  
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 21,930    (4,949)  755   17,736  
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ 17,531    (4,385)  101   13,247  
คาเสื่อมราคา 10,375    (24,882)  20    (14,487) 
เงินมัดจํารับ 32,266   46,646   1,712   80,624  
ตนทุนทางการเงิน 23,546   -   1,203   24,749  
รายไดรับลวงหนา 6,941    (660)  400   6,681  
อื่นๆ 68,722   8,667   461   77,850  

รวม 1,157,837    (324,082)  4,652   838,407  

สุทธ ิ 1,027,030    (306,899)   (1,259)  718,872  



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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งบการเงินรวม 

  บันทึกเปน (รายจาย)/รายได ใน   

ณ วันที่ 1  กําไรหรอื    ณ วันที่ 31 

มกราคม  ขาดทุน  สวนของ  ธันวาคม 

2553  (หมายเหตุ 28)  ผูถือหุน  2553 
(พันบาท) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย 148,126  (1,004) (13,995) 133,127  
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (24,205) (250) 22,100  (2,355) 
อื่นๆ 21,668  - (21,633) 35  

รวม 145,589  (1,254) (13,528) 130,807  

    

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ขาดทุนสะสม 724,092  252,434  -  976,526  
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 25,579   (116) (3,533) 21,930  
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ 14,509  2,753  269  17,531  
คาเสื่อมราคา 11,498   (280) (843) 10,375  
เงินมัดจํารับ 28,214  4,052  -  32,266  
ตนทุนทางการเงิน 18,393  7,323  (2,170) 23,546  
รายไดรับลวงหนา 7,171  118  (348) 6,941  
อื่นๆ 72,799  1,847  (5,924) 68,722  

รวม 902,255  268,131  (12,549) 1,157,837  

สุทธ ิ 756,666  269,385  979  1,027,030  



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 1  บันทึกเปน (รายจาย)/รายได ใน  ณ วันที่ 31 

มกราคม  กําไรหรอื  สวนของ  ธันวาคม 

2554  ขาดทุน  ผูถือหุน  2554 
  (หมายเหตุ 28)     

(พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (2,320)  863   -   (1,457) 
ขาดทุนสะสม 976,526   (344,519)  -   632,007 
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ 14,973   (4,149)  -   10,824  
เงินมัดจํารับ 32,265   368   -   32,633  
อื่นๆ 31,991   (4,603)  -   27,388  

รวม 1,053,435   (352,040)  -   701,395 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 1  บันทึกเปน (รายจาย)/รายได ใน  ณ วันที่ 31 

มกราคม  กําไรหรอื  สวนของ  ธันวาคม 

2553  ขาดทุน  ผูถือหุน  2553 
  (หมายเหตุ 28)     

(พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (2,537) 217  - (2,320) 
ขาดทุนสะสม 724,092  252,434  - 976,526  
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ 11,953  3,020  - 14,973  
เงินมัดจํารับ  28,214  4,051  - 32,265  
อื่นๆ 25,576  6,415  - 31,991  

รวม 787,298  266,137  - 1,053,435  

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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14 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 447,777 372,011 446,612 370,178 
เงินมัดจําการประเมินภาษี  237,148 285,718 237,148 285,718 
เงินมัดจําอื่น 43,737 41,512 20,195 15,256 
 728,662 699,241 703,955 671,152 
หัก  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (38,929) (38,929) (38,929) (38,929) 

รวม 689,733 660,312 665,026 632,223 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สวนที่หมุนเวียน     
สวนของเงินกูยมืระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ     
   ภายในหนึ่งป      
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 111,335 190,214 - - 
เงินกูยืมจากบุคคลภายนอกอื่น 1,217,885 664,260 5,384 5,444 

รวมสวนของเงนิกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด     
   ชําระภายในหนึ่งป 1,329,220 854,474 5,384 5,444 
     

สวนของหุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ชําระภายในหนึ่งป 3,296,900 - 3,296,900 - 
     
รวมหนี้สินที่มดีอกเบี้ยระยะสั้น 4,626,120 854,474 3,302,284 5,444 
     

สวนที่ไมหมุนเวียน     
เงินกูยืมระยะยาว     
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,913,893 459,725 1,642,717 - 
เงินกูยืมจากบุคคลภายนอกอื่น 44,408 100,445 23,386 21,575 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 1,958,301 560,170 1,666,103 21,575 

     
หุนกูระยะยาว 3,692,948 6,983,709 3,692,948 6,983,709 

     
รวมหนี้สินที่มดีอกเบี้ยไมหมนุเวียน 5,651,249 7,543,879 5,359,051 7,005,284 
     

รวม 10,277,369 8,398,353 8,661,335 7,010,728 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกูยืมจากบุคคลภายนอกอื่นเปนเงินกูยืมของบริษัทยอยของกิจการที่ควบคุมรวมกัน
สําหรับโครงการเครือขายโทรศัพท จํานวนเงินประมาณ 1,206.38 ลานบาท (2553: 706.25 ลานบาท) โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 4.73 ตอป (2553: รอยละ 3.82 ตอป) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกูยืมดังกลาวไดถูกจัด
ประเภทเปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดกําหนดชําระภายในหนึ่งปท้ังจํานวน 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หุนกูระยะยาว 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหุนกูระยะยาวชนิดระบุชื่อผูถือไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 2 ชุด วงเงิน 7,000 ลานบาท มูลคาหนวยละ 1,000  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
วันที่จาํหนาย 

  
จํานวนหนวย 

(ลาน) 

  
จํานวนเงิน 
 (ลานบาท) 

  
อัตราดอกเบี้ย

(ตอป) 

  
กําหนด 
จายชําระ
ดอกเบี้ย 

  
กําหนดชําระคืนเงินตน 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 
(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       (10) 

สุทธิ            6,990 

 
บริษัทมีขอจํากัดที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข รวมทั้งการรักษาอัตราสวนทางการเงินที่กําหนดไวในขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถอืหุนกู 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมสามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2554  2553  2554  2553 

  (พันบาท) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ  8,398,353 8,789,226 7,010,728 7,058,241 
เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มข้ึน  2,156,217 - 2,156,217 - 
เงินกูยืมจากสญัญาเชาทางการเงิน  7,150 23,336 7,150 23,336 
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มข้ึนสุทธิ      
   จากคาใชจายทางการเงิน  1,620,484 115,703 1,620,484 - 
จายคืนเงินกูยืมระยะสั้น  (2,156,217) (80,869) (2,156,217) (73,351) 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (309,727) (351,312) (5,399) (3,168) 

คาใชจายในการจัดหาเงินกูยืม      
   ตัดจําหนาย 26 6,139 6,139 6,139 6,139 
เพิ่มข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง      
   สถานะเจาหนี้ - อาคารและอุปกรณ  460,018 15,717 - - 
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  94,952 (119,587) 22,233 (469) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  10,277,369 8,398,353 8,661,335 7,010,728 

 
บริษัทยอยบางแหงตองดํารงอตัราสวนทางการเงินตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืมระยะยาว 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมของกลุมบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมท้ังสิ้น     
- อัตราคงที่ 7,045,766 7,042,166 7,018,618 7,010,728 
- อัตราลอยตวั 3,231,603 1,356,187 1,642,717 - 
รวม 10,277,369 8,398,353 8,661,335 7,010,728 

     
อัตราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
- เงินกูยืม 2.78% 2.65% 3.22% 3.78% 
- หุนกู 5.73% 5.73% 5.73% 5.73% 
 
มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม  มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

(พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554     
เงินกูยืม 3,287,521 3,267,412 1,671,487 1,669,275 

หุนกูระยะยาว 6,989,848 7,042,659 6,989,848 7,042,659 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553     
เงินกูยืม 1,414,644 1,413,155 27,019 27,019 

หุนกูระยะยาว 6,983,709 7,013,926 6,983,709 7,013,926 

 
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวคํานวณโดยใชวิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใชอัตราดอกเบี้ยสวนเพิ่มของเงิน
กูยืมของกลุมบริษัทท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูระยะยาว - สุทธิจากตนทุนทางการเงิน มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป 140,368 3,555,210 6,010 3,297,897 
เกินกวา 2 ป แตไมเกิน 5 ป 3,860,884 3,986,941 3,710,325 3,707,387 
เกินกวา 5 ป 1,649,997 1,728 1,642,716 - 
รวม 5,651,249 7,543,879 5,359,051 7,005,284 

 
วงเงินกูยืมจากธนาคาร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีวงเงินที่ยังไมไดใชจากธนาคารในประเทศและตางประเทศเปนจํานวน 798 
ลานบาท และ 26 ลานดอลลารสหรัฐฯ (2553: 799 ลานบาท และ 26 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 
 
สัญญาเงินกูระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 
 
บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 จํานวน 137 
ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 6 สัญญาเงินกูมีระยะเวลา 10 ป เงินกูยืม
ตามสัญญามีอัตราดอกเบี้ยเงินกูลอยตัวโดยอางอิงกับ LIBOR ท้ังนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูในการ
ดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การคํ้าประกัน การขายหรือโอนสินทรัพยและเงินลงทุน   



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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16 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 

เจาหนี้การคา         
-  บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของกัน 6  13,757  19,794 6,329  12,993 
-  บุคคลหรือกจิการอื่นๆ   323,407  511,035 119,416  292,738 

รวม   337,164  530,829 125,745  305,731 

         
เจาหนี้อื่น         
-  คาใชจายคางจาย   325,204  268,873 191,337  166,422 
-  อื่นๆ   65,507  60,869 28,397  40,553 

รวม   390,711  329,742 219,734  206,975 

         
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่   727,875  860,571 345,479  512,706 

 

17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
เงินมัดจํารับจากลูกคาระยะสั้น 41,047 34,182 32,923 25,673 
ภาษีอื่นๆ 63,319 33,142 16,655 7,855 
อื่นๆ 36,430 35,389 31,528 13,999 

รวม 140,796 102,713 81,106 47,527 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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18 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  
 
กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่งผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2554 ผลกระทบตองบการเงินไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 (ฌ) 
 
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน        
   ท่ีไมไดจัดใหมีกองทุน 167,308  150,876  95,542  88,604 

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 167,308  150,876  95,542  88,604 

 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ        
   วันที่ 1 มกราคม 150,876  131,691  88,604  77,515 
ผลประโยชนจายโดยโครงการ (6,993)  -  (6,091)  - 
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 21,092  19,185  13,029  11,089 
ลดลงจากการขายบริษัทยอย (891)  - -  - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,224  - -  - 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ  
   วันที่ 31 ธันวาคม 167,308 

 
150,876  95,542  88,604 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตนทุนบริการปจจุบัน 12,518  10,926  8,195  6,875 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 8,574  8,259  4,834  4,214 

รวม 21,092  19,185  13,029  11,089 

 
ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก) 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554  2553  2554  2553 

 (รอยละ) 
อัตราคิดลด 4.98  4.98  5.00  5.00 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 6.00  6.00  6.00  6.00 

 
19 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
เงินมัดจํารับจากลูกคาระยะยาว 168,191 99,971  156,847  89,173 
อื่นๆ 151,744 -  151,744  - 

รวม 319,935 99,971  308,591  89,173 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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20 ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน 
 

 มูลคาหุน  2554  2553 
 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
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 ธันวาคม       

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”) สวนเกินมูลคาหุน
นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่บริษัทออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอยมีจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือ โอนเปลี่ยนมือไมได และ
ไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุไมเกิน 5 ป ไดแก  ESOP - Grant I, ESOP - Grant II, ESOP - Grant 
III, ESOP - Grant IV  และ ESOP - Grant V ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาว ไดสิ้นสุดการใชสิทธิใน
ระหวางป 2550 ถึง 2554  



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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21 สํารอง 
 

สํารองประกอบดวย 
 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

องคประกอบอืน่ของสวนของผูถือหุน 
 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลตางการแปลงคาท้ังหมดจากงบการเงิน
ของหนวยงานในตางประเทศ 
 

22 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแสดงไดดังนี ้
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

 (พันบาท) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ (137,927)  (148,986)  -  - 
ภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบของ 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  -  -  - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 

 - สุทธิจากภาษีเงินได (137,927)  (148,986)   -  - 

        
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ผลกระทบทางภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แสดงไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 2554  2553 
 

จํานวน 
 

รายได 
 จํานวน

สุทธิ 
 

จํานวน 
 

รายได 
 จํานวน

สุทธิ 
 กอนภาษ ี  (คาใชจาย)  หลังภาษ ี  กอนภาษ ี  (คาใชจาย)  หลังภาษ ี
   ภาษี      ภาษี   

 (พันบาท) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม            
ผลตางจากการแปลงคา 

งบการเงินตางประเทศ 
 

(137,927) 
  

- 
  

(137,927) 
  

(148,986) 
  

- 
  

(148,986) 

รวมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (137,927)  -  (137,927)  (148,986)  -  (148,986) 

            
23 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจ / สวนงานภูมิศาสตร เปน
รูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุม
บริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 
สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
 
สวนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม 
สวนงาน 2  การขายและบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอินเตอรเน็ตและสื่อ 
สวนงาน 3  การขายและบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพทในประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สวนงาน 4 อื่น ๆ 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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สวนงานภูมิศาสตร 
 
ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานที่ตั้ง
ของลูกคา 
 
สวนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดําเนินงานหลักเกี่ยวกับการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเตอรเน็ตและสื่อ และบริการจัดพิมพและโฆษณาในสมุดรายนามผูใชโทรศัพทฉบับธุรกิจ 
สวนงานในประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการดําเนินงานหลัก
เกี่ยวกับการบริหารวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจดาวเทียม การขายและบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
โทรศัพท สวนงานในประเทศออสเตรเลียมีขอบเขตการดําเนินงานหลักเกี่ยวกับการขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจดาวเทียม 
 
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 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 
 บริการธุรกิจดาวเทียม  บริการอินเตอรเนต็และสื่อ  บริการระบบโทรศัพท  อื่นๆ  ปรับปรุงรายการบัญชี  งบการเงินรวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
รายได 5,737,747 4,627,394 392,729 642,747 1,181,913 1,466,762 - - (58,518) (37,150) 7,253,871 6,699,753 
สวนแบงกําไรสุทธิในบริษัทรวม - - 141,290 168,208 - - - - - - 141,290 168,208 
ตนทุนขายและบริการ (3,893,845) (3,978,254) (333,465) (515,427) (1,308,459) (1,377,288) - - 63,012 20,399 (5,472,757) (5,850,570) 
คาใชจายในการขายและบริหาร (1,099,336) (999,056) (103,602) (132,446) (280,843) (294,729) (51,036) (60,899) 6,611 14,486 (1,528,206) (1,472,644) 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 744,566 (349,916) 96,952 163,082 (407,389) (205,255) (51,036) (60,899) 11,105 (2,265) 394,198 (455,253) 
รายไดอื่น     149,913 107,350 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน     (84,755) (90,079) 
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุน       
   ทางการเงินและภาษีเงินได     459,356 (437,982) 
ตนทุนทางการเงิน     (478,886) (496,412) 
ขาดทุนจากการดําเนินงาน     (19,530) (934,394) 
ภาษีเงินได     (482,715) 134,948 
สวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม     12,219 (6,261) 

ขาดทุนสุทธิ     (490,026) (805,707) 
      

สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน 22,666,558 20,996,316 265,347 271,988 3,996,695 4,399,684 1,194 22,819 (244,632) 2 (262,567) 26,685,162 25,428,240 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  78,943 - 
บริษัทรวม     451,457 439,868 

รวมสินทรัพย     27,215,562 25,868,108 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 บริการธุรกิจดาวเทียม  บริการอินเตอรเนต็และสื่อ  บริการระบบโทรศัพท  อื่นๆ  ปรับปรุงรายการบัญชี  งบการเงินรวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 

หนี้สินจําแนกตามสวนงาน 1,594,494 1,329,388 140,423 122,997 1,013,601 1,576,674 962 5,919 (67,029) (108,452) 2,682,451 2,926,526  
เงินกูยืม           10,356,664 8,398,353 

รวม           13,039,115 11,324,879 

             
คาเสื่อมราคา 412,678 430,514 14,961 22,994 698,138 659,306 - - - - 1,125,777 1,112,814 
คาตัดจําหนาย  1,486,482 1,476,650 2,137 3,376 - - - - - - 1,488,619 1,480,026 

รวมคาเสื่อมราคาและ             

   คาตัดจําหนาย 1,899,160 1,907,164 17,098 26,370 698,138 659,306 - - - - 2,164,396 2,592,840 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางภูมิศาสตรในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553 มีดังนี้    
 2554  2553 
 (พันบาท) 
รายไดจากสวนงาน    
ประเทศไทย 2,796,458 2,792,907 
ประเทศกัมพูชา 799,895 1,014,046 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 615,786 671,738 
ประเทศออสเตรเลีย 1,087,656 1,049,881 
ประเทศจีน 15,288 31,374 
ประเทศอินเดีย 304,473 148,203 
ประเทศญี่ปุน 877,465 315,273 
ประเทศอื่นๆ 898,140 844,539 
รวม 7,395,161 6,867,961 

 

ผลการดําเนินงานจากสวนงาน   
ประเทศไทย 1,303,177 1,144,427 
ประเทศกัมพูชา (407,608) (317,900) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 73,728 156,055 
ประเทศออสเตรเลีย 346,599 106,281 
ประเทศจีน (474,418) (458,700) 
ประเทศอินเดีย (176,385) (324,414) 
ประเทศญี่ปุน 245,761 (37,640) 
ประเทศอื่นๆ (516,656) (723,362) 
รวม 394,198 (455,253) 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 2554 2553 
 (พันบาท) 
สินทรัพยถาวร   
ประเทศไทย 15,906,280 15,537,605 
ประเทศกัมพูชา 2,095,069 2,420,454 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,599,910 1,553,395 
ประเทศออสเตรเลีย 221,950 190,597 
ประเทศจีน 41,323 94,205 
ประเทศอินเดีย 227,035 242,919 
ประเทศญี่ปุน 158,269 132,846 
ประเทศอื่นๆ 307,461 413,582 
รวม 20,557,297 20,585,603 

 

สินทรัพยถาวรประกอบดวย อาคารและอุปกรณ อาคารและอุปกรณภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ คาใชจายรอ

ตัดบัญชีและสินทรัพยไมมีตัวตน 

 
24 รายไดจากการขายและการใหบริการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
รายไดจากการขาย 994,279 1,410,360 557,735 637,280 
รายไดจากการใหบริการ 6,259,592 5,289,393 4,029,814 3,180,908 

รวม 7,253,871 6,699,753 4,587,549 3,818,188 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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25 รายไดอื่น 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหาร - - - 44,737 
รายไดดอกเบี้ย 47,011 30,939 34,453 34,159 
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ 29,740 5,453 28,999 4,876 
อื่นๆ 73,162 70,958 140,367 44,829 

รวม 149,913 107,350 203,819 128,601 

 
26 คาใชจายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับตาง ๆ ดังนี้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ 1,125,778 1,112,814 360,755 397,136 
คาตัดจําหนายของอาคารและอปุกรณภายใต     
   สัญญาอนุญาตใหดําเนินการคาใชจาย     
      รอตัดบัญชีและสินทรัพยไมมีตัวตน 1,482,480 1,473,887 1,471,683 1,445,605 
คาตัดจําหนายคาใชจายในการจัดหาเงินกูยืม 6,139 6,139 6,139 6,139 
คาใชจายพนักงาน 1,128,048 993,126 718,252 603,492 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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27 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ถึง อัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุมบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 3 ถึง อัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
โดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต 
 

28 ภาษีเงินได  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2554  2553  2554  2553 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดปจจุบัน  (175,816) (134,437) - - 
      
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว  53,328 269,385 (1,384) 266,137 
การลดภาษีเงินได - รอการตัดบัญชี  (360,227) - (350,656) - 
 13 (306,899) 269,385 (352,040) 266,137 

      
รวมภาษีเงินได  (482,715) 134,948 (352,040) 266,137 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 

 งบการเงินรวม 
 2554  2553 

 
อัตราภาษ ี
(รอยละ) 

 
 

(พันบาท) 
 

อัตราภาษ ี
(รอยละ) 

 
 

(พันบาท) 
ขาดทุนสําหรับป   (502,245)    (799,446) 
คาใชจายภาษีเงินไดรวม    482,715    (134,948) 
ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม   (19,530)    (934,394) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 30      5,859  30    280,318 
การลดภาษีเงินได - รอการตัดบัญชี   (360,227)    - 
ผลกระทบจากความแตกตางของอัตราภาษีสําหรับ
กิจการในตางประเทศ 

      6,494        27,436 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี     69,729      110,905 
ผลกระทบจากรายไดท่ีรับรูตางงวด        
กันระหวางบัญชีและภาษี   (162,436)    (94,947) 

ผลกระทบจากคาใชจายท่ีไมสามารถหักภาษีได   (37,731)    (152,763) 
การใชขาดทุนทางภาษีท่ีเดิมไมไดบันทึก       7,048    - 
ผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปนสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชี 

  
 

(11,451) 
   

 
(36,001) 

รวม 2,472  (482,715)  14    134,948 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553 

 
อัตราภาษ ี
(รอยละ)  

 
(พันบาท)  

อัตราภาษ ี
(รอยละ)  

 
(พันบาท) 

ขาดทุนสําหรับป   (475,996)    (770,995) 
คาใชจายภาษีเงินไดรวม   352,040    (266,137) 

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม   (123,956)    (1,037,132) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 30  37,187  30  311,140 
การลดภาษีเงินได - รอการตัดบัญชี   (350,656)    - 
ผลกระทบจากรายไดท่ีรับรูตางงวด        
   กันระหวางบัญชีและภาษี   (11,124)    - 
ผลกระทบจากคาใชจายท่ีไมสามารถหัก        
   ภาษีไดและคาใชจายท่ีรับรูตางงวดกัน        
   ระหวางบัญชีและภาษี   (27,447)    (45,003) 
รวม 284  (352,040)  26  266,137 

 
 การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล – ปจจุบัน 

 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5 
กันยายน 2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษีเฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาหา
รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
และยังไดรับสิทธิในการลดภาษีเงินไดนิติบุคคลแหงพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่  475 แต
ไมเกินรอบระยะเวลาบัญชี 2553 ท่ีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่  31 ธันวาคม  2553 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล – ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ลงเหลือ
รอยละ 23 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ท่ีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรอย
ละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 
 

เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี รัฐบาลไดตราพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 530) พ.ศ. 2554 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกลาวกําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 
เหลืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของ
กําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 
2557 ตามลําดับ  
 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดพิจารณาในเรื่องนี้แลว มีความเห็นวา อัตราภาษีท่ีคาดไดคอนขางแนท่ี
ควรนํามาใชในการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ควรเปนอัตรารอยละตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กลาวคืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 และรอยละ 20 สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2556 เปนตนไป  
 

29 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
 
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการบริการโทรคมนาคมเฉพาะรายไดในสวนที่ไดรับจากตางประเทศของดาวเทียมไทยคม 3 
สิทธิประโยชนท่ีสําคัญ ไดแกการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น โดยเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 
2540 ท้ังนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ สําหรับธุรกิจที่รับการสงเสริม 
 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546  บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2544 สําหรับกิจการบริการโทรคมนาคมเฉพาะรายไดในสวนที่ไดรับจากตางประเทศของโครงการดาวเทียมไอพี
สตาร สิทธิประโยชนท่ีสําคัญไดแกการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมนั้น 
ท้ังนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ สําหรับธุรกิจที่ไดรับการสงเสริม 
 

ในป 2554 บริษัทมีรายไดในสวนที่ไดรับสิทธิประโยชนจํานวน 1,040 ลานบาท (2553: 538 ลานบาท) 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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30 ขาดทุนตอหุน 
 
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คํานวณจากขาดทุนสําหรับปท่ี
เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคํานวณดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท/พันหุน) 
ขาดทุนสําหรับป (490,026) (805,707) (475,996) (770,995) 
ขาดทุนทีเ่ปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท  
   (ขั้นพื้นฐาน) (490,026) (805,707) (475,996) (770,995) 

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

ขาดทุนตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.45) (0.74) (0.43) (0.70) 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ขาดทุนตอหุนปรับลด 
 
ขาดทุนตอหุนปรับลดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คํานวณจากขาดทุนสําหรับปท่ีเปน
สวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปหลังจากที่ไดปรับปรุง
ผลกระทบของหุนปรับลดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท/พันหุน) 
ขาดทุนที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท  
   (ข้ันพื้นฐาน)  (490,026) (805,707) (475,996) (770,995) 
ขาดทุนที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท 
   (ปรับลด) (490,026) (805,707) (475,996) (770,995) 

     
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 

     

ขาดทุนตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.45) (0.74) (0.43) (0.70) 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 

 
กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน กลุมบริษัทไดกูยืมเงินสําหรับรายจายฝายทุน ซึ่งตองจายอัตราดอกเบี้ยท้ังแบบคงที่และแบบลอยตัว 
รวมท้ังมีรายการขาย และรายการซื้อท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นฝายบริหารของกลุมบริษัทจึงทํารายการตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว  
 
กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อชวยในการบริหารสภาพคลองของเงินสด กลยุทธท่ีใชในการปองกันความ
เสี่ยงไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยไดปองกันโดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ใหกูยมื สวน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดข้ึนจากการขายในอนาคตไดปองกันโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาและสิทธิในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา ท้ังนี้เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในอนาคตของรายการขาย รายการซื้อและการกูยืม การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงข้ึนอยูกับ
นโยบายของกลุมบริษัท  ซึ่งกําหนดระดับความเสี่ยงท่ีสามารถรองรับไดตามประเภทของรายการและคูคา 
 
กลุมบริษัทไมอนุญาตใหมีการใชเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเปนทางการคาเพื่อเก็งกําไร การทําตราสาร
อนุพันธทุกประเภทตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารกอนทําสัญญา 
 
ผูบริหารฝายการเงินมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย รายงานผูบริหารประกอบดวย รายละเอียดของตนทุน และราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยท่ียังคงคางอยู 
นอกจากนี้ยังไดมีการวิเคราะหเปรียบเทียบความเสี่ยงท่ีมีอยูกับระดับความเสี่ยงท่ีผูบริหารกําหนดใหเปนระดับความ
เสี่ยงที่สามารถรับไดครอบคลุมถึงความเสี่ยงในเรื่องเงินลงทุนโดยมีการกําหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การบริหารจัดการทุน 
 
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ี
มีสวนไดเสียอื่น ตลอดจนเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อใหมีความสอดคลองและสามารถสนับสนุน
แผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนตางๆ อันจะเปนการสรางมูลคา และเสริมความมั่นคงทางการเงิน
ใหกับกลุมบริษัท  
 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาและการขายสินคาท่ีเปน
เงินตราตางประเทศ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจาก
การมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  
 2554 2553 
 เงินตรา  เงินตรา  
 ตางประเทศ เงินบาท ตางประเทศ เงินบาท 

 (หลักลาน) 

สินทรัพย     
ดอลลารสหรัฐฯ 56.55 1,784.32 28.41 852.55 
ดอลลารออสเตรเลีย 23.23 740.93 18.52 563.82 
ลาวกีบ 24,703.10 96.34 20,732.57 76.71 
ดอลลารสงิคโปร 0.01 0.31 0.01 0.34 
อินเดียรูป 444.80 238.19 443.93 277.06 
ญ่ีปุนเยน 78.02 31.55 51.54 18.90 
อินโดนีเซียรูป 42.73 140.65 92.76 0.29 
รวม  3,032.29  1,789.67 

     
     



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินรวม  
 2554 2553 
 เงินตรา  เงินตรา  
 ตางประเทศ เงินบาท ตางประเทศ เงินบาท 

 (หลักลาน) 
หนี้สิน     
ดอลลารสหรัฐฯ 170.19 5,417.44 89.59 2,714.33 
ดอลลารออสเตรเลีย 10.10 328.06 7.07 219.15 
ลาวกีบ 153,748.84 615.00 123,421.94 469.00 
ดอลลารสงิคโปร 0.15 3.62 0.14 3.39 
อินเดียรูป 45.43 29.19 45.62 32.70 
ญ่ีปุนเยน - - 1.53 0.57 
อินโดนีเซียรูป 89.95 337.05 45.06 0.16 
รวม  6,730.36  3,439.30 

 
สินทรัพยท่ีเปนเงินตราตางประเทศสวนใหญเปนเงินฝากธนาคารและลูกหนี้การคา สวนหนี้สินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศสวนใหญเปนเจาหนี้การคา เจาหนี้ - อาคารและอุปกรณ และเงินกูยืม 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 

 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อของกลุมบริษัทมีลักษณะที่ไมมีการกระจุกตัวอยางมีนัยสําคัญ  กลุมบริษัทมีนโยบายที่
จะทําใหแนใจไดวากลุมบริษัทจะขายสินคาและใหบริการแกลูกคาท่ีมีประวัติสินเชื่อท่ีอยูในระดับที่มีความ
เหมาะสม คูสัญญาในอนุพันธทางการเงินและรายการเงินสดเปนสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถืออยู
ในระดับสูง 
 
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท รวมท้ังจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารตางๆ เพื่อสํารองใน
กรณีท่ีมีความจําเปนและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด 
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การกําหนดมูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ัง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน  และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะ
ของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 
 
ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน เงินให
กูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้การคา เจาหนี้ - อาคารและอุปกรณ เจาหนี้กิจการที่
เกี่ยวของกัน และเงินกูยืมระยะสั้น มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดที่สั้น มูลคา
ยุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูระยะยาวไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 
 

32 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกีย่วของกัน 
 
ก) สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
 

บริษัทไดรับสิทธิจากกระทรวงคมนาคมใหดําเนินการโครงการดาวเทียมสื่อสารโดยใหบริษัทมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการใหบริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารท้ังภายในและตางประเทศ และมีสิทธิเก็บคาใชวงจร
ดาวเทียมจากผูใชวงจรดาวเทียมเปนระยะเวลา 30 ป ตามสัญญาลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่งไดมีการแกไขลงวันที่ 
22 มีนาคม 2535 ซึ่งปจจุบันสัญญาดังกลาวอยูภายใตการดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(“MICT”) 
 
ภายใตสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทจะตองจายผลประโยชนตอบแทนแก MICT ในอัตรารอยละของรายได
คาบริการท่ีบริษัทไดรับหรืออยางนอยเทากับเงินขั้นต่ําท่ีระบุไวในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตนทุน            
คาอนุญาตใหดําเนินการขั้นต่ําคงเหลือ 731 ลานบาท (2553: 806 ลานบาท) นอกจากนี้ภายใตสัญญาดังกลาวขางตน 
บริษัทยอมใหดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามสัญญาฉบับนี้ตกเปน
กรรมสิทธิ์ของ MICT เมื่อไดดําเนินการกอสรางและติดตั้งเรียบรอยแลว 
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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 11) 

 
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 เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี จํากัด 
ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทเปนผูถือหุนในอัตรารอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญา
รวมทุนเมื่อครบกําหนด 25 ป (ป 2564) กลุมบริษัทจะตองโอนหุนของ LTC ท่ีถืออยูท้ังหมดใหแกรัฐบาลของ สปป. 
ลาว โดยไมคิดคาตอบแทน (หมายเหตุ 10) ตามขอตกลงเบื้องตนของสัญญารวมทุน LTC ตองลงทุนในโครงการที่
ไดรับสิทธิตามที่ระบุในสัญญารวมทุนขางตนในประเทศลาวเปนจํานวนเงินไมต่ํากวา 400 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ภายในระยะเวลา 25 ป โดยกําหนดการลงทุนเปนงวดตามที่กําหนดในสัญญารวมทุนขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 LTC มียอดเงินที่จะตองลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 67.33 ลานดอลลารสหรัฐฯ (2553: 81.45 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

 
ง) สัญญาดําเนินกิจการในประเทศไทยของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมที่เกี่ยวกับการรับสงสัญญาณโทรทัศนและ

สัญญาณบริการอินเตอรเน็ตผานดาวเทียม และการใหบริการอินเตอรเน็ต 
 

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทไดทําสัญญากับบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) เพื่ออนุญาตให CSL สามารถใหบริการรับสงสัญญาณโทรทัศน และ
สัญญาณบริการอินเตอรเน็ตผานดาวเทียม เปนเวลา 22 ป นับจากวันที่ 9 สิงหาคม 2537 ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 
2559  
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ปจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กทช.”)) เปนผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการใหบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทย โดยบริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัท 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 

 
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 266.68 ลานบาท) โดย LTC 
จะตองรับโอนสินทรัพยดังกลาวเมื่อโครงการแลวเสร็จในรูปแบบของการกูยืมเงินจากรัฐบาล ในราคารอยละ 30 ของ
มูลคาอุปกรณโครงการซึ่งไมรวมคาท่ีปรึกษาของโครงการ โดยมีอัตราดอกเบี้ยของเงินกู 4% ตอป LTC ไดบันทึก
สินทรัพยโครงการและเงินกูยืมท่ีเกี่ยวกับโครงการดังกลาวเปนจํานวนเงิน 70.1 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2553 ณ 
วันที่31 ธันวาคม 2554 LTC ไดจายชําระคืนเงินกูยืมสําหรับ Phase 4, 5 และ 6 เปนจํานวนเงินรวม 21.8 ลานบาท 
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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. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวนหุนภายใตสิทธิการ
ซื้อหุนคืนคงเหลือ 0.08 ลานหุน (2553: 0.12 ลานหุน) 

 
ซ) สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย
ในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได ดังนี้ 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงิน 2554  2553  2554  2553 
  (หลักพัน) 

ไมเกิน 1 ป บาท 19,567 41,323 19,567 41,323 
 เยน 4,347 362 4,347 362 
 ดอลลารสหรัฐฯ 6,740 7,306 5,441 5,713 
 รูป 5,352 4,622 5,352 4,622 
 รูเปยห 40,500 39,500 40,500 39,500 
 ริงกิต 54 116 54 116 
 กีบ 147,994 - - - 
 เปโซ 2,061 2,977 2,061 2,977 
 ดอลลารออสเตรเลีย 164 89 - - 
รวมเปนเงินบาท  247,481 272,220 200,219 221,222 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สกุลเงิน 2554  2553  2554  2553 
  (หลักพัน) 

เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป บาท 16,418 43,201 16,418 43,201 
 เยน 1,087 453 1,087 453 

 ดอลลารสหรัฐฯ 12,784 10,731 6,405 4,582 

 รูป 6,153 4,532 6,153 4,532 
 ริงกิต 4 67 4 67 
 กีบ 689,103 614 - - 
 เปโซ - 1,970 - 1,970 

 ดอลลารออสเตรเลีย 633 86 - - 
รวมเปนเงินบาท  451,114 376,431 224,738 187,477 

      
เกินกวา 5 ป บาท 13,017 16,559 13,017 16,559 
 ดอลลารสหรัฐฯ 4,830 2,389 3,416 - 
 กีบ 134,235 187,009 - - 
รวมเปนเงินบาท  167,292 89,640 121,747 16,559 

      
รวมเปนเงินบาททั้งสิ้น  865,887 738,291 546,704 425,258 
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ฌ) ภาระผูกพันอื่น 
 
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอรออฟเครดิต และหนังสือ
คํ้าประกันอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้ 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สกุลเงิน 2554 2553 2554 2553 
  (หลักพัน) 
คาอนุญาตใหดําเนินการขั้นต่ําท่ีตอง       
   จายใหกระทรวงเทคโนโลย ี      
   สารสนเทศและการสื่อสาร บาท 284,000 222,000 284,000 222,000 
สัญญาขายอปุกรณไอพีสตาร บาท 644 522 644 522 
สัญญาเชาดาวเทียมของลูกคา ดอลลารสหรัฐฯ 2,398 1,442 2,398 1,442 
 บาท 492,198 487,000 492,198 487,000 
สัญญาการดําเนินการจัดตั้งสถานี       
   IPSTAR Gateway ดอลลารสหรัฐฯ - 379 - 379 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ      
   ลวงหนา ดอลลารออสเตรเลีย - 2,318 - - 
 บาท - 730,702 - 730,702 
เลตเตอรออฟเครดิต ดอลลารสหรัฐฯ 250 472 - 222 
อื่น ๆ บาท 3,332 3,405 3,322 3,322 
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33 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 
 การประเมินภาษีเงินไดที่ประเทศอินเดีย 
 

บริษัทและเจาพนักงานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับประเภทรายได และภาระ
ภาษีสําหรับรายไดจากการใหบริการชองสัญญาณดาวเทียม โดยเจาพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นวารายไดของ
บริษัทจากการใหบริการชองสัญญาณดาวเทียมใหกับผูใชบริการที่มีถิ่นที่อยูและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศอินเดียแต
สามารถรับชมและเขาใจไดโดยผูรับชมในประเทศอินเดียเปนรายไดประเภทคาสิทธิหรือ-Royalty-ตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดของประเทศอินเดีย และอนุสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอินเดีย รายไดดังกลาวของบริษัทจึงตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 บริษัทไมเห็นดวยกับ
ความเห็นดังกลาว โดยบริษัทมีความเห็นวารายไดจากการใหบริการชองสัญญาณดาวเทียมเปนรายไดจากการทํา
ธุรกิจ (business income) เมื่อบริษัทไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดดังกลาวจึงไมตองเสีย
ภาษีในประเทศอินเดีย  
 
แตกรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและไดทําการประเมินภาษีเงินได เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและ
ดอกเบี้ย จากรายไดท่ีบริษัทไดรับจากผูใชบริการของบริษัท สําหรับปประเมิน 2541 - 42 ถึง 2550 - 51 (วันที่ 1 
เมษายน 2540 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2550) เปนจํานวนเงินรวม 779.5 ลานรูป (ประมาณ 459 ลานบาท) เบี้ยปรับและ
ดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของกับเบี้ยปรับเปนจํานวนเงินรวม 566.1 ลานรูป (ประมาณ 333 ลานบาท)  
 
ท้ังนี้บริษัทไดนําใบภาษีหัก ณ ท่ีจาย ท่ีผูใชบริการในประเทศอินเดียไดหักภาษี ณ ท่ีจายไวจนถึงปประเมิน         
2550 - 51 เปนเงินจํานวนสุทธิ 487.6 ลานรูป (ประมาณ 287 ลานบาท) ซึ่งบางสวนเปนภาษี หัก ณ ท่ีจายท่ีลูกคาเปน
ผูรับผิดชอบจายแทนบริษัท วางเปนหลักประกันสําหรับภาษีเงินได  เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย รวมถึง
เบี้ยปรับและดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของกับเบี้ยปรับ และบริษัทยังไดวางเงินประกันเพิ่มเติมเปนเงินจํานวน 460.2 ลานรูป 
(ประมาณ 271 ลานบาท) โดยบริษัทไดแสดงเงินประกันดังกลาวไวเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ไดมีคําตัดสินวารายไดของบริษัท จากการ
ใหบริการชองสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไมถือวาเปนคาสิทธิ (royalty) เมื่อบริษัทไมมีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดดังกลาวจึงไมตองเสียภาษีในประเทศอินเดีย สําหรับเบี้ยปรับและดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ
กับเบี้ยปรับที่กรมสรรพากรอินเดียไดทําการเรียกเก็บจากบริษัทใหถือวาไมมีผลและ ITAT ไดมีคําสั่งใหยกเลิกการ
เรียกเก็บเบี้ยปรับสําหรับปประเมินภาษี 2541-42, 2542-43, 2543-44, 2544-45 และ 2545-46 ท่ีกรมสรรพากรเรียก
เก็บจากบริษัท และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไมไดยื่นอุทธรณคําตัดสินในเรื่องเบี้ยปรับสําหรับปประเมิน
ภาษีดังกลาวตอศาล High Court ดังนั้น คําตัดสินของ ITAT ในเรื่องของเบี้ยปรับจึงถือเปนที่สุด และเมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไดแจงคืนหลักประกันที่บริษัทไดวางไวสําหรับเบี้ยปรับและ
ดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของกับเบี้ยปรับสําหรับปประเมิน 2541- 42 ถึง 2544 – 45 เปนจํานวนเงิน 162.4 ลานรูป (ประมาณ 
96 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-459-ลานบาท) จะถูกบันทึกเปนคาใชจายแตบริษัท       
ไมตองจายชําระเพราะบริษัทไดถูกหักภาษี ณ ท่ีจายและไดวางเงินประกันในสวนภาษีเงินไดไวครบถวนแลว    
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34 เหตุการณอื่น 
 
ก) ตามที่ไดมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553  ซึ่ง

มีสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทและบริษัทในกลุมอยูหลายประการนั้น บริษัทเห็นวาผลของคําพิพากษาฎีกานั้นจํากัดอยู
แตเฉพาะในประเด็นที่วาทรัพยสินบางสวนของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสมควร 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 
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35 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
ก) การเสนอจายเงินปนผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CSL เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2555 กรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลในอัตรา
หุนละ 0.27 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 160 ลานบาท ท้ังนี้การเสนอจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ CSL 
 

ข) การเพิ่มทุน และการลดทุน 
 
การเพิ่มทุน 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CSL เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555  กรรมการมีมติอนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 175,000 หุน คิดเปนรอยละ 
0.03 ของจํานวนทุนที่ออกและชําระแลวของ CSL เนื่องจากการเสนอจายเงินปนผลของ CSL ตามหมายเหตุ 34 (ก) ทํา
ใหอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 5 มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
คณะกรรมการจะไดนําเสนอตอผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป 
 
การลดทุน 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CSL เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555  คณะกรรมการมีมติอนุมัติการลดทุนหุนสามัญ 
เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิหุนสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 4 ไดสิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  จํานวน 
2,311,557 หุน คิดเปนรอยละ 0.39 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของ CSL ซึ่งคณะกรรมการจะไดนําเสนอตอ
ผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป 
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36 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจาก
ยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
2556 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

2556 

   

ปจจุบันกลุมบริษัทไดถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได กอนการบังคับใชแลว  
 

ผูบริหารคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใชและถือปฏิบัติ โดย
ผูบริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีอาจมีผลกระทบตองบการเงินใน
งวดที่ถือปฏิบัติ  มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) – ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 

 

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินตางๆที่ใชในการรายงาน 
ซึ่งเปนสกุลเงินที่พิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ  มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 21 กําหนดใหกิจการ ระบุสกุลเงินที่ใชรายงานและแปลงคารายการที่เปนสกุลตางประเทศใหเปน
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21  ไดใหคํานิยามสําหรับ เงินตราตางประเทศ กลาวคือ เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจาก
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ 
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ผูบริหารกําหนดสกุลเงินที่ใชรายงานของบริษัทเปนสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
21 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 จะไมไดรบัผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอสินทรัพย 
หนี้สิน และ กําไรสะสมของบริษัท 
 

37 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินของป 2553 ไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงิน
ของป 2554 ดังนี้ 
 

 2553 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กอนจัด  จัด  หลังจัด  กอนจัด  จัด  หลังจัด 
 ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน          

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 1,022,742  217,477  1,240,219  772,643  104,423  877,066 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 253,626  (219,177)  34,449  115,881 (104,423) 11,458 
สินทรัพยไมมีตัวตน 1,103,078  1,700  1,104,778  947,955 - 947,955 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 530,829  329,742  860,571  305,731 206,975  512,706 
คาใชจายคางจาย 261,448  (261,448)  -  166,422   (166,422) - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 171,007  (68,294)  102,713 88,080 (40,553) 47,527 

   -     -  

          

การจัดประเภทรายการใหมนี้เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา 




