
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554  งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ือง
ท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของ
บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2555 งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วน
หน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 
 
 
 
 
(วินิจ ศิลามงคล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม 2555 



บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2555 และ 31 ธันวำคม 2554

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2555 2554 2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,079,757          2,865,910          2,908,942          1,826,977          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 1,445,451          1,348,032          1,120,397          1,200,716          
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4,861                 3,165                 136,919             121,027             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3 99,427               78,943 202,913             161,109             
สินคา้คงเหลือ 276,351             241,325             145,149             157,557             
คา่เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 24,636               46,549               22,193               43,477               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 80,498               94,743               17,818               24,384               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,010,981          4,678,667          4,554,331          3,535,247          

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                    -                    22,137               28,352               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                    -                    1,665,383          693,815             
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 5 -                    -                    137,639             137,639             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 467,409             451,457 -                    -                    
อาคารและอุปกรณ์ 6 7,305,298          6,611,264          3,546,071          2,645,391          
อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 6 12,157,723        12,828,228        12,157,723        12,828,228        
คา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี 6 100,230             105,470             99,239               104,218             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 963,393             1,012,335          819,544             862,029             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 812,724             838,407             654,889             701,395             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 735,544             689,733             710,525             665,026             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,542,321        22,536,894        19,813,150        18,666,093        

รวมสินทรัพย์ 28,553,302        27,215,561        24,367,481        22,201,340        

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2555 และ 31 ธันวำคม 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2555 2554 2555 2554
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมนุเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 730,721             727,875             402,216             345,477             
เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 284,442             465,593             209,944             39,722               
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 13,509               2,258                 688,882             4,110                 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 99,864               79,295               -                    -                    
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 8 4,912,374          4,626,120          3,304,254          3,302,284          
เงินรับล่วงหนา้คา่บริการจากลูกคา้ 750,560             328,265             449,155             91,267               
ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย 581,593             264,616             544,443             205,167             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 86,139               146,268             -                    -                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 124,849             140,796             75,475               81,106               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 7,584,051          6,781,086          5,674,369          4,069,133          

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว 8 5,952,167          5,651,249          5,726,879          5,359,051          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7 172,491             167,308             95,269               95,542               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 105,465             119,535             -                    -                    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 382,687             319,936             371,628             308,591             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,612,810          6,258,028          6,193,776          5,763,184          

รวมหนีสิ้น 14,196,861        13,039,114        11,868,145        9,832,317          

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2555 และ 31 ธันวำคม 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2555 2554 2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 9
   ทุนจดทะเบียน 5,660,412          5,660,412          5,660,412          5,660,412          

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 5,479,688          5,479,688          5,479,688          5,479,688          
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 4,301,990          4,301,990          4,301,990          4,301,990          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 413,853             413,853             413,853             413,853             
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,889,832          3,732,489          2,303,805          2,173,492          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 233,842             211,349             -                    -                    
รวมส่วนของบริษทั 14,319,205        14,139,369        12,499,336        12,369,023        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 37,236               37,078               -                    -                    
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 14,356,441        14,176,447        12,499,336        12,369,023        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 28,553,302        27,215,561        24,367,481        22,201,340        

-                    -                    -                    -                    

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับแต่ละงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้ 3
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,925,538          1,861,806          1,254,507          1,113,662          
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                    -                    -                    10,568               
รายไดอ่ื้น 27,991               29,226               46,109               25,770               
รวมรำยได้ 1,953,529          1,891,032          1,300,616          1,150,000          

ค่าใช้จ่าย 3
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 1,148,710          1,275,154          698,978             759,239             
ตน้ทุนคา่อนุญาตให้ด าเนินการ 193,193             140,378             187,354             135,364             
คา่ใชจ่้ายในการขาย 53,992               50,504               20,601               21,180               
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 257,861             332,076             128,645             165,914             
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 11,554               11,368               11,361               11,242               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 46,778               8,801                 33,975               -                    
ตน้ทุนทางการเงิน 114,699             120,698             103,860             103,533             
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,826,787          1,938,979          1,184,774          1,196,472          

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 38,409               42,886               -                    -                    
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 165,151             (5,061)               115,842 (46,472)

ภาษีเงินได้ (50,174)             (16,114)             (24,057)             3,541                 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 114,977             (21,175)             91,785               (42,931)             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 114,977             (24,558)             91,785               (42,931)             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    3,383                 -                    -                    

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 114,977 (21,175) 91,785 (42,931)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 11
ขั้นพ้ืนฐาน 0.10 (0.02) 0.08 (0.04)

ปรับลด 0.10 (0.02)                 0.08 (0.04)

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับแต่ละงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2555 2554 2555 2554

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 114,977             (21,175)             91,785               (42,931)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 46,723               84,076               -                    -                    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด

   - สุทธิจำกภำษี 46,723               84,076               -                    -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 161,700             62,901               91,785               (42,931)             

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 160,550             58,789               91,785               (42,931)             
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,150                 4,112                 -                    -                    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 161,700             62,901               91,785               (42,931)             

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับแต่ละงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้ 3
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3,832,354          3,431,896          2,460,162          2,072,787          
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                    -                    -                    10,393               
รายไดอ่ื้น 53,483               40,576               123,370             41,849               
รวมรำยได้ 3,885,837          3,472,472          2,583,532          2,125,029          

ค่าใช้จ่าย 3
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 2,363,265          2,446,225          1,467,358          1,454,941          
ตน้ทุนคา่อนุญาตให้ด าเนินการ 382,421             275,559             370,276             264,068             
คา่ใชจ่้ายในการขาย 86,667               87,911               38,799               37,063               
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 581,858             648,319             287,830             326,708             
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 22,910               24,395               22,590               24,144               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 34,346               22,671               11,644               -                    
ตน้ทุนทางการเงิน 230,900             240,677             208,216             205,714             
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,702,367          3,745,757          2,406,713          2,312,638          

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 83,389               87,037               -                    -                    
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 266,859             (186,248)           176,819 (187,609)

ภาษีเงินได้ (109,516)           (1,347)               (46,506)             34,372               

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 157,343             (187,595)           130,313             (153,237)           

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 157,343             (191,645)           130,313             (153,237)           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    4,050                 -                    -                    

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 157,343 (187,595) 130,313 (153,237)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 11
ขั้นพ้ืนฐาน 0.14 (0.17) 0.12 (0.14)

ปรับลด 0.14 (0.17)                 0.12 (0.14)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับแต่ละงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2555 2554 2555 2554

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 157,343             (187,595)           130,313             (153,237)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 22,561               124,284             -                    -                    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด

   - สุทธิจำกภำษี 22,561               124,284             -                    -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 179,904             (63,311)             130,313             (153,237)           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 179,746             (68,319)             130,313             (153,237)           
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 158                    5,008                 -                    -                    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 179,904             (63,311)             130,313             (153,237)           

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับแต่ละงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลสะสม

การลดสดัส่วน รวม ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น เงินลงทนุ ผลต่างจาก องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ ในบริษทัยอ่ย การแปลงคา่ ของส่วนของ รวมส่วนของ ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร และบริษทัร่วม งบการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 5,479,688 4,301,990 413,853 4,357,853 333,830 (253,520) 80,310            14,633,694 44,958 14,678,652 

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 ปรับปรุงใหม่ 5,479,688 4,301,990 413,853 4,222,515 333,830 (253,520) 80,310 14,498,356 44,873 14,543,229 

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก าไรท่ียงัไมรั่บรู้จากการลดสดัส่วนการลงทนุในบริษทัร่วม 5 -                  -                  -                  -                  183                 -                  183                 183                 -                  183                 

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น -                  -                  -                  -                  183                 -                  183                 183                 -                  183                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไร (ขาดทนุ) -                  -                  -                  (191,645) -                  -                  -                  (191,645) 4,050 (187,595)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  123,326           123,326           123,326 958 124,284 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  (191,645)         -                  123,326           123,326           (68,319)           5,008              (63,311)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2554 5,479,688 4,301,990 413,853 4,030,870 334,013 (130,194) 203,819 14,430,220 49,881 14,480,101 

0 0 0 

งบกำรเงนิรวม
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10



บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับแต่ละงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลสะสม

การลดสดัส่วน รวม ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น เงินลงทนุ ผลต่างจาก องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ ในบริษทัยอ่ยและ การแปลงคา่ ของส่วนของ รวมส่วนของ ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัร่วม งบการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 5,479,688 4,301,990 413,853 3,732,489 331,366 (120,017) 211,349           14,139,369 37,078 14,176,447 

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก าไรท่ียงัไมรั่บรู้จากการลดสดัส่วนการลงทนุในบริษทัร่วม 5 -                  -                  -                  -                  90                   -                  90                   90                   -                  90                   

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น -                  -                  -                  -                  90                   -                  90                   90                   -                  90                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไร -                  -                  -                  157,343 -                  -                  -                  157,343 -                  157,343 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  22,403            22,403            22,403 158                 22,561            

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  157,343           -                  22,403            22,403            179,746           158                 179,904           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2555 5,479,688 4,301,990 413,853 3,889,832 331,456 (97,614) 233,842 14,319,205 37,236 14,356,441 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
งบกำรเงนิรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 11



บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ทุนเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้บริษทั

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2554 ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 5,479,688 4,301,990 413,853 2,714,387 12,909,918 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                           -                           -                           (64,899) (64,899)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2554 ปรับปรุงใหม่ 5,479,688 4,301,990 413,853 2,649,488 12,845,019 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ขาดทุน -                           -                           -                           (153,237) (153,237)                  

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                           -                           -                           (153,237)                (153,237)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2554 5,479,688 4,301,990 413,853 2,496,251 12,691,782 
-                           -                           -                           322,759.00            322,759.00              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2555 ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 5,479,688 4,301,990 413,853 2,173,492 12,369,023 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไร -                           -                           -                           130,313 130,313 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                           -                           -                           130,313                 130,313                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2555 5,479,688 4,301,990 413,853 2,303,805 12,499,336 

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 157,343 (191,645) 130,313 (153,237)

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 6 541,074 543,861 133,524 181,907

คา่ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ภายใต้

   สญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 6 671,863 669,842 671,863 669,842

คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี 6 19,605 11,892 19,344 11,427

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 52,018 49,772 44,721 44,827

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 1 41,000 -                    -                    -                    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัของพนกังาน 7 6,433 6,207 4,214 4,098

ดอกเบ้ียรับ (41,252) (19,849) (29,753) (13,854)

ตน้ทุนทางการเงิน 230,900 240,677 208,216 205,714

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 11,308 98,242 21,204 2,240

คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 8 8,788 3,838 3,053 3,838

ตดัจ าหน่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8 (1,643) (794) (1,643) (794)

(กลบัรายการ) คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 4 (41,895) 44,870 (14,461) 2,978

ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    4,050 -                    -                    

คา่เผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 4,350 27,919 4,313                28,575

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (4,365) (581) (55,326)             10

การตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1,478 10,022 1,478                505

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 (83,389) (87,037) -                    -                    

ภาษีเงินได้ 109,516 1,347 46,506              (34,372)

1,683,132 1,412,633 1,187,566 953,704

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,262) (104,135) 88,973 (185,942)

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,695) (2,204) (15,892) (21,243)

สินคา้คงเหลือ (20,460) 45,022 26,865 34,703

คา่เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 21,913 34,269 21,284 34,162

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (28,714) 11,592 16,269 12,643

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,390) (7,121) (1,390) (6,810)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (5,492) (75,231) 38,018 (116,274)

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,251 3,200 12,456 (6,985)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 422,295 144,406 357,889 226,161

ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย 316,977 235,648 339,276 234,568

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (19,155) 50,404 3,091 41,640

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 62,752 14,776 63,037 15,563

จ่ายภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 7 (7,086) (6,091) (7,086) -6,091

รับดอกเบ้ีย 29,413 16,209 19,116 11,983

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,462,479 1,773,377 2,149,472 1,221,782

จ่ายภาษีเงินได้ (203,498) (218,465) (50,263) (41,757)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,258,981 1,554,912 2,099,209 1,180,025

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับเงินปันผล 67,527 62,525 -                    -                    

เงินจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย -                    -                    (299,251)           -                    

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ -1,174,027 (919,654) (1,000,649) (782,542)
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -1,271 (802) -1,271 -802
ขายอาคารและอุปกรณ์ 6,462 1,304 176,227 397
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3 -19,770 -                    -40,348 -                    
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    6,192 -4,817
เงินจ่ายเพ่ือคา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี (14,365)             (60,026) -14,365 -59,944
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,863)               (2,181) -2,379 (2,183)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน -1,138,307 -918,834 -1,175,844 -849,891

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น -                    395,646 -                    395,646            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 356,342 3,038 356,342            3,038                

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 8 -69,195 (120,664) (2,708)               (2,622)               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 19,881 -                    -                    -                    

จ่ายดอกเบ้ีย -214,441 (239,230) (195,620)           (203,047)           
เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงิน 92,587 38,790 158,014 193,015

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 1,213,261 674,868 1,081,379 523,149

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,865,910         1,271,920         1,826,977         518,439            

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินงวด 586                   1,276                586                   1,276                

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 4,079,757 1,948,064 2,908,942 1,042,864

0 0

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 205,357 202,435 174,560 161,269

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มลูทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 
5  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 
6  รายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผกูพนั 
7  ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังาน 
8  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9  ทุนเรือนหุน้ 
10  ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
11  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
12  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
14  เหตุการณ์อ่ืน 
15  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
16  การจดัประเภทรายการใหม่ 
   
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 41.14) ซ่ึงเป็น           
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทั บริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการ
ใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ไอพีสตาร์ บริการเน้ือหาส าหรับเครือข่ายบรอดแบนด ์จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ บริการศูนยข์อ้มูล
อินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุดรายนามผูใ้ช้
โทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ บริการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการ
ดา้นวิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเลคโทรนิคส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์สหรัฐอเมริกา มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน และญ่ีปุ่น  
 
บริษทัไดท้ าสญัญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใชว้งจรดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจะหมดอายใุนปี 2564 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
  จดัตั้ง 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

   2555 2554 

บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั  ใหบ้ริการศูนยก์ารประชุมผา่น

อินเตอร์เน็ต และบริการเน้ือหา
ส าหรับเครือข่ายบรอดแบนดแ์ละจดั
จ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์

ไทย 
 
 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ของดาวเทียมไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

99.96 99.96 

     
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 
 

ใหบ้ริการเทคโนโลยีบรอดแบนดท่ี์
ใชก้บัดาวเทียมไทยคม 4 

เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
Spacecode LLC 
 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสารและอิเลคโทร
นิคส์ 

สหรัฐอเมริกา 70 70 

     
ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล พีทีอี จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ของดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร์ 100 100 

     
ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส 
จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ของดาวเทียมไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     

บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี 
เน็ตเวิร์ค จ ากดั 

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์

กมัพชูา 100 100 

     



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

19 
 

     
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  จดัตั้ง 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2555 2554 
บริษทั ไอพีสตาร์ 
ออสเตรเลีย พีทีวาย จ ากดั 

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และช่องสญัญาณ
ดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษทัย่อยทางอ้อม     
บริษัทย่อยของบริษัท ไอพีสตาร์ จ ากัด    
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์
จ ากดั 

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และช่องสญัญาณ
ดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศนิวซีแลนด ์

นิวซีแลนด ์ 100 100 

     
กจิการที่ควบคมุร่วมกนัของบริษทั  
เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ 
พีทีอี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุนดา้น
การส่ือสารโทรคมนาคมในระดบั
นานาชาติ 

สิงคโปร์ 51 51 

    
บริษัทย่อยของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี  จ ากัด    
บริษทั เอม็โฟน จ ากดั 
 
 

ใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และอินเตอร์เน็ต 

กมัพชูา 51 51 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกันของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี  จ ากัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิ
เคชัน่ส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ
และอินเตอร์เน็ต 

ลาว 24.99 24.99 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงมีขาดทุนสะสมจ านวนเงินประมาณ 
870.69 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 600.05 ล้านบาท) และมีขาดทุนสะสมเกินทุนของผูถื้อหุน้จ านวนเงินประมาณ 
481.14 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 212.15 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารมีความเช่ือว่าบริษทัย่อยของกิจการ
ท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวมีความสามารถในการด าเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดและสามารถช าระหน้ีสินและ
ภาระผกูพนัทางการเงินท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั งบการเงินของบริษทัดงักล่าวยงัคงจดัท าข้ึนตามหลกัการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ผูบ้ริหารไดป้ระมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเงินลงทุนเป็นจ านวนเงิน 41 ลา้น
บาท โดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั การประมาณการผลขาดทุนดงักล่าวไดถู้กบนัทึกเป็นขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าในงบการเงินส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555  

 
2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง     
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554           
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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(ข) สกลุเงินที่น าเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ  

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ      
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
การประมาณการ 
 
การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ 
 
การค านวณหน้ีสินโครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมติฐานของอตัรามรณะและอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 7 
 
ประมาณการค่าเผ่ือ 
 
การค านวณประมาณการค่าเผื่อส าหรับลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือและอ่ืนๆนั้นจะเก่ียวเน่ืองกบัสมมติฐานของการ
วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ สินคา้ท่ีคา้งนาน และ
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนในอนาคต 
 
การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
 
สมมติฐานเก่ียวกบัอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง 
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3 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผา่นบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมความถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบักิจการไม่ว่า
จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว
ซ่ึงมีอ านาจชักจูง หรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการ
พิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ถือหุน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 41.14 (31 ธันวาคม 2554: ร้อยละ 41.14) ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั รายการท่ี
กลุ่มบริษทัมีกบับริษทัในกลุ่ม Intouch กลุ่ม Cedar กลุ่ม Aspen และกลุ่ม Temasek จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ส าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษทัคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั โดย
ค านวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์อน่ึงรายการระหว่างบริษทักบั Codespace, Inc. คิดราคากนัตามอตัรา
ค่าบริการรายชัว่โมงบวกดว้ยค่าใชจ่้ายเบิกจ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 
2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
รายได้  

รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  373,967  284,151 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 296  4,101  -  1,292 
บริษทัร่วม  2,550  2,532  2,520  2,520 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 16,856  15,878  13,055  12,741 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43  250  -  - 
        
รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  25,031  9,239 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 1,024  295  2,090  603 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 158  53  158  - 
รวมรำยได้ 20,927  23,109  416,821  310,546 

        
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่าย        

การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  13,935  10,402 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 934  894  1,897  1,821 
บริษทัร่วม 5,225  5,392  5,225  5,349 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 613  208  115  8 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,696  3,532  3,665  3,469 
        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        

บริษทัยอ่ย -            -  670  482 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (2,261)  -  (4,615)  - 
บริษทัร่วม 677  957  628  881 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 18,722  4,056  7,840  3,833 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 767  -  -  - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 11,734  11,530  11,541  11,404 
รวมค่ำใช้จ่ำย 40,107  26,569  40,901  37,649 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 
2554 สรุปไดด้งัน้ี   

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
รายได้        
รายได้จากการขายและบริการ        
บริษทัยอ่ย -   -   735,956   501,175 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 592  7,760  -  1,560 
บริษทัร่วม  5,100  5,086  5,040  5,040 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 34,233  32,016  26,019  25,721 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 95   523   -   - 
        
รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  84,037  22,787 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 1,931  591  3,942  1,205 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 158  53  158  - 
รวมรำยได้ 42,109  46,029  855,152  557,488 

 
ค่าใช้จ่าย        
การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  27,461  20,030 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 1,867  1,857  3,749  3,787 
บริษทัร่วม 10,695  9,808  10,695  9,723 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 936  305  188  14 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,066  12,880  7,010  6,890 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัยอ่ย -  -  1,228  753 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 38  27  77  56 
บริษทัร่วม 1,402  1,599  1,303  1,383 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 20,321  7,059  9,323  6,238 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 992  -  -  - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 23,269  24,719  22,949  24,468 
รวมค่ำใช้จ่ำย 66,586  58,254  83,983  73,342 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั       

ลกูหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  315,620  219,790 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 29,645  29,306  2,566  3,455 
บริษทัร่วม 899  899  899  899 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 17,238  8,635  4,530  4,487 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98  158  -  - 
รวม 47,880  38,998  323,615  228,631 
        

รายได้ค้างรับ         
บริษทัยอ่ย -  -  2,629  252,714 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 340  339  -  - 
บริษทัร่วม 7,560  2,520  7,560  2,520 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,504  4,463  4,389  4,343 
รวม 12,404  7,322  14,578  259,577 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ         
   - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 60,284  46,320  338,193  488,208 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (875)  -  -  - 
สุทธิ 59,409  46,320  338,193  488,208 
        

ลูกหนี ้- กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัใหญ่ 43  -  43  - 
บริษทัยอ่ย -  -  37,717  27,103 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4,660  3,165  99,001  93,924 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 158  -  158  - 
รวม 4,861  3,165  136,919  121,027 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
        

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิกำรที่ควบคุมร่วมกนั 99,427  78,943  202,913  161,109 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.97 - 3.49 ต่อปี 
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม (31 ธันวาคม 2554: ร้อยละ 3.04 - 3.55 ต่อปี) 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  78,943     -  161,109     - 
เพ่ิมข้ึน 19,770  -  40,348  - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ 714  -  1,456  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 99,427  -  202,913  - 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  76  357 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 1,931  621  3,940  1,267 
รวม 1,931  621  4,016  1,624 
        

เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่บริษทัย่อย -  -  22,137  28,352 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.24 ต่อปี (31 ธันวาคม 2554: ร้อย
ละ 6.27 - 6.33 ต่อปี)  
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 
และ 2554 มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  28,352  208,540 
ลดลง -  -  (6,192)             - 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (23)  4,113 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน    -  -  22,137  212,653 
    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  369  201 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 391  328  332  332 
บริษทัร่วม 5,500  5,547  5,486  5,533 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6,734  7,882  92  263 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,179  -  1,179  - 
รวม 13,804  13,757  7,458  6,329 
        

เจ้ำหนี ้- กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  686,842  1,234 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 628  1,248  1,281  2,547 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 12,236  379  759  329 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 645  631  -  - 
รวม 13,509  2,258  688,882  4,110 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั       
บริษทัยอ่ย -  -  153,271  29,684 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 262  261  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6  6  -  - 
รวม 268  267  153,271  29,684 

        
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  57,598  4,129 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,446  936  7,032  1,910 
บริษทัร่วม 1,071  1,070  1,071  1,070 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 944  452  935  422 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,228  2,837  1,119  2,228 
รวม 8,689  5,295  67,755  9,759 

        
หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  10  2,031 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 160  144  160  144 
รวม 160  144  170  2,175 

        
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 99,864  79,295  -  - 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  79,295  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน 19,881  -  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ 688  -  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 99,864  -  -  - 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.97 - 3.49 ต่อปี 
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม (31 ธันวาคม 2554: ร้อยละ 3.04 - 3.55 ต่อปี) 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 11,385  11,206  11,192  11,080 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 170  162  170  162 
- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 179  162  179  162 

รวม  11,734  11,530  11,541  11,404 
        

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 22,570  24,071  22,250  23,820 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 340  324  340  324 
- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 359  324  359  324 

รวม  23,269  24,719  22,949  24,468 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตลอดเวลาท่ีผา่นมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั การซ้ือเหล่าน้ีมี
ระยะเวลาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลกูคา้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปีและเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนกรรมการเหล่าน้ี
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
ภาระผกูพนัส าหรับกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองเพ่ือแสดงความมัน่ใจทางการเงิน (Letter of Comfort) ใหแ้ก่ธนาคารต่างๆ ของบริษทัย่อย
ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ภายใตห้นงัสือดงักล่าวบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในอตัราส่วนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาจนกว่าบริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัดงักล่าวจะช าระหน้ีทั้งหมดให้แก่ธนาคารแลว้ นอกจากน้ีบริษทัไดใ้ห้ค ายืนยนัแก่ธนาคารผูใ้ห้กูย้ืมเงินของ
บริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเหล่าน้ีว่าบริษทัจะให้การสนับสนุนทางการเงินท่ีจ าเป็นแก่บริษทัย่อยของ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เพ่ือใหไ้ดค้วามมัน่ใจว่าบริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะมีความสามารถในการจ่าย
ช าระหน้ีภายใตส้ัญญาเงินกูต่้างๆ ท่ีบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท าไวก้บัธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการออกหนงัสือรับรองขา้งตน้ใหแ้ก่ธนาคารของบริษทัย่อยของ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เป็นจ านวนเงิน 1.32 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2554: 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)  

 
สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  
 
ก) บริษทัได้ท าสัญญากับบริษทัร่วมแห่งหน่ึง โดยบริษทัร่วมมีภาระผูกพนัในการให้บริการส่งสัญญาณข้ึนสู่

ดาวเทียม (Uplink) เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยบริษทัมีภาระผกูพนัต่อบริษทัร่วมท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการ
ดงักล่าวตามสญัญาอีกเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 4.20 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: ประมาณ 8.39 ล้านบาท) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) บริษทัไดท้ าสัญญากบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึง โดยกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัในการให้
ด าเนินการ ดูแล บ ารุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (หรือเกตเวย)์ ไอพีสตาร์ในประเทศกมัพูชาให้
ด าเนินการปกติ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยบริษทัมีภาระผกูพนัต่อกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีจะตอ้งช าระ
ค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2554: 
ประมาณ 0.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 
ค) บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญากบับริษทัย่อย โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระค่าสิทธิ 

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

 
ง) บริษทัไดท้ าสญัญาในการด าเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ให้บริการไอพีสตาร์และให้
ค าปรึกษา บริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการ
ดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 109.47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 2.52 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2554: ประมาณ 115.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 7.56 ล้านบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา 
คิดตามจ านวนท่ีใชจ้ริงหรือคิดตามจ านวนการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 

 
จ) บริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหน่ึง โดยบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนัมีภาระผูกพนัในการให้บริการ

บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลทางบญัชี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสามารถต่อสัญญาได ้บริษทัมีภาระ
ผกูพนัต่อบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นเงินประมาณ 2.82 ลา้นบาทต่อปี   
(31 ธันวาคม 2554 บริษัทไม่มีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่าย) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 

ลกูหนีก้ารค้า         
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 47,880  38,998  323,615  228,631 

- กิจการอ่ืน   1,247,395  1,248,340  646,645  661,734 

  1,295,275  1,287,338  970,260  890,365 
         

รายได้ค้างรับ         
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 12,404  7,322  14,578  259,577 
- กิจการอ่ืน  110,409  133,066  125,388  122,680 
  122,813  140,388  139,966  382,257 
         

ลกูหนีอ่ื้น         

-   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  90,042  69,250  8,507  9,427 
-   เงินจ่ายล่วงหนา้  90,134  50,799  80,958  36,272 
- อ่ืนๆ   72,673  78,539  16,621  5,810 
  252,849  198,588  106,086  51,509 
         

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ         

   และลูกหนีอ้ืน่  1,670,937  1,626,314  1,216,312  1,324,131 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (225,486)  (278,282)  (95,915)  (123,415) 

สุทธิ  1,445,451  1,348,032  1,120,397  1,200,716 
         

  2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 
(กลบัรำยกำร) หนีสู้ญและหนีส้งสัย         
จะสูญส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด
วนัที่ 30 มถุินำยน  (41,895)  44,870  (14,461) 

  
2,978 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 381,743  480,365  487,559  328,315 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 392,036  272,420  239,462  309,383 
 3 - 6 เดือน 214,191  105,149  94,944  56,847 
 6 - 12 เดือน 47,378  110,336  26,491  53,535 
 มากกวา่ 12 เดือน 259,927  319,068  121,804  142,285 
 1,295,275  1,287,338  970,260  890,365 
หัก   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (225,486)  (278,282)  (95,915)  (123,415) 
สุทธิ 1,069,789  1,009,056  874,345  766,950 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัส าหรับลกูคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั  

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิกำรที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2555  2554  2555  2554 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่  
30 มิถุนายน  

(พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  451,457  439,868  831,454  830,200 
เงินลงทุนเพ่ิม  -  -  971,568  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  83,389  87,037  -  - 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการลด         
   สดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วม 
   ยอ่ยและบริษทัร่วม 

 90  183  -  - 
รายไดเ้งินปันผล  (67,527)  (62,525)  - - - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน  467,409  464,563  1,803,022  830,200 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555        
และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
                       เงินปันผลรับ 
 สัดส่วนความเป็น                  ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ  ส าหรับงวดหกเดือน 
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30   30 

 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 

 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษัทร่วม                            
บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ                            
จ ากดั (มหาชน)  42.07  42.07  148  148  1,482  1,482  467  451  -  -  467  451  68  63 

รวม         1,482  1,482  467  451  -  -  467  451  68  63 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
                  เงินปันผลรับ 
 สดัส่วนความเป็น             ราคาทุน-สุทธิ  ส าหรับงวดหกเดือน 
 เจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 31 30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2555 2554 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ)     (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย                      
บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั  100.00 100.00 399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท  399  399  -  -  399  399  -  - 
Spacecode LLC 70.00 70.00 4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  118  118  -  -  118  118  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ จ  ากดั 99.96 99.96 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  154  154  -  -  154  154  -  - 
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 100.00 100.00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล                      
   พีทีอี จ  ากดั 100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  1  1  -  -  1  1  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล                      
   เซอร์วิส จ ากดั 100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  1  1  -  -  1  1  -  - 
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี  
   เน็ตเวิร์ค จ  ากดั 100.00 100.00 

 
600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

 
600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  21  21  -  -  21  21  -  - 

บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย                      
   พีทีวาย จ  ากดั 100.00 - 6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  -  971  -  -  -  971  -  -  - 
รวม       1,665  694  -  -  1,665  694  -  - 

  
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
                  เงินปันผลรับ 
 สดัส่วนความเป็น             ราคาทุน-สุทธิ  ส าหรับงวดหกเดือน 
 เจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 31 30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2555 2554 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ)     (ล้านบาท) 
กจิการที่ควบคมุร่วมกนั                      
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์                      
   พีทีอี จ  ากดั 51.00 51.00 15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  138  138  -  -  138  138  -  - 

                      

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทัย่อย 
 
ก) กำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไอพสีตำร์ ออสเตรเลยี พทีีวำย จ ำกดั (“IPA”) 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดต้กลงซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ IPA จากบริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั เป็น
จ านวน 6.95 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ IPA โดยซ้ือในราคาหุน้ละ 4.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
เป็นจ านวนเงินรวม 31.97 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ การซ้ือหุน้ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทั 
ทั้งน้ี IPA ไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยทางออ้มเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทั 

 
บริษทัร่วม 
 
ข) กำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลของบริษทั ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จ ำกดั (มหำชน) (“CSL”) 

 
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของ CSL เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.27 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 160 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 

 
ค) กำรเพิม่ทุน และกำรลดทุน 

 
การเพ่ิมทุน 

 
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของ CSL เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2555 มีมติอนุมติัการออกหุน้สามญัเพ่ิมเติม
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัจ านวน 175,000 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 0.03 ของจ านวนทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ CSL เน่ืองจากการเสนอจ่ายเงินปันผลของ CSL ท าใหอ้ตัรา
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ ESOP คร้ังท่ี 5 มีการเปล่ียนแปลง CSL ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2555 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การลดทุน 
 
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของ CSL เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2555 มีมติอนุมติัการลดทุนหุน้สามญั 
เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิหุน้สามญัตามโครงการ  ESOP คร้ังท่ี 4 ไดส้ิ้นสุดลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554  
จ านวน 2,311,557 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของ CSL และ CSL ไดจ้ด
ทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 
 

ภำระผูกพนั 
 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษทัและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่ม
บริษทัจะต้องโอนหุ้นทั้ งหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2564 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 รำยจ่ำยฝ่ำยทุนและภำระผูกพนั 
 

 งบกำรเงนิรวม 
   อาคารและ     
   อุปกรณ์     
   ภายใตส้ญัญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 (พันบาท) 
รำยกำรระหว่ำงงวดหกเดอืนส้ินสุด         
   วนัที ่30 มถุินำยน 2555        
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 6,611,264  12,828,228  105,470  1,012,335 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,269,678  1,358  14,365  2,863 
ขายสินทรัพย ์- สุทธิ (2,091)  -  -  - 
โอนสินทรัพย ์- สุทธิ (18,770)  -  -  - 
การตดัจ าหน่าย - สุทธิ (1,484)  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (541,074)  (671,863)  (19,605)  (52,018) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (12,225)  -  -  213 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 7,305,298  12,157,723  100,230  963,393 

        
ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2555        
ราคาทุน 14,370,339  21,143,646  724,292  1,672,686 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม/ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,036,449)  (8,985,923)  (624,062)  (709,293) 
หัก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (28,592)  -  -  - 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 7,305,298  12,157,723  100,230  963,393 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 มีจ านวน 2,846.26 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 2,653.68 ล้าน
บาท) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมจ านวน 28.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554:-28.6 ล้านบาท) 
ประกอบดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์โครงการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือในระบบอนาล็อก (Analogue 
Mobile Telephone Network) ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ซ่ึงหยุดด าเนินงานในระหว่างปี 2548 จ านวน 16.2 ลา้น
บาทและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์โครงข่ายโทรศพัท์ทางไกลชนบทของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจ านวน 
12.4 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 อาคารและอุปกรณ์ไดร้วมสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการของบริษทั เอม็โฟน 
จ ากดั (“Mfone”) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจ านวนเงินประมาณ 1,803.22 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 1,997.73 
ล้านบาท) Mfone จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ รัฐบาลกมัพูชาเม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตให้
ด าเนินการในวนัท่ี 4 มีนาคม 2571 (หมายเหตุ 12 ข) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   อาคารและ     
   อุปกรณ์     
   ภายใตส้ญัญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 (พันบาท) 
รำยกำรระหว่ำงงวดหกเดอืนส้ินสุด         
   วนัที่ 30 มถุินำยน 2555        
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,645,391  12,828,228  104,218  862,029 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,175,209  1,358  14,365  2,379 
ขายสินทรัพย ์- สุทธิ (120,757)  -  -  (143) 
โอนสินทรัพย ์- สุทธิ (18,770)  -  -  - 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1,478)  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (133,524)  (671,863)  (19,344)  (44,721) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 3,546,071  12,157,723  99,239  819,544 

        
ณวนัที่ 30 มถุินำยน 2555        
ราคาทุน 6,230,321  21,143,646  692,318  1,459,668 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม/ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,684,250)  (8,985,923)  (593,079)  (640,124) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 3,546,071  12,157,723  99,239  819,544 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 มีจ านวน 2,059.10 ลา้นบาท (31 ธันวาคม2554: 2,049.28 ล้านบาท) 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงเกิดจากการกูย้ืมเพ่ือสร้างสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2555 เป็นจ านวน 25.69 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 11.28 ล้านบาท) ไดถ้กูรวมอยูใ่นตน้ทุนการซ้ือสินทรัพย ์
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 อาคารและอุปกรณ์ไดร้วมงานระหว่างก่อสร้างของโครงการดาวเทียมไทยคม 6 จ านวน 
2,807.54 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554 : 1,720.64 ล้านบาท) โดยท่ีดาวเทียมไทยคม 6 มีก าหนดการท่ีจะเร่ิม
ให้บริการภายในปี 2556 ภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการกิจการดาวเทียมส่ือสารกบักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร บริษทัจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในดาวเทียมไทยคม 6 ให้แก่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเม่ือการก่อสร้างและการติดตั้งแลว้เสร็จ 
 
ภำระผูกพนัส ำหรับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัต่อไปน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงนิ 2555  2554  2555  2554 
  (หลักพัน) 
โครงการไทยคม 4 ดอลลาร์สหรัฐฯ 26  26  26  26 
โครงการไทยคม 6 ดอลลาร์สหรัฐฯ 50,862  85,274  50,862  85,274 
โครงการ 120 องศาตะวนัออก ดอลลาร์สหรัฐฯ 171,000  171,000  171,000  171,000 
ระบบเครือข่ายโทรศพัท ์ ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,871  7,601  -  - 
รวม ดอลลาร์สหรัฐฯ 223,759  263,901  221,888  256,300 

รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  7,152,492  8,400,472  7,092,669  8,158,513 

 
บริษทัเขา้ท าสัญญาความร่วมมือในการรักษาต าแหน่งวงโคจรท่ี 120 องศาตะวนัออก และจดัสร้างดาวเทียมเพ่ือให้
บริการร่วมกบับริษทั Asia Satellite Telecommunications จ ากดัแลว้ โดยมีมูลค่าลงทุนส าหรับโครงการน้ีประมาณ 
171 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลา 15 ปี 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั        
   ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 172,491  167,308  95,269  95,542 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 172,491  167,308  95,269  95,542 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ        
   วนัท่ี 1 มกราคม 167,308  150,876  95,542  88,604 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (7,086)  (6,091)  (7,086)  (6,091) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัของพนกังาน        
   และดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 11,346  10,444  6,813  6,515 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 923  1,623  -  - 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ  
   วนัที่ 30 มถุินำยน 172,491 

 
156,852 

 
95,269  89,028 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัของพนกังาน 6,433  6,207  4,214  4,098 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 4,913  4,237  2,599  2,417 
รวม 11,346  10,444  6,813  6,515 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน

2555 
 31 ธนัวาคม

2554 
 30 มิถุนายน

2555 
 31 ธนัวาคม

2554 
 ร้อยละ 
อตัราคิดลด 4.98  4.98  5.00  5.00 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 6.00  6.00  6.00  6.00 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวยีน        
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 113,909  111,335  -  - 
เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืน 1,499,744  1,217,885  5,533  5,384 
รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 1,613,653  1,329,220  5,533  5,384 
        

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ช าระภายในหน่ึงปี 3,298,721  3,296,900  3,298,721  3,296,900 
        

รวมหน้ีสินส่วนท่ีหมุนเวียน 4,912,374  4,626,120  3,304,254  3,302,284 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 2,214,726  1,913,893  2,009,390  1,642,717 
เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืน 43,261  44,408  23,309  23,386 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 2,257,987  1,958,301  2,032,699  1,666,103 
        

หุ้นกู้ระยะยาว 3,694,180  3,692,948  3,694,180  3,692,948 
        

รวมหน้ีสินส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 5,952,167  5,651,249  5,726,879  5,359,051 
        

รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 10,864,541  10,277,369  9,031,133  8,661,335 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืนส่วนใหญ่ในงบการเงินรวมเป็นเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยของ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัส าหรับโครงการเครือข่ายโทรศพัทเ์ป็นจ านวนเงิน 1,488.43 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 
1,206.38 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียร้อยละ 4.83 ต่อปี (31 ธันวาคม 2554: ร้อยละ 4.73 ต่อปี) ณ วนัท่ี ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 เงินกูย้ืมดงักล่าวไดถู้กจดัประเภทเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีทั้ง
จ านวน 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของหุน้กูร้ะยะยาวมีดงัน้ี 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวน 2 ชุด วงเงิน 7,000 ลา้นบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000  มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 
วันที่จ ำหน่ำย 

  
จ ำนวนหน่วย 

(ล้าน) 

  
จ ำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

  
อัตรำดอกเบีย้

ต่อปี 

 ก ำหนด 
จ่ำยช ำระ 
ดอกเบีย้ 

  
ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น 

 ยอดคงเหลอื ณ 
วนัที่ 30 มถุินำยน 

2555 
(ล้านบาท) 

6 พฤศจิกายน 2552  3.3  3,300  ร้อยละ 5.25  รายไตรมาส  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนใน 
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 

 
3,300 

6 พฤศจิกายน 2552  3.7  3,700  ร้อยละ 6.15  รายไตรมาส  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนใน 
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 

 
3,700 

รวมหุน้กู ้            7,000 
หัก ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้      (7) 
สุทธิ            6,993 

 
บริษทัมีขอ้จ ากดัท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข รวมทั้งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2555    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 10,277,369  8,661,335 
เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึนสุทธิจากค่าใชจ่้ายทางการเงิน 360,766  360,766 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (69,195)  (2,708) 
ลดลงจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,643)  (1,643) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมตดัจ าหน่าย 8,788  3,053 
เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสถานะ    
   เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 272,466  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 15,990  10,330 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2555 10,864,541  9,031,133 

 
บริษทัยอ่ยบางแห่งตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว 
 
วงเงนิสินเช่ือ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวน 
968 ลา้นบาท และ 6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2554: 798 ล้านบาท และ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 
สัญญำเงินกู้ระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทียมไทยคม 6 
 
บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2554 จ านวน 137 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือสนบัสนุนการลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 6 สัญญาเงินกูมี้ระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้ืม
ตามสญัญามีอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้อยตวัโดยอา้งอิงกบั LIBOR ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูใ้นการ
ด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การค ้าประกนั การขายหรือโอนสินทรัพยแ์ละเงินลงทุน   

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด ราคาตาม  2555  2554 

วันที่ 30 มิถุนายน มลูค่าหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน          

หุ้นสำมญั 5  1,132,082  5,660,412  1,132,082  5,660,412 

          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม           

หุน้สามญั 5  1,095,938  5,479,688  1,095,938  5,479,688 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน          

หุ้นสำมญั 5  1,095,938  5,479,688  1,095,938  5,479,688 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจ / ส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศกัมพูชา และประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ส่วนงาน 4 อ่ืนๆ 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลกูคา้ 
 
ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเตอร์เน็ตและส่ือ และบริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 
ส่วนงานในประเทศกมัพูชาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการด าเนินงานหลกั
เก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
โทรศพัท ์ส่วนงานในประเทศออสเตรเลียมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ประเทศไทย 
ส่วนงาน 2  ประเทศกมัพชูา 
ส่วนงาน 3  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ส่วนงาน 4 ประเทศออสเตรเลีย 
ส่วนงาน 5 ประเทศจีน 
ส่วนงาน 6 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 7 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 8 ประเทศอ่ืน ๆ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ตและส่ือ  บริกำรระบบโทรศัพท์  อืน่ๆ  ปรับปรุงรำยกำรบัญชี  งบกำรเงนิรวม 

วันที่ 30 มิถุนำยน 2555  2554  2555  2554  2555  2554    2555      2554  2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
รายได ้ 1,553,472  1,477,076  98,223  146,246  283,370  256,085  -  -  (9,527)  (17,601)  1,925,538  1,861,806 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  38,409  42,886  -  -  -  -  -  -  38,409  42,886 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (936,669)  (997,200)  (88,031)  (111,183)  (328,016)  (323,307)  -  -  10,813  16,158  (1,341,903)  (1,415,532) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร                        
   ตามส่วนงาน (225,324)  (299,666)   (31,092)  (19,997)  (60,969)  (66,650)  (7,873)  (8,648)  1,851  1,013  (323,407)  (393,948) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 391,479  180,210  17,509  57,952  (105,615)  (133,872)  (7,873)  (8,648)  3,137  (430)  298,637  95,212 
รายไดอ่ื้น                     27,991  29,226 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน                     (46,778)  (8,801) 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน                        
   และภาษีเงินได ้                     279,850  115,637 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (114,699)  (120,698) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน                     165,151  (5,061) 
ภาษีเงินได ้                     (50,174)  (16,114) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี                        
   ไม่มีอ  านาจควบคุม                     -  (3,383) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ                     114,977  (24,558) 

                        

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ตและส่ือ  บริกำรระบบโทรศัพท์  อืน่ๆ  ปรับปรุงรำยกำรบัญชี  งบกำรเงนิรวม 

   วันที่ 30 มิถุนำยน 2555  2554    2555      2554  2555  2554     2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
รายได ้ 3,075,943  2,634,174  194,592  237,799  580,695  594,914  -  -  (18,876)  (34,991)  3,832,354  3,431,896 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  83,389  87,037  -  -  -  - - -   -  83,389  87,037 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (1,954,148)  (1,889,861)  (169,581)  (207,776)  (643,483)  (653,434)  -  -  21,526  29,287  (2,745,686)  (2,721,784) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร                        
   ตามส่วนงาน (471,503)  (560,628)  (46,403)  (38,275)  (163,058)  (133,349)  (13,895)  (30,866)  3,424  2,493   (691,435)   (760,625) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 650,292  183,685  61,997  78,785  (225,846)  (191,869)  (13,895)  (30,866)  6,074  (3,211)  478,622  36,524 
รายไดอ่ื้น                     53,483  40,576 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน                     (34,346)  (22,671) 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน                        
   และภาษีเงินได ้                     497,759  54,429 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (230,900)  (240,677) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน                     266,859  (186,248) 
ภาษีเงินได ้                     (109,516)  (1,347) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี                        
   ไม่มีอ  านาจควบคุม                     -  (4,050) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ                     157,343  (191,645) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี    
 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
รายได้จากส่วนงาน        
ประเทศไทย 792,447  703,338  1,581,988  1,391,587 
ประเทศกมัพชูา 160,358  228,315  326,312  443,335 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย        
   ประชาชนลาว 182,900  138,801  370,579  293,285 
ประเทศออสเตรเลีย 265,604  304,090  548,786  488,010 
ประเทศจีน 6,684  3,524  9,119  7,168 
ประเทศอินเดีย 98,568  101,518  163,065  163,326 
ประเทศญ่ีปุ่น 209,937  210,583  410,371  328,486 
ประเทศอ่ืนๆ 247,449  214,523  505,523  403,736 
รวม 1,963,947  1,904,692  3,915,743  3,518,933 
        

ผลการด าเนินงานจากส่วนงาน  
 

     
ประเทศไทย 422,948  302,326  825,783  653,668 
ประเทศกมัพชูา (120,674)  (80,527)  (228,970)  (191,265) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย        
   ประชาชนลาว 30,508  1,169  75,335  18,800 
ประเทศออสเตรเลีย 102,865  82,349  209,951  106,340 
ประเทศจีน (128,393)  (127,731)  (327,339)  (249,802) 
ประเทศอินเดีย (32,824)  (39,565)  (95,712)  (84,854) 
ประเทศญ่ีปุ่น 93,710  72,916  183,545  55,229 
ประเทศอ่ืนๆ (69,503)  (115,725)  (163,971)  (271,592) 
รวม 298,637  95,212  478,622  36,524 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 
ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย
แลว้ระหวา่งงวด แสดงการค านวณดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั         
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐำน)  114,977  (24,558)  91,785  (42,931) 

         
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว  1,095,938  1,095,938  1,095,938  1,095,938 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท)  0.10  (0.02)  0.08  (0.04) 

     
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั         
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐำน)  157,343  (191,645)  130,313  (153,237) 

         
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว  1,095,938  1,095,938  1,095,938  1,095,938 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท)  0.14               (0.17)  0.12  (0.14) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554  
ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย
แลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 
   งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2555  2554  2555  2554 
   (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั   
   ของบริษทั (ปรับลด)  114,977  (24,558)  91,785  (42,931) 

         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (ขั้นพ้ืนฐาน)  1,095,938  1,095,938  1,095,938  1,095,938 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้  -  -  -  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญั (ปรับลด)  1,095,938  1,095,938  1,095,938  1,095,938 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)  0.10  (0.02)  0.08  (0.04) 

 
   งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั         
   ของบริษทั (ปรับลด)  157,343  (191,645)  130,313  (153,237) 

         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (ขั้นพ้ืนฐาน)  1,095,938  1,095,938  1,095,938  1,095,938 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้  -  -  -  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญั (ปรับลด)  1,095,938  1,095,938  1,095,938  1,095,938 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)  0.14  (0.17)  0.12  (0.14) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
ก) สัญญำด ำเนินกจิกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมใหด้ าเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยใหบ้ริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(“MICT”) 
 
ภายใต้สัญญาดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MICT ในอตัราร้อยละของรายได้
ค่าบริการท่ีบริษทัไดรั้บหรืออย่างนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ตน้ทุนค่า
อนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าคงเหลือ 716 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 747 ล้านบาท) นอกจากน้ีภายใตส้ัญญา
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
สญัญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MICT เม่ือไดด้ าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
 

ข) สินทรัพย์โอนตำมสัญญำด ำเนินกจิกำรระบบโทรศัพท์ในประเทศกมัพูชำ 
 

บริษทั เอม็โฟน จ ากดั (“Mfone”) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัที่ตั้งอยู่ในประเทศกมัพูชาไดร้ับอนุญาตให้
ด าเนินการจากกระทรวงไปรษณียแ์ละคมนาคมของประเทศกมัพูชา ใหด้ าเนินธุรกิจใหบ้ริการระบบโทรศพัท์
ภายในประเทศกมัพูชา ภายใตส้ัญญาวนัท่ี 4 มีนาคม 2536 และสัญญาฉบบัแกไ้ขฉบบัลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2540 เป็น
ระยะเวลา 35 ปี เม่ือครบอายุอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2571 Mfone ตอ้งโอนสินทรัพยถ์าวรทั้งหมดใหแ้ก่รัฐบาล
กมัพูชา (หมายเหตุ 6) 
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ค) สัญญำร่วมทุน 
 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสัญญาร่วมทุนลงวนัท่ี 8 ตุลาคม  2539 ระหว่างรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ
บริษทั ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว 
LTC ไดรั้บสิทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาวเป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการ
ใหบ้ริการทางดา้นโทรศพัทพ้ื์นฐาน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ อินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์
ติดตามตวั ปัจจุบนั บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทัเป็นผูถื้อ
หุน้ในอตัราร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนเม่ือครบก าหนด 25 ปี (ปี 2564) กลุ่มบริษทั
จะตอ้งโอนหุน้ของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้งหมดใหแ้ก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน (หมายเหตุ 5) ตาม
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสญัญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี โดยก าหนดการลงทุนเป็น
งวดตามท่ีก าหนดในสัญญาร่วมทุนขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 LTC มียอดเงินท่ีจะตอ้งลงทุนเพ่ิมอีก
ประมาณ 107.84 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2554: 108.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 
ง) สัญญำด ำเนินกจิกำรในประเทศไทยของบริษทั บริษทัย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวกับกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์และ

สัญญำณบริกำรอนิเตอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม และกำรให้บริกำรอนิเตอร์เน็ต 
 
บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทั กสท. 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท.”) เพ่ืออนุญาตให้ CSLสามารถให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ และ
สญัญาณบริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เป็นเวลา 22 ปี นบัจากวนัท่ี 9 สิงหาคม 2537 ซ่ึงจะส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2559  
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ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูมี้อ  านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย โดยบริษทั บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั และ CSL ไดด้ าเนินกิจการการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จาก กทช. 
ดงัน้ี  
 วนัที่ได้รับ  

ประเภทใบอนุญำต ใบอนุญำต ระยะเวลำอนุญำต 
   

ใบอนุญำตที่บริษทั ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 16 สิงหาคม 2554 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 26 มิถุนายน 2555           20 ปี 

    

ใบอนุญำตที่บริษทั ดทีีว ีเซอร์วสิ จ ำกดั ได้รับ   
ใบอนุญาตใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง 18 ตุลาคม 2552 5 ปี 

   

ใบอนุญำตที่ CSL ได้รับ   
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต แบบท่ีสอง 26 เมษายน 2550 5 ปี 
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง 8 กนัยายน 2552 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 11 ตุลาคม 2552 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 20 ธนัวาคม 2550           15 ปี 

 

จ) ภำระผูกพนัจำกสัญญำ “Financing and Project Agreement”  
 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (“LTC”) ไดล้งนามในสัญญา “Financing and Project Agreement” ร่วมกบั
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“รัฐบาล”) และองคก์ารแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนั (KfW, 
Frankfurt am Main) เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม  2547 ส าหรับการจดัซ้ือ ติดตั้ง และค่าท่ีปรึกษาของโครงการเครือข่าย
โทรศพัทท์างไกลชนบทระยะท่ี 6 โดยมีมลูค่าโครงการรวมไม่เกิน 6.5 ลา้นยโูร (ประมาณ 258.92 ลา้นบาท) โดย LTC 
จะตอ้งรับโอนสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือโครงการแลว้เสร็จในรูปแบบของการกูย้ืมเงินจากรัฐบาล ในราคาร้อยละ 30 ของ
มูลค่าอุปกรณ์โครงการซ่ึงไม่รวมค่าท่ีปรึกษาของโครงการ โดยมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกู ้4% ต่อปี ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2555 LTC ไดบ้นัทึกสินทรัพยโ์ครงการและเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวกบัโครงการดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 18.44 
พนัลา้นกีบ (ประมาณ 73.75 ลา้นบาท) และจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงินรวม 1.84 พนัลา้นกีบ (ประมาณ 
7.38 ลา้นบาท) 
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ฉ) ภำระผูกพนัจำกสิทธิกำรซ้ือหุ้นคืน 
 

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2546 บริษทัและ Codespace Inc. ไดล้งนามในสัญญาบนัทึกความจ า (Memorandum of 
Agreement) โดยใหสิ้ทธิแก่ Codespace Inc. ในการจ าหน่ายหุน้ของบริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั คืนแก่บริษทั จ านวน  2.2 
ลา้นหุน้โดยจะตอ้งแจง้การเสนอขายหุ้นดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัเป็นรายแรก ในกรณีราคาเสนอขายต่อหุน้สูงกว่ามูลค่า  
ท่ีมากกวา่ระหวา่ง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมลูค่าตลาดยติุธรรม ณ วนัเสนอขาย บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการซ้ือหุน้ดงักล่าว 
และในกรณีราคาเสนอขายต่อหุ้นเท่ากบัมูลค่าท่ีมากกว่าระหว่าง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมูลค่าตลาดยุติธรรม ณ วนั
เสนอขาย บริษทัจะตอ้งรับซ้ือหุ้นดงักล่าวจาก Codespace Inc. บริษทัเช่ือว่า Codespace Inc. จะไม่จ าหน่ายหุ้น
ดงักล่าวคืนแก่บริษทัเน่ืองจากผลจากการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของบริษทัพบว่ามูลค่าต่อหุน้ของบริษทั 
ไอพีสตาร์ จ ากดั จะสูงกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 จ านวนหุ้นภายใตสิ้ทธิการซ้ือหุ้นคืน
คงเหลือ 0.08 ลา้นหุน้ (31 ธันวาคม 2554: 0.08 ล้านหุ้น) 

 

ช) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2555  2554  2555  2554 
  (หลักพัน) 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 8,467  19,567  8,467  19,567 
 เยน 19,602  4,347  3,260  4,347 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 5,805  6,740  4,154  5,441 
 รูปี 5,652  5,352  5,652  5,352 
 รูเปียห์ 43,500  40,500  43,500  40,500 
 ริงกิต 23  54  23  54 
 กีบ 288,698  147,994  -  - 
 เปโซ 1,130  2,061  1,130  2,061 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 159  164  -  - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 49  -  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  214,190  247,481  147,201  200,219 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2555  2554  2555  2554 
  (หลักพัน) 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 16,612  16,418  16,612  16,418 
 เยน 20,614  1,087  -  1,087 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 13,692  12,784  6,955  6,405 
 รูปี 3,477  6,153  3,477  6,153 
 ริงกิต 1  4  1  4 
 กีบ 370,723  689,103  -  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 555  633  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  484,220  451,114  241,023  224,738 
         
เกินกวา่ 5 ปี บาท 11,246  13,017  11,246  13,017 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 4,447  4,830  2,871  3,416 
 เยน 8,000  -  -  - 
 กีบ 323,673  134,235  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  157,919  167,292  103,027  121,747 
         
รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  856,329  865,887  491,251  546,704 
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ซ) ภำระผูกพนัอืน่ 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัสญัญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือ
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2555 2554 2555 2554 
  (หลักพัน) 
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าท่ีตอ้ง       
   จ่ายใหก้ระทรวงเทคโนโลย ี      
   สารสนเทศและการส่ือสาร บาท 31,000 62,000 31,000 62,000 
สญัญาขายอุปกรณ์ไอพีสตาร์ ดอลลาร์สหรัฐฯ 134 - 134 - 
 บาท 887 644 887 644 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลกูคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,008 2,398 2,008 2,398 
 บาท 249,500 492,198 249,500 492,198 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ      
   ล่วงหนา้  บาท 103,004 - 103,004 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลาร์สหรัฐฯ 250 250 - - 
อ่ืนๆ บาท 3,332 3,332 3,322 3,322 
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13 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 
กำรประเมนิภำษเีงนิได้ที่ประเทศอนิเดยี 

 
บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ
ภาษีส าหรับรายไดจ้ากการใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง
บริษทัจากการใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมใหก้บัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศอินเดียแต่
สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู ้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ-Royalty-ตาม
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสญัญาเพ่ือหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซอ้นระหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศอินเดีย รายไดด้ังกล่าวของบริษทัจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการท า
ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษี
ในประเทศอินเดีย  
 
แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย จาก
รายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ส าหรับปีประเมิน 2541 - 42 ถึง 2550 - 51 (วนัท่ี 1 เมษายน 2540 ถึง 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2550) เป็นจ านวนเงินรวม 779.5 ลา้นรูปี (ประมาณ 436 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเบ้ียปรับเป็นจ านวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 317 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัได้น าใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ช้บริการในประเทศอินเดียได้หักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน         
2550 - 51 เป็นเงินจ านวนสุทธิ 487.6 ลา้นรูปี (ประมาณ 273 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัส าหรับภาษีเงินได ้ เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง
เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน 460.2 ลา้นรูปี 
(ประมาณ 257 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ไดมี้ค าตดัสินว่ารายไดข้องบริษทั จากการ
ใหบ้ริการช่องสญัญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
 
ส าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ไดมี้ค าสั่งใหย้กเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษี 2541-42, 2542-43, 2543-44, 2544-45 
และ 2545-46 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเกบ็จากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าตดัสิน
ในเร่ืองเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น ค าตดัสินของ ITAT ในเร่ืองของเบ้ียปรับ
จึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไดแ้จง้คืนหลกัประกนัท่ีบริษทัได้
วางไวส้ าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับส าหรับปีประเมิน 2541- 42 ถึง 2544 - 45 เป็นจ านวนเงิน 
162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 91 ลา้นบาท)  
 
จากค าตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลกูคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 
2554 ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme 
Court แลว้ ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
หากบริษทัถูกตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court ว่าบริษทัมีภาระตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย ภาษีเงินไดร้วม
ดอกเบ้ียท่ีถูกประเมินแลว้จ านวน-779.5-ลา้นรูปี (ประมาณ-436-ลา้นบาท) จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแต่บริษทั       
ไม่ตอ้งจ่ายช าระเพราะบริษทัไดถ้กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและไดว้างเงินประกนัในส่วนภาษีเงินไดไ้วค้รบถว้นแลว้    
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14 เหตุกำรณ์อืน่ 
 
ก) ตามท่ีไดมี้ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2553  ซ่ึง

มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยู่หลายประการนั้น บริษทัเห็นว่าผลของค าพิพากษาฎีกานั้นจ ากดัอยู่
แต่เฉพาะในประเดน็ท่ีวา่ทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร สืบ
เน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลใหบ้ริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้งไป
ด าเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษทัในกลุ่มไดป้ฏิบติัการทุกอย่างใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา  ซ่ึงบริษัทและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาท่ีจะ
พิสูจนข์อ้เทจ็จริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะตอ้ง
เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ ์ล้ิมธนากุล ไดย้ื่นฟ้อง กทช. ส านกังาน กทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ต่อ

ศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุเร่ืองเจา้หน้าท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบบริษทัวา่ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขายหุน้ของ บริษทั 
ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 
 
ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสัง่ลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นผูถู้กฟ้องคดีร่วมโดยก าหนดใหบ้ริษทั 
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้ริษทัไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ าฟ้องรวมทั้งพยานหลกัฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการไปแลว้ในเดือน กรกฎาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางไดมี้ค า
พิพากษายกฟ้อง  
 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ ์ล้ิมธนากลุ ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุดและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 
บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากคดีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. ส านกังาน กทช. 
และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวง  เทคโนโลยีฯ บอก
เลิกสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการกบับริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไดด้ าเนินการถกูตอ้งตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
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15 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่           
ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 178 ลา้นบาท 
 

16 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ไดจ้ดัประเภทใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินระหวา่งกาลของงวด 2555 ดงัน้ี 
 

 2554 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั  ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั 
 ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (พันบาท) 
            

งบกระแสเงินสด            
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (144,172)  40,037  (104,135)  (227,905)  41,963  (185,942) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 51,629  (40,037)  11,592  54,606  (41,963)  12,643 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (23,797)  (51,434)  (75,231)  (61,119)  (55,155)  (116,274) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (46,614)  46,614  -  (59,422)  59,422  - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 45,584  4,820  50,404  45,907  (4,267)  41,640 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรม            
   ด ำเนินงำน   -      -   
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