
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและ
ของเฉพาะบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทาง
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ                       
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและ
การน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
การเน้นข้อมูลและเหตกุารณ์ 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ซ่ึงอธิบายการด าเนินงานท่ียกเลิกของบริษทัลูกของบริษทัท่ี
ควบคุมร่วมกนั 
 
 
 

(วินิจ ศิลามงคล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 กมุภาพนัธ์ 2556 



บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,267,621,303      2,865,910,278   870,590,941      1,826,976,965   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 1,177,620,221      1,348,032,287   871,469,123      1,200,716,119   
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4,911,148             3,165,306          126,714,293      121,026,729      
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4 132,542,942         78,943,333 270,495,799      161,108,842      
สินคา้คงเหลือ 7 327,798,453         241,325,439      183,982,344      157,556,913      
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 37,065,112           46,548,715        33,420,268        43,476,821        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 92,400,511           94,742,684        38,920,711        24,384,430        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก 8 1,769,143,585      -                     -                     -                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,809,103,275      4,678,668,042   2,395,593,479   3,535,246,819   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                        -                     18,249,491        28,352,057        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                        -                     1,665,633,042   693,814,754      
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 9 -                        -                     137,638,749      137,638,749      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 455,548,980 451,456,794 -                     -                     
อาคารและอุปกรณ์ 10 5,646,545,668 6,611,264,046   3,969,935,934   2,645,391,418   
อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 11 11,481,852,986 12,828,228,105 11,481,852,986 12,828,228,105 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 11 89,688,659 105,469,663      88,936,521        104,217,567      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 919,601,792 1,012,335,308   783,132,186      862,029,593      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 677,043,253 838,407,154      537,754,725      701,394,814      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 731,323,303 689,733,349      730,240,031      665,025,700      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 20,001,604,641    22,536,894,419 19,413,373,665 18,666,092,757 

รวมสินทรัพย์ 25,810,707,916    27,215,562,461 21,808,967,144 22,201,339,576 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 804,050,074         727,874,630      481,937,685      345,478,622      
เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 48,013,725           465,593,431      30,220,007        39,721,597        
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,718,658             2,257,934          99,911,413        4,109,566          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 133,177,020         79,295,387        -                     -                     
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 14 115,391,579         4,626,119,926   6,314,926          3,302,283,518   
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกคา้ 526,258,951         328,265,190      369,893,464      91,266,707        
ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย 214,974,893         264,616,591      214,974,893      205,166,880      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 158,891,573         146,268,255      -                     -                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 80,140,889           140,796,308      54,777,365        81,106,057        
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก 8 1,769,143,585      -                     -                     -                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,852,760,947      6,781,087,652   1,258,029,753   4,069,132,947   

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 14 7,045,724,317      5,651,249,369   6,905,844,917   5,359,051,249   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 287,319,515         167,308,396      155,443,026      95,542,141        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 -                        119,535,340      -                     -                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 386,388,296         319,934,576      375,580,808      308,590,681      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,719,432,128      6,258,027,681   7,436,868,751   5,763,184,071   

รวมหนีสิ้น 11,572,193,075    13,039,115,333 8,694,898,504   9,832,317,018   

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 19
   ทุนจดทะเบียน 5,660,411,500      5,660,411,500   5,660,411,500   5,660,411,500   

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 5,479,687,700      5,479,687,700   5,479,687,700   5,479,687,700   
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19 4,301,989,672      4,301,989,672   4,301,989,672   4,301,989,672   
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 20 453,152,821         413,853,344      453,152,821      413,853,344      
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,763,906,918      3,732,488,641   2,879,238,447   2,173,491,842   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 203,939,183         211,349,446      -                     -                     
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 14,202,676,294    14,139,368,803 13,114,068,640 12,369,022,558 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 35,838,547           37,078,325        -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,238,514,841    14,176,447,128 13,114,068,640 12,369,022,558 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,810,707,916    27,215,562,461 21,808,967,144 22,201,339,576 

-                        -                     -                     -                     

31 ธันวำคม31 ธันวำคม

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง

รายได้ 4
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 23 7,265,912,942      6,623,763,255   5,086,117,111   4,587,549,106   
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 19,576,152           -                     25,750,165        -                     
รายไดอ่ื้น 24 106,108,178         149,572,405      600,803,256      203,819,379      
รวมรำยได้ 7,391,597,272      6,773,335,660   5,712,670,532   4,791,368,485   

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 3,737,776,072      3,910,867,343   2,828,605,152   3,055,833,890   
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการ 746,595,329         596,988,870      746,595,329      596,988,870      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 141,216,689         155,941,930      72,751,151        71,450,066        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,239,782,528      1,186,163,364   646,300,800      647,135,857      
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 66,466,386           61,816,891        66,235,130        61,592,742        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                        84,862,682        -                     66,323,639        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์อง

ส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก 175,273,209         -                     -                     -                     
ตน้ทุนทางการเงิน 419,778,276         451,689,687      392,317,478      416,000,121      
รวมค่ำใช้จ่ำย 6,526,888,489      6,448,330,767   4,752,805,040   4,915,325,185   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 164,103,038         141,289,974      -                     -                     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 1,028,811,821      466,294,867      959,865,492 (123,956,700)

ภาษีเงินได้ 27 (346,508,297)       (501,262,666)     (173,875,953)    (352,039,633)    

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 682,303,524         (34,967,799)       785,989,539      (475,996,333)    

กำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก
สุทธิจากภาษี 8 (508,403,144)       (467,276,736)     -                     -                     

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 173,900,380 (502,244,535) 785,989,539 (475,996,333)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 173,900,380         (490,025,932)     785,989,539      (475,996,333)    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        (12,218,603)       -                     -                     

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 173,900,380 (502,244,535) 785,989,539 (475,996,333)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 29
ขั้นพ้ืนฐาน 0.16                      (0.45) 0.72 (0.43)

ปรับลด 0.16                      (0.45)                  0.72 (0.43)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น - กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 29
ขั้นพ้ืนฐาน 0.62 (0.02) 0.72 (0.43)

ปรับลด 0.62 (0.02) 0.72 (0.43)

ก ำไร (ขำดทุน)  ส ำหรับปี 173,900,380         (502,244,535)     785,989,539      (475,996,333)    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 21
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
    ต่างประเทศ (8,740,540)           137,927,307      -                     -                     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (107,204,541)       -                     (51,179,321)      -                     
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (17,544,342)         -                     -                     -                     
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 21,566,257           -                     10,235,864        -                     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี

   - สุทธิจำกภำษี (111,923,166)       137,927,307      (40,943,457)      -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 61,977,214           (364,317,228)     745,046,082      (475,996,333)    

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 63,216,992           (356,522,647)     745,046,082      (475,996,333)    
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,239,778)           (7,794,581)         -                     -                     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 61,977,214           (364,317,228)     745,046,082      (475,996,333)    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลสะสม

การลดสดัส่วน รวม ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น เงินลงทนุ ผลต่างจาก องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2554 หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร และบริษทัร่วม งบการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

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

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

ขาดทนุท่ียงัไมรั่บรู้จากการลดสดัส่วนการลงทนุในบริษทัร่วม -                   -                  -                        -                  (2,463,843)      -                  (2,463,843)        (2,463,843)        -                      (2,463,843)        

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น -                   -                  -                        -                  (2,463,843)      -                  (2,463,843)        (2,463,843)        -                      (2,463,843)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ขาดทนุ 29 -                   -                  -                        (490,025,932) -                 -                  -                   (490,025,932) (12,218,603)        (502,244,535)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 21 -                   -                  -                        -                  -                 133,503,285   133,503,285     133,503,285 4,424,022           137,927,307     

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

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

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

ก าไรสะสม
งบกำรเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(บาท)
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

งบกำรเงนิรวม

ผลสะสม

การลดสดัส่วน รวม ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น เงินลงทนุ ผลต่างจาก องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2555 หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัร่วม งบการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

(บาท)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 3,732,488,641 331,366,428 (120,016,982) 211,349,446 14,139,368,803 37,078,325 14,176,447,128 

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก าไรท่ียงัไมรั่บรู้จากการลดสดัส่วนการลงทนุในบริษทัร่วม 9 -                   -                  -                        -                  90,499            -                  90,499              90,499              -                      90,499              

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น -                   -                  -                        -                  90,499            -                  90,499              90,499              -                      90,499              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร 29 -                   -                  39,299,477            134,600,903    -                 -                  -                   173,900,380 -                      173,900,380 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 21 -                   -                  -                        (103,182,626)   -                 (7,500,762)      (7,500,762)        (110,683,388) (1,239,778)          (111,923,166)    

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                   -                  39,299,477            31,418,277      -                 (7,500,762)      (7,500,762)        63,216,992       (1,239,778)          61,977,214       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 5,479,687,700 4,301,989,672 453,152,821 3,763,906,918 331,456,927 (127,517,744) 203,939,183 14,202,676,294 35,838,547 14,238,514,841 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
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บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ทุนเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2554 หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้บริษทั

(บาท)

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ขาดทุน 29 -                           -                           -                           (475,996,333) (475,996,333)          

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                           -                           -                           (475,996,333)         (475,996,333)          

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2555 5,479,687,700 4,301,989,672 413,853,344 2,173,491,842 12,369,022,558 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร 29 -                           -                           39,299,477              746,690,062 785,989,539 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 21 -                           -                           -                           (40,943,457) (40,943,457)

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                           -                           39,299,477              705,746,605          745,046,082            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวคม 2555 5,479,687,700 4,301,989,672 453,152,821 2,879,238,447 13,114,068,640 

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 173,900,380 (490,025,932) 785,989,539 (475,996,333)

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 10,25 1,064,106,203 1,125,777,505 250,656,661 360,754,640

คา่ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ภายใต้

   สญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 11 1,351,295,336 1,350,885,342 1,351,295,336 1,350,885,342

คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี 11 40,095,392 31,707,104 39,595,433 30,766,489

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 102,206,882 99,891,862 90,072,158 90,032,154

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

   ของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก 175,273,209 -                    -                    -                    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัของพนกังาน 17 12,817,886 12,517,768 8,428,368 8,194,920

ตน้ทุนบริการในอดีตของพนกังาน 17 1,735,025 -                    2,181,342 -                    

ดอกเบ้ียรับ 24 (83,376,700) (47,011,318) (65,333,804) (34,452,546)

เงินปันผลรับ 24 -                    -                    (319,966,000) -                    

ตน้ทุนทางการเงิน 419,778,276      478,885,558 392,317,478 416,000,121

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (24,467,306)      62,747,948 (43,837,853) 15,620,963

คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 14,25 5,577,234          6,139,009 5,577,234 6,139,009

ตดัจ าหน่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 (1,643,044)        (794,794)           (1,643,044) (794,794)           
(กลบัรายการ) คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 6 974,345             45,064,534 (7,784,174) (5,869,061)

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    (12,218,603) -                    -                    

คา่เผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 20,907,029        28,507,449 3,783,949 30,420,501

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 24 (5,242,989)        (29,739,705) (56,845,447) (28,998,697)

การตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 10 11,109,994        26,885,920 471,373 2,884,946

การตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 115,585             -                    223,611 -                    

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (164,103,038)    (141,289,974) -                    -                    

ภาษีเงินได้ 27 346,508,297      482,714,505 173,875,953      352,039,633      

3,447,567,996   3,030,644,178 2,609,058,113 2,117,627,287

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 177,768,118 (152,877,408) 332,588,360 (317,780,770)

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,605,684) (1,684,813) (7,960,935) 1,954,343

สินคา้คงเหลือ (78,864,734) 211,314,280 2,994,923 171,705,082

คา่เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 9,442,752 16,857,420 10,056,553 17,638,179

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (110,493,857) (54,391,729) (10,011,397) (7,774,618)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (62,949,242) 40,102,958 4,915,073 37,389,551

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 65,119,535 (138,527,254) 142,966,509 (171,135,896)

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 526,712 (1,376,568) 95,801,854 (48,468,178)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 166,262,219 7,893,419 278,626,757 68,614,691

ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย (4,725,634) 59,159,092 9,808,012 75,330,153

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,183,433 38,082,924 (26,328,691) 33,579,178

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 44,188,418 219,963,803 66,990,128 219,417,571

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 (8,823,219) (6,993,155) (7,086,450) (6,091,420)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลง

จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 -                    (891,251) -                    -                    

รับดอกเบ้ีย 61,966,375 38,294,618 60,808,918 29,300,840

จ่ายภาษีเงินได้ (200,445,167) (268,462,334) (77,231,632) (70,192,051)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,512,118,021 3,037,108,180 3,485,996,095 2,151,113,942

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับเงินปันผล 9 142,556,994 130,051,995 319,966,000 -                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                    -                    (971,818,295) (1,254,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (1,923,181,181) (2,388,875,694) (1,740,487,321) (2,048,511,503)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์

ภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ (4,920,216) (1,942,429)        (4,920,214) (1,942,429)        
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 8,707,858 69,170,220 179,206,394 68,047,778
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4 (57,190,674) (76,633,636) (116,715,662) (156,395,175)
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                    -                    9,262,730 187,797,262
เงินสดจ่ายส าหรับคา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี (24,314,388)      (96,124,061) (24,314,388) (96,042,625)      
เงินสดจ่ายส าหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,591,767)      (4,787,959) (7,226,413) (4,532,099)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                    195,600 -                    195,600

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,870,933,374) (2,368,945,964) (2,357,047,169) (2,052,637,191)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 14 -                    2,156,217,186 -                    2,156,217,186   
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น 14 -                    (2,156,217,186) -                    (2,156,217,186) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 14 1,620,836,454 1,628,429,113 1,616,412,436 1,628,429,113

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14 (3,466,236,413) (309,727,580) (3,305,519,526) (5,399,505)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 57,597,419 77,317,196 -                    -                    

จ่ายดอกเบ้ีย (438,833,753) (464,479,944) (394,600,876)    (407,257,597)
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงิน (2,226,636,293) 931,538,785 (2,083,707,966) 1,215,772,011

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (585,451,646) 1,599,701,001 (954,759,040) 1,314,248,762

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 2,865,910,278 1,271,920,158 1,826,976,965 518,439,084

ผลกระทบจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของส่วน

   การด าเนินงานท่ียกเลิก (11,210,345) -                    -                    -                    

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินปี (1,626,984) (5,710,881) (1,626,984) (5,710,881)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 5 2,267,621,303 2,865,910,278 870,590,941 1,826,976,965
-                    -                    -                    -                    

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 27,369,099 83,276,116 27,369,099 42,109,884

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มลูทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 
7  สินคา้คงเหลือ 
8  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือยกเลิกและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
9  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 
10  อาคารและอุปกรณ์ 
11  อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีและ 
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
12  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
14  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
16  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
17  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
18  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
19  ทุนเรือนหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 
20  ส ารอง 
21  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
22  ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
23  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
24  รายไดอ่ื้น 
25  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
27  ภาษีเงินได ้
28  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
29  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
30  เคร่ืองมือทางการเงิน 
31  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
32  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
33  เหตุการณ์อ่ืน 
34  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
36  การจดัประเภทรายการใหม่ 
   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

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

 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปี ไดแ้ก่ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 41.14) ซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 
บริษทั บริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการ
ใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ไอพีสตาร์ บริการเน้ือหาส าหรับเครือข่ายบรอดแบนด ์จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ บริการศูนยข์อ้มูล
อินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการจดัพิมพ์และโฆษณาสมุดรายนามผูใ้ช้
โทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ บริการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการ
ดา้นวิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์สหรัฐอเมริกา มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน และญ่ีปุ่น  
 
บริษทัไดท้ าสัญญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปีโดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใชว้งจรดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจะหมดอายใุนปี 2564 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  จดัตั้ง 2555 2554 
บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั  ใหบ้ริการศูนยก์ารประชุมผา่น

อินเตอร์เน็ต และบริการเน้ือหา
ส าหรับเครือข่ายบรอดแบนดแ์ละจดั
จ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์

ไทย 
 
 

99.99 99.99 

     
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
เทคโนโลยีการส่ือสารและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

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 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ 
ออสเตรเลีย พีทีวาย จ ากดั 

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และช่องสญัญาณ
ดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
  จดัตั้ง 2555 2554 

     
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง 
จ ากดั 

ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง 
โทรทศัน ์โทรคมนาคม 

ไทย 
 

99.99 - 

     

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 
(ดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 8) 
 

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 
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมี
ผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการ
จดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 35 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 

 
(ค) สกลุเงินท่ีน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

 
 (ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ  

 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(น)  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7  การวดัมลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 การประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ และการ

ประเมินมลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10  การจดัประเภทของสญัญาเช่า 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การใชป้ระโยชนสิ์นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 และ 32 ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 การวดัมลูค่ามลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ุทาง 

การเงิน 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ี
เกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ี
ซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
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ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระใหแ้ก่
เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมลูค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคา
ท่ีต ่ากวา่ระหวา่ง มลูค่าจากการยกเลิกสญัญาตามท่ีระบุในสญัญา และมลูค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหกัจากส่ิงตอบ
แทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผูถู้ก
ซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถ้กูซ้ือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพ่ือปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า
จะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้น ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วน
ควบคุม ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้
แต่ส่วนท่ีไดม้านั้นไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของ
เจา้ของ 
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จาก
กิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ี
การควบคุมส้ินสุดลง  
 
นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยไดถู้กเปล่ียนตามความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั ผล
ขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถกูปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะท าใหส่้วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้น
สัญญาและไดรั้บความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการด าเนินงาน งบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะสัดส่วนของ
กลุ่มบริษทัซ่ึงรวมกบัรายการท่ีคลา้ยคลึงกนัในงบการเงินของผูร่้วมคา้ โดยใชเ้กณฑร์วมแต่ละบรรทดัของกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั นบัแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง 
 
การสูญเสียอ านาจควบคุม  
 
เม่ือมีการสูญเสียอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ใหว้ดัมูลค่า
ดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียหรือเป็น
สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 
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บริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
ไดร้วมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน และ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัภายหลงัจากการปรับปรุงนโยบาย
การบญัชีใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพล
อย่างมีนยัส าคญัส้ินสุดลง เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บปันส่วนจากบริษทัร่วมมีจ านวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วม มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยุดรับรู้
ส่วนผลขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผกูพนัแทนใน
นามบริษทัร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูก
ลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการท ารายการดงักล่าว 

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการ
ท่ีถกู ลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนการลงทุน 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการลดสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ท่ีเกิดจากบริษทัย่อย 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกจะถูกบนัทึกเป็นก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จาก
การลดสดัส่วนการลงทุนในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
กิจการในต่างประเทศ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปี 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

 (ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
ท ารายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใช้มูลค่า
ยุติธรรม   ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที อย่างไรก็
ตามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุนจาก
การตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
 
มลูค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  
ถา้มีราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมลูค่ายติุธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหนา้
ตามสัญญากบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบก าหนดเร่ิมแรกภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกว่า เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมด าเนินงานในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลกูคา้ โดยค านวณสุทธิจากเงินมดัจ ารับจากลกูคา้ ลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

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

(ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพือ่ขาย 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ( หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตามบญัชี
ท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป จดัเป็นประเภทสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพ่ือขาย  สินทรัพย ์(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) วดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีกบัมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกน าไปปันส่วน
ใหก้บัค่าความนิยมเป็นล าดบัแรก แลว้จึงปันส่วนใหก้บัยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัดส่วน ยกเวน้
ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กบัสินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลก าไรและขาดทุน
จากการจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ผลก าไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสมท่ีเคยรับรู้ 
 

(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชี
โดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ฌ) อาคารและอปุกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม   
 
ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
กบัมลูค่าตามบญัชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสั้นกว่า ประมาณการอายุ
การใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5-10 ปี  
อุปกรณ์ 5-10 ปี   
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี   
อุปกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี   
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กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมลูค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ญ) .อาคารและอปุกรณ์ภายใต้สัญญาอนญุาตให้ด าเนินการ 

 

อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการประกอบดว้ย ดาวเทียม ระบบควบคุมและสั่งการดาวเทียม
และสถานีควบคุมดาวเทียม รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งมอบกรรมสิทธ์ิให้แก่หน่วยงานของรัฐ ค่าตดัจ าหน่าย
ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์หรืออายุท่ีเหลือของสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวมีอายุการตดัจ าหน่ายตั้งแต่ 5 ปีถึง 27.5 ปี อุปกรณ์
ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการจะไม่มีการตีราคาใหม่ แต่จะมีการทบทวนราคาตามบญัชีในแต่ละปี และ
ปรับปรุงเม่ือเกิดการดอ้ยค่าข้ึน 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการ
ใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง  
 

(ฎ) ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี ไดแ้ก่ สิทธิในการใชอุ้ปกรณ์ และตน้ทุนอุปกรณ์ท่ีจดัหาใหแ้ก่ลูกคา้บางรายในการใหบ้ริการ
วงจรดาวเทียมในต่างประเทศ สิทธิในการใชอุ้ปกรณ์มีก าหนดตดัจ่ายโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี และ
ตน้ทุนอุปกรณ์ท่ีจดัหาใหแ้ก่ลกูคา้บางรายในการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมในต่างประเทศซ่ึงจะโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่
ลกูคา้เม่ือส้ินสุดสญัญา และตดัจ่ายโดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาของสญัญาการใหบ้ริการลกูคา้แต่ละราย 
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
วิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่า
ความนิยมรวมอยูใ่นมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้
สินทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
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รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของโครงการเพ่ือการพฒันา (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและการทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่หรือท่ี
ปรับปรุงข้ึน) รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จ
โดยการประเมินความเป็นไปไดท้ั้งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลยี และตอ้งสามารถวดัมลูค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ส่วนรายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวด
ก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป ตน้ทุนการพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือเร่ิม
ผลิตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือการพาณิชย ์
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงราคาดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม  
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนประกอบด้วยค่าพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร์ ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้และใบอนุญาตโดยมีก าหนดตดัจ่ายโดย
วิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งโดยมีระยะเวลาตดัจ าหน่ายระหวา่ง 5 ปีถึง 15.75 ปี 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีซ้ือมาจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
น ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 3-5 ปี           
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฐ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกวา่มลูค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงมลูค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กั
ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมลูค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กวา่มลูค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ย
ค่ามาก่อน 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 

31 

(ฑ) สัญญาเช่าระยะยาว 
 
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สญัญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท าสัญญาเช่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
โดยจ านวนเงินงวดท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลา
ใดจะสั้นกว่า อย่างไรก็ตาม หากแน่ใจไดต้ามสมควรว่าผูเ้ช่าจะเป็นเจา้ของอาคารและอุปกรณ์ ณ วนัส้ินสุดแห่ง
สญัญาเช่า ค่าเส่ือมราคาจะคิดจากอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น 
 
สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ 
สัญญาเช่านั้น ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ี
ไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุน โดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพ่ิมท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 
สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในอาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตดัค่า
เส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัท่ีใชก้บัรายการอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่ารับรู้ดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลาการใหเ้ช่า 
 

(ฒ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ณ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ด) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการเงินสมทบ 
 
กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน
ภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น  
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
หน้ีสินของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนไดบ้นัทึกในงบ
การเงิน ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอยา่งนอ้ยทุก 3 ปี ท่ีผ่าน
มาหน้ีสินเหล่าน้ีรับรู้เม่ือจะตอ้งจ่ายช าระ 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
พนกังานท างานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้น หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนั
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานให้ในอดีตและ
ภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มลูค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพ่ิมข้ึนใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะ
ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการ
ไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน  
 
มลูค่ายติุธรรมของจ านวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิไดรั้บช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูกวดั
มลูค่าใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุน  
 

(ต) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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(ถ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
 
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์เกตเวยพ์ร้อมติดตั้งรับรู้ดว้ยวิธีอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงาน ขั้นความส าเร็จของงานวดั
ดว้ยอตัราส่วนของตน้ทุนของมลูค่างานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนัคิดเทียบกบัประมาณการตน้ทุนของมูลค่างานทั้งหมด 
รายการขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัทีเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนมูลค่างาน
ทั้งหมดจะมีมลูค่าเกินกวา่รายไดจ้ากค่างานทั้งหมด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม บริการอินเตอร์เน็ตและบริการ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริการโทรศทัพ ์รับรู้เม่ือให้บริการแก่ลูกคา้ และมีความแน่นอนในการ
ไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการใหบ้ริการนั้น 
 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ รับรู้รายไดภ้ายในระยะเวลาและอตัราท่ีก าหนดในสญัญาเช่า 
 
รายไดเ้ก่ียวกบัค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของขอ้ตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
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(ท) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่าน
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  เงินปันผล
ของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการได้มา  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
ธ) สัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
รรายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั
การปรับค่าเช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชม้ลูค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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(น) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
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4         บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
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
ถือหุ้นคิดเป็นอตัราร้อยละ 41.14 (2554 : ร้อยละ 41.14) ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั รายการท่ีกลุ่มบริษทัมี
กบับริษทัในกลุ่ม Intouch กลุ่ม Cedar กลุ่ม Aspen และกลุ่ม Temasek จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 
 
บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ส าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษทัคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั โดย
ค านวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์อน่ึงรายการระหว่างบริษทักบั Codespace, Inc. คิดราคากนัตามอตัรา
ค่าบริการรายชัว่โมงบวกดว้ยค่าใชจ่้ายเบิกจ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้
ดงัน้ี   
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
รายได้        
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  1,471,384  1,346,351 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 1,275  8,888  -  354 
บริษทัร่วม  11,725  10,284  11,665  10,080 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 52,016  62,018  51,962  51,387 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 178  904  -  - 
        
รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  514,723  112,825 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4,342  1,753  8,861  3,577 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 158  -  158  - 
รวมรำยได้ 69,694  83,847  2,058,753  1,524,574 

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ค่ำใช้จ่ำย        
การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  55,747  48,098 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (1,493)  3,683  (3,121)  7,514 
บริษทัร่วม 21,375  20,854  21,375  20,684 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,934  1,168  420  25 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,577  37,325  14,307  13,552 
        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัยอ่ย -  -  4,706  1,769 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 38  176  77  262 
บริษทัร่วม 2,929  3,087  2,740  2,758 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 24,163  15,024  12,906  10,528 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 67,467  62,746  66,952  62,242 
        
ค่าใช้จ่ายอื่น        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,915  609  -  - 
รวมค่ำใช้จ่ำย 153,905  144,672  176,109  167,432 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั       
ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  66,683  219,790 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 24,726  29,306  2,482  3,455 
บริษทัร่วม 899  899  899  899 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,872  8,635  4,461  4,487 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  158  -  - 
รวม 30,497  38,998  74,525  228,631 
        

รายได้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  859  252,714 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 75  339  -  - 
บริษทัร่วม 10,080  2,520  10,080  2,520 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,342  4,463  4,285  4,343 
รวม 14,497  7,322  15,224  259,577 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่        
   เกีย่วข้องกนั 44,994  46,320  89,749  488,208 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (24,318)  -  (2,482)  - 
สุทธิ 20,676  46,230  87,267  488,208 

        
ลูกหนี ้- กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  27,415  27,103 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4,478  3,165  98,866  93,923 
บริษทัร่วม 433  -  433  - 
รวม 4,911  3,165  126,714  121,026 

 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิกำรที่ควบคุมร่วมกนั 132,543  78,943  270,496  161,109 

        



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 – 3.81 ต่อปี 
(2554: ร้อยละ 3.04 – 3.55 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
และ 2554 มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  78,943  -  161,109  - 
เพ่ิมข้ึน 57,191  76,634  116,716  156,395 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ (3,591)  2,309  (7,329)  4,714 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    132,543  78,943  270,496  161,109 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  585  357 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,837  621  7,831  1,267 
รวม 3,837  621  8,416  1,624 

        
เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่บริษทัย่อย -  -  18,249  28,352 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.30 ต่อปี (2554: ร้อยละ 6.27 - 
6.33 ต่อปี) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มี
ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม  -  -  28,352  208,540 
ลดลง -  -  (9,263)  (187,797) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (840)  7,609 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    -  -  18,249  28,352 

    
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  134  201 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 249  328  332  332 
บริษทัร่วม 5,504  5,547  5,490  5,533 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 216  7,882  215  263 
รวม 5,969  13,757  6,171  6,329 
        

เจ้ำหนี ้- กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  97,937  1,234 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  1,248  -  2,547 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,071  379  1,974  329 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 648  631  -  - 
รวม 2,719  2,258  99,911  4,110 
        

 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั       
บริษทัยอ่ย -  -  283,305  29,684 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 252  261  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6  6  -  - 
รวม 258  267  283,305  29,684 

        
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  4,500  4,129 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  936  -  1,910 
บริษทัร่วม 1,071  1,070  1,071  1,070 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,033  452  1,045  422 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,369  2,837  2,462  2,228 
รวม 8,473  5,295  9,078  9,759 
        

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

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 133,177  79,295  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 – 3.81 ต่อปี  
(2554 : ร้อยละ 3.04 - 3.55 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  79,295  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน 57,598  77,317  -  - 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ (3,716)  1,978  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 133,177  79,295  -  - 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย 

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2555  2554  2555  2554 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  (พันบาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 66,070  61,449  65,555  60,945 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 680  648  680  648 
- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 717  649  717  649 

รวม  67,467  62,746  66,952  62,242 

        
ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั การซ้ือเหล่าน้ีมี
ระยะเวลาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลกูคา้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปี และเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนกรรมการเหล่าน้ี
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ภาระผกูพนัส าหรับกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองเพ่ือแสดงความมัน่ใจทางการเงิน (Letter of Comfort) ใหแ้ก่ธนาคารต่างๆ ของบริษทัย่อยของ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ภายใตห้นงัสือดงักล่าวบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั
ย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในอตัราส่วนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาจนกว่าบริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ดงักล่าวจะช าระหน้ีทั้งหมดให้แก่ธนาคารแลว้ นอกจากน้ีบริษทัไดใ้ห้ค ายืนยนัแก่ธนาคารผูใ้ห้กูย้ืมเงินของบริษทัย่อย
ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเหล่าน้ีว่าบริษทัจะให้การสนบัสนุนทางการเงินท่ีจ าเป็นแก่บริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั เพ่ือให้ไดค้วามมัน่ใจว่าบริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะมีความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีภายใต้
สัญญาเงินกูต่้างๆ ท่ีบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท าไวก้บัธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ภาระผกูพนัจากการออกหนงัสือรับรองขา้งตน้ใหแ้ก่ธนาคารของบริษทัย่อยของกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัไดส้ิ้นสุดแลว้ (2554: 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  

 
ก) บริษทัได้ท าสัญญากับบริษทัร่วมแห่งหน่ึง โดยบริษัทร่วมมีภาระผูกพันในการให้บริการส่งสัญญาณข้ึนสู่

ดาวเทียม (Uplink) เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยบริษทัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัร่วมท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการ
ดงักล่าวตามสญัญาอีกเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 41.38 ลา้นบาท (2554: ประมาณ 8.39 ล้านบาท) 

 
ข) บริษทัไดท้ าสัญญากบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึง โดยกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัในการให้

ด าเนินการ ดูแล บ ารุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (หรือเกตเวย)์ ไอพีสตาร์ในประเทศกมัพูชาให้
ด าเนินการปกติ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี สัญญาหมดอายุในระหว่างปี 2555 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
บริษทัไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย (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) 
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ง) บริษทัไดท้ าสัญญาในการด าเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยบริษทัมีภาระผกูพนั
ในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ให้บริการไอพีสตาร์และให้ค าปรึกษา บริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 
101.37 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (2554: ประมาณ 115.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 7.56 ล้านบาท) ค่าบริการเป็นไป
ตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจ านวนท่ีใช้จริงหรือคิดตามจ านวนการติดตั้ งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
ปลายทาง 

 
จ) บริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันมีภาระผูกพนัในการให้บริการ

บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลทางบญัชี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสามารถต่อสัญญาได ้ บริษทัมีภาระ
ผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าวอีกเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5.31 ลา้นบาท (2554: ประมาณ 4.85 ลา้น
บาท) 

 
ฉ) บริษทัได้ท าสัญญากับบริษัทร่วมแห่งหน่ึง โดยบริษัทมีภาระผูกพนัในการให้เช่าอุปกรณ์ส่ือสารสัญญาณ

ดาวเทียม (Satellite Uplink Equipment) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 7 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัร่วมมี
ภาระผกูพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งช าระค่าเช่าอุปกรณ์ดงักล่าวตามสญัญาเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 23.41 ลา้นบาท  

 
5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 25,298  158,803  2,326  137,814 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ        
   ประเภทออมทรัพย ์ 1,831,050  1,218,498  567,585  528,149 
เงินฝากประจ า 411,273  1,488,609  300,680  1,161,014 
รวม 2,267,621  2,865,910  870,591  1,826,977 

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงิน        
ฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละเงิน        
ฝากประจ า  1.03%  1.19%  0.18%  0.09% 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 

ลกูหนีก้ารค้า         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 30,497  38,998  74,525  228,631 

กิจการอ่ืน   956,023  1,248,340  567,265  661,734 

  986,520  1,287,338  641,790  890,365 
         

รายได้ค้างรับ         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 14,497  7,322  15,224  259,577 
กิจการอ่ืน  174,568  133,066  171,157  122,680 

  189,065  140,388  186,381  382,257 
         

ลกูหนีอ่ื้น         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  73,320  69,250  25,243  9,427 
เงินจ่ายล่วงหนา้  112,262  50,799  105,504  36,272 
อ่ืนๆ   8,220  78,539  10,208  5,810 

  193,802  198,588  140,955  51,509 
         

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ         

   และลูกหนีอ้ืน่  1,369,387  1,626,314  969,126  1,324,131 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (191,767)  (278,282)  (97,657)  (123,415) 

สุทธิ  1,177,620  1,348,032  871,469  1,200,716 
         

(กลบัรำยกำร) หนีสู้ญและหนีส้งสัย         

จะสูญส ำหรับปี  974  45,065  (7,784)  (5,869) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 364,569  480,365  200,470  328,315 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 284,387  272,420  204,290  309,383 
 3 - 6 เดือน 129,232  105,149  72,817  56,847 
 6 - 12 เดือน 55,474  110,336  55,186  53,535 
 มากกวา่ 12 เดือน 152,858  319,068  109,027  142,285 
 986,520  1,287,338  641,790  890,365 
หัก   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (191,767)  (278,282)   (97,657)  (123,415) 
สุทธิ 794,753  1,009,056  544,133  766,950 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัส าหรับลกูคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั  

 
7 สินค้ำคงเหลอื  

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 55,417  49,477  42,433  45,771 
งานระหวา่งท า 5,913  5,807  -  - 
สินคา้ส าเร็จรูป 362,766  252,717  199,442  158,415 
สินคา้ระหวา่งทาง 679  8,277  8  7,488 
 424,775  316,278  241,883  211,674 
หัก  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (96,977)  (74,953)  (57,901)  (54,117) 
สุทธิ 327,798  241,325  183,982  157,557 
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8       สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพือ่ยกเลกิและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 
 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบการท าสญัญาขายหุน้ของบริษทั เอม็โฟน 
จ ากดั (Mfone) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ทั้งน้ีสัญญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าวมีเง่ือนไขท่ีทั้งผูซ้ื้อและ
ผูข้ายตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัท าสัญญา กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินของกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย และรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
เป็นเงินประมาณ 251 ลา้นบาท ในงบการเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 อย่างไรก็ตามเม่ือ
ครบก าหนดระยะเวลา 60 วนัฝ่ายผูซ้ื้อไดข้อยกเลิกสัญญาขายหุน้ของ Mfone เน่ืองจากผูซ้ื้อไม่สามารถด าเนินการ
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามสญัญาซ้ือขายได ้
 
ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบตามท่ีฝ่ายบริหารของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัซ่ึงเสนอใหน้ า Mfone เขา้สู่กระบวนการลม้ละลายตามกฎหมายของประเทศกมัพูชา เน่ืองจากฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของ Mfone ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเน่ืองเป็นผลให้กระแสเงินสดไม่เพียงพอในการ
ด าเนินงานอีกทั้งไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดเวลา กลุ่มบริษทัจึงตดัสินใจหยุดการสนบัสนุนทางการเงินและ
ยกเลิกส่วนงานดงักล่าว ซ่ึง Mfone ไดย้ื่นค าร้องต่อศาล Phnom-Penh Municipal Court ในวนัท่ี 9 มกราคม 2556 ซ่ึง
ในขณะน้ี Phnom-Penh Municipal Court อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาค าร้องของ Mfone 
 
ทั้งน้ีท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษทัมีความเห็นว่า เม่ือ Mfone เขา้สู่กระบวนการลม้ละลายตามกฎหมายของ
ประเทศกมัพชูา ศาลกมัพชูาจะออกค าสั่งแต่งตั้งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยม์าเป็นผูค้วบคุมดูแลการจดัสรรสินทรัพย์
และการช าระหน้ีสินทั้งหมดของ Mfone โดยในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ีในงบการเงินถึงวนัท่ีศาลจะออกค าสั่งแต่งตั้ง
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์Mfone ไม่สามารถท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายสินทรัพย ์หรือสร้างภาระและ
หน้ีสินผกูพนักบั Mfone ได ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระค ้าประกนัใหก้บั Mfone จึงมิไดบ้นัทึกภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการค ้า
ประกนัไวใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4) 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามเกณฑค์งคา้ง 
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งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ี
ถือไวเ้พ่ือขาย เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือยกเลิกและแยกแสดงผลการด าเนินงานส าหรับปี
ภายใตห้วัขอ้ ‘ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษี’ 

  
งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดถ้กูจดัประเภทใหม่เพ่ือน าเสนอการด าเนินงาน
ท่ียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการด าเนินงานต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 

   งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม หมายเหตุ  2555  2554 
   (พันบาท) 
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ       
รายได ้     433,768      630,448 
ค่าใชจ่้าย   (966,094)  (1,116,273) 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน   (532,326)  (485,825) 
ภาษีเงินได ้       23,923        18,548 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน (สุทธิจำกภำษเีงนิได้)   (508,403)  (467,277) 
    

ขำดทุนต่อหุ้น      
ขาดทุน ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 29 

 (0.46)  (0.43) 

ขาดทุน ต่อหุน้ปรับลด (บาท) 29 
 (0.46)  (0.43) 

 
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิกจ านวน 508 ลา้นบาท (2554: 467 ล้านบาท) จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัทั้ง
จ านวน  

 
  งบกำรเงินรวม 
  2555 
  (พันบาท) 
กระแสเงนิสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ    
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการด าเนินงาน  (88,795) 
เงินสดสุทธิไชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (2,104) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  50,326 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ  (40,573) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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รายละเอียดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก มีดงัต่อไปน้ี 
 

    
   งบกำรเงนิรวม 
   2555 
   (พันบาท) 
ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิของกลุ่มบริษัท     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   11,210 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   15,806 
สินคา้คงเหลือ   7,286 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน   134,670 
อาคารและอุปกรณ์   1,605,680 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน   65,504 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   (155,858) 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,431,256) 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้   (37,882) 
ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย   (44,916) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   (9,276) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (89,955) 
สินทรัพย์สุทธิ   71,013 
หัก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   (71,013) 
สุทธิ   - 

    

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กจิกำรที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  451,457  439,868  831,454  830,200 
ซ้ือเงินลงทุน 9 ก) -  -  971,818  1,254 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน         
   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  164,103  141,290  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         
   จากบริษทัร่วม 21 (17,544)  -  -  - 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการลดสดัส่วนการ
ลงทุนในบริษทัร่วม 

        
   สดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วม  90  351  -  - 

- รายไดเ้งินปันผล 9 ง), ฉ)  (142,557)  (130,052)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  455,549  451,457  1,803,272  831,454 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สัดส่วนความเป็น                  ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ   
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ        ส าหรับปี 
 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  456  451  -  -  456  451  143  130 
รวม         1,482  1,482  456  451  -  -  456  451  143  130 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็น             ราคาทุน-สุทธิ   
 เจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 
 2555 2554 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ)     (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย                      
บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั  99.99 99.99 399 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  -  320  - 
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั 99.99 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
รวม       1,665  694  -  -  1,665  694  320  - 

                      

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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม ซ่ึงกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียแต่ไม่ไดป้รับปรุงใหแ้สดงขอ้มลูตามสดัส่วนท่ีถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั 
 

 สัดส่วน
ควำมเป็น
เจ้ำของ 

  
สินทรัพย์
หมุนเวยีน 

  
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน 

  
สินทรัพย์
รวม 

  
หนีสิ้น

หมุนเวยีน 

  
หนีสิ้นไม่
หมุนเวยีน 

  
หนีสิ้น
รวม 

  
รำยได้ 
รวม 

  
ค่ำใช้จ่ำย
รวม 

  
ก ำไร 
สุทธิ 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

ปี 2555    
บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั 
(มหาชน)  42.07  403  495  898  (356)  (63)  (419)  1,239  (1,020)  161 
รวม   403  495  898  (356)  (63)  (419)  1,239  (1,020)  161 

                    
ปี 2554                    
บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั 
(มหาชน)  42.07  362  483  845  (303)  (65)  (368)  1,195  (970)  140 
รวม   362  483  845  (303)  (65)  (368)  1,195  (970)  140 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของกลุ่มบริษทั เชนนิงตนั ซ่ึงกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีรวมตามสัดส่วนในงบการเงินรวม โดยแสดงตามสัดส่วนของกลุ่มบริษทั 
จ านวนร้อยละ 51  
 
 สัดส่วน

ควำมเป็น
เจ้ำของ 

  
สินทรัพย์
หมุนเวยีน 

  
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน 

  
สินทรัพย์
รวม 

  
หนีสิ้น

หมุนเวยีน 

  
หนีสิ้นไม่
หมุนเวยีน 

  
หนีสิ้นรวม 

  
รำยได้ 
รวม 

  
ค่ำใช้จ่ำย
รวม 

  
ขำดทุน 
สุทธิ 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

ปี 2555    
กลุ่มบริษทั เชนนิงตนั อินเวส
เมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั 51  170  1,507  1,677  (333)  (459)  (792)  1,167  (1,668)  (535) 
รวม   170  1,507  1,677  (333)  (459)  (792)  1,167  (1,668)  (535) 

                    
ปี 2554                    
กลุ่มบริษทั เชนนิงตนั อินเวส
เมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั 51  318  3,871  4,189  (2,245)  (472)  (2,717)  1,237  (1,680)  (478) 
รวม   318  3,871  4,189  (2,245)  (472)  (2,717)  1,237  (1,680)  (478) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี     
31 ธนัวาคม 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 

 

ข) กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลของบริษทั ไอพสีตำร์ ออสเตรเลยี พทีวีำย จ ำกัด (“IPA”) 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ IPA เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2555 มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 10 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 

 

ค) กำรจัดตั้งบริษทั ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั (“TCB”) 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั 
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ๆละ 10 บาท และทุนช าระแลว้ 
250,000 บาท บริษทัมีสดัส่วนในการถือหุน้ 99,995 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 
 

บริษทัร่วม 
 

ง) 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 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 178 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2555 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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จ) กำรเพิม่ทุน และกำรลดทุนของบริษทั ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จ ำกดั (มหำชน) (“CSL”) 
 

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 

 

การลดทุน 
 

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของ 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 
 

ฉ)   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพือ่ขำยของบริษทั ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จ ำกดั (มหำชน) (“CSL”) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมติัใหจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบริษทั 
วฏัฏะ คลาสสิฟายดส์ จ ากดั (“Watta”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ CSL จ านวน 120,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ในราคาศูนยบ์าท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีผลขาดทุนอย่างต่อเน่ืองและฝ่ายบริหาร
คาดวา่ผลการด าเนินงานในอนาคตมีแนวโนม้ลดลง 
 

CSL รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 9.5 ลา้นบาท จากการวดัมูลค่าใหม่ของ Watta ใหเ้ป็นจ านวนท่ีต ่ากว่า
ระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ซ่ึง Watta มีผลขาดทุนก่อนภาษี
เงินได ้เป็นจ านวนเงิน 8.5 ลา้นบาท รวมเป็นส่วนหน่ึงของก าไรรวมก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2555  

 

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2555 บริษทัไดด้ าเนินการจ าหน่ายเสร็จส้ินแลว้ ดงันั้น Watta พน้สภาพการเป็นบริษทัย่อย
ของ CSL 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 มีดงัต่อไปน้ี 
 
บริษทัย่อย 
 
ก) กำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลของบริษทั ไอพสีตำร์ ออสเตรเลยี พทีีวำย จ ำกดั (“IPA”) 
 

ระหว่างไตรมาสท่ี 2/2554 IPA ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 ของ IPA แก่ผูถื้อ
หุน้ รวมทั้งส้ินจ านวน 4 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2554  

 
ข) กำรซ้ือหุ้นสำมญัเพิม่เตมิของบริษทั ไอพสีตำร์ จ ำกดั (“IPST”)  
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัไดต้กลงซ้ือหุน้สามญัของ IPST เพ่ิมเติมจ านวน 40,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของ IPST ในราคารวม 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผลจาก
การตกลงซ้ือหุน้เพ่ิมเติมน้ี ท าใหบ้ริษทัถือหุน้ทุนช าระแลว้ของ IPST เป็นจ านวนร้อยละ 99.96  

 
ค) กำรซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุมของบริษทั สตำร์ นิวเคลยีส จ ำกดั (“STNU”) 
 

ในเดือนธนัวาคม 2554 บริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียใน STNU เพ่ิมเติมคิดเป็นร้อยละ 30 เป็นจ านวนเงิน 3 ดอลลาร์
สหรัฐ (119 บาท) ท าให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของ STNU ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือเป็นเงินจ านวน 4.5 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 1.56 ลา้นบาทและก าไรสะสมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 1.56 ลา้น
บาท 

 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเป็นเจา้ของของกลุ่มบริษทัใน บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั มีดงัต่อไปน้ี  

 
  2554 
  งบกำรเงินรวม 
  (ล้านบาท) 
ความเป็นเจา้ของของบริษทั ณ 27 ธนัวาคม   2.94 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเป็นเจา้ของของบริษทัเพ่ิมข้ึน  1.56 
ส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  - 
ควำมเป็นเจ้ำของของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   4.50 
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 (ง)  กำรขำยเงนิลงทุนในบริษทั เอน็ทียู (ประเทศไทย) จ ำกดั (“NTU”) 
 

ในเดือนธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน NTU จ านวน 106,220 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 88.52 
เป็น จ านวนเงิน 0.15 ลา้นบาท และรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเป็นจ านวน 0.91 ลา้นบาท ซ่ึงไดแ้สดงไว้
เป็นส่วนหน่ึงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ผลกระทบต่องบการเงินรวมจากการขายหุน้ของ NTU ณ วนัท่ีขายเงินลงทุนมีดงัน้ี 

 2554 
 งบกำรเงินรวม 
 (ล้านบาท) 
  
สินทรัพยร์วมสุทธิลดลง  (1.36) 
หน้ีสินรวมสุทธิรวมลดลง 1.99 
ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน (0.63) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิลดลง (0.91) 

 
กจิการที่ควบคมุร่วมกนั 
 
จ) กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลของบริษทั ลำว เทเลคอมมวินิเคช่ันส์ จ ำกดั (“LTC”) 

 
ระหวา่งปี 2553 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ LTC มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินการประจ าปี 2552 ของ LTC แก่
ผูถื้อหุน้ รวมทั้งส้ินจ านวน 35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ระหว่างปี 2553 และ 
2554 รวมเป็นจ านวน 22.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
 
เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ LTC มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2553 แก่ผูถื้อหุน้เป็นจ านวนเงิน 15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  

 
บริษทัร่วม 
 
ฉ) กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลของบริษทั ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จ ำกดั (มหำชน) (“CSL”) 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของ CSL เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 148 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 
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เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CSL มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่           
ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 160 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 6 กนัยายน 2554 

 
ช) กำรเพิม่ทุนและกำรลดทุนของบริษทั ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จ ำกัด (มหำชน) (“CSL”) 

 
การเพ่ิมทุน 

 
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของ CSL เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554  มีมติอนุมติัการออกหุน้สามญัเพ่ิมเติม
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัจ านวน 750,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 0.13 ของจ านวนทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ CSL เน่ืองจากการเสนอจ่ายเงินปันผลของ CSL ท าใหอ้ตัรา
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามโครงการ ESOP คร้ังท่ี 4 และคร้ังท่ี 5 มีการเปล่ียนแปลง 
CSL ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554  

 
การลดทุน 
 
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของ CSL เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554  มีมติอนุมติัการลดทุนหุ้นสามญั 
เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิหุน้สามญัตามโครงการ ESOP คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ไดส้ิ้นสุดลงวนัท่ี 30 เมษายน 
2553 และ 30พฤษภาคม 2553 ตามล าดบั จ านวน 21,518,736 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 3.63 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและ
ช าระแลว้ของ CSL และ CSL ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี  21 เมษายน 2554 

 
ภาระผกูพนั 
 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษทัและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่ม
บริษทัจะต้องโอนหุ้นทั้ งหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2564 
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10 อำคำรและอุปกรณ์ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554          
ราคาทุน 463,938  10,204,137  631,448  1,829,451  13,128,974 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (243,861)  (5,821,577)  (423,680)  -  (6,489,118) 
หัก ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม -  (28,592)  -  -  (28,592) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 220,077  4,353,968  207,768  1,829,451  6,611,264 

          

รำยกำรระหว่ำงปีส้ินสุด          
   วนัที่ 31 ธันวำคม 2555          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 220,077  4,353,968  207,768  1,829,451  6,611,264 
ซ้ือสินทรัพย ์ 73,991  161,773  40,111  1,647,305  1,923,180 
ขายสินทรัพย ์- สุทธิ -  (1,447)  (2,018)  -  (3,465) 
การตดัจ าหน่าย - สุทธิ (3,012)  (6,241)  (1,857)  -  (11,110) 
โอนสินทรัพย ์- สุทธิ 57,959  33,203  16,402  (143,366)  (35,802) 
ค่าเส่ือมราคา (52,432)  (939,571)  (72,103)  -  (1,064,106) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา          
   ต่างประเทศ (2,993)  (157,844)  (5,083)  (1,814)  (167,734) 
หัก โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน          
      ของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก (5,263)  (1,551,010)  (49,408)  -  (1,605,681) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 288,327  1,892,831  133,812  3,331,576  5,646,546 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555          
ราคาทุน 579,376  9,302,519  615,829  3,331,576  13,829,300 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (285,786)  (5,830,086)  (432,609)  -  (6,548,481) 
หัก ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม -  (28,592)  -  -  (28,592) 
หัก โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน          
      ของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก (5,263)  (1,551,010)  (49,408)  -  (1,605,681) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 288,327  1,892,831  133,812  3,331,576  5,646,546 
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 งบกำรเงินรวม 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
          

          
มลูค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 229,883  4,099,747  153,732  753,581  5,236,943 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  25,703  -  25,703 
 229,883  4,099,747  179,435  753,581  5,262,646 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554  และ 
     1 มกรำคม 2555 

         

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 220,077  4,353,968  181,913  1,829,451  6,585,409 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  25,855  -  25,855 
 220,077  4,353,968  207,768  1,829,451  6,611,264 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 288,327  1,892,831  112,765  3,331,576  5,625,499 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  21,047  -  21,047 
 288,327  1,892,831  133,812  3,331,576  5,646,546 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจ านวน 1,622.08 ลา้นบาท (2554: 2,653.68 ล้านบาท) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมจ านวน 28.6 ลา้นบาท (2554:28.6 ล้านบาท) ประกอบดว้ย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์โครงการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในระบบอนาล็อก (Analogue Mobile 
Telephone Network) ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ซ่ึงหยุดด าเนินงานในระหว่างปี 2548 จ านวน 16.2 ลา้นบาทและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์โครงข่ายโทรศพัทท์างไกลชนบทของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจ านวน 12.4 ลา้น
บาท 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 อุปกรณ์ไดร้วมสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการของบริษทั เอม็โฟน จ ากดั 
(“Mfone”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจ านวนเงินประมาณ 1,551.01 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 
1,997.73 ลา้นบาท) ซ่ึง Mfone จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ รัฐบาลกมัพูชาเม่ือส้ินสุดระยะเวลา
อนุญาตให้ด าเนินการ กลุ่มบริษทัไดโ้อนสินทรัพยเ์หล่าน้ีไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือยกเลิกและการ
ด าเนินงานท่ียกเลิกทั้งจ านวน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554          
ราคาทุน 78,279  3,563,331  227,587  1,720,641  5,589,838 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (53,366)  (2,724,847)  (166,234)  -  (2,944,447) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 24,913  838,484  61,353  1,720,641  2,645,391 

รำยกำรระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที่           
   31 ธันวำคม 2555          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 24,913  838,484  61,353  1,720,641  2,645,391 
ซ้ือสินทรัพย ์ 7,433  160,032  17,413  1,546,325  1,731,203 
ขายสินทรัพย ์- สุทธิ -  (121,038)  (24)  -  (121,062) 
การตดัจ าหน่าย - สุทธิ (5)  (425)  (1,305)  -  (1,735) 
โอนสินทรัพย ์- สุทธิ -  (33,204)  -  -  (33,204) 
ค่าเส่ือมราคา (4,436)  (221,941)  (24,280)  -  (250,657) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 27,905  621,908  53,157  3,266,966  3,969,936 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555          
ราคาทุน 85,604  2,416,296  200,965  3,266,966  5,969,831 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (57,699)  (1,794,388)  (147,808)  -  (1,999,895) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 27,905  621,908  53,157  3,266,966  3,969,936 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 19,106  1,002,954  42,052  -  1,064,112 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  25,168  -  25,168 
 19,106  1,002,954  67,220  -  1,089,280 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554  และ 
     1 มกรำคม 2555 

         

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 24,913  838,484  35,812  1,720,641  2,619,850 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  25,541  -  25,541 
 24,913  838,484  61,353  1,720,641  2,645,391 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 27,905  621,908  32,110  3,266,966  3,948,889 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  21,047  -  21,047 
 27,905  621,908  53,157  3,266,966  3,969,936 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจ านวน 1,387.02 ลา้นบาท (2554: 2,048.28 ล้านบาท) 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงเกิดจากการกูย้ืมเพ่ือสร้างสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็น
จ านวน 70.50 ลา้นบาท (2554: 11.28 ล้านบาท) ไดถ้กูรวมอยูใ่นตน้ทุนการซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 อาคารและอุปกรณ์ไดร้วมงานระหว่างก่อสร้างของโครงการดาวเทียมไทยคม 6 จ านวน 
3,266.97 ลา้นบาท (2554: 1,720.64 ล้านบาท)โดยท่ีดาวเทียมไทยคม 6 มีก าหนดการท่ีจะเร่ิมใหบ้ริการภายในปี 
2556 ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการกิจการดาวเทียมส่ือสารกบักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
บริษทัจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในดาวเทียมไทยคม 6 ใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเม่ือการ
ก่อสร้างและการติดตั้งแลว้เสร็จ 
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ภาระผกูพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สกลุเงนิ 2555  2554  2555  2554 
  (หลักพัน) 
โครงการไทยคม 4 ดอลลาร์สหรัฐฯ 26  26  26  26 
โครงการไทยคม 6 ดอลลาร์สหรัฐฯ 37,730  73,374  37,730  73,374 
โครงการ 120 องศาตะวนัออก ดอลลาร์สหรัฐฯ 171,000  171,000  171,000  171,000 
ระบบเครือข่ายโทรศพัท ์ ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,888  7,601  -  - 
รวม ดอลลาร์สหรัฐฯ 212,644  252,001  208,756  244,400 

รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  6,544,658  8,021,672  6,424,984  7,779,713 

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

 
 
 

 งบกำรเงนิรวม 
   อาคารและ         
 อุปกรณ์         
    ภายใตส้ญัญา      สินทรัพย ์  รวม 
   อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  ค่าความ  ไม่มีตวัตน  สินทรัพย ์
   ด าเนินการ  รอตดับญัชี  นิยม  อ่ืน  ไม่มีตวัตน 
 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2554          
ราคาทุน 21,140,162  711,224  57,822  1,611,438  1,669,260 
หัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (8,311,934)  (605,754)  -  (656,925)  (656,925) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ   12,828,228  105,470  57,822  954,513  1,012,335 

รำยกำรระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที ่31           
 ธันวำคม 2555  

 
 

 
 

 
 

 
 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 12,828,228  105,470  57,822  954,513  1,012,335 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,920  24,314  -  12,592  12,592 
การตดัจ าหน่าย -       -  -  -  (116)  (116) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,351,295)  (40,095)  -  (102,207)  (102,207) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา 
   ต่างประเทศ - 

 
- 

 
- 

 
(3,002) 

 
(3,002) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 11,481,853  89,689  57,822  861,780  919,602 

          
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555          
ราคาทุน 21,147,208  732,466  57,822  1,618,673  1,676,495 
หัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (9,665,355)  (642,777)  -  (756,893)  (756,893) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ   11,481,853  89,689  57,822  861,780  919,602 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2554 14,177,126  41,053  59,443  1,045,335  1,104,778 

      ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2554 และ                 
1 มกรำคม 2555 12,828,228 

 
105,470 

 
57,822 

 
954,513 

 
1,012,335 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 11,481,853  89,689  57,822  861,780  919,602 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 อาคารและ     
 อุปกรณ์     
 ภายใตส้ญัญา     
 อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554      
ราคาทุน 21,140,162  677,953  1,457,487 
หัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (8,311,934)  (573,735)  (595,458) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 12,828,228  104,218  862,029 

      
รำยกำรระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2555      
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 12,828,228  104,218  862,029 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,920  24,314  11,434 
ขายสินทรัพย ์- สุทธิ -  -  (143) 
การตดัจ าหน่าย - สุทธิ -  -  (116) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,351,295)  (39,595)  (90,072) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 11,481,853  88,937  783,132 

      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555      
ราคาทุน 21,147,208  701,646  1,468,419 
หัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (9,665,355)  (612,709)  (685,287) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 11,481,853  88,937  783,132 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 14,177,126  38,941  947,955 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 1 มกรำคม 2555 12,828,228  104,218  862,029 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 11,481,853  88,937  783,132 
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12 ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการน ามาหกักลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไว้
ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 677,043  838,407  537,755  701,395 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (119,535)  -  - 
สุทธิ 677,043  718,872  537,755  701,395 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีนั้น  
 
บริษทัยอ่ยมีรายการขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปเพ่ือหกักลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคตซ่ึงไม่รับรู้อยู่ใน
งบการเงินรวม ดงัต่อไปน้ี 
 
 2555  2554 
ปีท่ีหมดอาย ุ (พันบาท) 
2555 -  43,437  
2557 17,107   17,107  
2559 24,966   24,966 
2560 86,275  - 
ไม่มีวนัหมดอาย ุ 84,545  119,903  
รวม 212,893  205,413 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที ่1  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน    การ  ณ วนัที ่31 

 มกรำคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จ  ส่วนของ  ด าเนินงานท่ี  ธันวำคม 

 2555  (หมายเหต ุ27)  อ่ืน  ผูถื้อหุน้  ยกเลิก  2555 

 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี            
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย 119,535   -  -  -  (119,535)  - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -   -  -  -  -   - 
อ่ืนๆ -   -  -  -  -   - 
รวม 119,535   -  -  -  (119,535)  - 

            

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี            
ขาดทุนสะสม 632,007   (171,573)  -  -  -  460,434 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 17,736   -  -  (178)  (12,823)  4,735 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 13,247   161  -  (33)  -  13,375 
ค่าเส่ือมราคา  (14,487)  (2,228)  -  (260)  -  (16,975) 
เงินมดัจ ารับ 80,624   (556)  -  -  -  80,068 
ตน้ทุนทางการเงิน 24,749   -  -  -  (32,230)  (7,481) 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,681   86,609  -  (3,726)  -  89,564 
อ่ืนๆ 77,850   (47,142)  21,566  1,049  -  53,323 
รวม 838,407   (134,729)  21,566  (3,148)  (45,053)  677,043 

สุทธิ 718,872   (134,729)  21,566  (3,148)  74,482  677,043 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที ่1  ก าไรหรือ    ณ วนัที ่31 

 มกรำคม  ขาดทุน  ส่วนของ  ธันวำคม 

 2554  (หมายเหต ุ27)  ผูถื้อหุน้  2554 

 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย 133,127   (19,503)  5,911  119,535 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  (2,355)  2,355   -  - 
อ่ืนๆ 35   (35)  -  - 
รวม 130,807    (17,183)  5,911   119,535  

        

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ขาดทุนสะสม 976,526    (344,519)  -  632,007 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 21,930    (4,949)  755  17,736 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 17,531    (4,385)  101  13,247 
ค่าเส่ือมราคา 10,375    (24,882)  20   (14,487) 
เงินมดัจ ารับ 32,266   46,646   1,712  80,624 
ตน้ทุนทางการเงิน 23,546   -  1,203  24,749 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,941   (660)  400  6,681 
อ่ืนๆ 68,722   8,667  461  77,850 
รวม 1,157,837    (324,082)  4,652   838,407 

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

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

 ณ วนัที่ 1  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน  ณ วนัที่ 31 

 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  ธันวำคม 

 2555  ขาดทุน  เบด็เสร็จ  ผูถื้อหุน้  2555 

   (หมายเหตุ 27)  อ่ืน     

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (1,457)  156  -  -   (1,301) 
ขาดทุนสะสม 632,007  (171,573)  -  -   460,434 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 10,824   757  -  -   11,581 
เงินมดัจ ารับ 32,633   (556)  -  -   32,077 
อ่ืนๆ 27,388   (2,660)  10,236  -   34,964 
รวม 701,395  (173,876)  10,236  -   537,755 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

 ณ วนัที่ 1  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน  ณ วนัที่ 31 

 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  ธันวำคม 

 2554  ขาดทุน  เบด็เสร็จ  ผูถื้อหุน้  2554 

   (หมายเหตุ 27)  อ่ืน     

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (2,320)  863   -   -   (1,457) 
ขาดทุนสะสม 976,526   (344,519)  -   -   632,007 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 14,973   (4,149)  -   -   10,824  
เงินมดัจ ารับ 32,265   368   -   -   32,633  
อ่ืนๆ 31,991   (4,603)  -   -   27,388  
รวม 1,053,435   (352,040)  -   -   701,395 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 524,926  447,777  523,843  446,612 
เงินมดัจ าการประเมินภาษี  245,325  237,148  245,325  237,148 
เงินมดัจ าอ่ืน 1  43,737  1  20,195 
 770,252  728,662  769,169  703,955 
หัก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (38,929)  (38,929)  (38,929)  (38,929) 
รวม 731,323  689,733  730,240  665,026 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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14 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวยีน        
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 103,583  111,335  -  - 
เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืน 11,809  1,217,885  6,315  5,384 
รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 115,392  1,329,220  6,315  5,384 
        

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ช าระภายในหน่ึงปี -  3,296,900  -  3,296,900 
        
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 115,392  4,626,120  6,315  3,302,284 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 3,315,853  1,913,893  3,190,704  1,642,717 
เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืน 34,446  44,408  19,716  23,386 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 3,350,299  1,958,301  3,210,420  1,666,103 
        
หุ้นกู้ระยะยาว 3,695,425  3,692,948  3,695,425  3,692,948 
        
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 7,045,724  5,651,249  6,905,845  5,359,051 
        

รวม 7,161,116  10,277,369  6,912,160  8,661,335 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืนส่วนใหญ่ในงบการเงินรวมเป็นเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยของ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัส าหรับโครงการเครือข่ายโทรศพัทเ์ป็นจ านวนเงิน 1,206.38 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียถวั
เฉล่ียร้อยละ 4.73 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือยกเลิก  (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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หุ้นกู้ระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวชนิดระบุช่ือผูถื้อไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวน 1 ชุด วงเงิน 3,700 ลา้นบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
วันที่จ ำหน่ำย 

  
จ ำนวนหน่วย 

(ล้ำน) 

  
จ ำนวนเงิน 
 (ล้ำนบำท) 

  
อัตรำดอกเบีย้

(ต่อปี) 

  
ก ำหนด 
จ่ำยช ำระ
ดอกเบีย้ 

  
ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น 

 ยอดคงเหลอื ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 

2555 
(ล้ำนบำท) 

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

 3,700 

รวมหุน้กู ้            3,700 
หัก ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้       (5) 
สุทธิ            3,695 

 
บริษทัมีขอ้จ ากดัท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข รวมทั้งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 

76 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม         
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  10,277,369  8,398,353  8,661,335  7,010,728 
เงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน  -  2,156,217  -  2,156,217 
เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึนสุทธิ         
   จากค่าใชจ่้ายทางการเงิน  1,620,836  1,628,428  1,620,836  1,628,428 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น  (3,425,227)  (2,156,217)  (3,300,000)  (2,156,217) 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว  (41,009)  (309,727)  (5,519)  (5,399) 
ลดลงจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินตาม         
   สญัญาเช่าการเงิน  (1,643)  (794)  (1,643)  (794) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืม         
   ตดัจ าหน่าย 25 5,577  6,139  5,577  6,139 
เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลง         
   สถานะเจา้หน้ี - อาคารและอปุกรณ์  281,618  460,018  -  - 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  (125,149)  94,952  (68,426)  22,233 
หัก โอนไปหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดย         
   ตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของส่วน         
   การด าเนินงานท่ียกเลิก  (1,431,256)  -  -  - 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ  7,161,116  10,277,369  6,912,160  8,661,335 

 
กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
เงินกูย้ืมทั้งส้ิน        
- อตัราคงท่ี 3,741,680  7,045,766  3,721,456  7,018,618 
- อตัราลอยตวั 3,419,436  3,231,603  3,190,704  1,642,717 
รวม 7,161,116  10,277,369  6,912,160  8,661,335 

        
อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
- เงินกูย้ืม 3.19%  2.78%  3.07%  3.22% 
- หุน้กู ้ 6.15%  5.73%  6.15%  5.73% 
 
มลูค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555        
เงินกูย้ืม 3,465,691  3,460,719  3,216,735  3,237,847 
หุน้กู ้ 3,695,425  3,737,396  3,695,425  3,737,396 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554        
เงินกูย้ืม 3,287,521  3,267,412  1,671,487  1,669,275 

หุน้กู ้ 6,989,848  7,042,659  6,989,848  7,042,659 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมค านวณโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมของเงินกูย้ืมของ
กลุ่มบริษทัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ระยะเวลาการครบก าหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากตน้ทุนทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 3,819,197  140,368  3,701,539  6,010 
เกินกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 28,589  3,860,884  11,620  3,710,325 
เกินกวา่ 5 ปี 3,197,938  1,649,997  3,192,686  1,642,716 
รวม 7,045,724  5,651,249  6,905,845  5,359,051 

 
วงเงนิกู้ยืมจำกธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีวงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวน 1,468 
ลา้นบาท (2554: 798 ล้านบาท และ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 
สัญญำเงินกู้ระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทียมไทยคม 6 
 
บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2554 จ านวน 137 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือสนบัสนุนการลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 6 สัญญาเงินกูมี้ระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้ืม
ตามสญัญามีอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้อยตวัโดยอา้งอิงกบั LIBOR ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูใ้นการ
ด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การค ้าประกนั การขายหรือโอนสินทรัพยแ์ละเงินลงทุน   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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15 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
 

   งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ  2555  2554  2555  2554 
   (พันบาท) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ          
-  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  5,969  13,757  6,171  6,329 
-  บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   244,184  323,407  94,874  119,416 
รวม   250,153  337,164  101,045  125,745 

          
เจ้ำหนีอ้ืน่          
-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   325,883  325,204  202,031  191,337 
-  อ่ืนๆ   228,014  65,507  178,862  28,397 
รวม   553,897  390,711  380,893  219,734 

          
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น   804,050  727,875  481,938  345,479 

 
16 หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
เงินมดัจ ารับจากลกูคา้ระยะสั้น 26,986  41,047  25,331  32,923 
ภาษีอ่ืนๆ 41,655  63,319  20,075  16,655 
อ่ืนๆ 11,500  36,430  9,371  31,528 
รวม 80,141  140,796  54,777  81,106 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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17 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั         
   ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 180,115  167,308  104,264  95,542 
ขาดทุน จากการประมาณตามหลกัการ        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่รับรู้ 107,205  -  51,179                   - 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 287,320  167,308  155,443  95,542 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ        
   วนัท่ี 1 มกราคม  167,308  150,876  95,542  88,604 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (8,823)  (6,993)  (7,086)  (6,091) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัของพนกังาน        
   และดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 22,588  21,092  13,627  13,029 
ตน้ทุนบริการในอดีตของพนกังาน 1,735  -  2,181  - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย        -  (891)  -  - 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการ        
   ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน        
   เบด็เสร็จอ่ืน 107,205  -  51,179  - 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (2,693)  3,224  -  - 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ  
   วนัที่ 31 ธันวำคม 287,320 

 
167,308 

 
155,443  95,542 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,818  12,518  8,428  8,195 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,735  -  2,181  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 9,770  8,574  5,199  4,834 
รวม 24,323  21,092  15,808  13,029 

 
ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั) 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.90  4.98  3.90  5.00 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 8.00-15.00  6.00  8.00  6.00 

 
18 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะยาว 244,751  168,191  233,944  156,847 
อ่ืนๆ 141,637  151,744  141,637  151,744 
รวม 386,388  319,935  375,581  308,591 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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19 ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 
 

 มลูค่าหุ้น  2555  2554 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
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 31 ธันวำคม          
หุ้นสำมญั 5  1,095,938  5,479,688  1,095,938  5,479,688 

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

20 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 

21 ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
 

องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (8,740)  137,927  -  - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ        

คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ (107,205)  -  (51,179)  - 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (17,544)  -  -  - 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของ 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 21,566  -  10,236  - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี 

 - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ (111,923)  137,927  (40,943)  - 

        
 

ผลกระทบทางภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 2555  2554 
 จ านวน  รายได ้  จ านวนสุทธิ  จ านวน  รายได ้  จ านวน 

 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  หลงัภาษี  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิ 
   ภาษี      ภาษี  หลงัภาษี 
 (พันบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (8,740)  -  (8,740)  (137,927)  -  (137,927) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ            

คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ            
ผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ (107,205)  21,566  (85,639)  -  -  - 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจาก 
บริษทัร่วม (17,544)  -  (17,544)  -  -  - 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (133,489)  21,566  (111,923)  (137,927)  -  (137,927) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554 
 

จ านวน 
 

รายได ้
 จ านวน

สุทธิ 
 

จ านวน 
 

รายได ้
 

จ านวน 
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  หลงัภาษี  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิ 
   ภาษี      ภาษี  หลงัภาษี 
 (พันบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม            

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ            
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ            
ผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ (51,179)  10,236  (40,943)  -  -  - 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (51,179)  10,236  (40,943)  -  -  - 
            

22 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจ / ส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ส่วนงาน 4 อ่ืน ๆ 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลกูคา้ 
 
ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเตอร์เน็ตและส่ือ และบริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 
ส่วนงานในประเทศกมัพูชาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการด าเนินงานหลกั
เก่ียวกบัการบริหารวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
โทรศพัท ์ส่วนงานในประเทศออสเตรเลียมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม 
 
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 
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ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิ 
 บริกำรธุรกจิ

ดำวเทียม 

 
บริกำรอนิเตอร์เน็ต

และส่ือ 
 บริกำรระบบ

โทรศัพท์ 
 อืน่ๆ  ปรับปรุงรำยกำร

บัญชี 
 รวมส่วนงำน 

ที่ด ำเนินงำนอยู่ 
 ส่วนงำนที่ยกเลกิ

กำรด ำเนินงำน 
 งบกำรเงนิรวม 

 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
รายได ้ 6,316  5,738  289  368  700  576  -  -  (39)  (58)  7,266  6,624  434  630  7,700  7,254 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  164  141  -  -  -  -  -  -  164  141  -  -  164  141 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (3,847)  (3,894)  (276)  (317)  (390)  (351)  -  -  29  54  (4,484)  (4,508)  (863)  (965)  (5,347)  (5,473) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร                                
   ตามส่วนงาน (1,134)  (1,099)  (89)  (100)  (183)  (161)  (122)  (52)  81  8  (1,447)  (1,404)  (89)  (124)  (1,536)  (1,528) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 1,335  745  88  92  127  64  (122)  (52)  71  4  1,499  853  (518)  (459)  981  394 
รายไดอ่ื้น                     106  150  1  -  107  150 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน                     19  (85)  (1)  -  18  (85) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา้                     (175)  -  -  -  (175)  - 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุน                                
   ทางการเงินและภาษีเงินได ้                     1,449  918  (518)  (459)  931  459 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (420)  (452)  (15)  (27)  (435)  (479) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน                     1,029  466  (533)  (486)  496  (20) 
ภาษีเงินได ้                     (346)  (501)  24  19  (322)  (482) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม                     -  12  -  -  -  12 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ    

 
                683  (23)  (509)  (467)  174  (490) 

                                
สินทรัพยจ์  าแนกตามส่วนงาน 22,188  22,666  266  265  1,413  3,997  17  1  (431)  (244)  23,453  26,685  1,769  -  25,222  26,685 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั                             133  79 
บริษทัร่วม                             456  451 
รวมสินทรัพย์    

 
                        25,811  27,215 
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 บริกำรธุรกจิ
ดำวเทียม 

 บริกำรอนิเตอร์เน็ต 
และส่ือ 

 บริกำรระบบ
โทรศัพท์ 

 อืน่ๆ  ปรับปรุงรำยกำร
บัญชี 

 รวมส่วนงำน 
ที่ด ำเนินงำนอยู่ 

 ส่วนงำนที่หยุด
ด ำเนินงำน 

 งบกำรเงนิรวม 

 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินจ าแนกตามส่วนงาน 2,116  1,594  172  140  275  1,014  143  1  (64)  (67)  2,642  2,682  1,769  -  4,411  2,682 
เงินกูย้มื                             7,161  10,357 
รวม                             11,572  13,039 

                                
ค่าเส่ือมราคา 378  413  8  11  261  250  -  -  -  -  647  674  417  452  1,064  1,126 
ค่าตดัจ าหน่าย  1,495  1,486  4  2  -  -  -    -  -  -  1,499  1,488  -  -  1,499  1,488 
รวมค่ำเส่ือมรำคำและ                                

   ค่ำตัดจ ำหน่ำย 1,873  1,899  12  17  261  250  -  -  -  -  2,146  2,162  417  452  2,563  2,614 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 

88 

 
รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 มีดงัน้ี    
 2555  2554 
 (พันบาท) 
รายได้จากส่วนงาน    
ประเทศไทย 3,235,904  2,796,458 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 752,822  615,786 
ประเทศออสเตรเลีย 1,081,853  1,087,656 
ประเทศจีน 16,145  15,288 
ประเทศอินเดีย 317,325  304,473 
ประเทศญ่ีปุ่น 833,289  877,465 
ประเทศอ่ืนๆ 1,192,767  1,068,029 
รวมส่วนงำนที่ด ำเนินงำนอยู่ 7,430,105  6,765,155 
ส่วนงานท่ียกเลิกการด าเนินงาน 433,664  630,006 
รวม 7,863,769  7,395,161 

 
ผลการด าเนินงานจากส่วนงาน  

 

 
ประเทศไทย 1,683,400  1,303,177 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 141,643  73,728 
ประเทศออสเตรเลีย 388,201  346,599 
ประเทศจีน (596,583)  (474,418) 
ประเทศอินเดีย (195,220)  (176,385) 
ประเทศญ่ีปุ่น 391,113  245,761 
ประเทศอ่ืนๆ (315,505)  (467,296) 
รวมส่วนงำนที่ด ำเนินงำนอยู่ 1,497,049  851,166 
ส่วนงานท่ียกเลิกการด าเนินงาน (516,524)  (456,968) 
รวม 980,525  394,198 
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 2555  2554 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ถาวร    
ส่วนงำนที่ด ำเนินงำนอยู่    
ประเทศไทย 16,014,962  15,906,280 
ประเทศกมัพชูา -  2,095,069 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,374,070  1,599,910 
ประเทศออสเตรเลีย 228,729  221,950 
ประเทศจีน 23,614  41,323 
ประเทศอินเดีย 163,091  227,035 
ประเทศญ่ีปุ่น 102,829  158,269 
ประเทศอ่ืนๆ 230,394  307,461 
รวมส่วนงำนที่ด ำเนินงำนอยู่ 18,137,689  20,557,297 
ส่วนงานท่ียกเลิกการด าเนินงาน 1,605,681  - 
รวม 19,743,370  20,557,297 

 

สินทรัพยถ์าวรประกอบดว้ย อาคารและอุปกรณ์ อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ค่าใชจ่้ายรอ

ตดับญัชีและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
23 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
รายไดจ้ากการขาย 581,738  987,743  323,080  557,735 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,684,175  5,633,658  4,763,037  4,029,814 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 7,265,913  6,621,401  5,086,117  4,587,549 
การด าเนินงานท่ียกเลิก 433,753  632,470  -  - 
รวม 7,699,666  7,253,871  5,086,117  4,587,549 
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24 รำยได้อื่น 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง         
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหาร  -  -  121,448  33,609 
รายไดเ้งินปันผล 9 ข) -  -  319,966  - 
รายไดด้อกเบ้ีย  83,377  46,967  65,334  34,453 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  5,243  29,677  56,845  28,999 
อ่ืนๆ  17,488  72,928  37,210  106,758 
รวมรำยได้อืน่จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  106,108  149,572   600,803  203,819 
การด าเนินงานท่ียกเลิก  761  341  -  - 
รวม  106,869  149,913  600,803  203,819 

 

25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะได้เปิดเผยตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์  646,758  771,969  250,657  360,755 
ค่าตดัจ าหน่ายของอาคารและอุปกรณ์ภายใต ้        
   สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ค่าใชจ่้าย        
รอตดับญัชีและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,493,598  1,482,480  1,480,720  1,471,683 

ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืม 5,577  6,139  5,577  6,139 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,146,080  1,059,835  773,259  718,252 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์  417,348  353,808  -  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 50,355  68,213  -  - 
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26 เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

27 ภำษเีงนิได้  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
ภำษเีงินได้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง       
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน  (211,779)  (175,816)  -  - 
         
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (105,933)  53,328  (145,080)  (1,384) 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี  (28,796)  (360,227)  (28,796)  (350,656) 
รวม 12 (134,279)  (306,899)  (173,876)  (352,040) 

         
รวมภำษเีงินได้จำกกำรด ำเนินงำน
 ต่อเน่ือง  (346,508)  (501,263)  (173,876)  

 
(352,040) 

ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ี
 ยกเลิก  8 23,923  18,548  -  

 
- 

 

       

 

รวมภำษเีงนิได้  (322,585)  (482,715)  (173,876)  (352,040) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2555  2554 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

(พันบาท) 
 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี   682,304    (34,968) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   346,508    501,263 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,028,812    466,295 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 23  (236,627)  30    (139,889) 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี   28,796    (360,227) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีส าหรับ
กิจการในต่างประเทศ 

  
 

(147,183) 
   

     
45,114 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   108,431      69,729 
ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวด   

 
   

 
กนัระหวา่งบญัชีและภาษี   1,137    (76,032) 

ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีได ้   (94,137)    (35,555) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -        7,048 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 

  
 

(6,925) 
   

 
(11,451) 

รวม 33  (346,508)  108  (501,263) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2555  2554 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี   785,990    (475,996) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   173,876    352,040 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   959,866    (123,956) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 23  (220,769)  30  37,187 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี   28,796    (350,656) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   63,993    - 
ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวด        
   กนัระหวา่งบญัชีและภาษี   1,137    (11,124) 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกั        
   ภาษีไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   (47,033)    (27,447) 
รวม 18  (173,876)  284  (352,040) 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลง
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี
ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 
2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล าดบั  
 
ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้่ารัฐบาลจะด าเนินการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือให้อตัราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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28 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 ส าหรับกิจการบริการโทรคมนาคมเฉพาะรายไดใ้นส่วนท่ีไดรั้บจากต่างประเทศของดาวเทียมไทยคม 3 
สิทธิประโยชนท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
2540 ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ส าหรับธุรกิจท่ีรับการส่งเสริม 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546  บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2544 ส าหรับกิจการบริการโทรคมนาคมเฉพาะรายไดใ้นส่วนท่ีไดรั้บจากต่างประเทศของโครงการดาวเทียมไอพี
สตาร์ สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญัไดแ้ก่การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมนั้น 
ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ส าหรับธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
 

ในปี 2555 บริษทัมีรายไดใ้นส่วนท่ีไดรั้บสิทธิประโยชนจ์ านวน 1,347 ลา้นบาท (2554: 1,040 ล้านบาท) 
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29       ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม2555 และ 2554 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 
งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2555  2554  2555  2554 
 การ

ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงาน
ท่ียกเลิก 

 รวม  การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงาน
ท่ียกเลิก 

 รวม  การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงาน
ท่ียกเลิก 

 รวม  การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงาน
ท่ียกเลิก 

 รวม 

 (พันบาท/พันหุ้นหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 682,303  (508,403)  173,900  (22,749)  (467,277)  (490,026)  785,990  -  785,990  (475,996)  -  (475,996) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นสำมัญของ
บริษทั (ขั้นพืน้ฐำน) 682,303 

 

(508,403) 

 

173,900 

 

(22,749) 

 

(467,277) 

 

(490,026) 

 

785,990 

 

- 

 

785,990 

 

(475,996) 

 

- 

 

(475,996) 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่
ออกจ ำหน่ำยแล้ว 1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

                        
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น             
(ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.62 

 
(0.46) 

 
0.16 

 
(0.02) 

 
(0.43) 

 
(0.45) 

 
0.72 

 
- 

 
0.72 

 
(0.43) 

 
- 

 
(0.43) 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงัน้ี 
 

 
งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2555  2554  2555  2554 
 การ

ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงาน
ท่ียกเลิก 

 รวม  การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงา
นท่ียกเลิก 

 รวม  การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงาน
ท่ียกเลิก 

 รวม  การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 การ
ด าเนินงา
นท่ียกเลิก 

 รวม 

 (พันบาท/พันหุ้นหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 682,303  (508,403)  173,900  (22,749)  (467,277)  (490,026)  785,990  -  785,990  (475,996)  -  (475,996) 
ก ำไรที่ (ขำดทุน) เป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นสำมัญของ
บริษทั (ปรับลด) 682,303 

 

(508,403) 

 

173,900 

 

(22,749) 

 

(467,277) 

 

(490,026) 

 

785,990 

 

- 

 

785,990 

 

(475,996) 

 

- 

 

(475,996) 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่
ออกจ ำหน่ำยแล้ว 1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

 
1,095,938 

                        
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น             
(ปรับลด) (บาท) 0.62 

 
(0.46) 

 
0.16 

 
(0.02) 

 
(0.43) 

 
(0.45) 

 
0.72 

 
- 

 
0.72 

 
(0.43) 

 
- 

 
(0.43) 
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30 เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 
 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตวั 
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซ้ือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงท ารายการตราสาร
อนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน และเพ่ือช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยุทธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความ
เส่ียงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียไดป้้องกนัโดยการท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารท่ีใหกู้ย้ืม ส่วน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนในอนาคตของรายการขาย รายการซ้ือและการกูย้ืม การตดัสินใจท่ีจะรับระดบัความเส่ียงข้ึนอยู่กบั
นโยบายของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและคู่คา้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทางการคา้เพ่ือเก็งก าไร การท าตราสาร
อนุพนัธ์ทุกประเภทตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนท าสญัญา 
 
ผูบ้ริหารฝ่ายการเงินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ีย รายงานผูบ้ริหารประกอบดว้ย รายละเอียดของตน้ทุน และราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงคา้งอยู ่
นอกจากน้ียงัไดมี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงท่ีมีอยู่กบัระดบัความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารก าหนดใหเ้ป็นระดบัความ
เส่ียงท่ีสามารถรับไดค้รอบคลุมถึงความเส่ียงในเร่ืองเงินลงทุนโดยมีการก าหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น 
 

การบริหารจดัการทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้
มีส่วนไดเ้สียอ่ืน ตลอดจนเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งและสามารถสนบัสนุน
แผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อนัจะเป็นการสร้างมูลค่า และเสริมความมัน่คงทางการเงิน
ใหก้บักลุ่มบริษทั  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนั
เป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  
 2555  2554 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 

 (หลักล้าน) 
สินทรัพย์        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 28.68  877.80  21.52  679.06 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 1.85  46.23  0.01  0.31 
อินเดียรูปี 428.48  222.60  444.80  238.19 
ญ่ีปุ่นเยน 327.16  115.99  587.71  237.69 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 1.88  47.68  2.03  49.26 
รวม   1,310.30    1,204.51 
        

หนีสิ้น        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 115.75  3,545.02  60.90  1,938.52 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.06  1.62  0.15  3.62 
อินเดียรูปี 238.06  142.79  45.43  29.19 
ญ่ีปุ่นเยน 266.87  94.61  264.88  109.04 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 0.30  7.44  0.24  5.96 
รวม   3,791.48    2,086.33 

 
สินทรัพย์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการค้า ส่วนหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ืม 
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เส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะท่ีไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัส าคญั  กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ี
จะท าให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ือท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถืออยู่
ในระดบัสูง 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพ่ือส ารองใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
 
การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 
ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้
กูย้ืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ เจา้หน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะสั้น มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้น มูลค่า
ยติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาวไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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31 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 31 ธันวาคม 2555 ตน้ทุนค่า
อนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าคงเหลือ 684 ลา้นบาท (2554: 747 ล้านบาท) นอกจากน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ 
บริษทัยอมใหด้าวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนตามสัญญาฉบบัน้ีตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของ MICT เม่ือไดด้ าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
 

ข) 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
จะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน (หมายเหตุ 9) ตาม
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสญัญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี โดยก าหนดการลงทุนเป็น
งวดตามท่ีก าหนดในสญัญาร่วมทุนขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 LTC มียอดเงินท่ีจะตอ้งลงทุนเพ่ิมอีกประมาณ 
96.82 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (2554: 108.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
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ค) 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  
 
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 2555 5 ปี 
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง 8 กนัยายน 2552 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 11 ตุลาคม 2552 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 20 ธนัวาคม 2550           15 ปี 
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ง) 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 263.26 ลา้นบาท) โดย LTC 
จะตอ้งรับโอนสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือโครงการแลว้เสร็จในรูปแบบของการกูย้ืมเงินจากรัฐบาล ในราคาร้อยละ 30 ของ
มูลค่าอุปกรณ์โครงการซ่ึงไม่รวมค่าท่ีปรึกษาของโครงการ โดยมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกู ้4% ต่อปี ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2555 LTC ไดบ้นัทึกสินทรัพยโ์ครงการและเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวกบัโครงการดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 18.44 
พนัลา้นกีบ (ประมาณ 70.06 ลา้นบาท) และจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมเป็นจ านวนเงินรวม 3.69 พนัลา้นกีบ (ประมาณ 
14.01 ลา้นบาท)  

 
จ) 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 31 ธันวาคม 2555 จ านวนหุ้นภายใตสิ้ทธิการซ้ือหุ้นคืน
คงเหลือ 0.08 ลา้นหุน้ (2554: 0.08 ล้านหุ้น) 
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ฉ) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สกลุเงิน 2555  2554  2555  2554 
  (หลักพัน) 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 22,525  19,567  22,525  19,567 
 เยน 17,269  4,347  2,174  4,347 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,795  6,740  3,760  5,441 
 รูปี 5,577  5,352  5,577  5,352 
 รูเปียห์ 15,000  40,500  15,000  40,500 
 ริงกิต 7  54  7  54 
 กีบ 388,530  147,994  -  - 
 เปโซ 564  2,061  564  2,061 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 154  164  -  - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 307  -  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  163,599  247,481  142,932  200,219 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2555  2554  2555  2554 
  (หลักพัน) 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 48,425  16,418  48,425  16,418 
 เยน 13,339  1,087  -  1,087 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 7,798  12,784  7,764  6,405 
 รูปี 801  6,153  801  6,153 
 ริงกิต -  4  -  4 
 กีบ 431,426  689,103  -  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 479  633  -  - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 819  -  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  331,430  451,114  287,869  224,738 

   

เกินกวา่ 5 ปี บาท 9,475  13,017  9,475  13,017 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,225  4,830  2,225  3,416 
 เยน 6,800  -  -  - 
 กีบ 252,581  134,235  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  81,343  167,292  77,950  121,747 
         

รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  576,372  865,887  508,751  546,704 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 

105 

ช) ภำระผูกพนัอืน่ 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัสญัญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนงัสือ
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สกลุเงิน 2555 2554 2555 2554 
  (หลักพัน) 
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าท่ีตอ้ง       
   จ่ายใหก้ระทรวงเทคโนโลยี      
   สารสนเทศและการส่ือสาร บาท 65,000 62,000 65,000 62,000 
สญัญาขายอุปกรณ์ไอพีสตาร์ ดอลลาร์สหรัฐฯ 166 - 166 - 
 บาท 552 644 552 644 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลกูคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,008 2,398 2,008 2,398 
 บาท 447,417 492,198 447,417 492,198 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลาร์สหรัฐฯ 250 250 - - 
อ่ืนๆ บาท 3,332 3,332 3,322 3,322 

 
32 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  
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แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย จาก
รายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ส าหรับปีประเมิน 2541 - 42 ถึง 2552 - 53 (วนัท่ี 1 เมษายน 2540 ถึง 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2552) เป็นจ านวนเงินรวม 804.5 ลา้นรูปี (ประมาณ 450 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเบ้ียปรับเป็นจ านวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 317 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัได้น าใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ช้บริการในประเทศอินเดียได้หักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน         
2552 - 53 เป็นเงินจ านวนสุทธิ 498.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 279 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัส าหรับภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง
เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน 460.2 ลา้นรูปี 
(ประมาณ 258 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 
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  
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หากบริษทัถูกตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court ว่าบริษทัมีภาระตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย ภาษีเงินไดร้วม
ดอกเบ้ียท่ีถกูประเมินแลว้จ านวน 804.5 ลา้นรูปี (ประมาณ 450 ลา้นบาท) จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย แต่บริษทัไดถู้ก
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและไดว้างเงินประกนัไวบ้างส่วนแลว้ ยงัคงมีภาระเป็นจ านวนเงิน 8.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 4 ลา้น
บาท) 

 
33 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  ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาท่ีจะ
พิสูจนข์อ้เทจ็จริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะตอ้ง
เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยุติธรรม 

 
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 กนัยายน 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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34 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 
ก) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556 กรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.40 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 438 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเสนอจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
ข) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ จ ากัด (“LTC”) 

 
เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ LTC มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2555 ของ LTC เป็นจ านวนเงิน 15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
 

ค) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) (“CSL”) 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 กรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.30 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 178 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเสนอจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ CSL 
 

ง)       การลดทุนของบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) (“CSL”) 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการลดทุนหุ้นสามญั 
เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิหุน้สามญัตามโครงการ ESOP คร้ังท่ี 5 ไดส้ิ้นสุดลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 จ านวน 
2,494,374 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของ CSL ซ่ึงคณะกรรมการจะไดน้ าเสนอต่อ
ผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัต่อไป 
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35 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจาก
ยงัไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้ 2556 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
2556 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

2556 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานปฏิบติัการ 2556 
   

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ก่อนการบงัคบัใชแ้ลว้  
 

ผูบ้ริหารคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใชแ้ละถือปฏิบติั โดย
ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีอาจมีผลกระทบต่องบการเงินใน
งวดท่ีถือปฏิบติั  มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) – ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  เพ่ือเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆท่ีใชใ้นการรายงาน 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ  มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 21 ก าหนดใหกิ้จการ ระบุสกุลเงินท่ีใชร้ายงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศใหเ้ป็น
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21  ไดใ้หค้  านิยามส าหรับ เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจาก
สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ 
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ผูบ้ริหารก าหนดสกลุเงินท่ีใชร้ายงานของบริษทัเป็นสกลุเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
21 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่อสินทรัพย ์
หน้ีสิน และ ก าไรสะสมของบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 น าเสนอหลกัการท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีหลกัการเปิดเผยส่วนงาน
ด าเนินงานจากขอ้มลูภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน การเปล่ียนนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มลูเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 - เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 
ผูบ้ริหารเช่ือวา่การน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 มาถือปฏิบติัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2556  จะไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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36 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
  

งบก าไรขาดทุนรวมของปี 2554 ไดน้ าเสนอใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัในงบการเงินของปี 2555 ดงัน้ี 

  2554 
  งบกำรเงินรวม 
  ก่อนน าเสนอใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัน าเสนอใหม่ 
  (พันบาท) 

งบก าไรขาดทุน       
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  7,253,871  (630,107)  6,623,764 
รายไดอ่ื้น  149,913  (341)  149,572 
รวมรำยได้  7,403,784  (630,448)  6,773,336 
       

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ  4,851,947  (941,080)  3,910,867 
ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการ  620,810  (23,821)  596,989 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  164,889  (8,947)  155,942 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,301,221  (115,057)  1,186,164 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  62,097  (280)  61,817 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ  84,754  108  84,861 
ตน้ทุนทางการเงิน  478,886  (27,196)  451,690 
รวมค่ำใช้จ่ำย  7,564,604  (1,116,274)  6,448,331 
       

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  141,290  -  141,290 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้   (19,531)  485,826  466,295 
ภาษีเงินได ้  (482,715)  (18,548)  (501,263) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี  (502,245)  467,278  (34,968) 
       

การน าเสนอรายการใหม่น้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 


