
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ  
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบก าไร
ขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ      
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน          
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,488,448           2,621,710           1,501,684           1,717,356           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 2,062,726           1,889,980           3,506,501           3,094,844           

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 32,134                5,850                  54,664                58,400                

ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 806,269              630,635              826,269              655,635              

สินคา้คงเหลือ 112,882              124,028              105,870              113,600              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 9,917                  78,805                9,917                  78,805                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 3,407,263           3,080,846           2,982,833           2,633,570           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,810                28,188                23,639                21,203                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,944,449           8,460,042           9,011,377           8,373,413           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,100,589           1,127,499           1,100,589           1,127,499           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                      -                     1,301,935           1,232,336           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 1,502,113           1,408,769           1,502,113           1,408,769           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 3,223,991           3,312,616           3,220,637           3,305,220           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 7 1,168,258           1,365,689           1,168,258           1,365,689           

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 7 11,096                11,597                11,096                11,597                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 205,658              228,076              130,977              152,270              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 149,705              -                     126,483              -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 768,414              797,296              731,056              741,912              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 316,671              299,195              304,583              287,412              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,446,495           8,550,737           9,597,727           9,632,704           

รวมสินทรัพย์ 17,390,944         17,010,779         18,609,104         18,006,117         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 759,047              554,717              618,337              418,756              

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1                         1,029                  7,078                  38,962                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 505,717              392,002              501,586              392,002              

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 259,092              349,788              98,690                105,905              

ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย 289,435              171,655              289,435              171,655              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 491                     140                     -                      -                      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 66,783                56,578                27,092                23,787                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,880,566           1,525,909           1,542,218           1,151,067           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 8 3,799,446           3,810,724           3,783,043           3,813,724           

เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 226,526              209,286              226,526              209,286              

หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย 6 -                      -                     1,606,305           1,399,893           

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 236,353              231,765              208,866              205,056              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 246,517              238,135              240,610              232,131              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,508,842           4,489,910           6,065,350           5,860,090           

รวมหนีสิ้น 6,389,408           6,015,819           7,607,568           7,011,157           

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 9

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 5,480,510           5,480,510           5,480,510           5,480,510           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 9 4,325,271           4,325,271           4,325,271           4,325,271           

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 549,988              549,988              549,988              549,988              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 851,947              873,555              851,947              873,555              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (206,180)             (234,364)            (206,180)             (234,364)             

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 11,001,536         10,994,960         11,001,536         10,994,960         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                     -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,001,536         10,994,960         11,001,536         10,994,960         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,390,944         17,010,779         18,609,104         18,006,117         

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 3
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 964,507             1,302,588           891,699             1,164,424        
รายไดด้อกเบ้ีย 20,427               21,253                17,343               18,360             
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 237,925             -                      240,526             -                   
รายไดอ่ื้น 23,530               3,931                  6,941                 13,971             
รวมรายได้ 1,246,389          1,327,772           1,156,509          1,196,755        

ค่าใช้จ่าย 3
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 531,408             773,494              447,075             630,644           
ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการ 139,781             188,478              139,781             188,478           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,305                 12,686                2,765                 5,534               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 188,363             191,499              142,353             136,691           
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 16,955               15,385                16,803               15,304             
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                     15,820                -                     16,793             
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 13 98,415               -                      98,415               -                   
รวมค่าใช้จ่าย 981,227             1,197,362           847,192             993,444           

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 265,162             130,410              309,317             203,311           

รายไดท้างการเงิน 22,962               27,029                23,261               27,716             
ตน้ทุนทางการเงิน (52,687)              (82,909)               (51,196)              (81,952)            
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า)
   ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 4 5,808                 (25,339)               (5,375)                (11,089)            
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 3,319                 (4,805)                 (67,885)              (139,221)          
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 244,564             44,386                208,122             (1,235)              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (46,955)              (77,380)               (10,513)              (31,759)            

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 197,609             (32,994)               197,609             (32,994)            

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 197,609             (32,994)               197,609             (32,994)            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                      -                     -                   

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 197,609             (32,994)               197,609             (32,994)            

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 11

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.18                   (0.03)                   0.18                   (0.03)                

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 0.18                   (0.03)                   0.18                   (0.03)                

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 197,609             (32,994)               197,609             (32,994)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 24,416               (41,827)               24,416               (41,827)            
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน 4,424                 4,335                  4,424                 4,335               
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (885)                   (867)                    (885)                   (867)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 27,955               (38,359)               27,955               (38,359)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 225,564             (71,353)               225,564             (71,353)            

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 225,564             (71,353)               225,564             (71,353)            
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                      -                     -                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 225,564             (71,353)               225,564             (71,353)            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
7



ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 5,480,510 4,325,271 549,988 2,936,698 14,745 (22,126) (139,576) (8,452) (155,409) 13,137,058 -                  13,137,058

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 9 -                  -                 -                -                  823               -                   -                  -                          823                     823                  -                  823                  
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                 -                -                  823               -                   -                  -                          823                     823                  -                  823                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ขาดทุนส าหรับงวด -                  -                 -                (32,994)           -                -                   -                  -                          -                     (32,994)           -                  (32,994)            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                 -                -                  -                -                   (41,827)           3,468                      (38,359)              (38,359)           -                  (38,359)            
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                  -                 -                (32,994)           -                -                   (41,827)           3,468                      (38,359)              (71,353)           -                  (71,353)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 5,480,510 4,325,271 549,988 2,903,704 15,568 (22,126) (181,403) (4,984) (192,945) 13,066,528 -                  13,066,528

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
8



ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 5,480,510 4,325,271 549,988 873,555 16,971 (22,126) (237,593) 8,384 (234,364) 10,994,960 -                  10,994,960

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 9 -                  -                 -                -                  229               -                   -                  -                          229                     229                  -                  229                  
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                  -                 -                (219,217)         -                -                   -                  -                          -                     (219,217)         -                  (219,217)          
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                 -                (219,217)         229               -                   -                  -                          229                     (218,988)         -                  (218,988)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -                  -                 -                197,609          -                -                   -                  -                          -                     197,609           -                  197,609           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                 -                -                  -                -                   24,416            3,539                      27,955                27,955             -                  27,955             
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                  -                 -                197,609          -                -                   24,416            3,539                      27,955                225,564           -                  225,564           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 5,480,510 4,325,271 549,988 851,947 17,200 (22,126) (213,177) 11,923 (206,180) 11,001,536 -                  11,001,536

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
9



ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุน้ ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงคา่ ในมลูคา่ยติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 5,480,510 4,325,271 549,988 2,936,698 14,745 (22,126) (139,576) (8,452) (155,409) 13,137,058 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9 -                 -                  -                 -                   823              -                -                -                         823                   823                  
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                  -                 -                   823              -                -                -                         823                   823                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ขาดทุนส าหรับงวด -                 -                  -                 (32,994)            -               -                -                -                         -                   (32,994)            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                 -                  -                 -                   -               -                (41,827)         3,468                     (38,359)            (38,359)            
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                  -                 (32,994)            -               -                (41,827)         3,468                     (38,359)            (71,353)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 5,480,510 4,325,271 549,988 2,903,704 15,568 (22,126) (181,403) (4,984) (192,945) 13,066,528 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ก าไรสะสม

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
10



ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุน้ ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไมไ่ด้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงคา่ ในมลูคา่ยติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 5,480,510 4,325,271 549,988 873,555 16,971 (22,126) (237,593) 8,384 (234,364) 10,994,960 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9 -                 -                  -                 -                   229              -                -                -                         229                   229                  
เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                 -                  -                 (219,217)          -               -                -                -                         -                   (219,217)          
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                  -                 (219,217)          229              -                -                -                         229                   (218,988)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -                 -                  -                 197,609            -               -                -                -                         -                   197,609           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                 -                  -                 -                   -               -                24,416          3,539                     27,955              27,955             
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                  -                 197,609            -               -                24,416          3,539                     27,955              225,564           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 5,480,510 4,325,271 549,988 851,947 17,200 (22,126) (213,177) 11,923 (206,180) 11,001,536 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
11



31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 197,609         (32,994)          197,609         (32,994)          
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 7 93,612           128,718         86,253           115,247         
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้
   สญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 7 197,431         299,411         197,431         299,411         
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 7 501                498                501                498                
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 23,576           25,702           21,293           23,468           
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการใช้ 8,030             -                 6,790             -                 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 -                 9,293             -                 9,293             
รายไดจ้ากการลงทุน (42,862)          (48,235)          (40,605)          (46,076)          
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9 229                823                229                823                
ตน้ทุนทางการเงิน 52,687           82,909           51,196           81,952           
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (247,767)        80,732           (181,738)        70,725           
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 8 110                262                110                262                
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 4 (5,808)            25,339           5,375             11,089           
ค่าสินคา้เส่ือมสภาพ (กลบัรายการ) 1,024             (4,451)            1,299             (675)               
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (12)                 (298)               (12)                 (299)               
การตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1                    -                 -                 -                 
การตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 13 98,415           -                 98,415           -                 
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 6 (3,319)            4,805             67,885           139,221         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 46,955           77,380           10,513           31,759           

420,412         649,894         522,544         703,704         

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
12



31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 24,791           (63,973)          (218,652)        (88,867)          
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (25,305)          (28,847)          (371)               (40,094)          
สินคา้คงเหลือ 10,122           1,869             6,431             3,698             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,903)            (22,885)          (1,555)            (18,681)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (283)               596                -                 (2,024)            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (21,529)          (130,687)        (25,250)          (57,133)          
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,344)            (38)                 (32,200)          (522)               
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (90,696)          (53,607)          (7,215)            6,021             
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการคา้งจ่าย 117,781         166,999         117,781         166,999         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,656             1,523             1,755             (4,833)            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (5,313)            (3,147)            (5,214)            1,704             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,079             (1,798)            2,521             (1,304)            
จ่ายภาษีเงินได้ (12,026)          (14,840)          (542)               (116)               
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 423,442         501,059         360,033         668,552         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 47,759           54,605           43,764           48,762           
รับเงินปันผล 6 -                 -                 -                 15,746           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (321,992)        778,343         (344,840)        296,121         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (2,385)            (4,546)            (749)               (1,543)            
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                 -                 5,000             -                 
เงินสดจ่ายส าหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (56)                 -                 -                 -                 
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 12                  892                13                  883                
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน (276,662)        829,294         (296,812)        359,969         

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ช าระคืนเงินกูย้มื 8 (236,480)        (261,861)        (235,600)        (261,861)        
จ่ายดอกเบ้ีย (43,485)          (59,450)          (43,216)          (59,450)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (279,965)        (321,311)        (278,816)        (321,311)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (133,185)        1,009,042      (215,595)        707,210         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,621,710      2,830,235      1,717,356      1,719,754      
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ
   คงเหลือส้ินงวด (77)                 (2)                   (77)                 (2)                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที ่31 มีนาคม 2,488,448      3,839,275      1,501,684      2,426,962      

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 944                516                922                516                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 24,318           27,697           24,318           27,697           

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
14



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
5.  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
6.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
7.  รายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผกูพนั 
8.  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9.  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

10.  ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
11.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
12.  เงินปันผล 
13.  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14.  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
15.  เหตุการณ์อ่ืน 
16.  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
บริษทัใหญ่คือ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 41.13) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย 
 
บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้า (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการวงจร
ดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ 
บริการเน้ือหาส าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จัดจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสญัญาณผา่นดาวเทียม บริการใหค้ าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบั
ดาวเทียม บริการธุรกิจกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริการระบบโทรศัพท์ บริการเสริมบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการดา้นวิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็น
การประกอบธุรกิจภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 9 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญ่ีปุ่น และอินเดีย  
 
บริษทัไดท้ าสัญญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิใน
การบริหารกิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมี
สิทธิเก็บค่าใชว้งจรดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใต้
การดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมและจะหมดอายใุนปี 2564 
 
บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิใหบ้ริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเอง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั ไทย แอดวานซ ์อินโนเวชัน่ 
จ ากดั 

 

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์บริการใหค้ าปรึกษาและ
ติดตั้งระบบส าหรับเครือข่ายบรอด
แบนดแ์บบครบวงจร 

ไทย 
 
 

99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 
 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสารและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
พีทีอี จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร์ 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส 
จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  
   พีทีวาย จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

 
  

   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน ์
ไทย 

 
99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 
 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด ์

นิวซีแลนด ์ 100 100 

     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แซทเทลไลท ์จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)  
ไพรเวท จ ากดั 

ใหบ้ริการใหค้ าปรึกษาดา้น
เทคนิคท่ีเก่ียวกบัระบบโครงข่าย
ของดาวเทียม 

อินเดีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี มอริเชียส 100 100 
     
บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั    
บริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ 
   ซิสเทม พีทีวาย จ ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูล
ผา่นดาวเทียมและโซลูชัน่เพ่ือ
ธุรกิจ 

ออสเตรเลีย 100 100 

     



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

การร่วมค้าของบริษทั  
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์  
   พีทีอี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุน
ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมใน
ระดบันานาชาติ 

สิงคโปร์ 51 51 

 
การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ากัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ 
   จ ากดั  

ใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

24.99 24.99 

 
รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระส าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว  
งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีไดส้อบทานแลว้ 
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2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 
2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงน ามา
เปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 
 
นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัใน          
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั นโยบายการบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแสดงในหมายเหตุขอ้ 2.4 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมตน้ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
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กำรตคีวำมมำตรฐำน  
  กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท ์            
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติัในงบการเงิน
ทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
สญัญาเช่าเม่ือมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้เช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27           
เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญั 
โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 และ
ก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสญัญาเช่า
ทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตามการบญัชีส าหรับ
ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17  รายละเอียดของขอ้ก าหนดใหม่อธิบายในหมายเหตุขอ้ 2.4 
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ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้เป็น
คร้ังแรก 

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานตามหลกัการมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วย 
จ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสญัญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือ
คา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตาม
สญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืม
ส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ 3.75% - 5.50% ต่อปี 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17              
เร่ือง สญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใช้
คร้ังแรก และหน้ีสินตามสญัญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

หน่วย: พนับาท 

    งบการเงิน 
รวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 
ภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  
87,260 

  
52,869 

สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า  (14,057)  (8,218) 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินขา้งตน้  (4,851)  (2,254) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ตามมาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  
15,140 

  
15,140 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  83,492  57,537 
     

วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก คือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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2.2 สกลุเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกั          
พนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
2.3 กำรใช้วจิำรณญำณและกำรประมำณกำร 

 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคญัในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

2.4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่              
มาถือปฎิบติั มีดงัต่อไปน้ี 
 
สัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ 
วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใช้
อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการเพ่ิมมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชว้ิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นการช าระการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง การจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ี
ไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่า
เส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิงการบูรณะสถานท่ีตั้ง
ของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยู่ในสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของ
สัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน เพ่ืออธิบายตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้
เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดข้ึนเพ่ือผลิตสินคา้คงเหลือ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใชป้ระโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใช ้สะทอ้นว่า กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้
ประโยชนข์องสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงาน เม่ือเง่ือนไขของ
สัญญาเช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดของความเป็นเจ้าของให้แก่ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจัด
ประเภทรายการเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้งหมดจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญาแยกจาก
กนั ผูใ้หเ้ช่าช่วงจดัประเภทสญัญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพย์
สิทธิการใชท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาเช่าหลกั 

รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก
ท่ีเกิดข้ึนจากการเจรจาและเขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ย
วิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตาม
สญัญาเช่า รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพ่ือสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของ
เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

เม่ือสัญญาท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั น ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เพ่ือปันส่วนขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบั
แต่ละส่วนประกอบ 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

การจัดประเภทรายการและวัดมลูค่า 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือค้า จัดประเภทเป็น
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจ
ถือไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

จ านวนของการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินประมาณการโดยใชแ้บบจ าลองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนท่ีให้บริษัทประเมินสินทรัพย์ทางการเงินในแต่ละประเภทตามระดับของความเส่ียงด้านเครดิตท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัไดป้ระมาณการกระแส      
เงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บตามภาระหน้ีท่ีคงเหลือทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินเป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะประเมินจากกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บซ่ึงจะถูกปรับตาม
น ้ าหนกัของความน่าจะเป็นของของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้การประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
บริษัทได้ใช้ข้อมูลท่ีสมเหตุสมผลและหลกัฐานท่ีสนับสนุนซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ในอดีต สภาพแวดลอ้มใน
ปัจจุบนัและการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตซ่ึงมีอยูโ่ดยไม่มีค่าใชจ่้ายหรือความพยายามท่ีมากเกินไป 

 

การบัญชีป้องกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม การวดัมูลค่าใหม่
ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การ
บนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
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3. บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั       
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผ่านบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยใน
เครือเดียวกนั นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั
กบักิจการไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ี
ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอ านาจชกัจูง หรืออาจถูกชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลขา้งตน้ ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย 
โดยถือหุ้นคิดเป็นอตัราร้อยละ 41.13 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับริษทัใน
กลุ่ม Intouch และผูถื้อหุน้ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
บริษทัคิดราคาซ้ือขายสินคา้และบริการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามสัญญาและเง่ือนไขทางการคา้โดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป  
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รำยได้  
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  337,878  508,523 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 24,743  18,329  19,934  13,692 
 

    

 
  

รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  5,259  10,758 
การร่วมคา้ 24,861  28,909  24,861  28,909 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  165  -  165 
รวมรำยได้ 49,604  47,403  387,932  562,047 
 

    

 
  

ค่ำใช้จ่ำย        

การซ้ือสินค้าและบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  17,710  9,601 
การร่วมคา้ -  1,302  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 543  810  543  810 
 

    

- 
  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัใหญ่ 371  358  371  358 
บริษทัยอ่ย -  -  5,050  5,504 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,808  2,270  2,091  2,195 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 17,149  15,565  16,997  15,484 
รวมค่ำใช้จ่ำย 19,871  20,305  42,762  33,952 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ        

ลกูหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  2,307,544  2,025,736 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,099  8,762  4,150  5,705 
รวม 5,099  8,762  2,311,694  2,031,441 

        

รายได้ค้างรับ         

บริษทัยอ่ย -  -  5,749  2,372 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,406  3,505  4,044  3,388 
รวม 4,406  3,505  9,793  5,760 

        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ  9,505  12,267  2,321,487  2,037,201 

        
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัใหญ่ 112  180  112  180 
บริษทัยอ่ย -  -  22,530  52,550 
การร่วมคา้ 32,022  5,670  32,022  5,670 
รวม 32,134  5,850  54,664  58,400 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

ส่วนของเงินให้กู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ        

   ภายในหนึ่งปี        
บริษทัยอ่ย -  -  20,000  25,000 
การร่วมคา้ 806,269  630,635  806,269  630,635 
 806,269  630,635  826,269  655,635 

        เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
การร่วมคา้ 1,100,589  1,127,499  1,100,589  1,127,499 
รวม 1,906,858  1,758,134  1,926,858  1,783,134 

 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย มีอายุสัญญา 2 ปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.77 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 5.77 ต่อปี) 
 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 3  
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำว        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  25,000  50,000 
ลดลง -  -  (5,000)  - 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม -  -  20,000  50,000 

        กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,758,134  1,942,899  1,758,134  1,942,899 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่   
เกิดข้ึนจริง 

 
148,724 

  
(38,509) 

  
148,724 

  
(38,509) 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 1,906,858  1,904,390  1,906,858  1,904,390 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  160  3 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  11  -  11 
รวม -  11  160  14 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
บริษทัใหญ่ 104  132  104  133 

บริษทัยอ่ย -  -  13,979  3,744 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,455  2,499  2,451  1,985 
รวม 2,559  2,631  16,534  5,862 

        
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  7,077  38,254 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1  1,029  1  708 
รวม 1  1,029  7,078  38,962 

        

เงนิรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ        

บริษทัยอ่ย -  -  680  360 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,536  5,294  2,628  4,386 
รวม 3,536  5,294  3,308  4,746 

        
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย         
บริษทัยอ่ย -  -  137,135  126,726 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,255  34  1,253  32 
รวม 1,255  34  138,388  126,758 

        
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน         
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,740  1,740  -  - 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ   
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 16,698  15,101  16,546  15,020 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 238  231  238  231 
- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 194  180  194  180 
- การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 19  53  19  53 

รวม  17,149  15,565  16,997  15,484 

 
ตลอดเวลาท่ีผา่นมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ
เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน 
ค่าตอบแทนกรรมการเหล่าน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการ
น้ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  
 

1. บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้ง
ช าระค่าสิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน 
(เกตเวย)์ ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR 
User Terminal: “UT”) และ ร้อยละ 3 ของรายได้ท่ีได้มาจากการขายหรือให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม          
ไทยคม 4 
 

2. บริษทัไดท้ าสัญญาในการด าเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการใหบ้ริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้ค าปรึกษา บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีก
เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 4.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 7.18 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: ประมาณ 6.36 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 4.38 ลา้นบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจ านวนท่ีใช้
จริงหรือคิดตามจ านวนการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 
 

3. บริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 
สัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูล ซ่ึงบริษทัมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระค่าบริการ เป็นจ านวนเงิน 6,480 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี  

  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลกูหน้ีการค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 5,099  8,762  2,311,694  2,031,441 
กิจการอ่ืน   2,001,322  1,910,811  1,126,590  989,884 

รวม  2,006,421  1,919,573  3,438,284  3,021,325 

         
รายได้ค้างรับ         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 4,406  3,505  9,793  5,760 
กิจการอ่ืน  678,915  557,974  434,288  415,304 

รวม  683,321  561,479  444,081  421,064 

         
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  63,163  55,240  50,473  41,228 

เงินจ่ายล่วงหนา้  9,069  96,123  7,644  95,328 

อ่ืนๆ   268,120  194,028  243,619  168,313 

รวม  340,352  345,391  301,736  304,869 

         
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ         
   และลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  3,030,094  2,826,443  4,184,101  3,747,258 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (967,368)  (936,463)  (677,600)  (652,414) 
สุทธิ  2,062,726  1,889,980  3,506,501  3,094,844 
 

  2563  2562  2563  2562 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ         
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม  (5,808)  25,339  5,375 

 
11,089 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4,843  5,464  244,978  247,576 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 235  2,837  357,748  361,480 
 3 - 6 เดือน 21  -  398,512  376,769 
 6 - 12 เดือน -  -  846,911  1,045,155 
 มากกวา่ 12 เดือน -  461  463,545  461 
 5,099  8,762  2,311,694  2,031,441 

        
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 178,577  92,857  114,303  50,409 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 146,117  147,626  96,177  101,957 
 3 - 6 เดือน 99,908  188,277  76,097  76,523 
 6 - 12 เดือน 268,732  525,542  78,685  65,030 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,307,988  956,509  761,328  695,965 

 2,001,322  1,910,811  1,126,590  989,884 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (790,089)  (811,815)  (500,322)  (527,766) 

 1,211,233  1,098,996  626,268  462,118 
        

สุทธิ 1,216,332  1,107,758  2,937,962  2,493,559 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัส าหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น        
เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงิน 1,517,944  1,135,692  859,943  524,892 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดช าระ 1,889,319  1,945,154  2,122,890  2,108,678 
รวม 3,407,263  3,080,846  2,982,833  2,633,570 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.05 ถึง ร้อยละ 2.00 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 1.50 ถึง ร้อยละ 2.40 ต่อปี) และครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  (304,370)    (167,557) 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  1,502,113  1,408,769  1,502,113  1,408,769 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,502,113  1,408,769  1,197,743  1,241,212 

         
โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิดงันี ้       
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   1,502,113  1,408,769  2,804,048  2,641,105 
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย   -  -  (1,606,305)  (1,399,893) 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,502,113  1,408,769  1,197,743  1,241,212 
         
         
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,408,769  1,444,283  1,241,212  1,966,878 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิ         
    จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  3,319  (4,805)  (67,885)  (139,221) 
เงินปันผลรับ  -  -  -  (15,746) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  90,025  (40,122)  24,416  (41,827) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม  1,502,113  1,399,356  1,197,743  1,770,084 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
  

มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

การร่วมค้า                    
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั 51.00  51.00  15  15              
     ลา้นดอลลาร์  ลา้นดอลลาร์             
     สิงคโปร์  สิงคโปร์  138  138  1,502  1,409  -  - 
         138  138  1,502  1,409  -  - 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

39 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็น    ราคาทุนสุทธิ  มูลค่าตาม  เงินปันผลรับส าหรับ 
 เจา้ของ ทุนช าระแลว้ จากการดอ้ยคา้  วิธีส่วนไดเ้สีย  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2563  2562 2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 ร้อยละ  ร้อยละ    ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
บริษทัย่อย                  
บริษทั ไทย แอดวานซ ์อินโนเวชัน่ จ ากดั  99.99  99.99 399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท 399  399  467  464  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั 100.00  100.00 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 157  157  (1,534)  (1,331)  -  - 
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 100.00  100.00 -  - -  -  99  88  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ ากดั 100.00  100.00 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 1  1  (51)  (51)  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1  1  21  17  -  - 
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากดั(1) -  - -  - -  -  -  -  -  16 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ ากดั 100.00  100.00 6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย 425  425  164  178  -  - 
บริษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากดั 99.99  99.99 0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท -  -  12  14  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั 100.00  100.00 100 ลา้นเยน  100 ลา้นเยน 33  33  355  301  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ ากดั 100.00  100.00 3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด์   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 98  98  99  94  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จ ากดั 100.00  100.00 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2  2  48  41  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ากดั 100.00  100.00 30 ลา้นรูปีอินเดีย  30 ลา้นรูปีอินเดีย 16  16  37  36  -  - 
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00 12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ  12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1  1  (21)  (19)  -  - 
รวม       1,133  1,133  (304)  (168)  -  16 

                  

การร่วมค้า                  

บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั 51.00  51.00 15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 138  138  1,502  1,409  -  - 

 
(1)  กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดในบริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2562 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

40 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
กำรร่วมค้ำ 
 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ จ ากัด (“LTC”) 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของ LTC เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่        
ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของ LTC เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
 
ภำระผูกพนั 

 

ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาร่วมทุนระหวา่งกลุ่มบริษทัและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มบริษทั
จะตอ้งโอนหุน้ทั้งหมดใน LTC ใหแ้ก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ 
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 13.2) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7. รำยจ่ำยฝ่ำยทุนและภำระผูกพนั 
 

 งบกำรเงนิรวม  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563  2562 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
   ภายใตส้ญัญา        ภายใตส้ญัญา     
 ท่ีดิน อาคาร  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  ท่ีดิน อาคาร  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 และอปุกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  และอุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  12,213,085  26,013,476  20,177  2,564,657  12,197,377  26,251,077  20,177  2,565,551 
เพ่ิมข้ึน 3,329  -  -  56  5,062  -  -  - 
โอน -  -  -  -  8,170  -  -  10,000 
จ าหน่าย (229)  -  -  -  (2,397)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (20,746)  -  -  -  (9,928)  -  -  - 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 19,199  -  -  8,457  (12,451)  -  -  (3,104) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 12,214,638  26,013,476  20,177  2,573,170  12,185,833  26,251,077  20,177  2,572,447 

  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563  2562 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
 ท่ีดิน  ภายใตส้ญัญา      ท่ีดิน  ภายใตส้ญัญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,900,469  24,647,787  8,580  2,336,581  7,382,674  23,243,737  6,562  2,240,523 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 93,612  197,431  501  23,576  128,718  299,411  498  25,702 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  -  -  9,293 
จ าหน่าย (228)  -  -  -  (1,803)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (20,746)  -  -  -  (9,928)  -  -  - 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 17,540  -  -  7,355  (10,814)  -  -  (2,599) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 8,990,647  24,845,218  9,081  2,367,512  7,488,847  23,543,148  7,060  2,272,919 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,312,616  1,365,689  11,597  228,076  4,814,703  3,007,340  13,615  325,028 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 3,223,991  1,168,258  11,096  205,658  4,696,986  2,707,929  13,117  299,528 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 2,475.12 ลา้นบาท          
(31 ธนัวาคม 2561: 2,422.43 ลา้นบาท) 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563  2562 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
   ภายใตส้ญัญา        ภายใตส้ญัญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  10,875,896  26,013,476  20,177  1,428,836  10,935,702  26,251,077  20,177  1,418,980 
เพ่ิมข้ึน 1,671  -  -  -  2,059  -  -  - 
โอน -  -  -  -  8,170  -  -  10,000 
จ าหน่าย (229)  -  -  -  (2,352)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (1,380)  -  -  -  (9,832)  -  -  - 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 10,875,958  26,013,476  20,177  1,428,836  10,933,747  26,251,077  20,177  1,428,980 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563  2562 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
   ภายใตส้ญัญา        ภายใตส้ญัญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,570,676  24,647,787  8,580  1,276,566  6,164,461  23,243,737  6,562  1,178,605 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 86,253  197,431  501  21,293  115,247  299,411  498  23,468 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  -  -  9,293 
จ าหน่าย (228)  -  -  -  (1,768)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (1,380)  -  -  -  (9,832)  -  -  - 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 7,655,321  24,845,218  9,081  1,297,859  6,268,108  23,543,148  7,060  1,211,366 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,305,220  1,365,689  11,597  152,270  4,771,241  3,007,340  13,615  240,375 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 3,220,637  1,168,258  11,096  130,977  4,665,639  2,707,929  13,117  217,614 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 1,881.08 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,860.39 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัอยู่ระหว่างการรวบรวมหลกัฐานเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียม   
ไทยคม 5 ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

 
8. หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนที่หมุนเวียน        
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 414,844  383,273  414,844  383,273 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 90,873  8,729  86,742  8,729 
รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 505,717  392,002  501,586  392,002 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,451,955  1,533,091  1,451,955  1,533,091 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 76,158  6,410  56,755  6,410 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 1,528,113  1,539,501  1,508,710  1,539,501 
        
หุน้กูร้ะยะยาว 2,271,333  2,271,223  2,274,333  2,274,223 
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 3,799,446  3,810,724  3,783,043  3,813,724 
    

   
 

รวม 4,305,163  4,202,726  4,284,629  4,205,726 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

46 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
งบกำรเงิน 

รวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 พนับาท  พนับาท 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,202,726  4,205,726 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฎิบติั 68,352  42,397 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงัรวมผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำปฎิบัต ิ 4,271,078 

  
4,248,123 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 90,876  90,876 
ช าระคืนเงินกูย้ืม (236,480)  (235,600) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมตดัจ าหน่าย 110  110 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 179,579  181,120 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563 4,305,163  4,284,629 

  
กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
รวมทั้ งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 
วงเงนิกู้ยืมจำกธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวน 
3,243.34 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2562: 3,247.57 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ) 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
หน่วย: พนับาท 

 งบกำรเงนิรวม 

  
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  15,140  1,916,363  2,271,223  4,202,726 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16  มาปฎิบติั 

  
68,352 

  
- 

  
- 

  
68,352 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวมผลกระทบจำกกำร   
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่  16              
มำปฎบิัต ิ

  
 

83,492 

  
 

1,916,363 

  
 

2,271,223 

  
 

4,271,078 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด         

ช าระคืนเงินกูย้มื  (5,796)  (230,684)  -  (236,480) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด         
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  90,876  -  -  90,876 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย  -  -  110  110 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  (1,541)  181,120  -  179,579 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563  167,031  1,866,799  2,271,333  4,305,163 

หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิรวม 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   26,775  2,472,765  4,523,312  7,022,852 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (2,536)  (259,325)  -  (261,861) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  -  262  262 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  9,039  -  9,039 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562   24,239  2,222,479  4,523,574  6,770,292 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  15,140  1,916,363  2,274,223  4,205,726 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16  มาปฎิบติั 

  
42,397 

  
- 

  
- 

  
42,397 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวมผลกระทบจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่16 มำปฎบิัต ิ

  
57,537 

  
1,916,363 

  
2,274,223 

  
4,248,123 

การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด         
ช าระคืนเงินกูย้มื  (4,916)  (230,684)  -  (235,600) 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด         
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  90,876  -  -  90,876 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย  -  -  110  110 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  -  181,120  -  181,120 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563  143,497  1,866,799  2,274,333  4,284,629 

หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   26,775  2,472,765  4,548,312  7,047,852 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (2,536)  (259,325)  -  (261,861) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  -  262  262 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  9,039  -  9,039 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562   24,239  2,222,479  4,548,574  6,795,292 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มลูค่าหุ้น  2563  2562 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  พนัหุน้  พนับาท  พนัหุน้  พนับาท 

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

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,096,102  5,480,510  1,096,102  5,480,510 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม          

- หุ้นสำมญั 5  1,096,102  5,480,510  1,096,102  5,480,510 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
9.1 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 
 
9.1.1 ข้อมูลโครงกำร  
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้ส าหรับกรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัได้
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัโดยจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่พนกังาน
ท่ีท างานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเขา้ร่วมโครงการ Performance share plan 
(“โครงการ”) โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
 

 โครงกำร 3 โครงกำร 4 
วนัท่ีอนุมติั: 26 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2559 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย:  1,085,300 หน่วย 1,074,300 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้:  37.626 บาท/หุน้ 25.918 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ: 1,085,300 หุน้ 1,074,300 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหุน้: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 
 
 1 มกราคม 

2563 
 ออกให้

ระหวา่งงวด  
รับคืน 

ระหวา่งงวด 
 ใชสิ้ทธิ 
ระหวา่งงวด 

 31 มีนาคม 
2563 

 พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย 
ESOP - Grant III          
กรรมการ 254  -  -  -  254 

พนกังาน 691  -  -  -  691 

รวม 945  -  -  -  945 

ESOP - Grant IV          

กรรมการ 155  -  -  -  155 

พนกังาน 741  -  -  -  741 

รวม 896  -  -  -  896 

รวมทั้งส้ิน 1,841  -  -  -  1,841 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.1.2 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิโดยใช ้
Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 

 
 โครงกำร 3 โครงกำร 4 
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 20.424 บาท 12.475 บาท 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 36.500 บาท 27.000 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 37.626 บาท 25.918 บาท 
ความผนัผวนท่ีคาดหวงั 39.894% 36.534% 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.781% 2.407% 
อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 2.340% 1.721% 
 
รำยกำรกระทบยอดทุนส ำรองอ่ืน - กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,971  14,745 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งงวดในงบก าไรขาดทุน 229  823 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 17,200  15,568 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.2 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยเงินสด 
 
เม่ือวนัท่ี  9 พฤษภาคม  2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแก้ไขจ านวนเงินส าหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวม 22.76 ลา้นบาท เพ่ือจดัสรรใหก้บัผูบ้ริหาร โดยมีเง่ือนไขว่า
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม (Absolute Total Shareholder Return) และผลตอบแทนโดยรวมของผูถื้อหุ้นเม่ือ
เทียบกบัผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Relative Total 
Shareholder Return) ตอ้งถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดในปีท่ี 3 ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัไดมี้การประเมิน
เกณฑท่ี์ก าหนดของโครงการพบว่า บริษทัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึก
รายการดงักล่าว 
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่า
หุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ี 
ตั้งของลูกคา้ 
 

ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
ขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์การบริการวงจรดาวเทียมและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่นและ
ประเทศมาเลเซีย มีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ส่วนงาน 1 ประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 ประเทศออสเตรเลีย 
ส่วนงาน 3 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 4 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 5 ประเทศมาเลเซีย  
ส่วนงาน 6 ประเทศอ่ืน ๆ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
ส าหรับงวดสามเดือน บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ตและส่ือ  บริกำรระบบโทรศัพท์  ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน  งบกำรเงินรวม 

   ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 963  1,278  7  39  -  -  (5)  (14)  965  1,303 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  3  (5)  -  -  3  (5) 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (674)  (939)  (3)  (37)  -  -  6  14  (671)  (962) 
ค่าใชจ่้ายตามส่วนงาน (203)  (238)  (3)  (8)  -  -  -  1  (206)  (245) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 86  101  1  (6)  3  (5)  1  1  91  91 
รายไดอ่ื้น                 67  52 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                 238  (16) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์                 (99)  - 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้               - 297  127 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (52)  (83) 
ก าไรจากการด าเนินงาน                 245  44 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (47)  (77) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ                 198  (33) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562  
มีดงัน้ี    
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

รายได้จากส่วนงาน    
ประเทศไทย 482,865  575,097 
ประเทศออสเตรเลีย 63,808  58,954 
ประเทศอินเดีย 141,024  168,093 
ประเทศญ่ีปุ่น 107,242  226,684 
ประเทศมาเลเซีย 64,660  66,345 
ประเทศอ่ืนๆ 104,908  207,415 
รวม 964,507  1,302,588 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการรายใด
รายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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11. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวด โดยแสดง
การค านวณดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม      

ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั      
  ของบริษทั (ขั้นพื้นฐำน)  197,609   (32,994) 

      
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว  1,096,102   1,096,102 

      
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท)  0.18   (0.03) 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวด 
หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด อย่างไรก็ตาม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 2562 บริษทัไม่ไดค้  านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาตามสิทธิมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 
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12. เงนิปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล    
ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 219 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 
21 เมษายน 2563 
 

13. ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
13.1 สัญญำด ำเนินกจิกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมใหด้ าเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยใหบ้ริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสญัญาดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”) 
(เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (“MICT”)) 
 
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE ในอตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ
ท่ีบริษทัไดรั้บหรืออย่างนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการขั้นต ่าคงเหลือ 137 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 159 ลา้นบาท) นอกจากน้ีภายใต้
สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามสญัญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เม่ือไดด้ าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
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13.2 สัญญำร่วมทุน 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสัญญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั 
ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว LTC ไดรั้บ
สิทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการใหบ้ริการทางดา้น
โทรศพัท์พ้ืนฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ติดตามตวั ปัจจุบนั 
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ท์ส พีทีอี จ ากดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ 
สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุ้นทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยู่ดว้ยราคาตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 
ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการด าเนินกิจการตามสัญญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงคข์อขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพ่ือต่อสัญญาตามเง่ือนไขข้างต้น เม่ือครบก าหนด 25 ปี  
(ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้ งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน       
(หมายเหตุ 6) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญา
ร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี ซ่ึง LTC ได้
ลงทุนครบถว้นตามขอ้ตกลงแลว้ 

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

ประเภทใบอนุญำต วนัที่ได้รับใบอนุญำต ระยะเวลำอนุญำต 
   

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

    

ใบอนุญำตที่บริษทั ไทย แอดวำนซ์ อนิโนเวช่ัน จ ำกัด ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 

   
ใบอนุญำตที่บริษทั ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกัด ได้รับ   

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี 
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13.4 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตาม
สญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2563  2562  2563  2562 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 4,091  30,655  2,867  30,655 
 รูเปียอินโดนีเซีย 42,000  105,000  42,000  105,000 
 ดองเวยีดนาม 5,368  13,420  5,368      13,420   
 เยน 2,665  1,392  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 491  38  491  38 
 รูปีอินเดีย 2,596  2,596  -  - 
 เปโซฟิลิปปินส์ -  85  -  85 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 66  61  -  - 
 หยวน -  188  -  188 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 105  -  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  25,756  35,806  19,084  32,940 
         
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 2,644  20,073  1,012  20,073 
 เยน 2,309  2,657  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 30  -  30  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 7  9  -  - 
 รูปีอินเดีย 3,893  4,542  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  6,276  23,046  1,997  20,073 

         
รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  32,032  58,852  21,081  53,013 

  

อยา่งไรกต็าม สญัญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น และ สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า สญัญาเช่า
เหล่าน้ีกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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13.5 ภำระผูกพนัอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนงัสือ
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2563  2562  2563  2562 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าท่ี          
   ตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงดิจิทลัเพื่อ         
   เศรษฐกิจและสงัคม บาท 39,299  61,238  39,299  61,238 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,372  2,372  2,364  2,364 
 บาท 50,988  50,799  50,824  50,635 
อ่ืนๆ บาท 28,537  29,356  28,267  29,087 

 
13.6 สัญญำบริกำรอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญาบริการเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของดาวเทียมเป็นระยะเวลา 5 ปี           
ซ่ึงบริษทัมีภาระผูกพนัขั้นต ่าจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาสัมปทานเป็นจ านวน 8.88 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัมี
สิทธิในการยกเลิกสัญญาภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ส าหรับค่าบริการอีกส่วนหน่ึงเป็น
จ านวน 71.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงข้ึนอยู่กับเง่ือนไขบางประการในสัญญาหากบริษัทได้รับอนุญาตให้
ด าเนินงานสมัปทานดาวเทียมต่อหลงัจากท่ีสญัญาสมัปทานท่ีมีอยูส้ิ่นสุดลง 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 บริษทัและคู่สัญญาไดต้กลงท าสัญญา Termination Agreement เพ่ือยกเลิกสัญญาบริการ
ดงักล่าว ท าให้คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่มีความรับผิดชอบใดๆตามสัญญาอีกต่อไป บริษทัจึงไดบ้นัทึกรายการตดั
จ าหน่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาเป็นจ านวน 98 ลา้นบาทในระหวา่งงวด 
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14. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

กำรประเมนิภำษเีงนิได้ที่ประเทศอนิเดยี 
 

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

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย      
จากรายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ส าหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 
2540 ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจ านวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 372.7 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ีย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจ านวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 245.5 ลา้นบาท)  
 
ทั้ งน้ีบริษัทได้น าใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ช้บริการในประเทศอินเดียได้หักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน          
2555 - 2556 เป็นเงินจ านวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปี (ประมาณ 245.5 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้
เป็นผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัส าหรับภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย 
รวมถึงเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน 480.4 
ลา้นรูปี (ประมาณ 208.3 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบ
แสดงฐานะการเงิน 
 
เม่ือวันท่ี  4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
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ส าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีค าสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 
2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าตดัสินในเร่ืองเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น ค าตดัสินของ ITAT ใน
เร่ืองของเบ้ียปรับจึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้ าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับส าหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 
2544 - 2545 เป็นจ านวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 70.4 ลา้นบาท)  
 
จากค าตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลูกคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 
2554 ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme 
Court แลว้ ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court 
 

15.   เหตุกำรณ์อ่ืน 
 
15.1 ตามท่ีไดมี้ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553  ซ่ึง

มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยู่หลายประการนั้น บริษทัเห็นวา่ผลของค าพิพากษาฎีกานั้นจ ากดัอยู่
แต่เฉพาะในประเด็นท่ีว่าทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร  
สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลใหบ้ริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้ง
ไปด าเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษัทในกลุ่มได้ปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตาม
กฎหมายและตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและ
สญัญาท่ีจะพิสูจน์ขอ้เท็จจริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 
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15.2 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นฟ้อง กทช. ส านักงาน กทช. และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุ
เร่ืองเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขายหุ้นของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

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

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งก าหนดให้ วนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวนัส้ินสุดการ
แสวงหาขอ้เท็จจริง โดยผูฟ้้องคดีและผูถู้กฟ้องคดีจะตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมต่อศาลภายในก าหนดดงักล่าว หลงัจาก
พน้ก าหนดเวลาดงักล่าว ศาลจะก าหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรกต่อไป 

 
 บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากคดีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. ส านกังาน กทช. 

และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวงเทคโนโลยีฯ บอกเลิก
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการกบับริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไดด้ าเนินการถูกตอ้งตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 

 
15.3 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากความช ารุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ

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

 
เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสั่งใหย้กอุทธรณ์ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดช้ าระดอกเบ้ียและ
ค่าใชจ่้ายบางส่วนหลงัค าพิพากษาเป็นจ านวน 1.8 ลา้นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียแลว้ ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายทางกฎหมายท่ี
บริษทัยอ่ยตอ้งรับผิดชอบใหฝ่้ายโจทกเ์พ่ิมเติมยงัอยูร่ะหวา่งการสรุปจ านวนท่ีแน่นอนจากศาลอุทธรณ์ 
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15.4 บริษทัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในการตีความขอ้สัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกนักบับริษทัแห่งหน่ึง 
ซ่ึงท าให้บริษทัและบริษทัดงักล่าวตอ้งยื่นเร่ืองต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาความเห็นในการตีความขอ้สัญญา
ดังกล่าว โดยได้มีการสืบพยานของทั้ งสองฝ่าย และระหว่างปี 2561 อนุญาโตตุลาการได้มีค าตัดสินแล้ว โดยมี   
ความเห็นวา่การตีความขอ้สัญญาความร่วมมือดงักล่าวของบริษทัถูกตอ้งแลว้ และถือวา่การตดัสินคดีน้ีเป็นอนัส้ินสุด 

 

อย่างไรก็ตาม บริษทัคู่สัญญาดังกล่าวยงัคงมีความเห็นไม่ตรงกบับริษทัและกระท าการอนัถือว่าเป็นการกระท าผิด
สัญญา บริษทัจึงตอ้งน าเร่ืองเขา้อนุญาโตตุลาการเพ่ือให้วินิจฉัยอีกคร้ังหน่ึง ปัจจุบันยงัอยู่ในระหว่างกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ และยงัไม่ไดก้ าหนดวนันดัพิจารณา 

 
15.5 ขอ้พิพาทเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใตส้ญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ   
 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทลัฯ”) แจง้ว่า 
ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใตส้ัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ      
ลงนามเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ระหว่างบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จากดั (มหาชน) (“อินทชั”)  และกระทรวงดิจิทลัฯ 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดิม) (“สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ”) โดยอินทชัไดจ้ดัตั้ง
บริษทัไทยคมข้ึนมาเพ่ือด าเนินงานตามสัญญาดงักล่าว ทั้งน้ีหนงัสือจากกระทรวงดิจิทลัฯ ระบุให้ปฏิบติัตามสัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ ให้ครบถว้นโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบทรัพยสิ์น การจดัสร้าง
ดาวเทียมส ารอง การช าระเงินผลประโยชนต์อบแทน และการประกนัภยัทรัพยสิ์น 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ไดพิ้จารณาหนงัสือฉบบัดงักล่าวรวมถึงไดห้ารือ
กบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้มีความเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเทียมภายใตส้ัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ เพราะการด าเนินการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นการด าเนินการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ อย่างครบถว้น โดยมิไดมี้การ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีขดัต่อสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเห็นในเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดข้างต้นแตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทัลฯ  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้บริษทัยื่นเสนอขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทท่ี
เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากขอ้ก าหนดหรือการปฏิบติัตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  และคู่สัญญาไม่สามารถ
ตกลงกันได้ ทั้ งน้ีเป็นไปตามข้อ 45.1 ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  โดยบริษัทได้ด าเนินการยื่น                    
ขอ้โตแ้ยง้ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2560 เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 
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ขณะน้ีข้อพิพาทดงักล่าวอยู่ในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ บริษทัยงัไม่มีหน้าท่ีใด ๆ ในการปฏิบัติตามท่ี
กระทรวงดิจิทลัฯ ไดอ้า้งถึงขา้งตน้จนกว่าคดีจะส้ินสุด อย่างไรกต็าม ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงดิจิทลัฯ ไดย้ื่น
ค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้วินิจฉัยว่า คณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอ านาจพิจารณาข้อเรียกร้อง 
ของบริษทั  ในขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการและยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งห้าม
คณะอนุญาโตตุลาการด าเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการไวเ้ป็นการชัว่คราวนั้น เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 
ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสัง่ไม่รับค าร้องขอใหศ้าลมีค าสัง่หา้มดงักล่าว 
 

16. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอ
ในงบการเงินระหวา่งกาลปี 2563 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน            
  เงินลงทุนชัว่คราว 3,407,263  (3,407,263)  -  2,982,833  (2,982,833)  - 
สินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวยีนอ่ืน 
 

- 
  

3,407,263 
  

3,407,263 
  

- 
  

2,982,833 
  

2,982,833 
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รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงรวมอยู่ในงบ
การเงินระหว่างกาลเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของงวด 2563 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินระหวา่งกาลปี 2563 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบก าไรขาดทุน            
รายไดด้อกเบ้ีย -  21,253  21,253  -  18,360  18,360 
รายไดอ่ื้น 52,213  (48,282)  3,931  60,047  (46,076)  13,971 
ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร 

 
216,838 

  
(25,339) 

  
191,499 

  
147,780 

  
(11,089) 

  
136,691 

รายไดท้างการเงิน -  27,029  27,029  -  27,716  27,716 
ขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 9 

 
 
 
 

- 

  
 
 
 

25,339 

  
 
 
 

25,339 

  
 
 
 

- 

  
 
 
 

11,089 

  
 
 
 

11,089 
 


