
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ  
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบก าไร
ขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ      
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

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

 

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,781,997           2,621,710          1,947,160           1,717,356           

เงินลงทนุชัว่คราว 2, 5 -                     3,080,846          -                     2,633,570           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 1,998,448           1,889,980          3,388,715           3,094,844           

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 49,621                5,850                 75,859                58,400                

ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 761,696              630,635             781,696              655,635              

สินคา้คงเหลือ 103,470              124,028             97,493                113,600              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 16,805                78,805               16,805                78,805                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2, 5 3,807,112           -                     3,409,250           -                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,730                28,188               25,860                21,203                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,533,879           8,460,042          9,742,838           8,373,413           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,039,745           1,127,499          1,039,745           1,127,499           

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 6 -                     -                     1,298,041           1,232,336           

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 6 1,440,094           1,408,769          1,440,094           1,408,769           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 3,137,982           3,312,616          3,136,585           3,305,220           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 7 970,828              1,365,689          970,828              1,365,689           

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 7 10,594                11,597               10,594                11,597                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 181,637              228,076             109,720              152,270              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 141,583              -                     118,228              -                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 745,583              797,296             713,699              741,912              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 300,804              299,195             288,349              287,412              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,968,850           8,550,737          9,125,883           9,632,704           

รวมสินทรัพย์ 17,502,729         17,010,779        18,868,721         18,006,117         

10,913,620 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 536,609              554,717             386,553              418,756              

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,652                  1,029                 22,755                38,962                

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 485,957              392,002             481,507              392,002              

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 257,260              349,788             124,063              105,905              

ผลประโยชนต์อบแทนคา้งจ่าย 393,129              171,655             393,129              171,655              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,113                  140                    -                     -                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 36,728                56,578               27,768                23,787                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,712,448           1,525,909          1,435,775           1,151,067           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 8 3,671,832           3,810,724          3,684,566           3,813,724           

เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 214,354              209,286             214,354              209,286              

หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย 6 -                     -                     1,656,409           1,399,893           

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 213,915              231,765             192,411              205,056              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 228,795              238,135             223,821              232,131              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,328,896           4,489,910          5,971,561           5,860,090           

รวมหนีสิ้น 6,041,344           6,015,819          7,407,336           7,011,157           

1,883,555 

1,883,555 

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 9

ทนุจดทะเบียน 5,499,884           5,499,884          5,499,884           5,499,884           

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 5,480,510           5,480,510          5,480,510           5,480,510           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 9 4,325,271           4,325,271          4,325,271           4,325,271           

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 549,988              549,988             549,988              549,988              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,349,814           873,555             1,349,814           873,555              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (244,198)            (234,364)            (244,198)            (234,364)            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 11,461,385         10,994,960        11,461,385         10,994,960         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,461,385         10,994,960        11,461,385         10,994,960         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,502,729         17,010,779        18,868,721         18,006,117         

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ   สำรบัญ 
    

1.   ขอ้มูลทัว่ไป 
2.   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3.   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4.   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
5.   เงินลงทุนชัว่คราวและสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
6.   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
7.   รายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผกูพนั 
8.   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9.   ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
10.   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
11.   รายไดอ่ื้น 
12.   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
13.   เงินปันผล 
14.   การวดัมูลค่ายติุธรรม 
15.   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16.   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
17.   เหตุการณ์อ่ืน 
18.   การจดัประเภทรายการใหม่ 
19.   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2563 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
บริษทัใหญ่คือ บริษทั อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 41.13) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึน        
ในประเทศไทย 
 
บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้า (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการวงจร
ดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ 
บริการเน้ือหาส าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จัดจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสญัญาณผา่นดาวเทียม บริการใหค้ าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบั
ดาวเทียม บริการธุรกิจกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริการระบบโทรศัพท์ บริการเสริมบน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และบริการดา้นวิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่   
เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 9 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั ไทย แอดวานซ์ 
   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 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   30 มิถุนายน 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 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

การร่วมค้าของบริษทั  
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์  
   พีทีอี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุน
ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมใน
ระดบันานาชาติ 

สิงคโปร์ 51 51 

     
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์
เทคโนโลยี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดาวเทียม
ส่ือสารหรือบริการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม 

ไทย 75 - 

 
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 าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้รวมข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลของบริษทัย่อยและการร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563     
ท่ีไดส้อบทานแลว้ 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและ     
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
อยา่งสม ่าเสมอ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 
2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ
 

งบการ เงินระหว่ างกาล น้ี จัดท า ข้ึ น ใน รูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับ ท่ี  34 เร่ื อ ง  
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 
 
ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติั
ทางบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี            
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลาบญัชีน้ีและ    
มีการเปล่ียนแปลงในหลกัการส าคญั มีดงัน้ี 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 23  

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ย
มูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือ   
ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบัญชีป้องกัน     
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชต้ามขอ้ก าหนดการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงในTFRS 9 ดงัน้ี 

(ก) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานคร้ังแรก (เช่น วนัท่ีซ่ึงกลุ่มบริษทัประเมินสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีมีอยู่ตามข้อก าหนดของ TFRS 9) คือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดังนั้ นกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามข้อก าหนด        
ของ TFRS 9 กบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่น าขอ้ก าหนดมาปฏิบติักบั
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ข้อมูลเปรียบเทียบท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือ          
ทางการเงินยงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไม่ปรับยอ้นหลงั 

การรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีอยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 ก าหนดให้วดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุน           
ตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและ             
ตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินโดยเฉพาะดงัน้ี 

 ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และท าให้เกิด
กระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดให้วดั
มูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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 ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ทั้งเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขาย
สินทรัพย์ทางการเงิน และท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอด
คงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดให ้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนทั้งหมดและตราสารทุนวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

TFRS 9 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัในเร่ืองการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีส าหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเลือกก าหนดใหแ้สดง
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อก 

ดา้นล่างแสดงการเปล่ียนแปลงในการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน       
ของกลุ่มบริษทัจากการน า TFRS 9 มาปฏิบติัใช ้

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี 

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 2562 

กำรจัด 
ประเภทใหม่ 

มูลค่ำตำมบัญชี  
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2563 

ประเภท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนชัว่คราว 3,080,846 - -  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน       
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 
 
- 

 
 

1,135,692 

 
 

1,135,692 

 
 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 
- 

 
 

1,945,154 

 
 

1,945,154 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี 

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 2562 

กำรจัด 
ประเภทใหม่ 

มูลค่ำตำมบัญชี  
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2563 

ประเภท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนชัว่คราว 2,633,570 - -  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 
 
- 

 
 

524,892 

 
 

524,892 

 
 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 
- 

 
 

2,108,678 

 
 

2,108,678 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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นอกจากน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืน  ๆมีการจดัประเภทไดด้งัน้ี 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

   เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หุน้กู ้และหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
จดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

(ข) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

TFRS 9 ก าหนดเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยใชโ้มเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โมเดล
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนก าหนดให้กลุ่มบริษัทบันทึกผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและ            
การเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเหล่านั้น ณ แต่ละวนัท่ีรายงานเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลง     
ในความเส่ียงด้านเครดิตตั้ งแต่รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเม่ือเร่ิมแรก ในความหมายเดียวกันคือการรับรู้              
ผลขาดทุนดา้นเครดิตไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน 

TFRS 9 ก าหนดใหก้ลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบั
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ หากความเส่ียงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หรือเม่ือเคร่ืองมือทางการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงิน   
ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด แต่อย่างไรก็ตามหากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือ       
ทางการเงินไม่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก (ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด) กลุ่มบริษทัถูกก าหนดให้วดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือ  
ทางการเงินนั้นดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ TFRS 9 
ก าหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายส าหรับการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุน   
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ในสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

(ค) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียงก าหนดการบญัชีป้องกนัความเส่ียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท นอกจากน้ีจะตอ้งมีการ
ประเมินความมีประสิทธิผล และก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (“TFRS 16”)  

TFRS 16 ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงินทั้ งทางด้านผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า          
ซ่ึงน ามาใชแ้ทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสญัญาเช่า ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้เช่า            
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย และ       
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบัญชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญ     
โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับ
สัญญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม การบญัชี
ส าหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
 
ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้เป็น
คร้ังแรก 

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานตามหลกัการมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมูลค่าด้วย 
จ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสญัญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือ
คา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตาม
สญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืม
ส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ 3.75% - 5.50% ต่อปี 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17              
เร่ือง สญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใช้
คร้ังแรก และหน้ีสินตามสญัญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

หน่วย: พนับาท 

    งบการเงินรวม  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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นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี  2 ฉบบั ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี
ดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
จะมีการเปล่ียนแปลงและใหถื้อปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีและ
เลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกขอ้ท่ีระบุ      
ในแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน        
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เน่ืองจากการจดัท างบการเงินในช่วงเวลาท่ี COVID-19 
ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของ
กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่าและรับรู้รายการทางบญัชี แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินบางฉบับ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการสามารถใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับการจดัท างบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
2.2 สกลุเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกั          
พนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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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 
 

งบการเงินระหว่างกาลจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่
และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  2 โดยนโยบายการบัญชี          
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั 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 ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใช้ สะท้อนว่า กลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอาย ุ   
การใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงาน เม่ือเง่ือนไขของ
สัญญาเช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดของความเป็นเจ้าของให้แก่ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจัด
ประเภทรายการเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้งหมดจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญาแยกจาก
กนั ผูใ้หเ้ช่าช่วงจดัประเภทสญัญาเช่าช่วงเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพย์
สิทธิการใชท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาเช่าหลกั 

รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก
ท่ีเกิดข้ึนจากการเจรจาและเขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ย
วิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตาม
สญัญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพ่ือสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของ
เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

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

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนการท ารายการ      
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกจากสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) เพ่ิมหรือหกัจากมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความเหมาะสม เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการ   
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม ข้ึนอยู่กับ      
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

   สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสญัญา และ 

   ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   สินทรัพย์ทางการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าให้ส าเร็จทั้ งรับกระแสเงินสด      
ตามสญัญาและเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน 

   ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงหรือด้วย        
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ี       
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลูกหน้ีการค้า 
จ านวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพ่ือให้สะท้อน        
การเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอส าหรับลูกหน้ีการคา้ ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารองข้ึนอยู่กบั
ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัท ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของผูกู้ ้ยืม 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึง
มูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์
ปฏิบติัผิดสัญญาท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้ในทางกลบักนั          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้แสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดตลอดอายุท่ีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความเป็นไปไดว้่า    
จะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัท่ีรายงาน 

การบัญชีป้องกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม การวดัมูลค่าใหม่
ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การ
บนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  

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 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รำยได้  
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  307,233  428,131 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 18,610  18,778  13,796  14,154 
 

   
 

 
 

 รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  5,178  10,766 
การร่วมคา้ 23,813  29,936  23,813  29,936 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 9  5  9  5 
รวมรำยได้ 42,432  48,719  350,029  482,992 
 

   
 

 
 

 ค่ำใช้จ่ำย        
การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  16,026  28,708 
การร่วมคา้ -  1,301  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 548  683  548  683 
 

   
 

 
 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัใหญ่ 1,292  358  1,292  358 
บริษทัยอ่ย -  -  2,352  3,010 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,309  1,723  5,301  1,609 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 16,699  13,554  16,620  13,554 
รวมค่ำใช้จ่ำย 23,848  17,619  42,139  47,922 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
สรุปไดด้งัน้ี   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รำยได้        
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  645,110  936,654 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 43,353  37,107  33,730  27,845 
        

รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  10,437  21,524 
การร่วมคา้ 48,674  58,845  48,674  58,845 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 9  169  9  169 
รวมรำยได้ 92,036  96,121  737,960  1,045,037 
        
ค่ำใช้จ่ำย        
การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  33,736  38,309 
การร่วมคา้ -  2,602  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,090  1,493  1,090  1,493 
        

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัใหญ่ 1,664  716  1,664  716 
บริษทัยอ่ย -  -  7,402  8,514 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 7,117  3,993  7,392  3,805 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 33,847  29,120  33,617  29,039 
รวมค่ำใช้จ่ำย 43,718  37,924  84,901  81,876 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ        

ลกูหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  2,300,539  2,025,736 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,257  8,762  4,319  5,705 
รวม 5,257  8,762  2,304,858  2,031,441 

        

รายได้ค้างรับ         
บริษทัยอ่ย - - -  9,217  2,372 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,811  3,505  3,626  3,388 
รวม 3,811  3,505  12,843  5,760 

        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ  9,068  12,267  2,317,701  2,037,201 

        
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัใหญ่ 45  180  45  180 
บริษทัยอ่ย -  -  26,238  52,550 
การร่วมคา้ 48,884  5,670  48,884  5,670 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 692  -  692  - 
รวม 49,621  5,850  75,859  58,400 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

ส่วนของเงินให้กู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ        

   ภายในหนึ่งปี        
บริษทัยอ่ย -  -  20,000  25,000 
การร่วมคา้ 761,696  630,635  761,696  630,635 
 761,696  630,635  781,696  655,635 

        เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
การร่วมคา้ 1,039,745  1,127,499  1,039,745  1,127,499 
รวม 1,801,441  1,758,134  1,821,441  1,783,134 

 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย มีอายุสัญญา 2 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.47 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 5.77 ต่อปี) 
 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 3  
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำว        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  25,000  50,000 
ลดลง -  -  (5,000)  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน -  -  20,000  50,000 

        กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,758,134  1,942,899  1,758,134  1,942,899 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 
43,307 

  
(102,998) 

  
43,307 

  
(102,998) 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 1,801,441  1,839,901  1,801,441  1,839,901 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  194  3 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  11  -  11 
รวม -  11  194  14 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
บริษทัใหญ่ 1,025  132  1,025  133 

บริษทัยอ่ย -  -  6,978  3,744 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,596  2,499  3,594  1,985 
รวม 4,621  2,631  11,597  5,862 

        
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  21,103  38,254 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,652  1,029  1,652  708 
รวม 1,652  1,029  22,755  38,962 

        

เงนิรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ        

บริษทัยอ่ย -  -  659  360 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,222  5,294  1,314  4,386 
รวม 2,222  5,294  1,973  4,746 

        
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย         
บริษทัยอ่ย -  -  129,154  126,726 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 223  34  221  32 
รวม 223  34  129,375  126,758 

        
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน         
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,750  1,740  10  - 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ   
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 16,248  13,091  16,170  13,091 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 238  230  238  230 
- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 194  180  194  180 
- การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 19  53  19  53 

รวม  16,699  13,554  16,621  13,554 

    
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2563  2562  2563  2562 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 32,946  28,193  32,716  28,112 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 476  461  476  461 
- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 388  361  388  361 
- การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 39  105  39  105 

รวม  33,849  29,120  33,619  29,039 

 
ตลอดเวลาท่ีผา่นมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ
เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน 
ค่าตอบแทนกรรมการเหล่าน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการ
น้ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 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 2.11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 4.80 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: ประมาณ 6.36   
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 4.38 ลา้นบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจ านวนท่ีใชจ้ริง
หรือคิดตามจ านวนการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 
 

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

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลกูหน้ีการค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 5,257  8,762  2,304,858  2,031,441 
กิจการอ่ืน   2,289,235  1,910,811  1,213,372  989,884 

รวม  2,294,492  1,919,573  3,518,230  3,021,325 
         

รายได้ค้างรับ         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 3,811  3,505  12,843  5,760 
กิจการอ่ืน  335,196  557,974  266,801  415,304 

รวม  339,007  561,479  279,644  421,064 
         

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  39,332  55,240  25,877  41,228 

เงินจ่ายล่วงหนา้  6,974  96,123  5,646  95,328 

อ่ืนๆ   279,172  194,028  247,772  168,313 

รวม  325,478  345,391  279,295  304,869 
         
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ         

   และลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  2,958,977  2,826,443  4,077,169  3,747,258 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (960,529)  (936,463)  (688,454)  (652,414) 
สุทธิ  1,998,448  1,889,980  3,388,715  3,094,844 
 

  2563  2562  2563  2562 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ         
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน  706  41,859  16,230 
 

14,879 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 42  

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4,767  5,464  215,073  247,576 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 469  2,837  302,280  361,480 
 3 - 6 เดือน -  -  344,465  376,769 
 6 - 12 เดือน 21  -  762,531  1,045,155 
 มากกวา่ 12 เดือน -  461  680,509  461 
 5,257  8,762  2,304,858  2,031,441 

        
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 361,908  92,857  95,852  50,409 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 298,755  147,626  247,479  101,957 
 3 - 6 เดือน 78,765  188,277  27,210  76,523 
 6 - 12 เดือน 136,100  525,542  77,853  65,030 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,413,707  956,509  764,978  695,965 
 2,289,235  1,910,811  1,213,372  989,884 
หัก   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (897,539)  (811,815)  (625,464)  (527,766) 
 1,391,696  1,098,996  587,908  462,118 

        
สุทธิ 1,396,953  1,107,758  2,892,766  2,493,559 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัส าหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 43  

5. เงนิลงทุนช่ัวครำวและสินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิลงทุนช่ัวครำว        
เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงิน -  1,135,692  -  524,892 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  1,945,154  -  2,108,678 
รวม -  3,080,846  -  2,633,570 

        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน        
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนในตราสารหน้ี

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,941,768  
 

-  
 

1,283,768  
 

- 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

1,865,344  
 

-  
 

2,125,482  
 

- 
รวม 3,807,112  -  3,409,250  - 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.60 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 ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  (358,368)    (167,557) 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  1,440,094  1,408,769  1,440,094  1,408,769 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,440,094  1,408,769  1,081,726  1,241,212 

         
โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิดงันี ้       
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   1,440,094  1,408,769  2,738,135  2,641,105 
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย   -  -  (1,656,409)  (1,399,893) 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,440,094  1,408,769  1,081,726  1,241,212 

         
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,408,769  1,444,283  1,241,212  1,966,878 
เพ่ิมข้ึน  7,500  -  7,500  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิ         
    จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  20,509  (17,456)  (160,600)  (286,207) 
เงินปันผลรับ  -  -  -  (170,528) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ  3,316  (97,273)  (6,386)  (88,883) 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน  1,440,094  1,329,554  1,081,726  1,421,260 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
  

มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

 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  1,433  1,409  -  - 
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 75.00  -  10  -             
     ลา้นบาท    7  -  7  -  -  - 
         145  138  1,440  1,409  -  - 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็น    ราคาทุนสุทธิ  มูลค่าตาม  เงินปันผลรับส าหรับ 
 เจา้ของ ทุนช าระแลว้ จากการดอ้ยคา้  วิธีส่วนไดเ้สีย  งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 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  469  464  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั 100.00  100.00 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 157  157  (1,573)  (1,331)  -  - 
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 100.00  100.00 -  - -  -  96  88  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ ากดั 100.00  100.00 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 1  1  (62)  (51)  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1  1  21  17  -  44 
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  179  178  -  - 
บริษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากดั 99.99  99.99 0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท -  -  8  14  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั 100.00  100.00 100 ลา้นเยน  100 ลา้นเยน 33  33  346  301  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ ากดั 100.00  100.00  3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 98  98  91  94  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จ ากดั 100.00  100.00 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2  2  50  41  -  111 
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ากดั 100.00  100.00 30 ลา้นรูปีอินเดีย  30 ลา้นรูปีอินเดีย 16  16  38  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  (358)  (168)  -  171 

                  

การร่วมค้า                  

บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั 51.00  51.00 15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 138  138  1,433  1,409  -  - 
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ากดั 75.00  - 10 ลา้นบาท  - 7  -  7  -  -  - 
       145  138  1,440  1,409  -  - 

((1)  กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั แคมโบเดียน ดีทีว ีเน็ตเวิร์ค จ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2562 
           



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 
 
การจัดตั้ง บริษัท Lao Mobile Money Sole Company Limited 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 LTC ไดจ้ดทะเบียนจัดตั้ งบริษทั Lao Mobile Money Sole Company Limited ด้วยทุน  
จดทะเบียนจ านวน 10,000 ลา้นกีบ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้10,000 กีบ ช าระแลว้เตม็จ านวน โดย LTC ถือหุน้ร้อยละ 100  
 
การจัดตั้ง บริษัท เนช่ัน สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“CAT”) และ บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน) (“THCOM”) ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมทุนใหม่เพ่ือร่วมกนับริหารจดัการบริษทั ภายใตช่ื้อ บริษทั เนชัน่ สเปซ 
แอนด ์ เทคโนโลยี จ ากดั (“NSAT”) ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการดาวเทียมส่ือสารหรือบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจดาวเทียม ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000,000 บาท  มูลค่าท่ีตราไว ้ 10 บาท ช าระแลว้เตม็จ านวน โดยมี
สดัส่วนการถือหุน้ระหวา่ง THCOM และ CAT ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 25 ตามล าดบั โดย CAT มีสิทธิในการลงทุน
เพ่ิมเติมในหุน้ของ NSAT ดว้ยการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ NSAT ในราคาท่ีก าหนดตามสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้
เพ่ือใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ CAT มีสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ NSAT ภายในก าหนด
ระยะเวลา 6 ปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง NSAT 
 
ภำระผูกพนั 

 

ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาร่วมทุนระหวา่งกลุ่มบริษทัและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มบริษทั
จะตอ้งโอนหุน้ทั้งหมดใน LTC ใหแ้ก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ 
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 15.2) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7. รำยจ่ำยฝ่ำยทุนและภำระผูกพนั 
 

 งบกำรเงนิรวม  

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563  2562 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
   ภายใตส้ญัญา        ภายใตส้ญัญา     
 ท่ีดิน อาคาร  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  ท่ีดิน อาคาร  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 และอุปกรณ์  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 15,758  -  -  228  18,424  -  -  19 
โอน (29,313)  -  -  -  9,477  -  -  10,000 
จ าหน่าย (684)  -  -  -  (8,870)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (21,626)  -  -  (101)  (11,580)  -  -  (144) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 14,678  -  -  3,283  (40,609)  -  -  (9,164) 
ณ วนัที ่30 มถุินำยน 12,191,898  26,013,476  20,177  2,568,067  12,164,219  26,251,077  20,177  2,566,262 

  
  
  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 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 183,077  394,861  1,003  47,145  255,540  602,092  1,001  50,086 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  - - -  -  -  9,293 
โอน (20,835)  -  -  -  (58)  -  -  - 
จ าหน่าย (636)  -  -  -  (8,279)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (21,553)  -  -  (96)  (11,461)  -  -  (144) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 13,394  -  -  2,800  (36,387)  -  -  (7,969) 
ณ วนัที ่30 มถุินำยน 9,053,916  25,042,648  9,583  2,386,430  7,582,029  23,845,829  7,563  2,291,789 

                
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 30 มิถุนายน 3,137,982  970,828  10,594  181,637  4,582,190  2,405,248  12,614  274,473 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 2,654.28 ลา้นบาท          
(31 ธนัวาคม 2562: 2,422.43 ลา้นบาท) 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 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 8,833  -  -  -  10,085  -  -  - 
โอน (29,313)  -  -  -  9,477  -  -  10,000 
จ าหน่าย (461)  -  -  -  (8,825)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (2,011)  -  -  (101)  (11,333)  -  -  (144) 
ณ วนัที ่30 มถุินำยน 10,852,944  26,013,476  20,177  1,428,735  10,935,106  26,251,077  20,177  1,428,836 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 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 168,942  394,861  1,003  42,545  230,224  602,092  1,001  45,593 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  -  -  9,293 
โอน (20,834)  -  -  -  (57)  -  -  - 
จ าหน่าย (414)  -  -  -  (8,244)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (2,011)  -  -  (96)  (11,333)  -  -  (144) 
ณ วนัที ่30 มถุินำยน 7,716,359  25,042,648  9,583  1,319,015  6,375,051  23,845,829  7,563  1,233,347 

                
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 30 มิถุนายน 3,136,585  970,828  10,594  109,720  4,560,055  2,405,248  12,614  195,489 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 1,922.77 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,860.39 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารกบักระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(“กระทรวงฯ”) เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 5 ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 
กรมธรรมด์งักล่าวจดัท าข้ึนตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ โดยเงินค่าสินไหมทดแทน
ขา้งตน้ บริษทัและกระทรวงฯจะตอ้งหารือกนัต่อไป 
 

8. หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนที่หมุนเวียน        
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 392,554  383,273  392,554  383,273 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 93,403  8,729  88,953  8,729 
รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 485,957  392,002  481,507  392,002 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,373,939  1,533,091  1,373,939  1,533,091 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 55,450  6,410  36,184  6,410 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 1,429,389  1,539,501  1,410,123  1,539,501 
        
หุน้กูร้ะยะยาว 2,242,443  2,271,223  2,274,443  2,274,223 
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 3,671,832  3,810,724  3,684,566  3,813,724 
        
รวม 4,157,789  4,202,726  4,166,073  4,205,726 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ

กจิกำร 

 พนับาท  พนับาท 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 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 ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำปฎิบัต ิ 4,271,078 

  
4,248,123 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 96,568  96,570 
จ่ายคืนเงินกูย้ืม (261,582)  (259,654) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมตดัจ าหน่าย 220  220 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ (29,000)  - 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 80,505  80,814 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563 4,157,789  4,166,073 

  
กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
รวมทั้ งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 
วงเงนิกู้ยืมจำกธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวน 
3,352.59 ลา้นบาท และ 29.83 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2562: 3,247.57 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ) 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 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 วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลังรวมผลกระทบจำกกำร   
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่16 มำปฎบิัต ิ

 
83,492 

  
1,916,363 

  
2,271,223 

  
4,271,078 

การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด        
ช าระคืนเงินกูย้มื (30,898)  (230,684)  -  (261,582) 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด        
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 96,568  -  -  96,568 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย -  -  220  220 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ -  -  (29,000)  (29,000) 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (309)  80,814  -  80,505 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 148,853  1,766,493  2,242,443  4,157,789 

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 (5,534)  (259,325)  -  (264,859) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด        

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย -  -  528  528 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  (64,859)  -  (64,859) 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 21,241  2,148,581  4,523,840  6,693,662 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 55  

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 วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลังรวมผลกระทบจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่16 มำปฎบิัต ิ

 
57,537 

  
1,916,363 

  
2,274,223 

  
4,248,123 

การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด        
ช าระคืนเงินกูย้มื (28,970)  (230,684)  -  (259,654) 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด        
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 96,570  -  -  96,570 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย -  -  220  220 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  80,814  -  80,814 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 125,137  1,766,493  2,274,443  4,166,073 

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 (5,534)  (259,325)  -  (264,859) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด        

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย -  -  528  528 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  (64,859)  -  (64,859) 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 21,241  2,148,581  4,548,840  6,718,662 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 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 30 มถุินำยน          
- 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 30 มถุินำยน          
- หุ้นสำมญั 5  1,096,102  5,480,510  1,096,102  5,480,510 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
9.1 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 
 
9.1.1 ข้อมูลโครงกำร  
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้ส าหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย       
โดยบริษทัไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัโดยจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั  
ของบริษทัใหแ้ก่พนกังานท่ีท างานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเขา้ร่วม
โครงการ Performance share plan (“โครงการ”) โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั    
มีดงัน้ี 

 

 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 านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 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 ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 
 
 1 มกราคม 

2563 
 ออกให้
ระหวา่งงวด  

รับคืน 
ระหวา่งงวด 

 ใชสิ้ทธิ 
ระหวา่งงวด 

 หมดอาย ุ
ระหวา่งงวด 

 30 มิถุนายน 
2563 

 พนัหน่วย  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  -  -  -  (945)  896 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.1.2 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีให้สิทธิ
โดยใช ้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 าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,971  14,745 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งงวดในงบก าไรขาดทุน 460  1,424 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 17,431  16,169 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.2 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยเงินสด 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัแกไ้ขจ านวนเงินส าหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวม 22.76 ลา้นบาท เพ่ือจดัสรรใหก้บัผูบ้ริหาร โดยมี
เง่ือนไขว่าผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ้นโดยรวม (Absolute Total Shareholder Return) และผลตอบแทน
โดยรวมของผูถื้อหุ้นเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Relative Total Shareholder Return) ต้องถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดในปีท่ี 3 ของโครงการ ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัได้มีการประเมินเกณฑ์ท่ีก าหนดของโครงการพบว่า บริษัทไม่สามารถ
ด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าว 

 
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 ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ 
เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของ
กลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้ง   
ของลูกคา้ 
 

ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
ขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์การบริการวงจรดาวเทียมและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศ
มาเลเซีย 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 ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจ าแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัจ าแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการใหแ้ก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตาม
ประเภทส่วนงานซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลรายไดแ้ยกตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับงวดสามเดือนและ 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

  งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 
  วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 
  2563  2562  2563  2562 

   พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รำยได้ตำมส่วนงำน         
 บริการธุรกิจดาวเทียม  869,164  1,177,259  1,830,054  2,444,435 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  3,978  39,314  7,595  74,726 
รวม   873,142  1,216,573  1,837,649  2,519,161 

ช่วงเวลำแห่งกำรรับรู้รำยได้         
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง         
 บริการธุรกิจดาวเทียม  67,088  87,761  176,215  210,996 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  375  33,937  501  64,435 
   67,463  121,698  176,716  275,431 
ตลอดช่วงเวลา         
 บริการธุรกิจดาวเทียม  802,076  1,089,498  1,653,839  2,233,439 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  3,603  5,377  7,094  10,291 
   805,679  1,094,875  1,660,933  2,243,730 

รวม   873,142  1,216,573  1,837,649  2,519,161 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดือน 
บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ต 

และส่ือ 
 บริกำรระบบโทรศัพท์  ตัดรำยกำรระหว่ำง 

ส่วนงำน 
 งบกำรเงินรวม 

   ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 872  1,189  7  47  -  -  (6)  (19)  873  1,217 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  17  (13)  -  -  17  (13) 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (665)  (903)  (3)  (41)  -  -  6  19  (662)  (925) 
ค่าใชจ่้ายตามส่วนงาน (200)  (291)  (3)  (9)  -  -  -  1  (203)  (299) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 7  (5)  1  (3)  17  (13)  -  1  25  (20) 
รายไดอ่ื้น                 768  110 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                 (223)  (55) 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                 570  35 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (47)  (82) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน                 523  (47) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (25)  (88) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ                 498  (135) 

                    

                    

                    

                    

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืน 
บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ต 

และส่ือ 
 บริกำรระบบโทรศัพท์ ตัดรำยกำรระหว่ำง 

ส่วนงำน 
 งบกำรเงินรวม 

   ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 1,835  2,466  14  86  -  -  (11)  (33)  1,838  2,519 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                    
   ในการร่วมคา้ -  -  -  -  21  (17)  -  -  21  (17) 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (1,339)  (1,842)  (6)  (79)  -  -  11  34  (1,334)  (1,887) 
ค่าใชจ่้ายตามส่วนงาน (403)  (528)  (6)  (16)  -  -  -  1  (409)  (543) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 93  96  2  (9)  21  (17)  -  2  116  72 
รายไดอ่ื้น                 736  162 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                 15  (71) 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                867  163 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (100)  (165) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน                 767  (2) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (72)  (166) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ                 695  (168) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี    
 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

รายได้จากส่วนงาน        
ประเทศไทย 488,878  586,145  971,743  1,161,242 
ประเทศออสเตรเลีย 63,249  77,795  127,057  136,749 
ประเทศอินเดีย 114,059  167,785  255,083  335,878 
ประเทศญ่ีปุ่น 34,556  130,971  141,798  357,655 
ประเทศมาเลเซีย 67,081  65,321  131,741  131,665 
ประเทศอ่ืนๆ 105,319  188,556  210,227  395,972 
รวม 873,142  1,216,573  1,837,649  2,519,161 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการกับลูกค้า
ภายนอกกิจการรายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11. รำยได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ ค่าบริหารจดัการ เงินรับจากบริษทัประกนัภยัและรายไดอ่ื้นๆ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
        
รายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
      ตามขอ้ตกลงภายใตส้ญัญาบริการเพ่ือเพ่ิมอาย ุ
      การใชง้านของดาวเทียม 450,932 

 

- 

 

450,932 

 

- 
รายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 268,020  -  268,020  - 
รายไดอ่ื้น 7,575  53,761  10,582  63,671 
รวมรำยได้อ่ืน 726,527  53,761  729,534  63,671 
 

   
 

 
 

  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
        
รายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
      ตามขอ้ตกลงภายใตส้ญัญาบริการเพ่ือเพ่ิมอาย ุ
      การใชง้านของดาวเทียม 352,517 

 

- 

 

352,517 

 

- 
รายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 268,020  -  268,020  - 
รายไดอ่ื้น 31,105  57,692  17,522  77,641 
รวมรำยได้อ่ืน 651,642  57,692  638,059  77,641 
 

   
 

 
 

  
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 บริษทัไดรั้บเงินจากบริษทัประกนัภยัจากกรมธรรมอ่ื์น จ านวน 8.4 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 268 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกจากน้ีบริษทัไดรั้บเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงภายใตส้ัญญา
บริการเพ่ือเพ่ิมอายกุารใชง้านของดาวเทียม ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 จ านวน 451 ลา้นบาท และ 353 ลา้นบาท (สุทธิจากรายการตดัจ าหน่ายเงินล่วงหน้าตามสัญญา
บริการดงักล่าวจ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 98 ลา้นบาท) ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15.6) 
 

12. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ระหวา่งงวด โดยแสดงการค านวณดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน    
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 497,867  (135,097) 

    
จ ำนวนหุ้นสำมญัทีอ่อกจ ำหน่ำยแล้ว 1,096,102  1,096,102 

    

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.45  (0.12) 
 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน    
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 695,476  (168,091) 

    
จ ำนวนหุ้นสำมญัทีอ่อกจ ำหน่ำยแล้ว 1,096,102  1,096,102 

    

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.63  (0.15) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ค านวณ
จากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ระหว่างงวด หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด อย่างไรก็ตาม ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัไม่ไดค้  านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาตามสิทธิมีมูลค่า 
สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 
 

13. เงนิปันผล 

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

14. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียพร้อมทั้งมูลค่าตามบญัชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดงัน้ี 

   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563          

หมุนเวียน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
     มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

1,865,344  -  1,865,344  -  1,865,344 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
761,696 

  
- 

  
- 

  
730,024 

  
730,024 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 
485,957 

  
- 

  
- 

  
489,406 

  
489,406 

          
ไม่หมุนเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,039,745  -  -  996,511  996,511 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,429,389  -  -  1,441,459  1,441,459 
หุน้กู ้ 2,242,443  -  2,285,582  -  2,285,582 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562          

หมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,945,154  -  1,945,154  -  1,945,154 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
630,635 

  
- 

  
- 

  
632,116 

  
632,116 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 
392,002 

  
- 

  
- 

  
396,693 

  
396,693 

          
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,127,499  -  -  1,130,148  1,130,148 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,539,501  -  -  1,558,266  1,558,266 
หุน้กู ้ 2,271,223  -  2,410,492  -  2,410,492 

 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563          

หมุนเวียน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
     มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2,125,483  -  2,125,483  -  2,125,483 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
781,696 

  
- 

  
- 

  
750,024 

  
750,024 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 
481,507 

  
- 

  
- 

  
489,406 

  
489,406 

          
ไม่หมุนเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,039,745  -  -  996,511  996,511 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,410,123  -  -  1,441,459  1,441,459 
หุน้กู ้ 2,274,443  -  2,318,190  -  2,318,190 
          
          
          



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562          

หมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,108,678  -  2,108,678  -  2,108,678 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
655,635 

  
- 

  
- 

  
657,116 

  
657,116 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 
392,002 

  
- 

  
- 

  
396,693 

  
396,693 

          
ไม่หมุนเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,127,499  -  -  1,130,148  1,130,148 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,539,501  -  -  1,558,266  1,558,266 
หุน้กู ้ 2,274,223  -  2,414,125  -  2,414,125 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 71  

15. ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

15.1 สัญญำด ำเนินกจิกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมใหด้ าเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยใหบ้ริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสญัญาดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”) 
(เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (“MICT”)) 
 

ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MDE ในอัตราร้อยละของรายได้
ค่าบริการท่ีบริษทัไดรั้บหรืออย่างน้อยเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ต้นทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการขั้นต ่าคงเหลือ 115 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 159 ลา้นบาท) 
นอกจากน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนตามสัญญาฉบับน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เม่ือไดด้ าเนินการก่อสร้างและติดตั้ ง
เรียบร้อยแลว้ 

 

15.2 สัญญำร่วมทุน 
 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด (“LTC”) ได้ก่อตั้ งข้ึนตามสัญญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหว่าง
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ
บริษทั ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)) ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว LTC 
ไดรั้บสิทธิในการให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการให้บริการ
ทางดา้นโทรศพัท์พ้ืนฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ติดตามตวั 
ปัจจุบนั บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ท์ส พีทีอี จ ากดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในอตัรา 
ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดังกล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) 
รัฐบาลของ สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุ้นทั้ งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยู่ด้วยราคาตลาด และ 
เม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 ของสญัญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการด าเนินกิจการตามสัญญาร่วมทุน
ต่อไป กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงคข์อขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาล
ของ สปป. ลาว แต่อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกนัเพ่ือต่อสัญญาตามเง่ือนไขขา้งตน้ เม่ือครบ
ก าหนด 25 ปี (ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 6) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ี
ระบุในสัญญาร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 
ซ่ึง LTC ไดล้งทุนครบถว้นตามขอ้ตกลงแลว้ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 72  

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดล้งนามอย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่วมทุนและสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซ่ึงมี
ผลให้ LTC ไดรั้บการต่ออายุสิทธิในการให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 
2589 ทั้งน้ีตามสัญญาท่ีมีการแกไ้ขใหม่ LTC จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุน
ขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 

 
15.3 สัญญำด ำเนินกิจกำรในประเทศไทยของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวกับกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์และสัญญำณ

บริกำรอนิเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม และกำรให้บริกำรอนิเทอร์เน็ต 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูมี้อ  านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยบริษัท และบริษทัย่อย 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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15.4 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตาม
สญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2563  2562  2563  2562 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 3,538  30,655  2,314  30,655 
 รูเปียอินโดนีเซีย 45,000  105,000  45,000  105,000 
 ดองเวยีดนาม -  13,420  -      13,420   
 เยน 2,119  1,392  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 476  38  476  38 
 รูปีอินเดีย 2,596  2,596  -  - 
 เปโซฟิลิปปินส์ -  85  -  85 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 23  61  -  - 
 หยวน -  188  -  188 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 52  -  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  21,722  35,806  17,196  32,940 
         
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 2,072  20,073  746  20,073 
 เยน 580  2,657  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 24  -  24  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 4  9  -  - 
 รูปีอินเดีย 3,244  4,542  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  4,505  23,046  1,491  20,073 

         
รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  26,227  58,852  18,687  53,013 

  

 อยา่งไรก็ตาม สญัญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น และ สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า สญัญาเช่าเหล่าน้ี
กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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15.5 ภำระผูกพนัอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และ
หนงัสือค ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2563  2562  2563  2562 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าท่ี          
   ตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงดิจิทลัเพื่อ         
   เศรษฐกิจและสงัคม บาท 404,000  404,000  404,000  404,000 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,469  2,372  2,459  2,364 
 บาท 58,320  50,799  58,144  50,635 
อ่ืนๆ บาท 23,041  29,356  22,772  29,087 
 

15.6 สัญญำบริกำรอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของดาวเทียมเป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึง
บริษทัมีภาระผกูพนัขั้นต ่าจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาสัมปทานเป็นจ านวน 8.88 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัมีสิทธิ
ในการยกเลิกสญัญาภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา ส าหรับค่าบริการอีกส่วนหน่ึงเป็นจ านวน 
71.12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขบางประการในสัญญาหากบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินงาน
สมัปทานดาวเทียมต่อหลงัจากท่ีสญัญาสมัปทานท่ีมีอยูส้ิ่นสุดลง 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 บริษทัและคู่สัญญาไดต้กลงท าสัญญา Termination Agreement เพ่ือยกเลิกสัญญาบริการ
ดงักล่าว ท าใหคู่้สญัญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ตามสญัญาบริการดงักล่าวอีกต่อไป 

ผลจากการยกเลิกสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัไดบ้นัทึกรายการตดัจ าหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจ านวน       
3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 98 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม 2563 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัไดรั้บ
เงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัจากบริษทัประกนัภยั  (การท าประกนัภยัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลง
ภายใตส้ญัญาบริการดงักล่าว) จ านวน 14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 451 ลา้นบาท ยอดสุทธิหลงัหกัรายการ
ตัดจ าหน่ายเงินล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจ านวน 353 ล้านบาทได้แสดงเป็นรายได้จากเงินชดเชยตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัตามขอ้ตกลงภายใตส้ญัญาบริการเพ่ือเพ่ิมอายกุารใชง้านของดาวเทียม (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 75  

16. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

กำรประเมนิภำษเีงนิได้ที่ประเทศอนิเดยี 
 

บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ
ภาษีส าหรับรายไดจ้ากการใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง
บริษทัจากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศอินเดียแต่
สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู ้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ  Royalty ตาม
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสัญญาเพ่ือหลีกเล่ียงการเก็บภาษีซอ้นระหว่างประเทศไทย
กบัประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวของบริษทัจึงตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นดว้ยกบั
ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการท า
ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสีย
ภาษีในประเทศอินเดีย  
 

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย 
จากรายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ส าหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 2540 
ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจ านวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 352.3 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ีย       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจ านวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 232.1 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าใบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้ักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2555 - 
2556 เป็นเงินจ านวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปี (ประมาณ  243.5 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกค้า       
เป็นผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัส าหรับภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย 
รวมถึงเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน 480.4 
ลา้นรูปี (ประมาณ 197.0 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนใน    
งบแสดงฐานะการเงิน 
 
เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการ
ใหบ้ริการช่องสญัญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (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 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจง้คืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้ าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับส าหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 
2544 - 2545 เป็นจ านวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 66.6 ลา้นบาท)  
 
จากค าตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ี
เหลือจากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะ
ส่งคืนลูกคา้ 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 
 

17. เหตุกำรณ์อ่ืน 
 
17.1 ตามท่ีไดมี้ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2553  

ซ่ึงมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยู่หลายประการนั้น บริษทัเห็นว่าผลของค าพิพากษาฎีกานั้นจ ากดั
อยูแ่ต่เฉพาะในประเด็นท่ีวา่ทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร  
สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลใหบ้ริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้ง
ไปด าเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษัทในกลุ่มไดป้ฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตาม
กฎหมายและตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษัทและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและ
สญัญาท่ีจะพิสูจนข์อ้เทจ็จริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 
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17.2 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ส านักงาน กสทช. (เดิมช่ือส านักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เดิมช่ือกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุเร่ืองเจา้หน้าท่ีรัฐและหน่วยงานทาง
ปกครองละเลยต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขายหุน้ของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

 
ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสัง่ลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นผูถู้กฟ้องคดีร่วมโดยก าหนดใหบ้ริษทั 
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้ริษทัไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ าฟ้องรวมทั้งพยานหลกัฐานต่อศาลปกครองกลาง
ซ่ึงบริษัทได้ด าเนินการไปแล้วในเดือนกรกฎาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มี             
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 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัส้ินสุดการ
แสวงหาขอ้เทจ็จริง โดยผูฟ้้องคดีและผูถู้กฟ้องคดีจะตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมต่อศาลภายในก าหนดดงักล่าว หลงัจาก
พน้ก าหนดเวลาดงักล่าว ศาลจะก าหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรกต่อไป 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งก าหนดใหถื้อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 เป็นวนัท่ีศาลก าหนดให้
เป็นวนัพิจารณาคดีคร้ังแรก 

 
 บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากคดีดังกล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กสทช. ส านักงาน 

กสทช. และกระทรวงดิจิทัลฯ ในการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ บอกเลิก
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการกบับริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไดด้ าเนินการถูกตอ้งตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 

 
17.3 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากความช ารุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ

ออสเตรเลีย โดยคดีดงักล่าวเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2554 และเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ศาลชั้นตน้มีค าสั่งตดัสินให้ชดใช้
เงินค่าเสียหาย จ านวน 5.3 ลา้นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบ้ีย โดยบริษทัไดบ้ันทึกผลกระทบของ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงบการเงินแลว้ในปี 2559  เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาแลว้ 
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เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสัง่ใหย้กอุทธรณ์ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดช้ าระดอกเบ้ียและ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนหลงัค าพิพากษาเป็นจ านวน 1.8 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียแลว้ ทั้ งน้ี บริษัทย่อยต้อง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทางกฎหมายรวมดอกเบ้ียให้ฝ่ายโจทก์เป็นจ านวน 1.7 ลา้นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย โดย
บริษทัยอ่ยไดช้ าระเงินใหแ้ก่ฝ่ายโจทกเ์ป็นท่ีเรียบร้อยในเดือนเมษายน 2563 
 

17.4 บริษทัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในการตีความขอ้สัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกนักบับริษทัแห่งหน่ึง 
ซ่ึงท าให้บริษทัและบริษทัดงักล่าวตอ้งยื่นเร่ืองต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาความเห็นในการตีความขอ้สัญญา
ดังกล่าว โดยได้มีการสืบพยานของทั้ งสองฝ่าย และระหว่างปี 2561 อนุญาโตตุลาการได้มีค าตัดสินแล้ว โดยมี   
ความเห็นวา่การตีความขอ้สัญญาความร่วมมือดงักล่าวของบริษทัถูกตอ้งแลว้ และถือวา่การตดัสินคดีน้ีเป็นอนัส้ินสุด 

 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัคู่สัญญาดงักล่าวยงัคงมีความเห็นไม่ตรงกบับริษทัและกระท าการอนัถือว่าเป็นการกระท าผิด
สัญญา บริษทัจึงตอ้งน าเร่ืองเขา้อนุญาโตตุลาการเพ่ือให้วินิจฉัยอีกคร้ังหน่ึง ปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ และก าหนดวนันดัพิจารณาในเดือนมกราคม 2564  

 
17.5 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 ทั้งน้ีหนังสือจากกระทรวงดิจิทลัฯ ระบุให้ปฏิบติัตามสัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ ให้ครบถว้นโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบทรัพยสิ์น การจดัสร้าง
ดาวเทียมส ารอง การช าระเงินผลประโยชนต์อบแทน และการประกนัภยัทรัพยสิ์น 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ไดพิ้จารณาหนงัสือฉบบัดงักล่าวรวมถึงไดห้ารือ
กบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้มีความเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเทียมภายใตส้ัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ เพราะการด าเนินการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นการด าเนินการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ อย่างครบถว้น โดยมิไดมี้การ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีขดัต่อสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเห็นในเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดข้างต้นแตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทัลฯ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้บริษทัยื่นเสนอขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาท      
ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากขอ้ก าหนดหรือการปฏิบัติตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  และคู่สัญญาไม่
สามารถตกลงกนัได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้ 45.1 ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  โดยบริษทัไดด้ าเนินการยื่น                    
ขอ้โตแ้ยง้ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2560 เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 
 
ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ บริษทัยงัไม่มีหน้าท่ีใด ๆ ในการปฏิบติั
ตามท่ีกระทรวงดิจิทลัฯ ไดอ้า้งถึงขา้งตน้จนกว่าคดีจะส้ินสุด ซ่ึงในขณะน้ี คาดว่าจะเร่ิมกระบวนการพิจารณา
ในเดือนกนัยายน 2563  
 
อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลฯ ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้วินิจฉัยว่า 
คณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอ  านาจพิจารณาขอ้เรียกร้องของบริษทั  ในขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 ของ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการและยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามคณะอนุญาโตตุลาการด าเนินกระบวนพิจารณา
ชั้นอนุญาโตตุลาการไวเ้ป็นการชั่วคราวนั้น เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งไม่รับค าร้อง
ขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามดงักล่าว ปัจจุบนักระทรวงดิจิตลัและบริษทัไดย้ื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่ก าหนดแลว้  
ศาลยงัไม่มีค าสั่งหรือก าหนดวนันัดใด ๆ 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของงวด 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินระหวา่งกาลของงวด 2563 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 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 -  28,043  28,043  -  24,509  24,509 
รายไดอ่ื้น 109,861  (56,100)  53,761  116,942  (53,271)  63,671 
ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร 

 
272,721 

  
(16,520) 

  
256,201 

  
193,795 

  
(3,790) 

  
190,005 

รายไดท้างการเงิน -  28,057  28,057  -  28,762  28,762 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัย  
   จะสูญ 

 
- 

  
16,520 

  
16,520 

  
- 

  
3,790 

  
3,790 

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 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 -  49,296  49,296  -  42,869  42,869 
รายไดอ่ื้น 162,074  (104,382)  57,692  176,988  (99,347)  77,641 
ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร 

 
489,559 

  
(41,859) 

  
447,700 

  
341,575 

  
(14,879) 

  
326,696 

รายไดท้างการเงิน -  55,086  55,086  -  56,478  56,478 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัย  
   จะสูญ 

 
- 

  
41,859 

  
41,859 

  
- 

  
14,879 

  
14,879 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 บริษทั เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ ากดั (“ARV”) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ 
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จ ากดั (“Thai AI”) 
บริษัทในเครือของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ได้จัดตั้ งบริษัทร่วมทุนใหม่ ภายใต้ช่ือ บริษัท เอทีไอ 
เทคโนโลยีส์ จ ากดั (“ATI”) เพ่ือร่วมกนัพฒันา ผลิต และจ าหน่ายอากาศยานไร้คนขบั (โดรน) ส าหรับภาคการเกษตร 
ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 20,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว ้5 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 12,000,000 บาท 
โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ระหวา่ง Thai AI และ ARV  ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 50 ตามล าดบั 
 
 


