
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ           
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ     
ผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไว ้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33.4 และ 33.5 บริษทัมีขอ้พิพาทกบัภาครัฐทั้งใน
ส่วนท่ีอยู่ภายใตส้ัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศหรือส่วนท่ีอยู่ภายใตใ้บอนุญาต
ใหบ้ริการโทรคมนาคม ปัจจุบนัขอ้พิพาทเหล่าน้ียงัอยูภ่ายใตก้ระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงผลของ
ขอ้พิพาทข้ึนอยูก่บักระบวนการยุติธรรมในอนาคตและยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ทั้งน้ีขา้พเจา้มิได้
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ือง
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคญั 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการและรายได้ค้างรับทีเ่กีย่วข้อง 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีจ านวนสัญญาบริการเป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการก าหนดราคาท่ีแตกต่างกัน 
ดงันั้นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ ความถูกตอ้งของการ
รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาบริการว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่  

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายไดแ้ละรายละเอียด
ของรายไดจ้ากการให้บริการและรายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17 และขอ้ 23 
ตามล าดบั 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้จากการ
ใหบ้ริการและรายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
-   ตรวจสอบเง่ือนไขของสัญญาบริการและทดสอบการ
ค านวณรายได้และตรวจสอบเอกสารประกอบการ
บนัทึกบัญชีส าหรับรายได้จากการให้บริการดังกล่าว
และรายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง 

-   การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงขา้พเจา้
ไดรั้บขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนดงักล่าว  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีขา้พเจา้ตอ้งรายงาน 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน                 
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง     
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ
ตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญั เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง                  
ในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
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อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆที่ส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไวแ้ละประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 1,780,488,751      2,298,895,168       900,226,798         1,525,014,135       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 2,070,559,415      1,832,294,578       3,823,095,231      3,448,358,847       

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 7,011,640             34,799,837            29,625,419           56,248,528            

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                        10,000,000           -                        

ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 1,002,942,609      853,012,944          1,002,942,609      873,012,944          

สินคา้คงเหลือ 7 7,341,674             55,434,411            301,758                49,260,746            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 46,288,496           40,553,094            46,288,496           40,553,094            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8 3,121,781,161      4,320,271,307       2,804,264,759      3,905,788,751       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,149,452           37,512,266            24,031,075           23,924,803            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,049,563,198      9,472,773,605       8,640,776,145      9,922,161,848       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                       -                        1,566,023,426      1,485,273,847       

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 1,249,465,494      1,392,676,559       1,244,000,600      1,386,736,739       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 750,299,416         898,710,066          750,299,416         898,710,066          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,778,275,508      3,091,012,185       2,692,585,988      2,981,089,302       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 1,434,327,351      151,004,859          86,385,887           126,033,543          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาต

ใหด้ าเนินการ 12 -                       559,684,832          -                       559,684,832          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 61,681,142           88,084,858            10,488,180           68,666,487            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 690,005,887         727,994,748          636,023,337         687,165,599          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14 326,013,807         294,335,715          320,093,878         283,979,734          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,290,068,605      7,203,503,822       7,305,900,712      8,477,340,149       

รวมสินทรัพย์ 15,339,631,803    16,676,277,427     15,946,676,857    18,399,501,997     

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 462,137,101         424,128,355          397,753,484         407,871,528          

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4,300                    -                        13,413,375           19,906,280            

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 424,487,073         2,624,366,194       424,487,074         2,656,366,194       

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 227,845,579         79,866,473            50,457,080           72,672,057            

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 205,030,845         191,056,475          32,122,075           77,181,946            

ผลประโยชนต์อบแทนคา้งจ่าย -                       117,411,422          -                       117,411,422          

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 21,455,063           4,192,833              -                       -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 81,221,565           61,128,356            14,381,464           20,145,187            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,422,181,526      3,502,150,108       932,614,552         3,371,554,614       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 15 841,412,166         1,135,519,151       841,412,166         1,135,519,151       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15 1,223,504,562      68,389,384            48,527,252           50,122,859            

เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 231,791,010         208,426,920          231,791,010         208,426,920          

หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย 9 -                       -                        2,303,087,582      1,913,426,393       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 -                       6,358,223              -                       -                        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชนพ์นกังาน 18 279,459,346         283,241,394          250,009,757         253,523,500          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19 212,000,501         225,113,712          209,951,584         219,849,763          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,788,167,585      1,927,048,784       3,884,779,351      3,780,868,586       

รวมหนีสิ้น 4,210,349,111      5,429,198,892       4,817,393,903      7,152,423,200       

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 20
   ทนุจดทะเบียน 5,499,884,200      5,499,884,200       5,499,884,200      5,499,884,200       

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 5,480,509,770      5,480,509,770       5,480,509,770      5,480,509,770       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 4,325,271,183      4,325,271,183       4,325,271,183      4,325,271,183       

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 21 549,988,420         549,988,420          549,988,420         549,988,420          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,068,464,158      1,127,222,588       1,068,464,158      1,127,222,588       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (294,950,577)       (235,913,164)        (294,950,577)       (235,913,164)        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 11,129,282,954    11,247,078,797     11,129,282,954    11,247,078,797     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (262)                     (262)                      -                       -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,129,282,692    11,247,078,535     11,129,282,954    11,247,078,797     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,339,631,803    16,676,277,427     15,946,676,857    18,399,501,997     

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 23 3,302,772,114      3,556,795,759   2,593,432,334   3,420,365,325   

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 368,941,536         -                     351,834,826      -                     

รายไดอ่ื้น 24 73,748,946           671,025,050      101,397,266      652,966,188      

รวมรายได้ 3,745,462,596      4,227,820,809   3,046,664,426   4,073,331,513   

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 1,998,317,478      2,072,532,925   1,564,179,775   1,905,608,020   

ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการ 351,275,770         505,839,320      351,275,770      505,839,320      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,856,063           20,067,536        5,176,520          7,148,981          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 800,596,740         838,740,096      562,143,446      585,803,285      

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 66,534,611           68,688,821        66,208,081        68,324,751        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                        58,559,054        -                     46,727,462        

รวมค่าใช้จ่าย 3,233,580,662      3,564,427,752   2,548,983,592   3,119,451,819   

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 511,881,934         663,393,057      497,680,834      953,879,694      

รายไดท้างการเงิน 129,145,713         140,514,930      103,221,857      141,116,010      
ตน้ทุนทางการเงิน (155,290,978)        (188,228,918)     (129,679,163)     (184,301,579)     
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 
   ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 12,934,422           8,564,560          12,123,692        (36,632,628)       

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ (266,755,870)        3,743,190          (276,104,677)     (293,806,716)     

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 231,915,221         627,986,819      207,242,543      580,254,781      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (88,279,021)          (114,204,439)     (63,606,343)       (66,472,401)       

ก าไรส าหรับปี 143,636,200         513,782,380      143,636,200      513,782,380      

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 143,636,200         513,782,380      143,636,200      513,782,380      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                     -                     -                     
ก าไรส าหรับปี 143,636,200         513,782,380      143,636,200      513,782,380      

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 28
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.13                      0.47                   0.13                   0.47                   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.13                      0.47                   0.13                   0.47                   

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ก าไรส าหรับปี 143,636,200         513,782,380      143,636,200      513,782,380      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 20,944,812           (49,450,094)       20,944,812 (49,450,094)

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (4,124,133)            8,551,683          (4,124,133) 8,551,683

16,820,679           (40,898,411)       16,820,679        (40,898,411)       

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (51,871,942)          (5,902,399)         (51,871,942)       (5,902,399)         

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (9,190,185)            4,434,423          (9,190,185)         4,434,423          

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,838,037             (886,884)            1,838,037          (886,884)            

(59,224,090)          (2,354,860)         (59,224,090)       (2,354,860)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (42,403,411)          (43,253,271)       (42,403,411)       (43,253,271)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 101,232,789         470,529,109      101,232,789      470,529,109      

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 101,232,789         470,529,109      101,232,789      470,529,109      

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                     -                     -                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 101,232,789         470,529,109      101,232,789      470,529,109      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 873,555,310 16,971,162 (22,126,049) (237,593,301) 8,383,504 (234,364,684) 10,994,959,999 (262) 10,994,959,737 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                   -                   -                -                      806,380        -                    -                  -                         806,380          806,380              -                  806,380             

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                   -                   -                (219,216,691)      -                -                    -                  -                         -                  (219,216,691)      -                  (219,216,691)     
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                (219,216,691)      806,380        -                    -                  -                         806,380          (218,410,311)      -                  (218,410,311)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร 28 -                   -                   -                513,782,380       -                -                    -                  -                         -                  513,782,380       -                  513,782,380      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                (40,898,411)        -                -                    (5,902,399)       3,547,539               (2,354,860)      (43,253,271)        -                  (43,253,271)       
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                   -                472,883,969       -                -                    (5,902,399)       3,547,539               (2,354,860)      470,529,109       -                  470,529,109      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,127,222,588 17,777,542 (22,126,049) (243,495,700) 11,931,043 (235,913,164) 11,247,078,797 (262) 11,247,078,535 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นก าไรสะสม

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,127,222,588 17,777,542 (22,126,049) (243,495,700) 11,931,043 (235,913,164) 11,247,078,797 (262) 11,247,078,535 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                   -                   -                -                      186,677        -                    -                  -                         186,677          186,677              -                  186,677             

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                   -                   -                (219,215,309)      -                -                    -                  -                         -                  (219,215,309)      -                  (219,215,309)     
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                (219,215,309)      186,677        -                    -                  -                         186,677          (219,028,632)      -                  (219,028,632)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร 28 -                   -                   -                143,636,200       -                -                    -                  -                         -                  143,636,200       -                  143,636,200      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                16,820,679         -                -                    (51,871,942)     (7,352,148)             (59,224,090)    (42,403,411)        -                  (42,403,411)       
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                   -                160,456,879       -                -                    (51,871,942)     (7,352,148)             (59,224,090)    101,232,789       -                  101,232,789      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,068,464,158 17,964,219 (22,126,049) (295,367,642) 4,578,895 (294,950,577) 11,129,282,954 (262) 11,129,282,692 

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุน้ ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้บริษทั

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 873,555,310 16,971,162 (22,126,049) (237,593,301) 8,383,504 (234,364,684) 10,994,959,999 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 20 -                    -                    -                    -                      806,380            -                  -                    -                         806,380             806,380                 

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                    -                    -                    (219,216,691)      -                    -                  -                    -                         -                     (219,216,691)         
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (219,216,691)      806,380            -                  -                    -                         806,380             (218,410,311)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร 28 -                    -                    -                    513,782,380       -                    -                  -                    -                         -                     513,782,380          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    (40,898,411)        -                    -                  (5,902,399)        3,547,539              (2,354,860)         (43,253,271)           
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                    -                    -                    472,883,969       -                    -                  (5,902,399)        3,547,539              (2,354,860)         470,529,109          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,127,222,588 17,777,542 (22,126,049) (243,495,700) 11,931,043 (235,913,164) 11,247,078,797 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุน้ ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้บริษทั

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,127,222,588 17,777,542 (22,126,049) (243,495,700) 11,931,043 (235,913,164) 11,247,078,797 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 20 -                    -                    -                    -                      186,677            -                  -                    -                         186,677             186,677                 

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                    -                    -                    (219,215,309)      -                    -                  -                    -                         -                     (219,215,309)         
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (219,215,309)      186,677            -                  -                    -                         186,677             (219,028,632)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร 28 -                    -                    -                    143,636,200       -                    -                  -                    -                         -                     143,636,200          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    16,820,679         -                    -                  (51,871,942)      (7,352,148)             (59,224,090)       (42,403,411)           
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                    -                    -                    160,456,879       -                    -                  (51,871,942)      (7,352,148)             (59,224,090)       101,232,789          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,068,464,158 17,964,219 (22,126,049) (295,367,642) 4,578,895 (294,950,577) 11,129,282,954 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14



2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรส าหรับปี 143,636,200       513,782,380       143,636,200       513,782,380       

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 10 329,879,661       281,939,707       302,355,366       334,755,621       

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 158,818,039       89,414,484         89,588,657         84,019,166         

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนภายใต้

   สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 12 559,582,748       806,004,179       559,582,748       806,004,179       

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 71,420,393         94,887,936         58,283,106         85,381,577         

รายไดท้างการเงิน (129,145,713)      (140,514,930)      (103,221,857)      (141,116,010)      

รายไดจ้ากการลงทนุ (4,687,557)          (7,714,663)          -                     -                     

ตน้ทนุบริการในอดีตและปัจจุบนัของพนกังาน
 17,222,010         15,607,270         15,529,102         13,374,320         

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 186,677              806,380              186,677              806,380              

ตน้ทนุทางการเงิน 152,939,941       188,228,918       127,328,126       184,301,579       

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (511,509,731)      80,740,040         (357,220,951)      44,948,027         

คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 15, 25 2,351,037           2,461,763           2,351,037           2,461,763           

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 6 (12,934,422)        (8,564,560)          (12,123,692)        36,632,628         

คา่เผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ (กลบัรายการ) 8,548,608           (5,889,645)          8,548,608           (4,681,163)          

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (2,546,897)          (5,508,136)          (1,370,397)          (5,208,931)          

(ก าไร) ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ (1,983,528)          8,030,205           15,143,532         8,030,205           

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,084,804           114,437              437,490              5,644                  

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 2,910,511           54,751,223         -                     5,912                  

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ -                     98,415,000         -                     98,415,000         

ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

และการร่วมคา้ 9 266,755,870       (3,743,190)          276,104,677       293,806,716       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 88,279,021         114,204,439       63,606,343         66,472,401         

1,141,807,672    2,177,453,237    1,188,744,772    2,422,197,394    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบกระแสเงนิสด

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 132,006,137       (30,456,996)        26,287,557         (483,365,866)      

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,784,185         (28,398,395)        (17,071,747)        2,702,944           

สินคา้คงเหลือ 41,527,658         69,399,817         25,343,969         61,969,065         

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 26,436,696         (5,830,149)          1,187,065           (2,770,976)          

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,705,645           (578,145)             (2,402,017)          (111,807)             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 47,860,098         (127,670,383)      326,682              (4,814,360)          

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (27,393)               (1,299,814)          (6,524,598)          (19,326,323)        

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 13,251,338         (158,731,978)      (45,782,902)        (28,722,980)        

ผลประโยชนต์อบแทนตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการคา้งจ่าย (117,411,422)      (54,243,384)        (117,411,422)      (54,243,384)        

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 18,917,513         3,745,852           (6,939,417)          (4,448,059)          

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (31,349,466)        (11,082,929)        (28,134,434)        (10,342,786)        

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (48,015,741)        (39,956,337)        (45,518,074)        (33,163,654)        

จ่ายภาษีเงินได้ (30,064,289)        (23,058,377)        -                     -                     

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,224,428,631    1,769,292,019    972,105,434       1,845,559,208    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 130,387,755       145,147,100       105,297,859       142,334,341       
รับเงินปันผล -                     -                     183,479,258       -                     
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1,193,987,517    (1,227,275,790)   1,092,333,807    (1,267,784,663)   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (45,514,883)        (70,782,747)        (14,721,015)        (19,739,942)        

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 9,624,738           9,239,304           2,841,069           5,374,732           

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 4 -                     -                     (10,000,000)        -                     

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 4 -                     -                     20,000,000         5,000,000           

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ 4 188,541,441       -                     188,541,441       -                     

เงินสดจ่ายส าหรับซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (26,730,051)        (7,230,176)          -                     (1,783,700)          

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                     -                     (25,000,000)        -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในการร่วมคา้ 9 (4,000,000)          (13,500,000)        -                     (7,500,000)          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,446,296,517    (1,164,402,309)   1,542,772,419    (1,144,099,232)   

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 (219,215,309)      (219,216,691)      (219,215,309)      (219,216,691)      

ช าระคืนเงินกูย้มื 15 (2,825,430,762)   (494,357,972)      (2,768,725,418)   (489,446,014)      

ลงทนุในหุ้นกูภ้ายในกลุ่มกิจการ 15 32,000,000         (29,000,000)        -                     -                     

จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (176,528,952)      (185,105,428)      (151,767,921)      (185,114,357)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (3,189,175,023)   (927,680,091)      (3,139,708,648)   (893,777,062)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (518,449,875)      (322,790,381)      (624,830,795)      (192,317,086)      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,298,895,168    2,621,710,435    1,525,014,135    1,717,356,107    

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินปี 43,458                (24,886)               43,458                (24,886)               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 1,780,488,751    2,298,895,168    900,226,798       1,525,014,135    

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 1,234,234           116,749              1,014,234           25,249                

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,433,902,371    224,281,542       49,941,002         195,439,343       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

18 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
7.  สินคา้คงเหลือ 
8.  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
9.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
10.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11.  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
12.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี / หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
15.  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
17.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
18.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
19.  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
20.  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
21.  ส ารอง 
22.  ส่วนงานด าเนินงาน 
23.  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
24.  รายไดอ่ื้น 
25.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26.  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
27.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
28.  ก าไรต่อหุน้ 
29.  เงินปันผล 
30.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
31.  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32.  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
33.  เหตุการณ์อ่ืน 
34.  การจดัประเภทรายการใหม่ 
35.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปี คือ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 41.13) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทั บริษทัย่อยและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการวงจรดาวเทียม
เพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการ
เน้ือหาส าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ต 
บริการอินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสญัญาณผา่นดาวเทียม บริการใหค้ าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดาวเทียม บริการ
ธุรกิจกระจายเสียงโทรทศันแ์ละโทรคมนาคม บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการ
ดา้นวิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 9 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญ่ีปุ่นและอินเดีย  
 
บริษทัไดท้ าสญัญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใช้วงจรดาวเทียมจากผูใ้ช้วงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ต่อมาสัญญาดงักล่าวไดอ้ยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ในปัจจุบนัสญัญาดงักล่าวไดห้มดอายแุลว้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 
 
บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2564 2563 

   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 

     
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน ์
ไทย 

 
99.99 99.99 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 
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 

ใหบ้ริการค าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบโครงข่ายของ
ดาวเทียม 

อินเดีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี มอริเชียส 100 100 
     
บริษทั ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ากดั ประกอบธุรกิจส่ือสาร

โทรคมนาคม ธุรกิจดาวเทียมและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

ไทย 99.99 - 

     
บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั     
บริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ 
   ซิสเทม พีทีวาย จ ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูล
ผา่นดาวเทียมและโซลูชัน่เพ่ือ
ธุรกิจ 

ออสเตรเลีย 100 100 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2564 2563 

   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* 75* 

 

การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ากัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ 
มหาชน 

ใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต 

สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

24.99 24.99 

     

การร่วมค้าของบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากดั  ประกอบธุรกิจจ าหน่าย ใหบ้ริการ

และพฒันาสินคา้เก่ียวกบัอากาศ
ยานไร้คนขบั (โดรน) เพ่ือ
การเกษตร และใหบ้ริการ
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น
การเกษตร 

ไทย 50 50 

 

* กลุ่มบริษทัถือหุ้นสามญัในบริษทัเหล่าน้ีเกินกวา่ร้อยละ 50 แต่จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากมีขอ้ตกลง
ในการบริหารจดัการร่วมกนัตามสญัญาระหวา่งผูถื้อหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี  

  

รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ 
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งข้ึน      
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงิน  
 
2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ
 

กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
 
งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน”  ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและ
รายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  
 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ     
ทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา     
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบ
แนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของความมี
สาระส าคญั และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพ่ิมขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้
ชัว่คราวส าหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบ
การเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้
กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือ
วนัท่ี 27 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ไดแ้ก่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS 7”) และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือ
วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ การปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าว สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พ่ิมข้อผ่อนปรน
ส าหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเกิดจากการ
ปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง รวมทั้งขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
โดยเฉพาะเป็นการชัว่คราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตาม TFRS 7 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ไดแ้ก่  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก    
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป  

 แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าว
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการ
เปล่ียนแปลง ทั้งน้ี กิจการท่ีเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวน้ีตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวในงบการเงิน
ดว้ย 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่ม
บริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิม
ถือปฏิบติั 
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2.2 เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.3  สกลุเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
2.4 กำรประมำณกำรและกำรใช้วจิำรณญำณ  

 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณการ 
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 9 การจดัประเภทการร่วมคา้ 
หมายเหตุขอ้ 9 การจัดท างบการเงินรวม: กลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control) 

เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
  

(2) การประมาณการขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมี
การปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

หมายเหตุขอ้ 6 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
หมายเหตุขอ้ 7 มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ 
หมายเหตุขอ้ 9, 10, 11, 12 ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต  
หมายเหตุขอ้ 10 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุขอ้ 12 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

หมายเหตุขอ้ 13  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุขอ้ 18 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้ 20 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
หมายเหตุขอ้ 30 การวดัมูลค่ายติุธรรม  
หมายเหตุขอ้ 32 และ 33 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

3.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็น
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ี
เกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ี
ซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้ใช้
ราคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหกัจาก           
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
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หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผูถู้ก
ซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้นซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพ่ือปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า
จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผูถื้อหุ้น ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วน
ควบคุม ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้
แต่ส่วนท่ีไดม้านั้นไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของ
เจา้ของ 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิด  
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการ
ท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 
3.2 เงนิตรำต่ำงประเทศ  

 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปี 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  

 
3.3 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรอนุพนัธ์ 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
ท ารายการดงักล่าวบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบันทึกคร้ังแรกใช้มูลค่า
ยุติธรรม   ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที อย่างไรก็
ตาม หากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
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มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  
ถา้มีราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหวา่งราคาล่วงหนา้
ตามสัญญากบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 

3.4 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภททุกประเภท และเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบก าหนดเร่ิมแรกภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกวา่ 
 

3.5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.8 
 

3.6 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ราคาทุนท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  ตน้ทุน
ของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ใน
การผลิต ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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3.7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยและการร่วมคา้บันทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัท่ีบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 

3.8 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการท ารายการ             
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกจากสินทรัพย ์      
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) เพ่ิมหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความเหมาะสม เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการ         
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม ข้ึนอยู่กับ               
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

   สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสญัญา และ 

   ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าให้ส าเร็จทั้งรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน 
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   ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงหรือด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับเงินลงทุนในตราสารหน้ี              
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลูกหน้ีการคา้ จ านวน
เงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอส าหรับลูกหน้ีการคา้ ส าหรับการ
ประเมินการดอ้ยค่าลูกหน้ีการคา้แบบกลุ่ม (Collective assessment) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัลูกหน้ี
การคา้ ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของ
กลุ่มบริษทั ปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ ้ยืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้ งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์
ปฏิบติัผิดสญัญาท่ีมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้ 

การประเมินการดอ้ยค่ารายลูกหน้ี (Individual assessment) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นมูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับทั้ งหมดตลอดอายุท่ีคาดของสินทรัพยท์างการเงินคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง กล่าวคือ ค านวณจากประมาณการฐานะความเส่ียงเม่ือมีการผิดนดัช าระ คูณดว้ยความน่าจะเป็นท่ีจะมีการผิด
นดัช าระ และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีการผิดนัดช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดย
ค านวณภายใตแ้ต่ละสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

การบัญชีป้องกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม การวดัมูลค่าใหม่
ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุพนัธ์เข้าเง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง การบันทึก
รายการก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง 
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3.9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย  
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละต้นทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก    
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีให้เช่า 

 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า 
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสั้นกว่า 
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุง 5-10 ปี  
อุปกรณ์ 5-18 ปี   
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5-18 ปี   
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี   
ยานพาหนะ 5 ปี   

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3.10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการประกอบดว้ย สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากการ
ใหบ้ริการดาวเทียมภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสินทรัพยห์รืออายุของสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
 

3.11 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
วิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน มูลค่าตามบญัชีของ          
ค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียรวมถึงค่าความนิยม 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของโครงการเพ่ือการพฒันา (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและการทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่หรือท่ี
ปรับปรุงข้ึน) รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จ
โดยการประเมินความเป็นไปได้ทั้ งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ส่วนรายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้
ในงวดก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป ตน้ทุนการพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเร่ิมตดัจ าหน่าย
เม่ือเร่ิมผลิตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือการพาณิชย ์
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงราคาดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม  
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนประกอบด้วย ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร์            
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้และใบอนุญาตโดยมี
ก าหนดตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวข้องโดยมีระยะเวลาตัดจ าหน่าย
ระหวา่ง 5 ปีถึง 15.75 ปี 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีซ้ือมาจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
น ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 3 - 10 ปี           
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
3.12 กำรด้อยค่ำ 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบัญชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึน 
ในภายหลัง  และการเพ่ิมข้ึนนั้ นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่ามาก่อน 
 

3.13 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ 
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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3.14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

3.15 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน  
 

โครงการเงินสมทบ 
 
กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน
ภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึง
การรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจาก
โครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้
มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดดอกเบ้ีย
จ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้ว ัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจาก
การสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
ผลประโยชนรั์บรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน  
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั/บริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง  
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  
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มูลค่ายติุธรรมของจ านวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิได้รับช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูก         
วดัมูลค่าใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุน  

 
3.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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3.17 รำยได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดจ้ะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในการโอนสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยตอ้งปันส่วน
รายไดท่ี้ไดรั้บจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ใหก้บัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาขายแบบเอกเทศ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รวมถึงรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนอ านาจ
การควบคุมในสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือผูซ้ื้อสามารถสั่งการการใชแ้ละไดรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูเ่กือบทั้งหมด
จากสินคา้และกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินส าหรับสินคา้นั้น ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหาร
ยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม บริการอินเตอร์เน็ตและบริการอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริการโทรศพัท์ รับรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากการให้บริการของ
บริษทั  
 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาและตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญาเช่า 
 
รายได้เก่ียวกบัค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของขอ้ตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
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3.18  ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป 
และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  เงินปันผลของ
หุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
3.19 สัญญำเช่ำ 

 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้น 
โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได้ กลุ่มบริษทัใช้อตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการเพ่ิมมูลค่าตามบัญชีเพ่ือสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นการช าระการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง การจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 
และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิงการบูรณะสถานท่ีตั้งของ
สินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญา
เช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน เพ่ืออธิบายตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดข้ึนเพ่ือผลิตสินคา้คงเหลือ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าตดัจ าหน่ายตลอดช่วงเวลาท่ีสั้ นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
สะท้อนว่า กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ีเก่ียวข้องคิดค่าตัดจ าหน่ายตลอดอายุการใช้
ประโยชนข์องสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าตดัจ าหน่ายเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร ช่องรับสัญญาณและยานพาหนะ ค่าตดัจ าหน่าย
ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่าระหวา่ง 1.5 - 11.3 ปี 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ให้เช่า 

สญัญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงาน เม่ือเง่ือนไขของสัญญา
เช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจา้ของใหแ้ก่ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการ
เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้งหมดจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญาแยกจากกนั 
ผูใ้หเ้ช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าหลกั 

รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดข้ึนจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ยวิธี
เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพ่ือสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิ
ตามสญัญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

เม่ือสัญญาท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั น ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เพ่ือปันส่วนขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบัแต่ละ
ส่วนประกอบ 
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3.20 ภำษเีงนิได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปี
ท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ           
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน  
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน
พ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูล
ใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู ่            
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

4. บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผ่านบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบักิจการไม่ว่าจะ
เป็นโดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึง
มีอ านาจชกัจูง หรืออาจถูกชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ถือหุน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 41.13 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับริษทัในกลุ่ม Intouch 
และผูถื้อหุน้ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ส าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษทัคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รำยได้        
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  848,687  1,256,620 
การร่วมคา้ 8,247  271  441  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 54,296  79,490  39,827  59,341 
        
รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  86,617  14,119 
การร่วมคา้ 8,319  7,481  7,666  7,481 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 10  22  10  22 
        
รำยได้ทำงกำรเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  465  1,037 
การร่วมคา้ 57,009  76,337  57,009  76,337 
รวมรำยได้ 127,881  163,601  1,040,722  1,414,957 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่ำใช้จ่ำย        
การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  56,755  64,270 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,193  2,109  1,953  2,018 
        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัใหญ่ 533  2,425  533  2,425 
บริษทัยอ่ย -  -  17,388  13,590 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,090  8,749  3,071  9,015 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 67,047  69,463  66,721  69,099 
รวมค่ำใช้จ่ำย 72,863  82,746  146,421  160,417 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ        

ลกูหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  2,852,785  2,420,580 
การร่วมคา้ 4,340  100  579  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,152  3,687  3,689  3,209 
รวม 9,492  3,787  2,857,053  2,423,789 
        
รายได้ค้างรับ         
บริษทัยอ่ย -  -  75,635  1,219 
การร่วมคา้ 2,895  169  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,526  5,843  3,136  5,524 
รวม 7,421  6,012  78,771  6,743 

        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ  16,913  9,799  2,935,824  2,430,532 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (1,374)  - 
สุทธิ 16,913  9,799  2,934,450  2,430,532 

        
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัใหญ่ 38  233  38  233 
บริษทัยอ่ย -  -  22,613  21,449 
การร่วมคา้ 6,932  34,567  6,932  34,567 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 42  -  42  - 
รวม 7,012  34,800  29,625  56,249 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย -  -  10,000  - 

        

ส่วนของเงินให้กู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ        

   ภายในหนึ่งปี         
บริษทัยอ่ย -  -  -  20,000 
การร่วมคา้ 1,002,943  853,013  1,002,943  853,013 
 1,002,943  853,013  1,002,943  873,013 
        

เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
การร่วมคา้ 750,299  898,710  750,299  898,710 
 750,299  898,710  750,299  898,710 

รวม 1,753,242  1,751,723  1,753,242  1,771,723 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือเรียกช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีอตัราดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 4.54 ต่อปี 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย มีอายุสัญญา 2 ปี บริษทัย่อยไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวครบทั้งจ านวนแลว้ใน
เดือนกรกฎาคม 2564 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.57 ต่อปี)  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 3  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563    
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน -  -  10,000  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  10,000  - 
        
เงนิให้กู้ยืมระยะยำว        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  20,000  25,000 
ลดลง -  -  (20,000)  (5,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  -  20,000 

        
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,751,723  1,758,134  1,751,723  1,758,134 
ลดลง (188,541)  -  (188,541)  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

 
190,060 

  
(6,411) 

  
190,060 

  
(6,411) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,753,242  1,751,723  1,753,242  1,751,723 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  -  3 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
บริษทัใหญ่ -  100  -  100 
บริษทัยอ่ย -  -  4,712  6,514 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,801  1,924  1,779  1,879 
รวม 1,801  2,024  6,491  8,493 

        
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  13,409  19,906 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4  -  4  - 
รวม 4  -  13,413  19,906 

        
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  -  768 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  910  -  5 
รวม -  910  -  773 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย         
บริษทัยอ่ย -  -  136,936  122,139 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 54  37  54  36 
รวม 54  37  136,990  122,175 
        

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน         
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  1,740  -  - 
        

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 65,068  67,677  64,742  67,313 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        
-  ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 1,424  952  1,424  952 
-  ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 513  774  513  774 
-  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 42  60  42  60 
รวม  67,047  69,463  66,721  69,099 

 
ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ
เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุมและผลประโยชนอ่ื์น ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่าน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  
 

1. บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระ 
ค่าสิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือให้เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (เกตเวย)์  
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายได้ท่ีได้มาจากการขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User 
Terminal : “UT”) และร้อยละ 3 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 

 
2. บริษทัไดท้ าสัญญาในการด าเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้ค าปรึกษา บริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ  0.4  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 4.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: ประมาณ 0.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ 4.6 ลา้นบาท)  ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจ านวนท่ีใชจ้ริงหรือคิดตามจ านวนการ
ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 
 

3. บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 
สัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูล ซ่ึงบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระค่าบริการ เป็นจ านวนเงิน 6,480 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี  

 
5.  เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินสดในมือ 9,628  12,443  1,903  11,966 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ        
   ประเภทออมทรัพย ์ 1,294,153  1,560,535  513,323  854,975 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 476,708  725,917  385,001  658,073 
รวม 1,780,489  2,298,895  900,227  1,525,014 

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ        
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ        
เงินฝากประจ า  0.25%  0.26%  0.23%  0.22% 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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6.  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนี้การค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 9,492  3,787  2,857,053  2,423,789 
กิจการอ่ืน   1,689,190  2,175,091  1,018,970  1,165,722 

รวม  1,698,682  2,178,878  3,876,023  3,589,511 

         

รายได้ค้างรับ         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 7,421  6,012  78,771  6,743 
กิจการอ่ืน  727,989  246,917  166,373  240,984 

รวม  735,410  252,929  245,144  247,727 

         
ลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  51,299  38,163  26,626  27,845 
เงินจ่ายล่วงหนา้  5,862  30,013  5,115  28,838 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน  283,963  242,527  283,963  242,527 
อ่ืนๆ   10,506  18,408  638  9,550 

รวม  351,630  329,111  316,342  308,760 

         
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ         

   และลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  2,785,722  2,760,918  4,437,509  4,145,998 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี   
คาดวา่จะเกิดข้ึน  (715,163)  (928,623)  (614,414)  (697,639) 

สุทธิ  2,070,559  1,832,295  3,823,095  3,448,359 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564  2563  2564  2563 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ)  (12,934)  (8,565)  (12,124) 

 
36,633 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 5,914  3,301  9,290  225,787 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,889  485  179,114  284,471 
 3 - 6 เดือน 219  -  294,107  278,610 
 6 - 12 เดือน 1,470  -  493,358  489,240 
 มากกวา่ 12 เดือน -  1  1,881,184  1,145,681 
 9,492  3,787  2,857,053  2,423,789 
หัก   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่      
จะเกิดข้ึน 

 
-  

 
-  -  - 

 9,492  3,787  2,857,053  2,423,789 

        
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 151,368  154,397  48,514  104,463 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 168,002  97,714  60,801  87,677 
 3 - 6 เดือน 24,993  239,687  21,050  40,114 
 6 - 12 เดือน 12,513  495,921  12,220  145,833 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,332,314  1,187,372  876,385  787,635 
 1,689,190  2,175,091  1,018,970  1,165,722 
หัก   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่      
จะเกิดข้ึน (652,654)  (873,312)  (550,531)  (642,327) 

 1,036,536  1,301,779  468,439  523,395 

        
สุทธิ 1,046,028  1,305,566  3,325,492  2,947,184 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัส าหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดต้ดัจ าหน่ายลูกหน้ีบางรายและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้ง
จ านวน 217 ลา้นบาท เน่ืองจากไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงในการช าระหน้ีแลว้ 

รอบเกบ็เงินโดยเฉล่ียของการใหบ้ริการคือ 60 วนัโดยไม่เรียกเกบ็ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีส าหรับยอดคงคา้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารองข้ึนอยู่
กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหน้ีใน
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับลูกหน้ีทุกรายการท่ีคา้งช าระเกินกว่า 360 วนั
เน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตไดบ่้งช้ีวา่ลูกหน้ีเหล่าน้ีจะไม่สามารถเรียกช าระได ้

กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีท่ีใชใ้นการประมาณการและสมมติฐานส าคญัระหวา่งรอบระยะเวลารายงาน
ปัจจุบนั 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ประสบการณ์การขาดทุนทางดา้นเครดิตในอดีตของกลุ่มบริษทั ไม่ไดแ้สดงรูปแบบ
การขาดทุนท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีพิจารณาจากสถานะท่ี
ถึงก าหนดช าระในอดีตจึงไม่ไดแ้ยกความแตกต่างระหวา่งลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ 

 
 งบกำรเงินรวม 
  

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
 การประเมิน
รายลูกหน้ี 

  
รวม 

 ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ     
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ไม่เกิน
ก าหนดช าระ 

  
≤ 90 วนั 

 91 ถึง 
180 วนั 

 181 ถึง 
270 วนั 

 271 ถึง 
360 วนั 

  
≥ 360 วนั 

  
รวม 

     

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
                  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
2% 

  
6% 

  
13% 

  
55% 

  
85% 

  
100% 

      

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่า
ลูกหน้ีท่ีไม่เกินก าหนดช าระ
จะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
 

144,995 

  
 

160,049 

  
 

21,132 

  
 

3,962 

  
 

6,979 

  
 

209,267 

  
 

546,384 

  
 

1,142,806 

  
 

1,689,190 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
(2,430) 

  
(8,978) 

  
(2,827) 

  
(2,188) 

  
(5,960) 

  
(209,267) 

  
(231,650) 

  
(421,004) 

  
(652,654) 

             314,734  721,802  1,036,536 

 

 งบกำรเงินรวม 
  

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
 การประเมิน
รายลูกหน้ี 

  
รวม 

 ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ     
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ไม่เกิน
ก าหนดช าระ 

  
≤ 90 วนั 

 91 ถึง 
180 วนั 

 181 ถึง 
270 วนั 

 271 ถึง 
360 วนั 

  
≥ 360 วนั 

  
รวม 

     

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
                  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
2% 

  
7% 

  
13% 

  
51% 

  
87% 

  
100% 

      

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่า
ลูกหน้ีท่ีไม่เกินก าหนดช าระ
จะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
 

95,915 

  
 

84,582 

  
 

49,031 

  
 

4,880 

  
 

- 

  
 

266,368 

  
 

500,776 

  
 

1,674,315 

  
 

2,175,091 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
(1,682) 

  
(6,097) 

  
(6,353) 

  
(2,473) 

  
- 

  
(266,368) 

  
(282,973) 

  
(590,339) 

  
(873,312) 

             217,803  1,083,976  1,301,779 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
 การประเมิน

รายลูกหน้ี 
  

รวม 
 ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ     
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ไม่เกิน
ก าหนดช าระ 

  
≤ 90 วนั 

 91 ถึง 
180 วนั 

 181 ถึง 
270 วนั 

 271 ถึง 
360 วนั 

  
≥ 360 วนั 

  
รวม 

    

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
                  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
1% 

  
3% 

 
 

 
12% 

  
45% 

  
85% 

  
100% 

      

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่า
ลูกหน้ีท่ีไม่เกินก าหนดช าระ
จะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
 

45,703 

  
 

53,786 

  
 

16,930 

  
 

3,153 

  
 

6,979 

  
 

154,153 

  
 

280,704 

  
 

738,266 

  
 

1,018,970 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
(398) 

  
(1,708) 

  
(1,954) 

  
(1,425) 

  
(5,959) 

  
(154,153) 

  
(165,597) 

  
(384,934) 

  
(550,531) 

             115,107  353,332  468,439 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
 การประเมิน

รายลูกหน้ี 
  

รวม 
 ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ     
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ไม่เกิน
ก าหนดช าระ 

  
≤ 90 วนั 

 91 ถึง 
180 วนั 

 181 ถึง 
270 วนั 

 271 ถึง 
360 วนั 

  
≥ 360 วนั 

  
รวม 

    

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
                  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
2% 

  
7% 

  
14% 

  
51% 

  
87% 

  
100% 

      

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่า
ลูกหน้ีท่ีไม่เกินก าหนดช าระ
จะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
 

82,024 

  
 

79,852 

  
 

38,969 

  
 

4,880 

  
 

- 

  
 

248,986 

  
 

454,711 

  
 

711,011 

  
 

1,165,722 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
(1,271) 

  
(5,596) 

  
(5,605) 

  
(2,473) 

  
- 

  
(248,986) 

  
(263,931) 

  
(378,396) 

  
(642,327) 

             190,780  332,615  523,395 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีไดรั้บรู้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

 งบกำรเงนิรวม 
 กำรประเมินแบบรวมกลุ่ม  กำรประเมินรำยบุคคล  รวม 

 พนับำท  พนับำท  พนับำท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 322,840  488,975  811,815 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน (34,254)  101,103  66,849 
ตดัจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ (13,219)  -  (13,219) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 7,606  261  7,867 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 282,973  590,339  873,312 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน (106,660)  (26,732)  (133,392) 
ตดัจ าหน่ายเน่ืองจากการตกลงในการช าระหน้ี (71,100)  (145,589)  (216,689) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 126,437  2,986  129,423 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 231,650  421,004  652,654 

 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 กำรประเมินแบบรวมกลุ่ม  กำรประเมินรำยบุคคล  รวม 

 พนับำท  พนับำท  พนับำท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 252,149  275,617  527,766 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 25,001  102,779  127,780 
ตดัจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ (13,219)  -  (13,219) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 263,931  378,396  642,327 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน (27,234)  6,538  (20,696) 
ตดัจ าหน่ายเน่ืองจากการตกลงในการช าระหน้ี (71,100)  -  (71,100) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 165,597  384,934  550,531 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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7. สินค้ำคงเหลือ  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 20,716  21,413  20,707  21,144 
งานระหวา่งท า 187  22,390  187  22,390 
สินคา้ส าเร็จรูป 58,580  92,382  51,310  69,195 
สินคา้ระหวา่งทาง 198  167  114  - 
 79,681  136,352  72,318  112,729 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (72,339)  (80,918)  (72,016)  (63,468) 
สุทธิ 7,342  55,434  302  49,261 

 
8. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนในตราสาร

หน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 723,000  2,409,778  
 

125,000  
 

1,751,778 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,398,781  1,910,493  
 

2,679,265  
 

2,154,011 
รวม 3,121,781  4,320,271  2,804,265  3,905,789 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากระยะสั้ นและตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.50  ถึง ร้อยละ 0.70 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.65 ถึง ร้อยละ 2.00 ต่อปี) และครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี  

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  (737,065)  (428,153) 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  1,249,465  1,392,677  1,244,001  1,386,737 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,249,465  1,392,677  506,936  958,584 

         
โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ         
ทำงกำรเงนิดงันี ้         

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   1,249,465  1,392,677  2,810,024  2,872,011 
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย   -  -  (2,303,088)  (1,913,427) 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,249,465  1,392,677  506,936  958,584 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,392,677  1,408,769  958,584  1,241,212 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สีย  (266,756)  3,743  (276,105)  (293,807) 

เพ่ิมข้ึน  4,000  13,500  25,000  7,500 
เงินปันผลรับ  -  -  (183,479)  - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  34,867  16,274  34,808  9,581 

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  84,677  (49,609)  (51,872)  (5,902) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  1,249,465  1,392,677  506,936  958,584 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
  

เงินปันผลรับ 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

การร่วมค้า                    
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั 51.00  51.00  15 ลา้นดอลลาร์  15 ลา้นดอลลาร์             
     สิงคโปร์  สิงคโปร์  138  138  1,236  1,379  -  - 
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ากดั 75.00  75.00  10 ลา้นบาท  10 ลา้นบาท  7  7  8  8  -  - 
                    

การร่วมค้าของบริษทั ไทย แอดวานซ์           
อินโนเวช่ัน จ ากดั 

    

   

 

       

 

   
บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากดั 50.00  50.00  20 ลา้นบาท  12 ลา้นบาท  10  6  5  6  -  - 
         155  151  1,249  1,393  -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็น      ราคาทุนสุทธิ  มูลค่าตาม   
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  จากการดอ้ยค่า  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลส าหรับปี 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
บริษทัย่อย                    
บริษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จ  ากดั                99.99  99.99  399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท  399  399  309  357  50  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ จ  ากดั 100.00  100.00  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  157  157  (2,168)  (1,759)  -  - 
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 100.00  100.00  -  -  -  -  9  99  105  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ  ากดั 100.00  100.00  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  1  1  (135)  (132)  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  1  1  34  25  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ  ากดั 100.00  100.00  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  425  425  185  156  -  - 
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั 99.99  99.99  0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท  -  -  179  35  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั 100.00  100.00  100 ลา้นเยน  100 ลา้นเยน  33  33  385  407  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ  ากดั 100.00  100.00   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์  98  98  304  302  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จ ากดั 100.00  100.00  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  2  2  76  59  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ากดั 100.00  100.00  30 ลา้นรูปีอินเดีย  30 ลา้นรูปีอินเดีย  16  16  62  45  -  - 
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  1  1  -  (22)  28  - 
บริษทั ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ากดั 99.99  -  25 ลา้นบาท  -  25  -  23  -  -  - 
รวม         1,158  1,133  (737)  (428)  183  - 
                    
กำรร่วมค้ำ                    
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ  ากดั 51.00  51.00  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  138  138  1,236  1,379  -  - 
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์เทคโนโลย ีจ  ากดั 75.00  75.00  10 ลา้นบาท  10 ลา้นบาท  7  7  8  8  -  - 
         145  145  1,244  1,387  -  - 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การร่วมค้า 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 

 วนัที ่ สัดส่วนควำม  สินทรัพย์  สินทรัพย์  หนีสิ้น  หนีสิ้น  สินทรัพย์  รำยได้  ก ำไร  
(ขำดทุน) 

 ก ำไร 
(ขำดทุน) 

 ก ำไร  
(ขำดทุน)  

 รำยงำน เป็นเจ้ำของ  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  สุทธิ  รวม  สุทธิ  เบ็ดเสร็จอ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม 
  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ปี 2564                     
บริษทั เชนนิงตนั 31                     
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั ธนัวาคม 51.00  1,626,055  4,380,425  (1,996,777)  (1,478,831)  2,530,872  -  (514,945)  176,867  (338,078) 
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์ 31                     
เทคโนโลย ีจ ากดั ธนัวาคม 75.00  15,298  1,029  (5,950)  -  10,377  11,095  455  -  455 
บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยส์ี 31                     
จ ากดั ธนัวาคม 50.00  11,104  1,628  (1,960)  -  10,772  7,402  (8,950)  -  (8,950) 
รวม    1,652,457  4,383,082  (2,004,687)  (1,478,831)  2,552,021  18,497  (523,440)  176,867  (346,573) 

                     
                     
                     
                     
                     



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 วนัที ่ สัดส่วนควำม  สินทรัพย์  สินทรัพย์  หนีสิ้น  หนีสิ้น  สินทรัพย์  รำยได้  ก ำไร  
(ขำดทุน) 

 ก ำไร 
(ขำดทุน) 

 ก ำไร  
(ขำดทุน)  

 รำยงำน เป็นเจ้ำของ  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  สุทธิ  รวม  สุทธิ  เบ็ดเสร็จอ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม 
  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ปี 2563                     
บริษทั เชนนิงตนั 31                     
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั ธนัวาคม 51.00  1,804,892  4,523,748  (1,624,445)  (1,903,601)  2,800,594  -  7,726  (56,356)  (48,630) 

บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์ 31                     
เทคโนโลย ีจ ากดั ธนัวาคม 75.00  10,493  -  (571)  -  9,922  315  (78)  -  (78) 

บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยส์ี 31                     
จ ากดั ธนัวาคม 50.00  12,034  -  (312)  -  11,722  6  (278)  -  (278) 

รวม    1,827,419  4,523,748  (1,625,328)  (1,903,601)  2,822,238  321  7,370  (56,356)  (48,986) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
บริษทัย่อย 

การจัดตั้ง บริษัท ทีซี สเปซ คอนเนค็ จ ากัด  

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน    
100 ล้านบาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 10 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 25 ล้านบาทโดยบริษัทถือหุ้น               
ร้อยละ 99.99 

  
กำรร่วมค้ำ 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ มหาชน (“LTC”) 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของ LTC เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่        
ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของ LTC เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เรียกช าระทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเหลือของบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากัด (“ATI”)  

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ ATI มีมติอนุมติัใหเ้รียกช าระทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเหลือ 
จ านวนหุ้นละ 2 บาท จ านวน 4 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาท บริษทัได้รับช าระทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติม
ทั้งหมดวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 
 
ภำระผูกพนั 
 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 31.2) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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10. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ท่ีดิน อาคาร    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 และ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 379,951  11,543,606  252,136  8,567  12,184,260 
เพ่ิมข้ึน 125  22,220  13,886  35,426  71,657 
โอน 971  (63,740)  64,435  (4,538)  (2,872) 
จ าหน่าย (326)  (55,894)  (15,901)  -  (72,121) 
ตดัจ าหน่าย (10,335)  (10,774)  (5,191)  -  (26,300) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ 18,608 

 
16,057 

 
3,568 

 
1,123 

 
39,356 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ  

1 มกรำคม 2564 388,994 

 
11,451,475 

 

312,933 

 

40,578 

  
12,193,980 

เพ่ิมข้ึน -  32,523  5,667  8,558  46,748 
โอน -  10,202  -  (37,445)  (27,243) 
จ าหน่าย (1,600)  (5,770)  (2,102)  (5,455)  (14,927) 
ตดัจ าหน่าย (13,744)  (120,071)  (1,558)  -  (135,373) 
การปรับปรุงการแปลงค่า 
   เงินตราต่างประเทศ 13,358 

 
48,145 

 
2,287 

 
1,039 

 
64,829 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 387,008  11,416,504  317,227  7,275  12,128,014 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงนิรวม 

 ท่ีดิน อาคาร    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 และ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 

  

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 356,469  8,283,266  239,899  -  8,879,634 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 11,552  247,263  23,125  -  281,940 
โอน -  (29,273)  29,273  -  - 
จ าหน่าย (326)  (52,040)  (15,265)  -  (67,631) 
ตดัจ าหน่าย (10,335)  (10,661)  (5,189)  -  (26,185) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ 18,363 

 
13,629 

 
3,218 

 
- 

 
35,210 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ  
1 มกรำคม 2564 375,723 

 
8,452,184 

 
275,061 

 
- 

  
9,102,968 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7,365  303,429  19,086  -  329,880 
โอน -  (2,059)  -  -  (2,059) 
จ าหน่าย (1,600)  (4,242)  (2,006)  -  (7,848) 
ตดัจ าหน่าย (13,744)  (118,160)  (1,487)  -  (133,391) 
การปรับปรุงการแปลงค่า    
   เงินตราต่างประเทศ 13,254 

 
44,837 

 
2,097 

 
- 

 
60,188 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 380,998  8,675,989  292,751  -  9,349,738 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 และ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 23,482  3,260,340  12,236  8,567  3,304,625 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  7,991  -  7,991 
 23,482  3,260,340  20,227  8,567  3,312,616 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 13,271  2,999,291  37,872  40,578  3,091,012 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 6,010  2,740,515  24,476  7,275  2,778,276 

 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 2,472.77 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2563 : 2,547.63 ลา้นบาท) 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 อาคาร    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 และ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 161,580  10,535,486  149,251  754  10,847,071 

เพ่ิมข้ึน -  9,503  10,262  -  19,765 
โอน -  (450)  -  (529)  (979) 
จ าหน่าย (326)  (49,800)  (8,718)  -  (58,844) 
ตดัจ าหน่าย (1,172)  (5,140)  (336)  -  (6,648) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ  

1 มกรำคม 2564 160,082 
 
10,489,599  150,459  225  

 
10,800,365 

เพ่ิมข้ึน -  10,715  3,747  1,272  15,734 
โอน -  (2,136)  -  -  (2,136) 
จ าหน่าย (1,600)  (204)  (1,867)  (1,272)  (4,943) 
ตดัจ าหน่าย (13,744)  (90,991)  (1,242)  -  (105,977) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 144,738  10,406,983  151,097  225  10,703,043 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 อาคาร    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 และ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 

  

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 139,887  7,278,939  131,015  -  7,549,841 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 10,947  313,079  10,731  -  334,757 
จ าหน่าย (326)  (49,718)  (8,634)  -  (58,678) 
ตดัจ าหน่าย (1,172)  (5,137)  (335)  -  (6,644) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 

1 มกรำคม 2564 149,336 
 

7,537,163 
 

132,777 
 

- 
  

7,819,276 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6,693  286,588  9,075  -  302,356 
โอน -  (2,059)  -  -  (2,059) 
จ าหน่าย (1,600)  (99)  (1,775)  -  (3,474) 
ตดัจ าหน่าย (13,744)  (90,727)  (1,171)  -  (105,642) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 140,685  7,730,866  138,906  -  8,010,457 

          

มูลค่าสุทธิทางบญัชี          

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 21,693  3,256,547  18,235  754  3,297,229 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  7,991  -  7,991 
 21,693  3,256,547  26,226  754  3,305,220 

          
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 10,746  2,952,436  17,682  225  2,981,089 

          
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 4,053  2,676,117  12,191  225  2,692,586 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 1,947.96 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 1,958.22 ลา้นบาท) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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11. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ช่องรับสญัญาณ  อ่ืนๆ  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  -  103,152  103,152 
เพ่ิมข้ึน 150,215  5,820  156,035 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  2,355  2,355 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 150,215  97,300  247,515 
เพ่ิมข้ึน 1,378,108  55,766  1,433,874 
จ าหน่าย -  (2,056)  (2,056) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 6,702  2,260  8,962 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,535,025  153,270  1,688,295 

      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  -  20,835  20,835 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 52,600  36,814  89,414 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  288  288 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 52,600  43,910  96,510 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 123,108  35,710  158,818 
จ าหน่าย -  (2,056)  (2,056) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 105  591  696 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 175,813  78,155  253,968 

      
มลูค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563   -  82,317  82,317 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 97,615  53,390  151,005 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,359,212  75,115  1,434,327 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ช่องรับสญัญาณ  อ่ืนๆ  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  77,846  77,846 
เพ่ิมข้ึน 150,215  2,827  153,042 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 150,215  66,646  216,861 
เพ่ิมข้ึน -  49,941  49,941 
จ าหน่าย -  (2,056)  (2,056) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 150,215  114,531  264,746 

      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  20,835  20,835 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 52,600  31,419  84,019 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 52,600  38,227  90,827 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 63,012  26,577  89,589 
จ าหน่าย -  (2,056)  (2,056) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 115,612  62,748  178,360 

      

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  -  57,011  57,011 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 97,615  28,419  126,034 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 34,603  51,783  86,386 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ในระหว่างปีบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงเพ่ือซ้ือแบนด์วิธบางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 กบั
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิบริหารจดัการดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 
จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากการส้ินสุดของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสาร
ภายในประเทศ เพ่ือไปให้บริการต่อ  ดังนั้ นนับตั้ งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2564  กลุ่มบริษัทจึงสามารถให้บริการ
ช่องสญัญาณดาวเทียมบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6  กบัลูกคา้บางส่วนของกลุ่มบริษทัไดต่้อไป 

จากขอ้ตกลงดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 15) 
เป็นจ านวน 1,376 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร ช่องรับสัญญาณและยานพาหนะ อายุสัญญาเช่า    
มีระยะเวลา 1.5 - 11.3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีทางเลือกในการซ้ืออุปกรณ์บางประเภทในมูลค่าท่ีก าหนดไวเ้ม่ือส้ินสุดอายุสญัญาเช่า ภาระผกูพนัของ
กลุ่มบริษทัมีการค ้าประกนัโดยกรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่าท่ีมีต่อสินทรัพยท่ี์เช่าส าหรับสญัญาเช่าดงักล่าว 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสญัญาเช่าแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

จ ำนวนเงนิทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 158,818  89,414  89,589  84,019 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสญัญาเช่า 27,625  6,270  5,250  5,580 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,619  4,675  1,619  3,979 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 2,728  524  -  - 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าเท่ากบั 88.4 ลา้นบาท 1.9 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.3 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย (31 ธนัวาคม 2563: กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่า
เท่ากบั 31.8 ลา้นบาท 1.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.3 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย) 

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์       
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ภายใตส้ญัญา      รวม 
 อนุญาตให ้    สินทรัพย ์  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  ค่าความนิยม  ไม่มีตวัตนอ่ืน  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 26,013,476 
 

962,407 
 

1,602,250 
  

2,564,657 
เพ่ิมข้ึน -  -  7,230  7,230 
โอน -  -  1,893  1,893 
ตดัจ าหน่าย -  -  (115)  (115) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
3,139 

 
3,139 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 26,013,476 

 
962,407 

 
1,614,397 

  
2,576,804 

เพ่ิมข้ึน -  -  26,835  26,835 
โอน -  -  19,568  19,568 
ตดัจ าหน่าย (26,013,476)  -  (3,588)  (3,588) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ - 

 
- 

 
17,281 

 
17,281 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 -  962,407  1,674,493  2,636,900 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 

 

78 

 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์       
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา      รวม 
 อนุญาตให ้    สินทรัพย ์  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  ค่าความนิยม  ไม่มีตวัตนอ่ืน  ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า  

 

 

 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 24,647,787 
 

907,662 
 

1,428,919 
  

2,336,581 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 806,004  -  94,888  94,888 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  54,745  -  54,745 
ตดัจ าหน่าย -  -  (109)  (109) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
2,614 

 
2,614 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 25,453,791 

 
962,407 

 
1,526,312 

  
2,488,719 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 559,584  -  71,420  71,420 
ตดัจ าหน่าย (26,013,375)  -  (678)  (678) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
15,758 

 
15,758 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 - - 962,407  1,612,812  2,575,219 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
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 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์       
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา      รวม 
 อนุญาตให ้    สินทรัพย ์  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  ค่าความนิยม  ไม่มีตวัตนอ่ืน  ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,365,689  54,745  173,331  228,076 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 559,685 

 
- 

 
88,085 

  
88,085 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 -  -  61,681  61,681 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจดาวเทียมไทยคม 4 จ านวน 54.7 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร (ดำวเทียมไทยคม 5) 
ในระหว่างปี 2564 ผูรั้บท าประกนัภยัไดช้ าระค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 5 ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
โดยโอนเข้าบัญชีตามสัญญาแต่งตั้ งผูรั้บฝากบัญชีท่ีมีเง่ือนไขการเบิกถอนตามค าสั่งท่ีท าข้ึนระหว่างบริษทักับ       
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”)  ต่อมาวนัท่ี 13 กันยายน 2564  บริษัทได้มีค าสั่งให้โอน              
ค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 5 ท่ีอยูใ่นบญัชีตามสญัญาดงักล่าวใหแ้ก่ MDE ครบถว้นแลว้ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   
 ภายใตส้ญัญาอนุญาต  สินทรัพย ์
 ใหด้ าเนินงาน  ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 26,013,476  1,428,836 
จ าหน่าย -  1,784 
ตดัจ าหน่าย -  (115) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 26,013,476  1,430,505 
เพ่ิมข้ึน -  105 
ตดัจ าหน่าย (26,013,476)  (436) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 -  1,430,174 

    

ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 24,647,787  1,276,566 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 806,004  85,382 
ตดัจ าหน่าย -  (109) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ  1 มกรำคม 2564 25,453,791  1,361,839 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 559,583  58,283 
ตดัจ าหน่าย (26,013,374)  (436) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 -  1,419,686 

    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 1,365,689  152,270 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 559,685  68,666 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 -  10,488 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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13. สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี / หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการน ามาหักกลบกนัตาม
ความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 690,006  727,995  636,023  687,166 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (6,358)  -  - 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธันวำคม 

 2564  (หมายเหตุ 27)    2564 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ยอดขาดทุนยกไป 604  (1,091)  43  (444) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 3,135  (1,776)  135  1,494 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 12,693  1,710  -  14,403 
เงินมดัจ ารับ 17,893  (3,849)  -  14,044 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 18,441  23,689  1,731  43,861 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 55,843  (5,257)  4,497  55,083 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,226  (3,585)  1,479  15,120 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 604,937  (60,344)  869  545,462 
อื่นๆ (2,777)  3,200  560  983 
 727,995  (47,303)  9,314  690,006 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ (4,717)  4,711  6  - 
อื่นๆ (1,641)  1,639  2  - 
 (6,358)  6,350  8  - 

รวม 721,637  (40,953)  9,322  690,006 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธันวำคม 

 2563  (หมายเหตุ 27)    2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ยอดขาดทุนยกไป 433  112  59  604 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 7,638  (4,652)  149  3,135 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 13,629  (936)  -  12,693 
เงินมดัจ ารับ 20,926  (3,033)  -  17,893 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 13,246  3,562  1,633  18,441 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 50,376  (7,153)  12,620  55,843 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,250  (5,857)  833  17,226 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 651,821  (55,639)  8,755  604,937 
อื่นๆ 16,977  (10,616)  (9,138)  (2,777) 
 797,296  (84,212)  14,911  727,995 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ -  (4,715)  (2)  (4,717) 
อื่นๆ -  (1,641)  -  (1,641) 
 -  (6,356)     (2)  (6,358) 

รวม 797,296  (90,568)  14,909  721,637 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที่   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2564  (หมายเหต ุ27)    2564 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 12,693  1,710  -  14,403 
เงินมดัจ ารับ 17,658  (3,846)  -  13,812 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 50,704  (5,200)  4,497  50,001 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 603,837  (53,342)  -  550,495 
อ่ืนๆ 2,274  3,201  1,837  7,312 
รวม 687,166  (57,477)  6,334  636,023 

 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที่   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2563  (หมายเหต ุ27)    2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 13,629  (936)  -  12,693 
เงินมดัจ ารับ 20,068  (2,410)  -  17,658 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 46,181  (8,097)  12,620  50,704 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 657,126  (53,289)  -  603,837 
อ่ืนๆ 4,908  (1,747)  (887)  2,274 
รวม 741,912  (66,479)  11,733  687,166 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 

 

84 

14.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 127,197  118,426  125,466  111,723 
เงินมดัจ าการประเมินภาษี  197,567  177,051  197,567  177,051 
เงินมดัจ าอ่ืน 17,707  15,254  17,707  15,254 
อ่ืนๆ 4,189  3,653  -  - 
 346,660  314,384  340,740  304,028 
หัก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (20,646)  (20,048)  (20,646)  (20,048) 
รวม 326,014  294,336  320,094  283,980 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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15. หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนที่หมนุเวียน        
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 424,487  381,700  424,487  381,700 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 227,846  79,866  50,457  72,671 
รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 652,333  461,566  474,944  454,371 
        
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  2,242,667  -  2,274,667 
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 652,333  2,704,233  474,944  2,729,038 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 841,412  1,135,519  841,412  1,135,519 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,223,505  68,390  48,527  50,123 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 2,064,917  1,203,909  889,939  1,185,642 
        
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 2,064,917  1,203,909  889,939  1,185,642 
        
รวม 2,717,250  3,908,142  1,364,883  3,914,680 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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หุ้นกู้ระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวชนิดระบุช่ือผูถื้อไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวน 1 ชุด วงเงิน 2,275 ลา้นบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

        ก ำหนด     
      อัตรำดอกเบีย้  จ่ำยช ำระ    ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่

วันที่จ ำหน่ำย  จ ำนวนหน่วย  จ ำนวนเงิน  (ต่อปี)  ดอกเบีย้  ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น  31 ธันวำคม 2563 

  หลกัลา้น  ลา้นบาท        ลา้นบาท 
             
29 กนัยายน 2557  2.275  2,275  ร้อยละ 4.68  ทุก 6 เดือน  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนใน  

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2564 
  

2,275 
รวมหุน้กู ้            2,275 
หัก ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้      (1) 
สุทธิ            2,274 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,908,142  4,259,481  3,914,680  4,236,526 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  1,433,902  155,929  49,941  153,042 
จ่ายคืนเงินกูย้ืม  (2,825,431)  (494,358)  (2,768,725)  (489,446) 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการ         
   จดัหาเงินกูย้ืม  2,351  2,462  2,351  2,462 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ  32,000  (29,000)  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  166,286  13,628  166,636  12,096 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ  2,717,250  3,908,142  1,364,883  3,914,680 
 

 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้ืมทั้งส้ิน        
- อตัราคงท่ี 1,451,351  2,390,923  98,984  2,397,461 
- อตัราลอยตวั 1,265,899  1,517,219  1,265,899  1,517,219 
รวม 2,717,250  3,908,142  1,364,883  3,914,680 

        
อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
- เงินกูย้ืม 3.69%  3.85%  2.58%  3.86% 
- หุน้กู ้ -  4.68%  -  4.68% 
 
ระยะเวลาการครบก าหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเช่า มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 696,388  421,724  458,815  415,634 
เกินกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 843,587  785,641  433,227  772,353 
เกินกวา่ 5 ปี 806,679  -  -  - 
หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ายตามสญัญาเช่า (281,737)  (3,456)  (2,103)  (2,345) 
รวม 2,064,917  1,203,909  889,939  1,185,642 

 
กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
รวมทั้ งการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 
วงเงนิกู้ยืมจำกธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวน 
3,313.09 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (2563: 3,253.91 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
หน่วย: พนับาท 

 งบกำรเงนิรวม 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   148,256  1,517,219  2,242,667  3,908,142 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (137,587)  (412,844)  (2,275,000)  (2,825,431) 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ   -  -  32,000  32,000 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   1,433,902  -  -  1,433,902 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  333  2,351 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   6,779  159,507  -  166,286 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564   1,451,350  1,265,900  -  2,717,250 

 
หน่วย: พนับาท 

 งบกำรเงนิรวม 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   83,492  1,904,766  2,271,223  4,259,481 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (88,279)  (406,079)  -  (494,358) 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ   -  -  (29,000)  (29,000) 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   155,929  -  -  155,929 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  444  2,462 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   (2,886)  16,514  -  13,628 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563   148,256  1,517,219  2,242,667  3,908,142 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   122,794  1,517,219  2,274,667  3,914,680 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (80,881)  (412,844)  (2,275,000)  (2,768,725) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   49,941  -  -  49,941 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  333  2,351 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   7,130  159,506  -  166,636 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564   98,984  1,265,899  -  1,364,883 
 

หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    57,537  1,904,766  2,274,223  4,236,526 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (83,367)  (406,079)  -  (489,446) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   153,042  -  -  153,042 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  444  2,462 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   (4,418)  16,514  -  12,096 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563   122,794  1,517,219  2,274,667  3,914,680 

 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
-  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,801  2,024  6,491  8,493 
-  บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  66,603  79,938  55,578  73,228 
รวม  68,404  81,962  62,069  81,721 

         
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  330,452  237,038  300,877  278,065 
-  อ่ืนๆ  63,281  105,128  34,807  48,086 
รวม  393,733  342,166  335,684  326,151 

         
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  462,137  424,128  397,753  407,872 

 
17. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะสั้น 65,484  42,093  11,460  12,655 
ภาษีอ่ืนๆ 14,162  17,925  2,921  7,490 
อ่ืนๆ 1,576  1,110  -  - 
รวม 81,222  61,128  14,381  20,145 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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18. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั        
   ท่ีไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 279,459  283,241  250,010  253,524 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 279,459  283,241  250,010  253,524 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์         
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 283,241  231,766  253,524  205,056 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (48,016)  (39,957)  (45,518)  (33,164) 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 21,690  21,640  19,520  18,531 
 21,690  21,640  19,520  18,531 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์        
   ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 22,544  69,792  22,484  63,101 
 22,544  69,792  22,484  63,101 
        
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
   ณ วนัที ่31 ธันวำคม 279,459 

 
283,241 

 
250,010 

 
253,524 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนกั) 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
อตัราคิดลด 2.25  1.61  2.25  1.61 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (12,455)  13,330  (10,809)  11,563 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

24,501 
  

(21,842) 
  

21,247 
  

(18,960) 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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19. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะยาว 96,316  117,526  94,267  112,262 
อ่ืนๆ 115,685  107,588  115,685  107,588 
รวม 212,001  225,114  209,952  219,850 

 
20. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มลูค่าหุ้น  2564  2563 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  พนัหุน้  พนับาท  พนัหุน้  พนับาท 

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

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

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

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
20.1 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 

20.1.1 ข้อมูลโครงกำร  

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้ส าหรับกรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย โดย
บริษทัไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัโดยจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัทให้แก่พนักงานท่ีท างานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วม
โครงการ Performance share plan (“โครงการ”) โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัมี
ดงัน้ี 

 

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

 

การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 

 

 1 มกราคม 
2564 

 ออกให้
ระหวา่งปี  

รับคืน 
ระหวา่งปี 

 ใชสิ้ทธิ 
ระหวา่งปี 

 หมดอาย ุ
ระหวา่งปี 

 31 ธนัวาคม 
2564 

 พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย 
ESOP - Grant IV            
กรรมการ 155  -  -  -  (155)  - 
พนกังาน 741  -  -  -  (741)  - 
รวม 896  -  -  -  (896)  - 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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20.1.2 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
โดยใช ้Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

 โครงกำร 4 
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 12.475 บาท 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 27.000 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 25.918 บาท 
ความผนัผวนท่ีคาดหวงั 36.534% 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั 2.407% 
อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 1.721% 

 
รำยกำรกระทบยอดทุนส ำรองอ่ืน – กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 17,777  16,971 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งปีในงบก าไรขาดทุน 187  806 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 17,964  17,777 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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20.2 กำรจ่ำยผลตอบแทนแก่ผู้บริหำรโดยช ำระด้วยเงนิสด 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัแกไ้ขจ านวนเงินส าหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวม 22.76 ลา้นบาท เพ่ือจัดสรรให้กับผูบ้ริหาร ณ         
วนัส้ินสุดโครงการ โดยมีเง่ือนไขวา่ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้โดยรวม (Absolute Total Shareholder Return) 
และผลตอบแทนโดยรวมของผูถื้อหุ้นเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Relative Total Shareholder Return) ตอ้งถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดในปีท่ี 3 
ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดมี้การประเมินเกณฑท่ี์ก าหนดของโครงการพบวา่ บริษทั
ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าว 

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



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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21. ส ำรอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 

 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย
ผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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22.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 

 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ 
 
ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขต  
การด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท์ การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ มีขอบเขตการด าเนินงานหลักเก่ียวกับการขายและบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ประเทศไทย  
ส่วนงาน 2 ประเทศออสเตรเลีย 
ส่วนงาน 3 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 4 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 5 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ส่วนงาน 6 ประเทศมาเลเซีย 
ส่วนงาน 7 ประเทศสิงคโปร์ 
ส่วนงาน 8 ประเทศอ่ืน ๆ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การจ าแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัจ าแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการให้แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตาม
ประเภทส่วนงานซ่ึงสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลรายได้แยกตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 
 

   งบกำรเงินรวม 
   2564  2563 
   พนับาท  พนับาท 
รำยได้ตำมส่วนงำน     
 บริการธุรกิจดาวเทียม  3,286,550  3,539,410 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  16,222  17,386 
รวม   3,302,772  3,556,796 

      
ช่วงเวลำแห่งกำรรับรู้รำยได้     
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     
 บริการธุรกิจดาวเทียม  248,027  387,450 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  799  1,632 
   248,826  389,082 
ตลอดช่วงเวลา     
 บริการธุรกิจดาวเทียม  3,038,523  3,151,960 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  15,423  15,754 
   3,053,946  3,167,714 

รวม   3,302,772  3,556,796 
 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 
บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ต 

และส่ือ 
 บริกำรระบบโทรศัพท์  ตัดรำยกำรระหว่ำง 

ส่วนงำน 
 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 3,297  3,548  30  32  -  -  (24)  (24)  3,303  3,556 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  (3)  -  (264)  4  -  -  (267)  4 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (2,355)  (2,587)  (17)  (15)  -  -  23  24  (2,349)  (2,578) 
ค่าใชจ่้ายตามส่วนงาน (863)  (907)  (10)  (13)  -  -  1  1  (872)  (919) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 79  54  -  4  (264)  4  -  1  (185)  63 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                 369  (59) 
รายไดอ่ื้น                 74  671 
รายไดท้างการเงิน                 129  141 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                 387  816 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (155)  (188) 
ก าไรจากการด าเนินงาน                 232  628 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (88)  (114) 
ก ำไรสุทธิ                 144  514 

                    

                    

                    



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

103 

 

 บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ต 
และส่ือ 

 บริกำรระบบโทรศัพท์ ตดัรำยกำรระหว่ำง 
ส่วนงำน 

 งบกำรเงินรวม 

   2564 4 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สินทรัพยจ์ าแนกตามส่วนงาน 12,457  13,603  452  495  -  -  (572)  (567)  12,337  13,531 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,753  1,752  -  -  -  -  -  -  1,753  1,752 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  1,250  1,393  -  -  1,250  1,393 
รวมสินทรัพย์                 15,340  16,676 

                    
หน้ีสินจ าแนกตามส่วนงาน 1,488  1,516  14  9  -  -  (9)  (4)  1,493  1,521 
เงินกูย้ืม 2,717  3,908  -  -  -  -  -  -  2,717  3,908 
รวมหนีสิ้น                 4,210  5,429 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี    
 
 2564  2563 
 พนับาท  พนับาท 
รายได้จากส่วนงาน    
ประเทศไทย 1,812,553  1,951,823 
ประเทศออสเตรเลีย 328,076  263,841 
ประเทศอินเดีย 416,520  442,198 
ประเทศญ่ีปุ่น 78,507  206,603 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 149,185  156,010 
ประเทศมาเลเซีย 253,777  261,769 
ประเทศอ่ืนๆ 264,154  274,552 
รวม 3,302,772  3,556,796 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการรายหน่ึง
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงิน 411 ลา้นบาท และ 427 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 2564  2563 
 พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ประเทศไทย 3,900,629  4,032,657 
ประเทศออสเตรเลีย 120,274  99,589 
ประเทศอินเดีย 4,724  6,086 
ประเทศญ่ีปุ่น 2,231  3,933 
ประเทศสิงคโปร์ 1,999,765  2,291,387 
ประเทศอ่ืนๆ 572,440  41,857 
รวม 6,600,063  6,475,509 

 
23. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
        
รายไดจ้ากการขาย 103,720  130,529  90,566  111,170 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,199,052  3,426,267  2,502,866  3,309,195 
รวม 3,302,772  3,556,796  2,593,432  3,420,365 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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24. รำยได้อ่ืน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         

รายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
      ตามขอ้ตกลงภายใตส้ญัญาบริการเพ่ือเพ่ิม

อายกุารใชง้านของดาวเทียม 

  
 

- 

  
 

352,517 

  
 

- 

  
 

352,517 
รายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  -  268,020  -  268,020 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหาร  7,666  7,480  94,283  21,375 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  4,688  7,715  -  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  541  4,750  1,370  5,209 
รายไดค่้าเบ้ียปรับจากลูกคา้  53,256  21,440  -  - 
อ่ืนๆ  7,598  9,103  5,744  5,845 
รวม  73,749  671,025  101,397  652,966 

 
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 บริษัทได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยจากกรมธรรม์อ่ืน จ านวน 8.4            
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 268 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
นอกจากน้ีบริษทัได้รับเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงภายใตส้ัญญา
บริการเพ่ือเพ่ิมอายุการใชง้านของดาวเทียม ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
353 ลา้นบาท (สุทธิจากรายการตดัจ าหน่ายเงินล่วงหนา้ตามสัญญาบริการดงักล่าวจ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 98 ลา้นบาท) ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 31.6) 

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบก าไรขาดทุนไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 329,880  281,940  302,355  334,757 
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต ้        
   สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ  
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

       

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 789,821  990,307  707,455  975,405 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืม 2,351  2,462  2,351  2,462 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 797,570  819,090  540,538  576,990 

 
26. เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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27. ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

       
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน  (47,327)  (23,636)  (6,129)  7 
         
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 13 (40,952)  (90,568)  (57,477)  (66,479) 
         
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้  (88,279)  (114,204)  (63,606)  (66,472) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

พนับาท 
 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

พนับาท 
ก าไรส าหรับปี   143,636    513,782 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   88,279    114,204 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   231,915    627,986 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (46,383)  20  (125,597) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีส าหรับ        
 กิจการในต่างประเทศ   (68,824)    (63,446) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้   (53,351)    749 
ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวดกนั       

 
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   3,846    2,410 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีได ้       

 
   และค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   175,683    165,347 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี       

 
 เงินไดร้อการตดับญัชี   (99,468)    (115,908) 
อ่ืนๆ   218    22,241 
รวม 38  (88,279)  18  (114,204) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

110 
 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท 

ก าไรส าหรับปี   143,636    513,782 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   63,606    66,472 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   207,242    580,254 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (41,448)  20  (116,051) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   14,541     - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้   (55,221)    (58,761) 

ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวด        
   กนัระหวา่งบญัชีและภาษี   3,846    2,410 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกั        
   ภาษีเงินไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   112,616    195,231 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (97,993)    (91,238) 
อ่ืนๆ   53    1,937 
รวม 31  (63,606)  11  (66,472) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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28.  ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
 (พันบาท/พนัหุ้น) 
    
ก ำไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 143,636  513,782 

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

    

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.13  0.47 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ     
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของ
หุ้นปรับลด อย่างไรก็ตาม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไม่ได้ค านวณก าไรต่อหุ้น     
ปรับลด เน่ืองจากราคาตามสิทธิมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัถวัเฉล่ียระหวา่งปี 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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29. เงนิปันผล 

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

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 219 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบลอยตัว 
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซ้ือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงท ารายการตราสาร
อนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน และเพ่ือช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความ
เส่ียงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียไดป้้องกนัโดยการท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารท่ีใหกู้ย้ืม ส่วน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนในอนาคตของรายการขาย รายการซ้ือและการกู้ยืม การตัดสินใจท่ีจะรับระดบัความเส่ียงข้ึนอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและคู่คา้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทางการค้าเพ่ือเก็งก าไร การท าตราสาร
อนุพนัธ์ทุกประเภทตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนท าสญัญา 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ผูบ้ริหารฝ่ายการเงินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ีย รายงานผูบ้ริหารประกอบดว้ย รายละเอียดของตน้ทุน และราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงคา้งอยู ่
นอกจากน้ียงัไดมี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงท่ีมีอยู่กบัระดบัความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารก าหนดให้เป็นระดบัความ
เส่ียงท่ีสามารถรับไดค้รอบคลุมถึงความเส่ียงในเร่ืองเงินลงทุนโดยมีการก าหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น 
 
การบริหารจดัการทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน ตลอดจนเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีความสอดคลอ้งและสามารถ
สนบัสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อนัจะเป็นการสร้างมูลค่า และเสริมความมัน่คง
ทางการเงินใหก้บักลุ่มบริษทั  
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อนัเป็นผล   
มาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  
 2564  2563 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น 

สินทรัพย์        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 171.04  5,686.68  184.27  5,503.67 
เยน 8.04  2.31  6.68  1.92 
อินเดียรูปี 446.35  190.41  446.35  170.64 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 1.27  28.50  1.32  27.96 
เวียดนามดอง 8.64  0.01  23.33  3.01 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 7.05  168.15  10.04  225.97 
ดอลลาร์ฮ่องกง 2.50  10.61  2.50  9.58 
รวม   6,086.67    5,942.75 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  
 2564  2563 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น 

หนีสิ้น        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 55.20  1,854.18  36.52  1,103.08 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.02  0.62  0.09  1.96 
อินเดียรูปี 251.31  117.77  5.08  2.21 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.05  1.29  4.52  105.42 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ -  -  0.34  7.35 
เวียดนามดอง -  -  33.32  4.35 
รวม   1,973.86    1,224.37 

 
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ส่วน
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ืม 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะท่ีไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัส าคญั  กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ี
จะท าให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ือท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถืออยู่
ในระดบัสูง 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้ งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพ่ือ
ส ารองในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 
และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้น  
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน/หน้ีสินทางการเงินพร้อมทั้ งมูลค่าตามบัญชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงนิรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564          

หมุนเวยีน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

2,398,781 
  

- 
  

2,398,781 
  

- 
  

2,398,781 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

1,002,943 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

1,006,430 

  
 

1,006,430 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
424,487 

  
- 

  
- 

  
426,621 

  
426,621 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
227,846 

  
- 

  
- 

  
227,846 

  
227,846 

          
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
750,299 

  
- 

  
- 

  
752,908 

  
752,908 

เงินกูย้มืระยะยาว 841,412  -  -  846,178  846,178 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,223,505  -  -  1,223,505  1,223,505 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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   งบกำรเงนิรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563          

หมุนเวยีน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

1,910,493 
  

- 
  

1,910,493 
  

- 
  

1,910,493 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

853,013 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

823,601 

  
 

823,601 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
381,700 

  
- 

  
- 

  
381,970 

  
381,970 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
79,866 

  
- 

  
- 

  
79,866 

  
79,866 

หุน้กู ้ 2,242,667  -  2,275,181  -  2,275,181 
          
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
898,710 

  
- 

  
- 

  
867,722 

  
867,722 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,135,519  -  -  1,137,418  1,137,418 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 68,390  -  -  68,390  68,390 
          



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564          

หมนุเวียน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

2,679,265 

  
 

- 

  
 

2,679,265 

  
 

- 

  
 

2,679,265 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 10,000  -  -  10,000  10,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

1,002,943 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

1,006,430 

  
 

1,006,430 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
424,487 

  
- 

  
- 

  
426,622 

  
426,622 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
50,457 

  
- 

  
- 

  
50,457 

  
50,457 

          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
750,299 

  
- 

  
- 

  
752,908 

  
752,908 

เงินกูย้ืมระยะยาว 841,412  -  -  846,179  846,179 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 48,527      48,527  48,527 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

119 

 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563          

หมนุเวียน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

2,154,011 

  
 

- 

  
 

2,154,011 

  
 

- 

  
 

2,154,011 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

873,013 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

843,601 

  
 

843,601 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
381,700 

  
- 

  
- 

  
381,971 

  
381,971 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
72,671 

  
- 

  
- 

  
72,671 

  
72,671 

หุน้กู ้ 2,274,667  -  2,307,641  -  2,307,641 
          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
898,710 

  
- 

  
- 

  
867,722 

  
867,722 

เงินกูย้ืมระยะยาว 1,135,519  -  -  1,136,330  1,136,330 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 50,123  -  -  50,123  50,123 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ล ำดบัขั้นของมูลค่ำยุตธิรรม  

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน  

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกูโ้ดยอา้งอิงราคาซ้ือขาย ณ วนัท่ีรายงานจากสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย  
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินกูย้ืมค านวณโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ส่วนเพ่ิมของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

 
31. ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
31.1 สัญญำด ำเนินกจิกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ 
 

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



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE ในอตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ
ท่ีบริษทัไดรั้บหรืออย่างนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทัไม่มีตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการขั้นต ่าคงเหลือท่ีตอ้งช าระ (31 ธันวาคม 2563: 70 ลา้นบาท) นอกจากน้ี
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามสัญญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เม่ือไดด้ าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนั
สัญญาดังกล่าวไดส้ิ้นสุดแลว้ และบริษทัไดส่้งมอบการครอบครองดาวเทียมและทรัพยสิ์นทั้ งหมดตามสัญญา
ดงักล่าวคืนใหแ้ก่ MDE ครบถว้นแลว้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 

 
31.2 สัญญำร่วมทุน 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสัญญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหว่าง
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ
บริษทั ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว LTC 
ไดรั้บสิทธิในการให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการให้บริการ
ทางดา้นโทรศพัท์พ้ืนฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ติดตามตวั 
ปัจจุบนั บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในอตัราร้อยละ 
49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ 
สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุ้นทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยู่ดว้ยราคาตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 
ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการด าเนินกิจการตามสัญญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงคข์อขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพ่ือต่อสัญญาตามเง่ือนไขข้างต้น เม่ือครบก าหนด 25 ปี  
(ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้ งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน       
(หมายเหตุ 9) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญา
ร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี ซ่ึง LTC ได้
ลงทุนครบถว้นตามขอ้ตกลงแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดล้งนามอย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซ่ึงมี
ผลให ้LTC ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 
ทั้งน้ีตามสญัญาท่ีมีการแกไ้ขใหม่ LTC จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสญัญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 
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31.3 กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เป็นผูมี้
อ  านาจในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมในประเทศ
ไทย โดยบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ไดด้ าเนินกิจการภายใตก้ารพิจารณาอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดงัน้ี 
  

ประเภทใบอนุญำต วนัที่ได้รับใบอนุญำต ระยะเวลำอนุญำต 
   

ใบอนุญำตที่บริษทั ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 16 สิงหาคม 2554 ตลอดระยะเวลา 

การใหบ้ริการ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 26 มิถุนายน 2555 20 ปี 

    

ใบอนุญำตที่บริษทั ไทย แอดวำนซ์ อนิโนเวช่ัน จ ำกัด ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง 12 กรกฎาคม 2562 ตลอดระยะเวลา 

การใหบ้ริการ 
   

ใบอนุญำตที่บริษทั ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกัด ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี 
สิทธิการอนุญาตใหใ้ชช่้องสญัญาณดาวเทียมต่างชาติในการ
ใหบ้ริการในประเทศ 

8 กนัยายน 2564 ตามท่ี กสทช.ก าหนด 

   
ใบอนุญำตที่บริษทั เนช่ัน สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด ได้รับ   

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง  5 ตุลาคม 2563 ตลอดระยะเวลา 
การใหบ้ริการ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 10 กมุภาพนัธ์ 2564 15 ปี 
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รำยได้ของบริษทัภำยใต้ข้อบังคับของ กสทช. 
 
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
 พนับาท  พนับาท 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง (1) 43,693  18,566 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 465,798  452,490 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 2,083,941  2,949,309 
รวม 2,593,432  3,420,365 

 
(1) รายได้ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง ประกอบด้วย รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง และรายได้จาก

ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง ตามขอ้ 18 ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2563 
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31.4 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตาม
สญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สกลุเงิน 2564  2563  2564  2563 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 23,668  4,337  2,688  3,113 
 อินโดนีเซียรูเปีย 18,000  45,000  18,000  45,000 
 เยน 1,200  2,476  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 26  94  26  94 
 รูปีอินเดีย 1,947  2,596  -  - 
 เปโซฟิลิปปินส์ 578  -  578  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 5  7  -  - 
 หยวน 85  -  85  - 
รวมเป็นเงินบาท  26,778  9,311  4,425  6,053 
         
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 7  1,121  7  407 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ -  12  -  12 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 11  1  -  - 
 รูปีอินเดีย -  1,947  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  260  2,363  7  769 

         
รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  27,038  11,674  4,432  6,822 

 
อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น และ สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า สัญญาเช่า
เหล่าน้ีกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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31.5 ภำระผูกพนัอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้ธนาคารออกหนังสือค ้าประกนัสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต หนงัสือ    
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สกลุเงิน 2564  2563  2564  2563 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าท่ี          
   ตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงดิจิทลัเพ่ือ         
   เศรษฐกิจและสงัคม บาท 497,000  497,000  497,000  497,000 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,874  2,394  1,867  2,387 
 บาท 59,407  58,554  59,376  58,351 
การขอรับอนุญาตใชสิ้ทธิ 
ในการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทียม บาท 67,691 

 
-  -  - 

อ่ืนๆ บาท 10,949  10,949  10,939  10,939 
 
31.6 สัญญำบริกำรอ่ืน 

 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของดาวเทียมเป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึง
บริษทัมีภาระผูกพนัขั้นต ่าจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาสัมปทานเป็นจ านวน 8.88 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัมีสิทธิ
ในการยกเลิกสัญญาภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ส าหรับค่าบริการอีกส่วนหน่ึงเป็นจ านวน 
71.12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงข้ึนอยู่กับเง่ือนไขบางประการในสัญญาหากบริษทัได้รับอนุญาตให้ด 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 24) 
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32. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

กำรประเมนิภำษเีงนิได้ที่ประเทศอนิเดยี 
 

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

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย 
จากรายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ส าหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 2540 
ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจ านวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปี (ประมาณ  384.7 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ีย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจ านวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 253.4 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าใบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2555 - 
2556 เป็นเงินจ านวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปี (ประมาณ 265.8 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัส าหรับภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง
เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน 480.4 ลา้นรูปี 
(ประมาณ 215.0 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
เม่ือวันท่ี  4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
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ส าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีค าสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 
2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าตดัสินในเร่ืองเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น ค าตดัสินของ ITAT ใน
เร่ืองของเบ้ียปรับจึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้ าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับส าหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 
2544 - 2545 เป็นจ านวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 72.7 ลา้นบาท)  
 
จากค าตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลูกคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554 
ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme Court แลว้ 
ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court 
 

33. เหตุกำรณ์อ่ืน 
 
33.1 ตามท่ีไดมี้ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2553   

ซ่ึงมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยูห่ลายประการนั้น บริษทัเห็นวา่ผลของค าพิพากษาฎีกานั้นจ ากดั
อยู่แต่เฉพาะในประเด็นท่ีว่าทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร 
สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลใหบ้ริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้ง
ไปด าเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษัทในกลุ่มได้ปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตาม
กฎหมายและตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและ
สญัญาท่ีจะพิสูจน์ขอ้เท็จจริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 
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33.2 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ ์ล้ิมธนากุล ไดย้ื่นฟ้อง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส านกังาน กสทช. (เดิมช่ือส านกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) และกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุเร่ืองเจา้หน้าท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขาย
หุน้ของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

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

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งก าหนดให้ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง โดยผูฟ้้องคดีและผูถู้กฟ้องคดีจะต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมต่อศาลภายในก าหนดดังกล่าว หลังจาก            
พน้ก าหนดเวลาดงักล่าว ศาลจะก าหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรกต่อไป 
 
ปัจจุบนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 
บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ได้รับผลกระทบจากคดีดังกล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กสทช. ส านักงาน 
กสทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวงเทคโนโลยีฯ 
บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการกับบริษทัได้ เน่ืองจากบริษทัได้ด าเนินการถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 
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33.3 บริษทัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในการตีความขอ้สัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกนักบับริษทัแห่งหน่ึง 
ซ่ึงท าให้บริษทัและบริษทัดงักล่าวตอ้งยื่นเร่ืองต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาความเห็นในการตีความขอ้สัญญา
ดงักล่าว โดยไดมี้การสืบพยานของทั้ งสองฝ่าย และในระหว่างปี 2561 อนุญาโตตุลาการได้มีค าตัดสินแลว้ โดยมี
ความเห็นวา่การตีความขอ้สัญญาความร่วมมือดงักล่าวของบริษทัถูกตอ้งแลว้ และถือวา่การตดัสินคดีน้ีเป็นอนัส้ินสุด 

 
อย่างไรก็ตาม บริษทัคู่สัญญาดังกล่าวยงัคงมีความเห็นไม่ตรงกบับริษทัและกระท าการอนัถือว่าเป็นการกระท าผิด
สัญญา บริษทัจึงตอ้งน าเร่ืองเขา้อนุญาโตตุลาการเพ่ือใหวิ้นิจฉยัอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงคู่กรณีไดย้ื่นโตแ้ยง้อ านาจการพิจารณา
คดีของอนุญาโตตุลาการต่อศาลในประเทศดงักล่าว และศาลไดมี้ค าตดัสินยกฟ้องเม่ือพฤษภาคม 2564 ซ่ึงคู่กรณีไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าตดัสินของศาลดงักล่าวเม่ือเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2564 อนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาด
เห็นด้วยกับความเห็นของบริษัท ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาเร่ืองอ านาจการพิจารณาคดีของคณะ
อนุญาโตตุลาการในชั้นศาลอุทธรณ์ 

 
33.4 ขอ้พิพาทเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใตส้ญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ   
 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทัไดรั้บหนังสือจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”)               
แจ้งว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสาร
ภายในประเทศ ลงนามเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ระหว่างบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“อินทชั”) และ
กระทรวงดิจิทลัฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดิม) (“สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ”) 
โดยอินทชัไดจ้ดัตั้งบริษทัไทยคมข้ึนมาเพ่ือด าเนินงานตามสัญญาดงักล่าว ทั้งน้ีหนงัสือจากกระทรวงดิจิทลัฯ ระบุให้
ปฏิบติัตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ ใหค้รบถว้นโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบทรัพยสิ์น 
การจดัสร้างดาวเทียมส ารอง การช าระเงินผลประโยชนต์อบแทน และการประกนัภยัทรัพยสิ์น 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ไดพิ้จารณาหนงัสือฉบบัดงักล่าวรวมถึงไดห้ารือ
กบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้มีความเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเทียมภายใตส้ัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ เพราะการด าเนินการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นการด าเนินการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ อย่างครบถว้น โดยมิไดมี้การ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีขดัต่อสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเห็นในเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดขา้งตน้แตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทลัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัจึงมีมติใหบ้ริษทัยื่นเสนอขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
ขอ้ก าหนดหรือการปฏิบัติตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ทั้ งน้ี
เป็นไปตามขอ้ 45.1 ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ โดยบริษทัไดด้ าเนินการยื่นขอ้โตแ้ยง้ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2560 เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

130 

ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ บริษทัยงัไม่มีหน้าท่ีใด ๆ ในการปฏิบติัตามท่ี
กระทรวงดิจ ิท ลัฯ  ได อ้ า้ งถ ึงข า้งต น้ จนกว ่าคดีจะ สิ ้นสุด  ปัจจ ุบ นั ย งัอยู ่ระหว ่า งการสืบพยานโดย
อนุญาโตตุลาการ  
 
อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงดิจิทลัฯ ได้ยื่นค 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 

 
33.5 ขอ้พิพาทกรณีดาวเทียมไทยคม 5 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้เขา้กระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและค า
เสนอข้อพิพาทของดาวเทียมไทยคม 5 จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวง”) ซ่ึงกระทรวง
เรียกร้องให้บริษทัด าเนินการ (1) สร้างและส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 หรือให้ใช้ราคาดาวเทียม
จ านวน 7.79 พนัลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ีช าระเสร็จ 
(2) ช าระค่าปรับจ านวน 4.98 ลา้นบาท (ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563) 
พร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่าปรับตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ีส่งมอบดาวเทียม
ทดแทนหรือช าระเงินค่าเสียหายครบถว้น 

 ปัจจุบนั ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในกระบวนการของอนุญาโตตุลาการ ทั้งน้ี บริษทัพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวแลว้และ
เห็นว่าบริษทัไดด้ าเนินการตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศครบถว้นถูกตอ้งมาโดยตลอด 
ดงันั้นบริษทัยงัไม่มีหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามขอ้เรียกร้องของกระทรวงดงักล่าว ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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33.6 บริษทัมียอดคงคา้งจากลูกหน้ีสองรายเป็นจ านวน 19.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตไวค้รบทั้งจ านวนแลว้ บริษทัไดย้ื่นฟ้องลูกหน้ีทั้งสองรายน้ีเน่ืองจากผิดนดัช าระหน้ี ต่ออนุญาโตตุลาการ
ท่ีประเทศสิงคโปร์และลูกหน้ีดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิในการเรียกร้องแยง้ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ต่อมาลูกหน้ีทั้งสอง
รายไดเ้จรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงยุติขอ้พิพาทกบับริษทั  โดยมีลูกหน้ีรายหน่ึงช าระเงินครบถว้นแลว้ และลูกหน้ีอีก
รายหน่ึงอยู่ในระหว่างการปฏิบติัตามขอ้ตกลงยุติขอ้พิพาท ฝ่ายบริหารเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั 

 
33.7 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2564 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากส านกังาน กสทช. ฉบบัลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 แจง้มติของท่ี

ประชุม กสทช. เร่ืองการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทียมของบริษทั โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี         
19 กมุภาพนัธ์ 2563 และส้ินสุดในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 หากภายหลงัไดมี้ค าช้ีขาดจากอนุญาโตตุลาการหรือค าสั่ง
ศาลท่ีท าใหข้อ้เท็จจริงของการอนุญาตสิทธิดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป กสทช. จะพิจารณาเร่ืองการใหสิ้ทธิในการเขา้
ใชว้งโคจรอีกคร้ังหน่ึง 

 
บริษัทเห็นว่า มติ กสทช. ดังกล่าวขาดความชัดเจนเร่ืองการบริหารการจัดการเพ่ือความต่อเน่ืองของบริการ
โทรคมนาคม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการและการด าเนินงานของบริษทั  ดงันั้นบริษทัจึงไดย้ื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 และศาลปกครองกลางมีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 ให้คุม้ครองให้
บริษทัมีสิทธิใชว้งโคจรดาวเทียมไดต่้อไปจนกวา่ศาลจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 กสทช. 
ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวของศาลปกครองกลาง ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 
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34. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงรวมอยู่ใน              
งบการเงินเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของปี 2564 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ          
การน าเสนอในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
 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 

งบแสดงฐานะการเงิน            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ี
ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 
 

2,704,233 

  
 

(79,866) 

  
 

2,624,367 

  
 

2,729,038 

  
 

(72,671) 

  
 

2,656,367 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญา
เช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

- 

  
 

79,866 

  
 

79,866 

  
 
- 

  
 

72,671 

  
 

72,671 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,203,909  (68,390)  1,135,519  1,185,642  (50,123)  1,135,519 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  68,390  68,390  -  50,123  50,123 

 
35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3 บาท 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 328.83 ลา้นบาท โดยบริษทัจะน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษทั
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
 


