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เร่ือง ขอน าส่งรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2554 
 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2554 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 ฉบบั 
          2. รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2554 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ฉบบั 
          3. รายงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2554 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 พร้อมกนัน้ีบริษทัขอช้ีแจงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาจากงบ
การเงินรวมดงัน้ี 

บริษทัมีรายได้รวมส าหรับปี 2554 จ านวน 7,404 ลา้นบาท และมีขาดทุนสุทธิรวมส าหรับปี 2554 
จ านวน 490 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละขาดทุนสุทธิดงัต่อไปน้ี 

1. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการส าหรับปี 2554 จ านวน 7,254 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 544 ลา้นบาท 
หรืออตัราร้อยละ 8.3 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนจ านวน 6,700 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของ
รายไดเ้ป็นผลมาจาก 

- รายไดจ้ากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดาวเทียมส าหรับปี 2554 
ทั้งส้ิน 5,682 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,084 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 23.6 เม่ือเปรียบเทียบ
กับปีก่อนจ านวน 4,598 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการ
ใหบ้ริการไอพีสตาร์ตามปริมาณการใชง้านแบนดว์ธิท่ีเพ่ิมข้ึน 

- รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการระบบโทรศพัทใ์นต่างประเทศส าหรับปี 2554 จ านวน 1,167 
ลา้นบาท ลดลง 286 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 19.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนจ านวน 
1,453 ลา้นบาท เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงของตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศ
กมัพชูาและลาว 

- รายไดจ้ากธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือส าหรับปี 2554 จ านวน 405 ลา้นบาท ลดลง 244 
ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 37.6 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนจ านวน 649 ลา้นบาท 
เน่ืองจากยอดจ าหน่ายอุปกรณ์จานรับสญัญาณดาวเทียมดีทีวีท่ีลดลง 
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2. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับปี 2554 จ านวน 7,565 ลา้นบาท ลดลง 345 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 4.4 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน จ านวน 7,910 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- ตน้ทุนการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในปี 2554 จ านวนทั้งส้ิน 323 ลา้นบาท ลดลง 
179 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 35.7 จาก 502 ลา้นบาท ในปี 2553 เน่ืองจากการลดลง
ของตน้ทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์จานรับสญัญาณดาวเทียมดีทีวตีามยอดขายท่ีลดลง 

- ตน้ทุนการให้บริการโทรศพัท์ในปี 2554 จ านวน 1,260 ลา้นบาท ลดลง 106 ลา้นบาท 
หรืออตัราร้อยละ 7.8 จาก 1,366 ลา้นบาท ในปี 2553 เน่ืองจาก Mfone มีตน้ทุนค่า
ไฟฟ้าท่ีสถานีฐานลดลงจากการควบคุมและบริหารตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ตน้ทุนค่าเช่ือมต่อโครงข่ายลดลง และตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดใ้ห้กบัรัฐบาลกมัพูชาท่ี
ลดลงสอดคลอ้งกบัรายได ้ในขณะท่ี LTC มีการเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคาซ่ึงเป็นผลมา
จากสินทรัพยท่ี์เพ่ิมมากข้ึนจากการขยายโครงข่ายโทรศพัท์ และตน้ทุนการให้บริการ
โทรขา้มแดนอตัโนมติัเพ่ิมข้ึน 

- ตน้ทุนในการให้บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2554 จ านวนทั้งส้ิน 
3,890 ลา้นบาท ลดลง 93 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 2.3 จาก 3,983 ลา้นบาท ในปี 
2553 มีสาเหตุหลกัจากการลดลงของตน้ทุนค่าเบ้ียประกนัภยัดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพี
สตาร์) และดาวเทียมไทยคม 5 ประกอบกบัการลดลงของตน้ทุนการให้บริการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดาวเทียม เช่น ค่าเช่าช่องสญัญาณดาวเทียมเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ดิจิตอล
ทัว่โลก (Global TV) เป็นตน้ ในขณะท่ีมีตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการจ่ายให้แก่
กระทรวงเทคโนโลยฯี เพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของรายได ้

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับปี 2554 มีจ านวน 1,528 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 55 
ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 3.7 จาก 1,473 ลา้นบาท ในปี 2553 มีสาเหตุหลกัจากการ
เพ่ิมข้ึนของ ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเผื่อสินค้าล้าสมยั ในขณะท่ีมีค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดลดลงจากปีก่อน  

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 85 ลา้นบาท ในปี 2554 ขาดทุนลดลง 5 ลา้นบาท 
จาก 90 ลา้นบาท ในปี 2553 

- ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปี 2554 จ านวน 479 ลา้นบาท ลดลง 17 ลา้นบาท หรืออตัรา    
ร้อยละ 3.4 จาก 496 ลา้นบาท ในปี 2553 เน่ืองจากการท่ีบริษทัไม่มีภาระดอกเบ้ียจาก
การช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการในปี 2554 โดยตน้ทุนทางการเงินส่วนมากเกิดจาก
ดอกเบ้ียจากหุน้กูร้ะยะยาว 

3. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในปี 2554 ทั้งส้ิน 141 ลา้นบาท ลดลง 27 ลา้นบาท หรือ
อตัราร้อยละ 16.1 จาก 168 ลา้นบาท ในปี 2553  



4. รายไดอ่ื้นในปี 2554 ทั้งส้ิน 150 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 43 ลา้นบาท หรือ อตัราร้อยละ 40.2 จาก 107 
ลา้นบาท ในปี 2553 มีสาเหตุหลกัจากก าไรจากการขายสถานีเครือข่ายภาคพ้ืนดินท่ีใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนัในประเทศมาเลเซีย ให้กบับริษทั MEASAT Satellite Systems จ านวน 29 ลา้นบาท และ
เงินชดเชยจ านวน 18 ลา้นบาท จาก Flood Insurance Claim ของ DTV ท่ีบนัทึกในไตรมาส 4/2554 

5. ในปี 2554 บริษทัมีภาระภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวนทั้งส้ิน 483 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบ 1) ภาษีเงินได้
ส าหรับปี 2554 จ านวน 132 ลา้นบาท และ 2) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจ านวน 351 ลา้นบาท ในขณะท่ี บริษทัสามารถน าผลขาดทุนสะสม (Loss carry forward) ท่ี
เกิดข้ึนมาเพ่ือลดฐานในการค านวณภาษีเงินไดใ้นอนาคตส่งผลให้บริษทับนัทึกภาษีเงินไดเ้ป็น
รายไดใ้นปี 2553 ทั้งส้ิน 135 ลา้นบาท   
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     
    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)             
           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน  

                      บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
 


