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1. ภำพรวม 

ในปี 2554 บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดร้วมทัง้ส ิน้ 7,404 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 597 

ลำ้นบำท หรอื 8.8% จำก 6,807 ลำ้นบำท ในปี 2553 จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิดำวเทยีม 

ประกอบกับกำรบรหิำรตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิำพ สง่ผลใหใ้นปี 2554 มผีลก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (EBIT) 
253 ลำ้นบำท เตบิโตขึน้ 877 ลำ้นบำท จำกขำดทนุจำกกำรด ำเนนิงำนในปี 2553 จ ำนวน 624 ลำ้นบำท 

และมกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนนิงำนในปี 2554 จ ำนวน 3,038 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,203 ลำ้นบำท 
จำกปี 2553 

อยำ่งไรก็ตำม ในไตรมำส 4/2554 บรษัิทมคีำ่ใชจ้่ำยพเิศษอันเกดิขึน้จำกผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง
อัตรำภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจำกเดมิ 30% เป็น 23% ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556 เป็นตน้ไป จ ำนวน 

360 ลำ้นบำท สง่ผลให ้ในปี 2554 บรษัิทมขีำดทนุสทุธ ิ490 ลำ้นบำท  

หำกไมพ่จิำรณำคำ่ใชจ้ำ่ยพเิศษจำกผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอัตรำภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล บรษัิทจะมี
ก ำไรสทุธใินไตรมำส 4/2554 จ ำนวน 46 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 30 ลำ้นบำท จำกก ำไรสทุธ ิ16 ลำ้นบำท ใน

ไตรมำส 3/2554 ซึง่เป็นกำรท ำก ำไรตดิตอ่กันสองไตรมำส และบรษัิทจะมขีำดทุนสทุธใินปี 2554 เป็น
จ ำนวน 130 ลำ้นบำท ลดลง 676 ลำ้นบำท จำกขำดทนุสทุธ ิ806 ลำ้นบำท ในปี 2553 

บรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกัด (มหำชน) (ซเีอสแอล) ประกำศจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนนิงำน

ประจ ำปี 2554 ทัง้ส ิน้ จ ำนวน 0.54 บำท/หุน้ โดยประกำศเป็นเงนิปันผลระหวำ่งกำลและจ่ำยผลตอบแทน
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ จ ำนวน 0.27 บำท/หุน้  

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

ในเดอืนพฤษภำคม 2554 กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร (กระทรวงเทคโนโลยฯี) ไดใ้ห ้

ควำมเห็นชอบกับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 ทีบ่รษัิทเสนอ โดยดำวเทยีมไทยคม 6 จะถูกสง่ขึน้สูว่ง

โคจร ณ ต ำแหน่ง 78.5 องศำตะวันออก ซึง่เป็นต ำแหน่งเดยีวกันกับดำวเทยีมไทยคม 5 และจะสำมำรถ
รองรับปริมำณควำมตอ้งกำรใชง้ำนดำวเทยีมสือ่สำรทีเ่พิ่มขึน้ในอนำคตในภูมภิำคเอเชยีและแอฟริกำ 

รวมทัง้ทดแทนดำวเทยีมเดมิทีม่อีำยุกำรใชง้ำนสิน้สดุลง ดำวเทยีมไทยคม 6 มชีอ่งสัญญำณดำวเทยีม
รวมทัง้ส ิน้ 26 ช่องสัญญำณ แบ่งออกเป็นช่องสัญญำณในย่ำนควำมถี่ซีแบนด์ (C-band) 18 

ชอ่งสัญญำณ และชอ่งสัญญำณในย่ำนควำมถีเ่คยูแบนด ์(Ku-band) 8 ชอ่งสัญญำณ บรษัิทคำดวำ่จะ

สำมำรถจัดสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจรไดป้ระมำณไตรมำสที ่2 ของปี 2556 

ในเดอืนธันวำคม 2554 บรษัิทไดเ้ขำ้ท ำสัญญำควำมร่วมมอืในกำรรักษำต ำแหน่งวงโคจรที ่120 องศำ

ตะวันออกกับ Asia Satellite Telecommunications Co., Ltd. ในกำรจัดหำดำวเทยีมชัว่ครำวไปไวยั้ง
ต ำแหน่งวงโคจรที ่120 องศำตะวันออก หลังจำกนัน้จะจัดสง่ดำวเทยีมดวงใหม่ภำยใตช้ือ่ดำวเทยีมไทย

คม 7 ขึ้นสู่วงโคจร โดยจะเป็นดำวเทียมขนำดกลำงที่มีช่องสัญญำณดำวเทียมรวมทั ้งสิ้น 28 

ชอ่งสัญญำณ ซึง่เป็นชอ่งสัญญำณในย่ำนควำมถีซ่แีบนด ์(C-band) ทัง้หมดส ำหรับบรกิำรในภูมภิำค
เอเชยีและออสเตรเลยี บริษัทจะเป็นเจำ้ของจ ำนวนช่องสัญญำณในดำวเทยีมดังกล่ำวรวมไม่เกนิ 14 

ชอ่งสญัญำณภำยใตช้ือ่ดำวเทยีมไทยคม 7 บรษัิทคำดวำ่ดำวเทยีมไทยคม 7 จะจัดสรำ้งแลว้เสร็จและ
จัดสง่ขึน้สูว่งโคจร ณ ต ำแหน่ง 120 องศำตะวนัออก ในปี 2557 

ในปี 2554 บรษัิทไดเ้นน้ท ำกำรตลำดโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทยีมทัง้ในและตำ่งประเทศ เป็นผลใหธุ้รกจิกำร
แพร่สัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทยีมของบริษัทเตบิโตขึน้อย่ำงมำก โดยพิจำรณำไดจ้ำกจ ำนวนช่อง

รำยกำรโทรทัศน์บนดำวเทยีมแบบทั่วไป ณ ต ำแหน่ง 78.5 องศำตะวันออก ทีเ่พิม่ขึน้จำก 358 ชอ่ง

รำยกำร ณ สิน้ปี 2553 เป็นจ ำนวนทัง้ส ิน้กวำ่ 420 ชอ่งรำยกำร ณ สิน้ปี 2554 

ในปี 2554 ทีผ่่ำนมำ บรษัิทไดบ้รรลคุวำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยในกำรขยำยกำรใหบ้รกิำรไอพสีตำร์ โดย

สำมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดใ้นหลำยประเทศภำยใตพ้ื้นทีใ่หบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์) เหลอื
เพียงประเทศไตห้วันและเกำหล ี ซึง่บริษัทคำดว่ำจะท ำกำรขยำยกำรใหบ้ริกำรไอพีสตำร์ในประเทศ

ไตห้วนัและเกำหล ีภำยในตน้ปี 2555 

 

ธุรกจิบรกิำรโทรศพัท ์

ณ สิน้ปี 2554 บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกัด (แอลทซี)ี มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทใ์นระบบ
รวมทัง้ส ิน้ประมำณ 1,308,655 รำย ในขณะที ่บรษัิท เอ็มโฟน จ ำกัด (เอ็มโฟน) มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำร

โทรศพัทใ์นระบบรวมทัง้ส ิน้ประมำณ 461,246 รำย ในปัจจบุนัในประเทศกัมพูชำมกีำรแขง่ขันอย่ำงรุนแรง
ดำ้นรำคำคำ่โทรศพัทเ์คลือ่นที ่โดยมผีูป้ระกอบกำรโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศกมัพูชำทัง้ส ิน้ 9 รำย  

รำยไดร้วมในปี 2554
เพิม่ขึน้ 8.8% yoy 

EBIT และกระแสเงนิ
สดจำกกำรด ำเนนิงำน 
เตบิโตขึน้ 
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ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ณ สิน้ปี 2554 ดทีวี ี มยีอดจ ำหน่ำยทีผ่่ำนมำแลว้ทัง้ส ิน้ประมำณ 1,168,837 ชดุ เพิม่ขึน้ 223,673 ชดุ 

จำก 945,164 ชดุ ณ สิน้ปี 2553 

ซเีอสแอล มกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 589 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 82 ลำ้นบำท หรือ 16.2% จำกปี 

2553 เนื่องจำกกำรเตบิโตของธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตในกลุม่สนิคำ้หลัก และธุรกจิกำรใหบ้รกิำร

ขอ้มูลดว้ยเสยีงทำงโทรศัพทแ์ละบรกิำรเสริมบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ประกอบกับกำรควบคุมตน้ทุนและ
คำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งมปีระสทิธภิำพของกลุม่บรษัิท 

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  
2554 

2553 
(ปรบัปรงุ
ใหม)่*** 

YoY 

  
(%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 7,254  6,700  8.3% 

สว่นแบง่ก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 141  168  -16.1% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  5,473  5,851  -6.5% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร  1,528  1,473  3.7% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน* 253  (624) 140.5% 

ก ำไร (ขำดทนุ) กอ่นดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ** 2,861  1,963  45.7% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธกิอ่นรำยกำรพเิศษจำกกำรเปลีย่นแปลง
อตัรำภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล (130) (806) 83.9% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกรำยกำรพเิศษจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำ
ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล **** (360) -  -100.0% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ (490) (806) 39.2% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) (0.45) (0.74) 39.2% 

  *  ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน = รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร – ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร – คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 
**  ก ำไรกอ่นหักดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ = ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน + คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 
*** ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2554 ทำงกลุม่บรษัิทฯ ไดป้ฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรงุใหม่ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดท้ ำกำร 
      ปรับปรงุงบกำรเงนิยอ้นหลังส ำหรับปี 2553 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรเปรยีบเทยีบ 

**** ในไตรมำส 4/2554 บรษัิทบันทกึผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอัตรำภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจำกเดมิ 30% เป็น 23% ในปี 2555 และ 20% ในปี 
2556 เป็นตน้ไป จ ำนวนทัง้สิน้ 360 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ย 351 ลำ้นบำท ส ำหรับบรษัิท และ 9 ลำ้นบำท ส ำหรับกลุม่บรษัิทซเีอสแอล 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวมในปี 2554 ทัง้ส ิน้ 7,254 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 554 ลำ้นบำท หรือ 8.3% 
จำก 6,700 ลำ้นบำท ในปี 2553 จำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิดำวเทยีม สทุธกิับกำรลดลงของรำยได ้

จำกธรุกจิโทรศพัท ์และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 2554 2553 
เปลีย่นแปลง 
%YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 5,682 4,598 23.6% 

บรกิำรโทรศพัท ์ 1,167 1,453 -19.7% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 405 649 -37.6% 

รวม 7,254 6,700 8.3% 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิที่เกีย่วเนื่องในปี 2554 ทัง้ส ิน้ 5,682 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้ 1,084 ลำ้นบำท หรอื 23.6% จำก 4,598 ลำ้นบำท ในปีกอ่น  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2554 2553 
เปลีย่นแปลง 
%YoY 

ดำวเทยีมไทยคม 2, 5 2,415 2,238 7.9% 

ดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 3,267 2,360 38.4% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 672 729 -7.8% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 2,595 1,631 59.1% 

รวม 5,682 4,598 23.6% 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไป (ดำวเทยีมไทยคม 2 และไทยคม 5) ในปี 2554 

จ ำนวน 2,415 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 177 ลำ้นบำท หรอื 7.9% จำก 2,238 ลำ้นบำท ในปี 2553 
โดยมสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเชำ่ชอ่งสัญญำณดำวเทียมแก่ลูกคำ้กลุ่ม
ผูป้ระกอบกำรโทรทศันผ์ำ่นดำวเทยีม 

- กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสรมิตำ่งๆ ไดแ้ก ่กำรใหบ้รกิำรเทเลพอรต์ เชน่ 
บรกิำรเลน่เทปบนัทกึรำยกำร และบรกิำรบบีอดัสญัญำณโทรทศันใ์นระบบดจิติอล  
สทุธกิบั 

- กำรลดลงของรำยไดจ้ำกผลกระทบของคำ่เงนิบำททีม่กีำรปรับตัวแข็งคำ่ขึน้ตอ่ดอลลำร์
สหรัฐ 

ควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรดำวเทียมจำกผูป้ระกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมเตบิโตขึน้อย่ำง

ตอ่เนื่อง โดยพจิำรณำไดจ้ำกจ ำนวนชอ่งรำยกำรโทรทัศน์บนดำวเทยีมแบบทั่วไป ณ ต ำแหน่ง 
78.5 องศำตะวันออก ทีเ่พิม่ขึน้จำก 358 ชอ่งรำยกำร ณ สิน้ปี 2553 เป็นจ ำนวนมำกกวำ่ 420 

ชอ่งรำยกำร ณ สิน้ปี 2554 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 3,267 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 907 ลำ้นบำท 

หรอื 38.4% จำก 2,360 ลำ้นบำท ในปี 2553 เนือ่งจำก 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรในปี 2554 จ ำนวน 2,595 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 964 ลำ้นบำท 
หรอื 59.1% จำก 1,631 ลำ้นบำท ในปี 2553 โดยกำรเตบิโตของรำยไดใ้นปี 2554 

เป็นผลมำจำก 
 ปรมิำณกำรใชง้ำนแบนดว์ธิทีเ่พิม่ขึน้ โดยมำกในประเทศอนิเดยี ญีปุ่่ น ออสเตรเลยี 

มำเลเซยี ไทย ฟิลปิปินส ์นวิซแีลนด ์เมยีนมำร ์และอนิโดนเีซยี  
 กำรคิดค่ำบริกำรเต็มจ ำนวนกับลูกคำ้ในประเทศญี่ปุ่ น บริษัทคดิค่ำบริกำรเต็ม

จ ำนวนเป็นรำยเดอืนกบัลกูคำ้ในประเทศญีปุ่่ นตัง้แตเ่ดอืนเมษำยน 2554 ในขณะที ่

บรษัิทคดิค่ำบรกิำรเพียง 50% ส ำหรับกำรช ำระค่ำบริกำรล่วงหนำ้หนึ่งปี ตัง้แต่
เดอืนเมษำยน 2553 ถงึเดอืนมนีำคม 2554   

 ค่ำบริกำรกำรเขำ้ใชง้ำนสถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพื้นดนิ (Gateway Access 
Fee) ในไตรมำส 3/2554 บรษัิท เอ็นบเีอ็น จ ำกัด ช ำระคำ่บรกิำรกำรเขำ้ใชง้ำน

สถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพื้นดนิ ใหก้ับบรษัิท ไอพสีตำร ์ออสเตรเลยี พทีวีำย 
จ ำกดั (ไอพเีอ) เป็นจ ำนวนประมำณ 100 ลำ้นบำท 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2554 จ ำนวน 672 ลำ้นบำท ลดลง 57 ลำ้นบำท หรือ 7.8% 
จำก 729 ลำ้นบำท ในปี 2553 เนือ่งจำก 
 ยอดจ ำหน่ำยอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลำยทำงไอพสีตำร ์(UT) ทีล่ดลง อันเป็นผลมำจำกกำร

มุ่งเนน้ที่กำรเพิ่มยอดขำยของแบนด์วธิ โดยกำรเปิดใหร้ะบบและอุปกรณ์ผูใ้ช ้

ปลำยทำง (User Terminal) ของผูผ้ลติรำยอืน่สำมำรถท ำงำนร่วมกับระบบไอพี

สตำรไ์ด ้สทุธกิบั 

 กำรขำยสถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพื้นดินและอุปกรณ์ส ำหรับสถำนีควบคุม
เครือข่ำยภำคพื้นดนิ ในปี 2554 มกีำรขำยสถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพื้นดนิใน
ประเทศญี่ปุ่ น และกำรขำยอุปกรณ์ส ำหรับสถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพื้นดนิใน
ประเทศออสเตรเลยี และเมยีนมำร ์  

 

รำยไดจ้ำกไทยคม 2, 
5 เพิม่ขึน้ 7.9% yoy 
จำกบรกิำรใหเ้ชำ่
ชอ่งสญัญำณ
ดำวเทยีม และบรกิำร
เสรมิตำ่งๆ 

รำยไดจ้ำกไอพสีตำร ์
เพิม่ขึน้ 38.4% yoy 
โดยมำกจำกบรกิำร 
กำรใชง้ำนแบนดว์ธิที่
เตบิโตขึน้ 59.1% yoy 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรระบบโทรศพัท ์

บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทใ์นปี 2554 ทัง้ส ิน้ 1,167 ลำ้นบำท ลดลง 286 ลำ้นบำท หรอื 

19.7% จำก 1,453 ลำ้นบำท ในปี 2553  

 เอ็มโฟน 

ปัจจบุนั มผีูป้ระกอบธุรกจิโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศกัมพูชำถงึ 9 รำย สง่ผลใหม้กีำรแขง่ขัน
ในตลำดค่อนขำ้งรุนแรงโดยเฉพำะกำรแข่งขันทำงดำ้นรำคำ ท ำใหใ้นปี 2554 เอ็มโฟนมี

ผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทใ์นระบบลดลง และรำยไดเ้ฉลีย่จำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นทีต่่อ

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศพัทล์ดลงจำกปี 2553  

 แอลทซี ี

ในประเทศลำวมีกำรแข่งขันทีส่งูขึน้ในธุรกจิโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ชน่เดยีวกัน ท ำใหใ้นปี 2554 
แอลทีซีมีผู ใ้ช บ้ริกำรโทรศัพท์ในระบบลดลง และรำยได เ้ฉลี่ยจำกกำรใหบ้ริกำร

โทรศพัทเ์คลือ่นทีต่อ่จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรในปี 2554 ลดลงจำกปี 2553  

อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงไตรมำส 3/2554 Ministry of Post, Telecommunication, and 

Communication (MPTC) ของประเทศลำวเขำ้มำควบคุมกำรตัง้รำคำค่ำบริกำรโทรศัพท ์
เคลือ่นที ่และประกำศหำ้มมใิหผู้ใ้หบ้รกิำรโทรศพัทแ์ถมฟรคีำ่โทรแกล่กูคำ้ สง่ผลใหร้ำยไดจ้ำก

กำรใหบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นทีต่อ่จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรในไตรมำส 3/2554 เริม่ปรับตัวสงูขึน้ และ

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศลำวในครึง่ปีหลังของปี 2554 เพิม่ขึน้จำก
ครึง่ปีแรกของปี 2554 โดยแอลทซียัีงคงเป็นผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพทท์ีม่ีสว่นแบ่งทำงกำรตลำด

เป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศลำว  

นอกจำกนี้ กำรปรับตัวแข็งค่ำขึน้ของเงินบำทมีผลกระทบท ำใหร้ำยไดจ้ำกธุรกจิโทรศัพทใ์นประเทศ

กัมพูชำและลำวของบรษัิทลดลง เนื่องจำก เอ็มโฟนและแอลทซีรีำยงำนงบกำรเงนิเป็นเงนิสกลุดอลลำร์

สหรัฐและเงนิสกลุกบีตำมล ำดบั  
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ในปี 2554 ทัง้ส ิน้ 405 ลำ้นบำท ลดลง 244 ลำ้น
บำท หรอื 37.6% จำก 649 ลำ้นบำท ในปี 2553  

 ธรุกจิจ ำหน่ำยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทยีมดทีวี ี
- บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกัด (ดทีวี)ี มยีอดจ ำหน่ำยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทยีมดทีวีี

ในประเทศไทยทีล่ดลง สง่ผลใหร้ำยไดข้องดทีวีลีดลง 
- บริษัท แคมโบเดยีน ดีทวี ีเน็ตเวริ์ค จ ำกัด (ซดีเีอ็น) มีรำยไดล้ดลงจำกยอดจ ำหน่ำย

อปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทยีมดทีวีใีนประเทศกมัพูชำทีล่ดลง 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลำวทีใ่หบ้รกิำรโดยแอลทซีเีพิม่ขึน้จำกจ ำนวน

ผูใ้ชบ้ริกำรทีม่ำกขึน้ ในขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอนิเทอร์เน็ตในประเทศกัมพูชำที่

ใหบ้รกิำรโดยเอ็มโฟนลดลง 

โดย ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมียอดจ ำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียมดทีีวีทีผ่่ำนมำแลว้ทัง้ส ิน้
ประมำณ 1,168,837 ชดุ เพิม่ขึน้ 223,673 ชดุ จำก 945,164 ชดุ ณ สิน้ปี 2553 

 

รำยไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ืน่ในปี 2554 ทัง้ส ิน้ 150 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 43 ลำ้นบำท หรือ 40.2% จำก 107 ลำ้นบำท ในปี 

2553 มีสำเหตุหลักจำกก ำไรจำกกำรขำยสถำนีเครือข่ำยภำคพื้นดนิทีใ่ชง้ำนอยู่ในปัจจุบันในประเทศ
มำเลเซยี ใหก้บับรษัิท MEASAT Satellite Systems จ ำนวน 29 ลำ้นบำท และเงนิชดเชยจ ำนวน 18 ลำ้น

บำท จำก Flood Insurance Claim ของดทีวี ีทีบ่นัทกึในไตรมำส 4/2554 

 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุรวมในปี 2554 ทัง้ส ิน้ 5,473 ลำ้นบำท ลดลง 378 ลำ้นบำท หรอื 6.5% จำก 5,851 ลำ้น

บำท ในปี 2553 จำกกำรลดลงของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทยีม ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรโทรศัพท ์และ

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ โดยสัดส่วนตน้ทุนรวมต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม
เทำ่กบั 75.4% ในปี 2554 ลดลงจำก 87.3% ในปี 2553 
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 2554 2553 
เปลีย่นแปลง 
%YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 3,890 3,983 -2.3% 

บรกิำรโทรศพัท ์ 1,260 1,366 -7.8% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 323 502 -35.7% 

รวม 5,473 5,851 -6.5% 

 
 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทุนในกำรใหบ้รกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2554 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 3,890 ลำ้นบำท 

ลดลง 93 ลำ้นบำท หรอื 2.3% จำก 3,983 ลำ้นบำท ในปี 2553  

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2554 2553 
เปลีย่นแปลง 
%YoY 

ดำวเทยีมไทยคม 2, 5 953 1,090 -12.6% 

ดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 2,937 2,893 1.5% 

รวม 3,890 3,983 -2.3% 

 

 ตน้ทนุในกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไป (ดำวเทยีมไทยคม 2 และไทยคม 5) ในปี 2554 มี

จ ำนวนทัง้ส ิน้ 953 ลำ้นบำท ลดลง 137 ลำ้นบำท หรอื 12.6% จำก 1,090 ลำ้นบำท ในปี 2553 

มสีำเหตหุลกัจำก 
- กำรลดลงของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับจัดตัง้เครือข่ำยสือ่สำรผ่ำน

ดำวเทยีม 
- กำรลดลงของตน้ทุนค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมส ำหรับกำรใหบ้ริกำรเครือข่ำย

โทรทศันด์จิติอลทัว่โลก 
- กำรลดลงของตน้ทนุ Fiber Optic ส ำหรับกำรใหบ้รกิำรเชำ่ชอ่งสญัญำณดำวเทยีมแก่

ลกูคำ้กลุม่ผูป้ระกอบกำรโทรทศันผ์ำ่นดำวเทยีม 

- กำรลดลงของตน้ทนุคำ่เบีย้ประกนัภัยดำวเทยีมบนวงโคจร สทุธกิบั 
- กำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนค่ำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีฯ ตำมกำร

เพิม่ขึน้ของรำยได ้

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 2,937 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 44 ลำ้นบำท หรอื 

1.5% จำก 2,893 ลำ้นบำท ในปี 2553 มสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำร 
 กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคำ่อนุญำตใหด้ ำเนนิกำรใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยฯี ตำมกำร

เพิม่ขึน้ของรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรกำรใชง้ำนแบนดว์ธิ 

 กำรเพิม่ขึน้ของค่ำด ำเนินกำรสถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพื้นดนิในประเทศอนิเดยี 
สทุธกิบั 

 กำรลดลงของตน้ทนุคำ่เบีย้ประกนัภัยดำวเทยีมบนวงโคจร 
- กำรลดลงของตน้ทนุจำกกำรขำย 

 กำรลดลงของตน้ทนุกำรขำยอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลำยทำงไอพสีตำรต์ำมยอดขำยทีล่ดลง 

 กำรลดลงของตน้ทนุทีเ่กดิจำกกำรรับประกนั UT ในประเทศออสเตรเลยี สทุธกิบั 
 ตน้ทุนกำรขำยสถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพื้นดนิในประเทศญี่ปุ่ น และกำรขำย

อุปกรณ์ส ำหรับสถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพื้นดนิในประเทศเมยีนมำร์ ในปี 2011 
ในขณะที่ไม่มีรำยกำรนี้ในปี 2010 และกำรเพิ่มขึ้นของตน้ทุนกำรขำยอุปกรณ์

ส ำหรับสถำนคีวบคมุเครอืขำ่ยภำคพืน้ดนิในประเทศออสเตรเลยี 

 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรศพัท ์ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทใ์นปี 2554 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,260 ลำ้นบำท ลดลง 106 ลำ้นบำท หรอื 7.8% 
จำก 1,366 ลำ้นบำท ในปี 2553 
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 เอ็มโฟน มกีำรลดลงของตน้ทนุดงันี้ 

- ตน้ทนุคำ่ไฟฟ้ำทีส่ถำนฐีำนลดลงจำกกำรควบคมุและบรหิำรตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

- ตน้ทนุคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยลดลง 

- ตน้ทนุสว่นแบง่รำยไดใ้หก้บัรัฐบำลกมัพูชำทีล่ดลงสอดคลอ้งกบัรำยได ้

 แอลทซี ีมกีำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุดงันี ้

- ตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำเพิ่มขึน้ซี่งเป็นผลมำจำกสนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จำกกำรขยำยโครงข่ำย

โทรศพัท ์
- ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรขำ้มแดนอตัโนมัตเิพิม่ขึน้ 

นอกจำกนี้ กำรปรับตัวแข็งค่ำขึน้ของเงนิบำทมีผลกระทบท ำใหต้น้ทุนจำกธุรกจิโทรศัพท์ในประเทศ

กัมพูชำและลำวของบรษัิทลดลง เนื่องจำก เอ็มโฟนและแอลทซีรีำยงำนงบกำรเงนิเป็นเงนิสกลุดอลลำร์
สหรัฐและเงนิสกลุกบีตำมล ำดบั 

 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปี 2554 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 323 ลำ้นบำท ลดลง 179 ลำ้นบำท หรอื 

35.7% จำก 502 ลำ้นบำท ในปี 2553  

 ดทีวี ีมตีน้ทุนกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทยีมดทีวีใีนประเทศไทยทีล่ดลง ตำม

กำรลดลงของรำยได ้
 ซดีเีอ็น มีตน้ทุนกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทยีมดทีวีใีนประเทศกัมพูชำลดลง 

ตำมกำรลดลงของรำยได ้

 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร (SG&A) ในปี 2554 รวม

ทัง้ส ิน้ 1,528 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 55 ลำ้นบำท หรอื 3.7% จำก 1,473 ลำ้นบำท ในปี 2553 จำกกำร
เพิม่ขึน้ของ SG&A จำกธุรกจิดำวเทยีม สุทธกิับกำรลดลงของ SG&A จำกธุรกจิโทรศัพทแ์ละธุรกจิ

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 ธรุกจิดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง  

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนและคำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมัยเพิม่ขึน้ สทุธกิบัคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำดทีล่ดลง 

 ธรุกจิโทรศพัท ์

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำดของธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศกมัพูชำและลำวลดลง 

 ธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  
คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำดของดทีวีลีดลง 

 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในปี 2554 บรษัิทขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นทัง้ส ิน้ 85 ลำ้นบำท มสีำเหตหุลกัจำก 

 ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกกำรประเมนิมูลค่ำใหม่ในรำยกำรเงนิกูย้มื โดยมำกตัง้แต่ไตร
มำส 3/2554 ในช่วงทีค่่ำเงนิบำทต่อดอลลำร์สหรัฐอ่อนค่ำลง จำกกำรประเมนิมูลค่ำใหม่ใน

รำยกำรเงนิกูย้มืส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 

 ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกกำรประเมนิมูลค่ำใหม่ในสนิทรัพยท์ีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ

ของบริษัท เช่น เงินฝำก ลูกหนี้กำรคำ้ และรำยไดค้ำ้งรับ เป็นตน้ ในช่วงที่ค่ำเงินบำทต่อ
ดอลลำรส์หรัฐแข็งคำ่ขึน้ 

 ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นจำกกำรประเมนิมูลคำ่ใหม่ในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิของไอพเีอทีเ่ป็น

เงนิดอลลำรห์สรัฐ 

โดยกำรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นในปี 2554 ลดลง 5 ลำ้นบำท จำก 90 ลำ้นบำท ในปี 2553 โดยกำร

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นในปี 2553 มสีำเหตุหลักจำกค่ำเงนิบำทต่อเหรียญสหรัฐแข็งคำ่ขึน้ ท ำให ้

บรษัิทขำดทนุจำกกำรปรับมูลคำ่สนิทรัพยท์ีเ่ป็นเงนิตรำตำ่งประเทศ เชน่ รำยกำรเงนิประกันภำษีเงนิไดท้ี่
ประเทศอนิเดยี หรอืลกูหนีก้ำรคำ้ เป็นตน้  

 

 
 



ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร: THCOM                                                                              

7 

 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

ในปี 2554 บรษัิทมสีว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมกลุ่มซเีอสแอลทัง้สิน้ 141 ลำ้นบำท ลดลง 

27 ลำ้นบำท หรอื 16.1% จำก 168 ลำ้นบำท ในปี 2553 เนื่องจำก CSL มกี ำไรสทุธลิดลง 15.4% จำกปี 
2553 มีสำเหตุหลักจำกค่ำใชจ้่ำยพิเศษทีเ่กดิขึน้ในปี 2554 ซึง่ประกอบดว้ย  1) ผลกระทบจำกกำร

เปลีย่นแปลงอตัรำภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจำกเดมิ 30% เป็น 23% ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556 เป็นตน้
ไป จ ำนวน 23 ลำ้นบำท และ 2) คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนยิมของเงนิลงทนุในบรษัิทย่อย จ ำนวน 

37 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม ซเีอสแอลมกี ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ 82 ลำ้นบำท หรอื 16.2% จำก 
507 ลำ้นบำท ในปี 2553 ทัง้นี้เนื่องจำกำรเตบิโตของธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตในกลุม่สนิคำ้หลัก 

และธรุกจิกำรใหบ้รกิำรขอ้มลูดว้ยเสยีงทำงโทรศพัทแ์ละบรกิำรเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ประกอบกับกำร

ควบคมุตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งมปีระสทิธภิำพของกลุม่บรษัิทซเีอสแอล 
 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทุนทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 479 ลำ้นบำท ในปี 2554 ลดลง 17 ลำ้นบำท หรือ 3.4% จำก 496 ลำ้น

บำท ในปี 2553 เนื่องจำกกำรทีบ่รษัิทไม่มภีำระดอกเบีย้จำกกำรช ำระค่ำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรในปี 2554 

โดยตน้ทนุทำงกำรเงนิสว่นมำกเกดิจำกดอกเบีย้จำกหุน้กูร้ะยะยำว 
 

ภำษเีงนิได ้

ในปี 2554 บริษัทบันทกึภำระภำษีเงนิไดเ้ป็นจ ำนวนทัง้ส ิน้ 483 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบ 1) ภำษีเงนิได ้

ส ำหรับปี 2554 จ ำนวน 132 ลำ้นบำท และ 2) ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอัตรำภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล
จ ำนวน 351 ลำ้นบำท ในขณะที ่บรษัิทสำมำรถน ำผลขำดทนุสะสม (Loss carry forward) ทีเ่กดิขึน้มำ

เพื่อลดฐำนในกำรค ำนวณภำษีเงนิไดใ้นอนำคตสง่ผลใหบ้รษัิทบันทกึภำษีเงนิไดเ้ป็นรำยไดใ้นปี 2553 

ทัง้สิน้ 135 ลำ้นบำท  

 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ปี 2554 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 27,216 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,348 ลำ้นบำท หรอื 5.2% จำก 25,868 

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2553 มสีำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด กำรเพิม่ขึน้
ของอำคำรและอปุกรณ์จำกกำรซือ้สนิทรัพยซ์ึง่สว่นใหญเ่ป็นสนิทรัพยส์ ำหรับกำรขยำยธุรกจิดำวเทยีมและ

ธุรกจิโทรศัพท์ สุทธิกับค่ำเสือ่มรำคำและตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสือ่มรำคำและตัด
จ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์
31 ธนัวำคม 2554 31 ธนัวำคม 2553 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 4,679 17.2 3,026 11.7 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 451 1.7 440 1.7 

อำคำรและอปุกรณ ์ 6,611 24.3 5,263 20.3 

อำคำรและอปุกรณ์ภำยใตส้ญัญำอนุญำตให ้
ด ำเนนิกำร 

12,828 47.1 14,177 54.8 

 
สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ปี 2554 บรษัิทมอีตัรำสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 0.69 เทำ่ ลดลงจำก 0.89 ณ สิน้
ปี 2553 มีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ของส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี        

ซึง่ส่วนมำกเป็นหุน้กูร้ะยะยำวจ ำนวน 3,300 ลำ้นบำท ที่จะครบก ำหนดไถ่ถอนทัง้จ ำนวนในวันที ่6 

พฤศจกิำยน 2555 
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เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

บริษัทบันทกึเงนิลงทุนโดยวธิีส่วนไดเ้สยีในกลุ่มซเีอสแอลในรำยกำรเงนิลงทุน โดย ณ สิน้ปี 2554 

บรษัิทมเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมทัง้ส ิน้ 451 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 11 ลำ้นบำท หรอื 2.5% จำก 440 ลำ้นบำท 
ณ สิน้ปี 2553 เนือ่งจำกรับรูผ้ลประกอบกำรของ CSL ในปี 2554 ตำมสดัสว่นจ ำนวน 141 ลำ้นบำท ก ำไร

ทียั่งไมรั่บรูจ้ำกกำรลดสดัสว่นกำรลงทนุในบรษัิทร่วมจ ำนวน 0.35 ลำ้นบำท สทุธกิับเงนิปันผลจ่ำยของซี

เอสแอลจ ำนวน 130 ลำ้นบำท 

 

อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมอีำคำรและอุปกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ปี 2554 ทัง้ส ิน้ 6,611 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,348 ลำ้นบำท 

หรอื 25.6% จำก 5,263 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2553 มสีำเหตหุลกัจำก 

 กำรซือ้สนิทรัพยเ์พิม่ในปี 2554 จ ำนวน 2,394 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยร์ะหว่ำง

ก่อสรำ้งส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 และอุปกรณ์ส ำหรับกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม และ

ส ำหรับกำรขยำยธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศลำว สทุธกิบั 

 คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ในปี 2554 จ ำนวน 1,153 ลำ้นบำท 

โดย PPE ณ สิน้ปี 2554 ไดร้วมสนิทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำรของเอ็มโฟน ซึง่เป็นกจิกำรที่

ควบคมุร่วมกัน เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 1,998 ลำ้นบำท ลดลงสทุธปิระมำณ 320 ลำ้นบำท จำก 2,318 

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2553 
 

อำคำรและอุปกรณภ์ำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

บรษัิทมอีำคำรและอปุกรณ์ภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำรสทุธ ิณ สิน้ปี 2554 ทัง้สิน้ 12,828 ลำ้น

บำท ลดลง 1,349 ลำ้นบำท จำก ณ สิน้ปี 2552 ทีม่จี ำนวนทัง้ส ิน้ 14,177 ลำ้นบำท มสีำเหตจุำกคำ่ตัด
จ ำหน่ำยในปี 2554 

 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ปี 2554 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 10,277 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,879 ลำ้นบำท จำก 8,398 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2553 สำเหตหุลกัจำก 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงสถำนะจำกเจำ้หนี้อุปกรณ์ส ำหรับโครงข่ำย

โทรศพัทข์องเอ็มโฟน สทุธกิบั 

 กำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวของไอพเีอ ดทีวี ีเอ็มโฟน และแอลทซี ี

ณ สิน้ปี 2554 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 14,176 ลำ้นบำท ลดลง 367 ลำ้นบำท จำก 14,543 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2553 สำเหตหุลกัจำก 

 ขำดทนุสทุธจิ ำนวน 490 ลำ้นบำท ในปี 2554 สทุธกิบั 

 ก ำไรจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิของหน่วยงำนในตำ่งประเทศ 134 ลำ้นบำท  

จำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำตำมบัญชขีองเงนิกูย้ืมและกำรลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2554 ท ำให ้

บรษัิทมอีตัรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.72 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 0.58 ณ สิน้ปี 2553  
 

งบกระแสเงนิสด 

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน ในปี 2554 ทัง้ส ิน้ 3,038 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 

1,203 ลำ้นบำท หรอื 65.6% จำก 1,835 ลำ้นบำท ในปี 2553 อนัเป็นผลมำจำก 

 ผลกำรด ำเนินงำนทีเ่ตบิโตขึน้ในปี 2554 ดังจะเห็นไดจ้ำกก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนจ ำนวน 253 

ลำ้นบำท ในปี 2554 ในขณะทีใ่นปี 2553 บรษัิทขำดทนุจำกกำรด ำเนนิงำนเป็นจ ำนวน 624 ลำ้น
บำท  

 กำรช ำระคำ่อนุญำตใหด้ ำเนนิกำรประจ ำปีที ่18 ทีค่ำ้งจ่ำยเต็มจ ำนวนเป็นจ ำนวน 415 ลำ้นบำท ใน

ครึง่ปีแรกปี 2553 ในขณะที ่ปี 2554 ไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยรำยกำรนี ้ 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพือ่กำรลงทนุ ในปี 2554 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 2,369 ลำ้นบำท โดยมำกเป็นเงนิสดจ่ำย

ส ำหรับซื้อสนิทรัพย์โครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ส ำหรับกำรขยำยธุรกจิ

กระแสเงนิสดสทุธิ
ไดม้ำจำกกจิกรรม
ด ำเนนิงำนเตบิโตขึน้ 
65.6% จำกผลกำร
ด ำเนนิงำนทีเ่ตบิโตขึน้ 
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โทรศัพท ์และเงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้อุปกรณ์ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรดำวเทยีม ในขณะทีใ่นปี 2553 บรษัิทมี
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพือ่กำรลงทนุเป็นจ ำนวน 571 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ ในปี 2554 จ ำนวน 931 ลำ้นบำท อนัเป็นผลมำจำก 

 เงนิสดรับจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 1,628 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิกูย้มืส ำหรับโครงกำร

ดำวเทยีมไทยคม 6  

สทุธกิบั 

 ดอกเบีย้จำ่ยจ ำนวน 464 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญเ่ป็นดอกเบีย้จำ่ยส ำหรับหุน้กูร้ะยะยำว  

 กำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 310 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่เป็นกำรช ำระคนืเงนิกูข้องไอพเีอ 

ดทีวี ีเอ็มโฟน และแอลทซี ี

ในขณะทีใ่นปี 2553 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหำเงนิเป็นจ ำนวน 786 ลำ้นบำท 

บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2554 ทัง้ส ิน้ 2,866 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสำรชดุนีอ้ำจจะมขีอ้มลูบำงสว่นทีเ่กีย่วกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร

ทำงดำ้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอยำ่งของค ำทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็น

ตน้   แมว้ำ่ประมำณกำรดังกลำ่วจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไม่สำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำว

จะเกดิขึน้ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวงัในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


