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PR-TC006/2556 

ไทยคมผลประกอบการโต 265% 

พลกิท าก าไรไดเ้ป็นคร ัง้แรกในรอบ 5 ปี!! 

ก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการปี 2555   786 ลา้นบาท 

และก าไรสทุธริวม 174 ลา้นบาท 

14 กมุภาพันธ ์2556 

 บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ประกาศผลการด าเนนิงานปี 2555 ดว้ยก าไรสทุธริวม 174 ลา้นบาท โดย

มกี าไรสทุธริวมจากการด าเนนิการ 544 ลา้นบาท และก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 786 ลา้นบาท คดิเป็น

การเตบิโตของผลประกอบการในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 265% เมือ่เทยีบกบัการขาดทุน 476 ลา้นบาทในปี 2554 

 นางศภุจ ีสุธรรมพนัธุ ์ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ.ไทยคม เปิดเผย

ว่า "เมือ่ปี 2554 บรษัิทฯ ตัง้เป้าหมายทีจ่ะพลกิผลประกอบการใหม้กี าไร และในปี 2555 เราไดป้ระสบความส าเร็จ 

และยงัไดว้างรากฐานทีส่ าคัญของการเตบิโตตอ่ไปในอนาคต  บรษัิทฯ สามารถพลกิผลประกอบการใหท้ าก าไรสทุธิ

รวมเป็นครัง้แรกไดใ้นรอบ 5 ปี และเมือ่วันที ่13 กมุภาพันธ ์คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้มีตใิหเ้สนอจ่ายเงนิปันผล

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 0.40 บาทตอ่หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 253 ของก าไรสทุธริวม หรอืรอ้ยละ 56 ของก าไรสทุธจิากงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญประจ าปีของผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิท ทีจ่ะมขี ึน้ในเดอืนมนีาคมนีอ้กีครัง้หนึง่” 

 บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมในปี 2555 ทัง้ส ิน้ 7,266 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.7 จากปี 

2554 โดยรายไดห้ลักกวา่รอ้ยละ 86 ยงัคงมาจากธรุกจิดาวเทยีม โดยทีม่รีายไดจ้ากการใหบ้รกิารวงโคจรดาวเทยีม

และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งทัง้ส ิน้ 6,279 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.5 จากปีกอ่น อันเป็นผลมาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้รอ้ย

ละ 13.8 จากการเตบิโตของธุรกจิโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมและการใหบ้รกิารเสรมิแกลู่กคา้ของดาวเทยีมไทยคม 5 

และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 7.7 จากการรับรูร้ายไดต้ลอดปีของ

การใหบ้รกิารแกล่กูคา้ตามสญัญาทีเ่กดิขึน้ในปี 2554 เชน่ การใหบ้รกิารแก ่ซอฟทแ์บงค ์เมยีแซท และเอ็นบเีอ็น โค 

 “ความส าเร็จในปีทีผ่า่นมาจะเป็นรากฐานทีแ่ข็งแกรง่ของการเตบิโตในปี 2556 และปีตอ่ๆไป ธรุกจิดาวเทยีม

ของไทยคมมแีนวโนม้การเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง โดยธรุกจิดาวเทยีมเป็นสว่นทีท่ ารายไดห้ลักใหบ้รษัิทฯ ถงึรอ้ยละ 86 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัสามารถขายชอ่งสญัญาณของดาวเทยีมไทยคม 6 ล่วงหนา้ไดแ้ลว้ถงึรอ้ยละ 40 ทัง้นี้ จะเห็น

การเตบิโตอยา่งรวดเร็วและชดัเจนขึน้อกีหลังการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจรในปีนี้ รวมถงึดาวเทยีมไทยคม 

7 ในปี 2557” 

 นอกจากนี้ เมือ่เดอืนมกราคม 2556 ทีผ่่านมา เอ็มโฟน ซึง่เป็นบรษัิทในเครอืของเชนนงิตัน ไดแ้จง้ขอปิด

กจิการต่อหน่วยงานผูเ้กี่ยวขอ้งในประเทศกัมพูชาและขณะนี้อยู่ในกระบวนการพจิารณาตามขัน้ตอน หากได ้

ด าเนนิการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ไทยคมก็จะไมต่อ้งแบกรับผลกระทบจากการขาดทนุของเอ็มโฟนตอ่ไปในปี 2556 
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 ทัง้นี้ ในปี 2555 ทีผ่่านมา ไทยคมไดป้ระสบความส าเร็จทีส่ าคัญหลายประการ เชน่ การไดรั้บใบอนุญาต

ประกอบกจิการดาวเทยีม จากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสทช), การประสบความส าเร็จในการรักษาวงโคจรดาวเทยีมของประเทศไทยทีต่ าแหน่ง 50.5 องศาตะวันออก, 

การบรรลขุอ้ตกลงกรอบขอ้ก าหนดการขายชอ่งสญัญาณไอพสีตารใ์นประเทศจนี (Framework Agreement) กบั ไช

น่า เทเลคอม แซทเทลไลท ์(China Telecom Satellite) และ ซเีนอรโ์ทน คอมมวินเิคชัน่ คอรป์อเรชัน่ (Synertone 

Communication Corporation) ซึง่ปรมิาณชอ่งสญัญาณไอพสีตารใ์นประเทศจนีคดิเป็นประมาณ 24% ของปรมิาณ

ชอ่งสญัญาณทัง้หมดของดาวเทยีมไอพสีตาร ์นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัประสบความส าเร็จจากการใหบ้รกิารลูกคา้แบบ

ครบวงจร (End-to-end services) เชน่โปรเจคท ์e-cinema เป็นครัง้แรกของประเทศไทยและเอเชยีแปซฟิิค 

 นอกจากนี้ ในปี 2555 ไอพสีตาร ์ยังไดรั้บรางวัลจากส านักงานกจิการโทรคมนาคมเขตคันโต กระทรวง

กจิการภายในและการสือ่สาร (Ministry of Internal Affairs and Communications: MIC) ของประเทศญีปุ่่ น  เนือ่ง

ในโอกาสวันคลืน่วทิยแุห่งชาต ิ(Radio Wave Day) ประจ าปี 2555 จากผลงานของไอพสีตาร ์ในการเขา้สนับสนุน

เป็นโครงขา่ยสือ่สารในบรเิวณพืน้ทีภ่ัยพบิัตจิากการเกดิแผ่นดนิไหวทางภาคตะวันออกของญีปุ่่ นและจากพายไุตฝุ้่ น

หมายเลข 12 ในปี 2554 โดยไอพสีตารถ์อืเป็นบรษัิทแรกในเอเชยีทีไ่ดรั้บรางวัลดังกล่าวในวันคลืน่วทิยแุห่งชาติ

ของ MIC ทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 64 ปี ทัง้นี ้ไอพสีตารย์งัไดรั้บการจัดอนัดับจาก นอรท์เธริน์ สกาย รเีสริช์ 

(Northern Sky Research-NSR) ซึง่เป็นหน่วยงานผูจั้ดท าการส ารวจขอ้มลูของอตุสาหกรรมดาวเทยีมทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับทั่วโลก  ว่าไอพสีตารส์ามารถครองสว่นแบง่การตลาดเป็นอันดับ 1 ในบรกิาร High Through-put Satellite 

(HTS) ของโลก โดยมสีว่นแบง่การตลาดถงึ 24% ของปรมิาณการใชช้อ่งสญัญาณทั่วโลก 


