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1. ภำพรวม 

ในไตรมาส 1/2556 บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้รวมท้ังส้ิน 1,913 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท หรือ 5.1% จาก 1,820 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 โดยมีการเติบโตของรายได้

จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาว ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเพิ่มขึ้น และต้นทุนจาก
ธุรกิจดาวเทียมท่ีลดลง 

นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง ส่งผล

ให้บริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินต่อเนื่อง 382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221 ล้านบาท หรือ 137.3% จาก 
161 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 และหากรวมผลขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษัท เอ็มโฟน จ ากัด 

(เอ็มโฟน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน จะท าให้บริษัทมีก าไรสุทธิท้ังส้ิน 330 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น ในไตรมาส 1/2556 และ 42 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1/2556 จ านวน 193 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

0.18 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท จาก 39 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555  

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ

จัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 438 ล้านบาท เงินปันผล

ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 

 
 

2. ภำพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจบริกำรวงจรดำวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับดำวเทียม 

บริษัทได้เซ็นสัญญาการให้บริการไอพีสตาร์ (Definitive Agreement) ร่วมกับ ซีเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น และไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ เพื่อให้บริการช่องสัญญาณไอพีสตาร์ท้ังหมดในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประมาณ 24% ของปริมาณช่องสัญญาณท้ังหมดของดาวเทียมไอพีสตาร์ 
โดยความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นประโยชน์กับท้ังสามฝ่าย โดยนอกจากจะท าให้บริษัทประสบความสาเร็จ

อีกขั้นในการบรรลุเป้าหมายการใช้ช่องสัญญาณจนเกินจุดคุ้มทุนที่ก าหนดแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ให้พันธมิตร สามารถขยายโครงข่ายระบบส่ือสารไปท่ัวประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบการให้บริการ

ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการต่อสัญญาเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์เพิ่มตั้งแต่ปี 

2556 ถึงปี 2564 และเป็นการขยายปริมาณการใช้งานเพิ่มเติม เพื่อเสริมศักยภาพความเป็นผู้น าด้าน
ธุรกิจบรอดแบนด์ของทีโอทีในประเทศไทย รองรับการให้บริการสาธารณประโยชน์ในโครงการภาครัฐ

ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยทีโอทียังคงได้รับสิทธิ์เป็นผู้ให้บริการหลักของดาวเทียมไอพีสตาร์แต่เพียงผู้
เดียวในประเทศไทย 

ส าหรับการให้บริการไอพีสตาร์ในประเทศออสเตรเลีย บริษัท เอ็นบีเอ็น จ ากัด มีปริมาณการใช้แบนด์วิธ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งให้ผลให้รายได้จากการให้บริการแบนด์วิธไอพีสตาร์ในประเทศออสเตรเลีย
เพิ่มขึ้น 

ดาวเทียมไทยคม 6 อยู่ในระหว่างการทดสอบขั้นสุดท้าย และจากความต้องการใช้บริการดาวเทียมของ

ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมรายใหญ่ในประเทศไทยและอินเดียได้ให้ความไว้วางใจเซ็นสัญญาจองใช้ดาวเทียมไทยคม 6 
ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน มีการเซ็นสัญญาจองใช้ช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 6 แล้วประมาณ 

60% ของจ านวนช่องสัญญาณทั้งหมด  
 

ธุรกิจบริกำรโทรศัพท์ 

ณ สิ้นไตรมาส 1/2556 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด (แอลทีซี) มีจ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์

ในระบบรวมท้ังส้ินประมาณ 1,389,618 ราย เพิ่มขึ้นจาก 1,319,027 ราย ณ ส้ินไตรมาส 1/2555 แม้ว่าใน

ไตรมาส 3/2555 แอลทีซีมีจ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ลดลงจากไตรมาส 1/2555 จากการท่ีผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท าให้ลูกค้าท่ีถือหมายเลขโทรศัพท์ไว้หลาย

เบอร์คงรักษาไว้แต่หมายเลขท่ีใช้ปกติ แต่จากการท่ีแอลทีซีส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้บริการ
และตัวแทนจ าหน่าย การมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ประกอบกับการขยายโครงข่ายอย่างเหมาะสม

เพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ส่งผลให้แอลทีซีมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เพิ่มขึ้นมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยแอลทีซียังคงเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ
ลาว 
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เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลกัมพูชาได้มีค าส่ังแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งมีผลท าให้ 

เอ็มโฟน อยู่ภายใต้การควบคุมของศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลท าให้

กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุมในเอ็มโฟน และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ศาลกัมพูชาได้มีค าส่ังให้

เอ็มโฟนเข้าสู่ขั้นตอนการเลิกกิจการตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา และมีค าส่ังให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ท้ังนี้ การปิดกิจการของเอ็มโฟนจะไม่ส่งผลกระทบทาง

การเงินอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2556 เนื่องจาก
บริษัทได้ตั้งส ารองการด้อยค่าสินทรัพย์สุทธิของเอ็มโฟนไว้ครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันท่ี  31 ธันวาคม 2555 

และส ารองค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้แล้วในงบการเงินปี 2555 
 

ธุรกิจกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและส่ือ 

ณ ส้ินไตรมาส 1/2556 บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด (ดีทีวี) มียอดจ าหน่ายท่ีผ่านมาแล้วท้ังส้ินประมาณ 
1,415,302 ชุด เพิ่มขึ้น 158,263 ชุด จาก 1,257,039 ณ ส้ินไตรมาส 1/2555 โดยในปัจจุบัน ธุรกิจ

กล่องและจานรับสัญญาณทีวีดาวเทียมยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง อีกท้ังผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม
และเคเบิลทีวีหลายรายได้เริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปิดตัวของดิจิตอลทีวีในทิศทางท่ีแตกต่างกัน

เพื่อการขยายฐานสมาชิก เช่น การแข่งขันด้านคอนเทนต์ การสร้างระบบ Pay TV แบบ prepaid หรือการ

จ าหน่ายกล่องรับสัญญาณแบบไฮบริดท่ีรับชมได้ท้ังระบบดาวเทียมและดิจิตอลทีวี เป็นต้น ในขณะท่ี การ
จ าหน่ายกล่องรับสัญญาณทวีีดาวเทียมมีรายได้ลดลงเนื่องจากการแข่งขันด้านราคา 

ในไตรมาส 1/2556 บริษัท ซี เอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 36.4% 
จากไตรมาส 1/2555 และเพิ่มขึ้น 58.7% จากไตรมาส 4/2555 โดยซีเอสแอลมีการเติบโตของรายได้

จากธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการไอซีที ธุรกิจส่ือโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ และ
ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

 

3. ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลกำรเงินท่ีส ำคัญ 
 

ล้ำนบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  ไตรมำส 
1/56 

ไตรมำส 
4/55 

ไตรมำส 
1/55 

QoQ YoY 

  (%) (%) 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,774 1,860 1,782 -4.6% -0.4% 

ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 62 39 45 59.0% 37.8% 

ต้นทุนขายและการให้บริการ  1,073 1,091 1,179 -1.6% -9.0% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 406 434 305 -6.5% 33.1% 

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ของส่วนการด าเนินงานทีย่กเลิก (51) (76) 41  32.9% -224.4% 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน* 295 335 298 -11.9% -1.0% 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานกอ่น
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา** 811 867 837 -6.5% -3.1% 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ จากการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง 382 249 161  53.4% 137.3% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงาน
ที่ยกเลิกสุทธิจากภาษ ี (51) (125) (119) 59.2% 57.1% 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 330 124  42  166.1% 685.7% 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.11 0.04 172.7% 650.0% 

  *    ก าไรจากการด าเนินงาน = รายได้จากการขายและการให้บริการ – ต้นทุนขายและการให้บริการ – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
**    ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเส่ือมราคา = ก าไรจากการด าเนินงาน + ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร: THCOM                                                                      

3 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

รายได้จากการขายและบริการรวมในไตรมาส 1/2556 ท้ังส้ิน 1,774 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรือ 

0.4% จาก 1,782 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 จากรายได้ท่ีลดลงของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ สุทธิ

กับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจดาวเทียม และจากธุรกิจโทรศัพท ์

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้จากการขายและบริการรวมในไตรมาส 1/2556 ลดลง 86 ล้าน

บาท หรือ 4.6% จาก 1,860 ล้านบาท จากการลดลงของรายได้จากธุรกิจดาวเทียม สุทธิกับการเพิ่มขึ้น

ของรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์ และจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร 
ไตรมำส 
1/56 

ไตรมำส 
4/55 

ไตรมำส 
1/55 

%QoQ %YoY 

บริการดาวเทียมและเกีย่วเนื่อง 1,542 1,633 1,522 -5.6% 1.3% 

บริการโทรศัพท ์ 193 179 177 7.8% 9.0% 

บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่ 59 52 92 13.5% -35.9% 

ปรับปรุงรายการระหว่างกัน (20) (4) (9) -400.0% -122.2% 

รวม 1,774 1,860 1,782 -4.6% -0.4% 

 

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมาส 1/2556 ท้ังส้ิน 1,542 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรือ 1.3% จาก 1,522 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 เป็นผลมาจาก

รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นของธุรกิจการให้บริการดาวเทียมไทยคม 5 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้
จากธุรกิจดาวเทียมในไตรมาส 1/2556 ลดลง 91 ล้านบาท หรือ 5.6% จาก 1,633 ล้านบาท 

รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและ
เกี่ยวเนื่อง 

ไตรมำส 
1/56 

ไตรมำส 
4/55 

ไตรมำส 
1/55 

%QoQ %YoY 

ดาวเทียมไทยคม 5 734 744 683 -1.3% 7.5% 

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 808 889 839 -9.1% -3.7% 

รายได้จากการขาย 62 112 83 -44.6% -25.3% 

รายได้จากการบริการ 746 777 756 -4.0% -1.3% 

รวม 1,542 1,633 1,522 -5.6% 1.3% 

 รายได้จากการให้บริการดาวเทียมดาวเทียมไทยคม 5 ในไตรมาส 1/2556 จ านวน 734 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท หรือ 7.5% จาก 683 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 โดยมีสาเหตุ

หลักจาก 

- การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการเสริมต่างๆ ได้แก่ การให้บริการเทเลพอร์ต เช่น 
บริการเล่นเทปบันทึกรายการ และบริการบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

- รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นจากการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ส าหรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแก่
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  

สุทธิกับ 

- รายได้ท่ีลดลงจากการท่ีค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเหรียญสหรัฐ  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้จากการให้บริการดาวเทียมดาวเทียมไทยคม 5 ลดลง 
10 ล้านบาท หรือ 1.3% จาก 744 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการท่ีค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็ง

ค่าขึ้นต่อเหรียญสหรัฐ สุทธิกับรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นจากการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ส าหรับส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

 รายได้จากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 1/2556 จ านวน 808 ล้าน

บาท ลดลง 31 ล้านบาท หรือ 3.7% จาก 839 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 เนื่องจาก 

- รายได้จากการให้บริการในไตรมาส 1/2556 จ านวน 746 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท 

หรือ 1.3% จาก 756 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 เป็นผลมาจากการท่ีค่าเงินบาทมีการ
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ี ปริมาณการใช้งานแบนด์วิธเพิ่มขึ้น โดยมาก

ในประเทศพม่า นิวซีแลนด์ จีน ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา และอินโดนีเซีย 

รายได้จากไทยคม 5 
เพิ่มขึ้น 7.5% YoY 
จากรายได้การ
ให้บริการเทเลพอร์ต 
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- รายได้จากการขายในไตรมาส 1/2556 จ านวน 62 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท หรือ 
25.3% จาก 83 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 เนื่องจากรายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์

ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์ (User Terminal) ลดลง อันเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นท่ีการเพิ่ม

ยอดขายของแบนด์วิธ โดยการเปิดให้ระบบและอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางของผู้ผลิตรายอ่ืน
สามารถท างานร่วมกับระบบไอพีสตาร์ได้  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้จากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ลดลง 
81 ล้านบาท หรือ 9.1% จาก 889 ล้านบาท เนื่องจาก 

- รายได้จากการให้บริการในไตรมาส 1/2556 ลดลง 31 ล้านบาท หรือ 4.0% จาก 777 

ล้านบาท ในไตรมาส 4/2555 มีสาเหตุหลักจากการท่ีค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้น
ต่อเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ี ปริมาณการใช้งานแบนด์วิธเพิ่มขึ้น 

- รายได้จากการขายในไตรมาส 1/2556 ลดลง 50 ล้านบาท หรือ 44.6% จาก 112 ล้าน

บาท ในไตรมาส 4/2555 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการจ าหน่าย UT 
และการลดลงของรายได้จากการขายอุปกรณ์ส าหรับสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินใน

ประเทศมาเลเซีย และเมียนมาร์ 

 

รายได้จากการให้บริการระบบโทรศัพท์ 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในประเทศลาวในไตรมาส 1/2556 ท้ังส้ิน 193 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือ 9.0% จาก 177 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 และเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรือ 

7.8% จาก 179 ล้านบาท ในไตรมาสก่อน มีสาเหตุหลักจาก 

 การเพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี อันเป็นผลมาจากกิจกรรมและรายการ

ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้บริการและตัวแทนจ าหน่าย และการมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมี

คุณภาพ ท าให้แอลทีซีมีจ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ และรายได้ต่อผู้ใช้บริการ (ARPU) เพิ่มขึ้น  

 การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการโทรศัพทร์ะหว่างประเทศ และการให้บริการโทรข้ามแดน

อัตโนมัติ  

 

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือ 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 1/2556 ท้ังส้ิน 59 ล้านบาท ลดลง 33 

ล้านบาท หรือ 35.9% จาก 92 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จาก
ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี ตามยอดจ าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี

ท่ีลดลง และการปรับราคาขายลงให้เหมาะสมกับตลาด โดย ณ ส้ินไตรมาส 1/2556 บริษัทมียอดจ าหน่าย
อุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวีท่ีผ่านมาแล้วท้ังส้ินประมาณ 1,415,302 ชุด เพิ่มขึ้น 158,263 ชุด 

จาก 1,257,039 ณ สิ้นไตรมาส 1/2555 

ในขณะท่ี รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวท่ีให้บริการโดยแอลทีซีในไตรมาส 1/2556 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2555 จากจ านวนผู้ใช้บริการท่ีมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์ไร้สาย HSPA ท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 1/2556 เพิ่มขึ้น 
7 ล้านบาท หรือ 13.5% จาก 52 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากรายได้จากการท่ีดีทีวีให้บริการท าการตลาด

ให้กับบริษัทในเครือ และรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวท่ีให้บริการโดยแอลทีซีใน
ไตรมาส 1/2556 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2555 จากจ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สาย 

HSPA ท่ีมากขึ้น  

 

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 

บริษัทมีต้นทุนรวมในไตรมาส 1/2556 ท้ังส้ิน 1,073 ล้านบาท ลดลง 106 ล้านบาท หรือ 9.0% จาก 
1,179 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 จากการลดลงของต้นทุนการให้บริการดาวเทียม และการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและส่ือ สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ โดยสัดส่วนต้นทุนรวมต่อรายได้

จากการขายและบริการรวมเท่ากับ 60.5% ในไตรมาส 1/2556 ลดลงจาก 66.2% ในไตรมาส 1/2555  

และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ต้นทุนรวมในไตรมาส 1/2556 ลดลง 18 ล้านบาท หรือ 1.6% จาก 

1,091 ล้านบาท จากการลดลงของต้นทุนการให้บริการดาวเทียม สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการ
ให้บริการโทรศัพท์ และการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือ 

 

รายได้จากการ
ให้บริการโทรศัพท์
เพิ่มขึ้น 9.0% YoY 
และ 7.8% QoQ 
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ต้นทนุขำยและกำรให้บรกิำร 
ไตรมำส 
1/56 

ไตรมำส 
4/55 

ไตรมำส 
1/55 

%QoQ %YoY 

บริการดาวเทียมและเกีย่วเนื่อง 910 943 1,017 -3.5% -10.5% 

บริการโทรศัพท ์ 115 92 93 25.0% 23.7% 

บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่ 57 54 84 5.6% -32.1% 

ปรับปรุงรายการระหว่างกัน (9) 2 (15) -550.0% 40.0% 

รวม 1,073 1,091 1,179 -1.6% -9.0% 

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 

ต้นทุนการให้บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมาส 1/2556 มีจ านวนท้ังส้ิน 910 ล้าน
บาท ลดลง 107 ล้านบาท หรือ 10.5% จาก 1,017 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 และลดลง 33 ล้าน

บาท หรือ 3.5% จาก 943 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2555  

ต้นทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนื่อง 
ไตรมำส 
1/56 

ไตรมำส 
4/55 

ไตรมำส 
1/55 

%QoQ %YoY 

ดาวเทียมไทยคม 5 272 261 249 4.2% 9.2% 

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 638 682 768 -6.5% -16.9% 

รวม 910 943 1,017 -3.5% -10.5% 

 

 ต้นทุนในการให้บริการดาวเทียมไทยคม 5 ในไตรมาส 1/2556 มีจ านวนท้ังส้ิน 272 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือ 9.2% จาก 249 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 และเพิ่มขึ้น 11 ล้าน
บาท หรือ 4.2% จาก 261 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2555 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ

ต้นทุนค่าอุปกรณ์ส าหรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมเช่าซื้อ 

 ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 1/2556 จ านวน 638 ล้านบาท 

ลดลง 130 ล้านบาท หรือ 16.9% จาก 768 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 มีสาเหตุหลักจากการ

ลดลงของค่าด าเนินการสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินในประเทศจีน  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ลดง 44 

ล้านบาท หรือ 6.5% จาก 682 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2555 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของ

ต้นทุนอุปกรณ์ส าหรับสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินและต้นทุนการขายอุปกรณ์ผู้ใช้
ปลายทางไอพีสตาร์ตามยอดขายท่ีลดลง 

 

ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์  

ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ในประเทศลาวในไตรมาส 1/2556 จ านวนท้ังส้ิน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 

ล้านบาท หรือ 23.7% จาก 93 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 และเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือ 25.0% จาก 
92 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2555 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการโทรข้ามแดน

อัตโนมัติ 
 

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือ 

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 1/2556 จ านวนท้ังส้ิน 57 ล้านบาท ลดลง 27 ล้าน
บาท หรือ 32.1% จาก 84 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 มีสาเหตุหลักจากต้นทุนการจ าหน่ายอุปกรณ์รับ

สัญญาณดาวเทียมดีทีวีท่ีลดลง ตามการลดลงของรายได้ ในขณะท่ีต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและ
ส่ือเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือ 5.6% จาก 54 ล้านบาท ในไตรมาสก่อน 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (SG&A) ในไตรมาส 

1/2556 รวมท้ังส้ิน 406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท หรือ 33.1% จาก 305 ล้านบาท ในไตรมาส 
1/2555 โดยมากมาจากธุรกิจดาวเทียม ท่ีมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 

และการบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาส 1/2556 ในขณะท่ี ในไตรมาส 1/2555 มีการกลับรายการ

ต้นทุนจากการ
ให้บริการดาวเทียมใน
ไตรมาส 1/2556 
ลดลง 10.5% YoY 
และ 3.5% QoQ 
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ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกค้าไอพีสตาร์ ในขณะท่ี ธุรกิจโทรศัพท์ มีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
พนักงาน และธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ SG&A ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1/2555 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน SG&A ลดลง 28 ล้านบาท หรือ 6.5% จาก 434 ล้านบาท โดยมากมา

จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ ท่ีมีการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย 
 

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 

ในไตรมาส 1/2556 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังส้ิน 119 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกู้ยืมส าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 จาก

การท่ีค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น  
 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในไตรมาส 1/2556 บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมกลุ่มซีเอสแอลท้ังส้ิน 62 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือ 37.8% จาก 45 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 และเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือ 

59% จาก 39 ล้านบาท ในไตรมาสก่อน เนื่องจากซีเอสแอลมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 36.4% จากไตรมาส 
1/2555 และ 58.7% จากไตรมาส 4/2555 มีสาเหตุหลักจาก  

 ก าไรจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น จากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต

และบริการไอซีที ธุรกิจส่ือโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ และธุรกิจการให้บริการข้อมูล
ด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 รายการพิเศษ (สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทางภาษี) จ านวน 23 ล้านบาท เป็นการได้รับส่วนลดค่า

เช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผ่านมาระหว่างบริษัทกับผู้ให้บริการ 

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ในไตรมาส 1/2556 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินท้ังส้ิน 66 ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท หรือ 41.1% จาก 
112 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนเงินต้นของหุ้นกู้ระยะยาวจ านวน 3,300 ล้านบาท 

ซึ่งครบก าหนดไถ่ถอนท้ังจ านวนไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ท าให้ดอกเบ้ียจากหุ้นกู้ระยะยาวในไตร

มาส 1/2556 ลดลงจากในไตรมาส 1/2555 โดยต้นทุนทางการเงินส่วนมากในไตรมาส 1/2556 เกิดจาก
ดอกเบ้ียจากหุ้นกู้ระยะยาวจ านวน 3,700 ล้านบาท ท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนท้ังจ านวนในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 

2557 
 

ภำษีเงินได้ 

ในไตรมาส 1/2556 บริษัทบันทึกภาระภาษีเงินได้เป็นจ านวนท้ังส้ิน 99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท 

หรือ 47.8% จาก 67 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555  

 

ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกสุทธิจำกภำษี 

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2555 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อน าเสนอการด าเนินงานของเอ็มโฟนส าหรับงวด ภายใต้หัวข้อ 

ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษี เป็นรายการแยกต่างหากจากการด าเนินงาน

ต่อเนื่อง โดยเอ็มโฟนมีผลขาดทุนสุทธิจากภาษีจ านวน 51 ล้านบาท ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม ถึงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556 (วันท่ีสูญเสียอ านาจการควบคุม) ลดลง 68 ล้านบาท หรือ 57.1% 

จากขาดทุนสุทธิจ านวน 119 ล้านบาท ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 

 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงิน 

ณ ส้ินไตรมาส 1/2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 24,405 ล้านบาท ลดลง 1,406 ล้านบาท หรือ 5.4% จาก 
25,811 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 มีสาเหตุหลักจาก 

 การตัดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อยกเลิก ออกจากงบการเงินรวมส าหรับงวดส้ินสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2556 เนื่องจากกลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุมในเอ็มโฟนเมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2556 
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 ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ  

สุทธิกับ 

 การซื้อสินทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ส าหรับการขยายธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจโทรศัพท์ใน
ประเทศลาว 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ 

สินทรพัย ์ 31 มีนำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 

  จ ำนวน ร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ 

  (ล้ำนบำท) สินทรพัย์รวม (ล้ำนบำท) สินทรพัย์รวม 

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,885 20.0 5,809 22.5 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 442 1.8 456 1.8 

อาคารและอุปกรณ ์ 5,663 23.2 5,647 21.9 

อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

11,149 45.7 11,482 44.5 

 
สภำพคล่อง 

ณ ส้ินไตรมาส 1/2556 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 1.82 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 
1.51 เท่า ณ สิ้นปี 2555 มีสาเหตุหลักจากเงินสดท่ีเพิ่มขึ้น 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัทบันทึกเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียในกลุ่มซีเอสแอลในรายการเงินลงทุน โดย ณ ส้ินไตรมาส 

1/2556 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมท้ังส้ิน 442 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาท หรือ 3.1% จาก 456 
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เนื่องจากรายได้เงินปันผลจากซีเอสแอลจ านวน 75 ล้านบาท สุทธิกับการรับรู้ผล

ประกอบการของ CSL ในไตรมาส 1/2556 ตามสัดส่วนจ านวน 62 ล้านบาท 
 

อำคำรและอุปกรณ์ 

บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์สุทธิ (PPE) ณ ส้ินไตรมาส 1/2556 ท้ังส้ิน 5,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้าน
บาท หรือ 0.3% จาก 5,647 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 มีสาเหตุหลักจาก 

 การซื้อสินทรัพย์เพิ่มในไตรมาส 1/2556 จ านวน 215 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้างส าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และสินทรัพย์ส าหรับการขยายธุรกิจ
โทรศัพทใ์นประเทศลาว  

สุทธิกับ 

 ค่าเส่ือมราคา/ค่าตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ในไตรมาส 1/2556 จ านวน 147 ล้านบาท 

 

อำคำรและอุปกรณ์ภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 

บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการสุทธิ ณ ส้ินไตรมาส 1/2556 ท้ังส้ิน 
11,149 ล้านบาท ลดลง 333 ล้านบาท หรือ 2.9% จาก ณ ส้ินปี 2555 ท่ีมีจ านวนท้ังส้ิน 11,482 ล้าน

บาท มีสาเหตุหลักจากค่าเส่ือมราคาในไตรมาส 1/2556 
 

เงินกู้ยืม และ ส่วนของเจ้ำของ 

ณ สิ้นไตรมาส 1/2556 บริษัทมีเงินกู้ยืมสุทธิท้ังส้ิน 7,122 ล้านบาท ลดลง 39 ล้านบาท จาก 7,161 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2555 สาเหตุหลักจากก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 155 ล้านบาท สุทธิกับ การเพิ่มขึ้น

ของเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 86 ล้านบาท ส่วนมากเป็นเงินกู้ส าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 

ณ ส้ินไตรมาส 1/2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 14,090 ล้านบาท ลดลง 149 ล้านบาท จาก 

14,239 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 มีสาเหตุหลักจาก 

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 438 ล้านบาท 

 ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 41 ล้านบาท  
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สุทธิกับ 

 ก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จ านวน 330 ล้านบาท  

จากการลดลงของมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมและส่วนของผู้ถือหุ้นในไตรมาส 1/2556 ท าให้บริษัทมี

อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนทุน 0.51 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.50 ณ สิ้นปี 2555  

 

งบกระแสเงินสด 

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน ในไตรมาส 1/2556 ท้ังส้ิน 925 ล้านบาท ลดลง 
390 ล้านบาท หรือ 29.7% จาก 1,315 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของ

เงินรับค่าบริการล่วงหน้าจากลูกค้าไอพีตาร์ เนื่องจากในปี 2556 บริษัทจะได้รับเงินค่าบริการไอพีสตาร์
ล่วงหน้าจากลูกค้าในประเทศไทยในไตรมาส 2/2556 และไตรมาส 4/2556 ในขณะท่ีบริษัทได้รับเงิน

ค่าบริการล่วงหน้าในไตรมาส 1/2555 ส าหรับปี 2555 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปเพื่อการลงทุน ในไตรมาส 1/2556 จ านวนท้ังส้ิน 195 ล้านบาท โดยมากเป็นเงิน
สดจ่ายส าหรับซื้อสินทรัพย์โครงการดาวเทียมไทยคม 6 และเพื่อซื้อสินทรัพย์ส าหรับขยายธุรกิจโทรศัพท์

ในประเทศลาว ในขณะท่ีในไตรมาส 1/2555 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปเพื่อการลงทุนเป็นจ านวน 
501 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในไตรมาส 1/2556 จ านวน 25 ล้านบาท โดยมากเป็นเงิน

สดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 สุทธิกับ การจ่ายดอกเบ้ีย ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุ้นกู้ระยะยาว และดอกเบ้ียจ่ายส าหรับเงินกู้ยืมส าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 

6 ในขณะท่ีในไตรมาส 1/2555 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจ านวน 112 
ล้านบาท 

บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ท้ังส้ิน 3,006 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชุดน้ีอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการ

ทางด้านธุรกิจในส่วนอื่นๆ)   ตัวอย่างของค าที่ใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เช่ือว่า”  เป็น

ต้น   แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน  บริษัทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าว

จะเกิดขึ้นตรงตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต  ดังน้ันผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น  


