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1. ภำพรวม 

ในปี 2556 บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรทัง้ส ิน้ 7,896 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้ 630 ลำ้นบำท หรอื 8.7% จำก 7,266 ลำ้นบำท ในปี 2555 จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิดำวเทยีม

และธุรกจิใหบ้รกิำรโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลำว ประกอบกับกำรบรหิำรตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิำพ สง่ผลให ้
ในปี 2556 บรษัิทมผีลก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (EBIT) 1,611 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 276 ลำ้นบำท หรอื 20.7% จำก 

1,335 ลำ้นบำท ในปี 2555 และมกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนนิงำนจ ำนวน 3,952 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 500 ลำ้น
บำท หรอื 14.5% จำก 3,452 ลำ้นบำท ในปี 2555  

บรษัิทมกี ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่งในปี 2556 จ ำนวน 1,179 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 497 ลำ้นบำท หรอื 72.9% 

จำก 682 ลำ้นบำท ในปี 2555 จำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ กำรบรหิำรตน้ทนุอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตน้ทนุทำงกำรเงนิทีล่ดลง 

และหำกรวมผลขำดทนุจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิจ ำนวน 51 ลำ้นบำท บรษัิทจะมกี ำไรสทุธ ิ1,128 ลำ้นบำท ในปี 
2556 เพิม่ขึน้ 954 ลำ้นบำท หรอื 548.3% จำก 174 ลำ้นบำท ในปี 2555 ซึง่รวมผลขำดทนุกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ

จ ำนวน 508 ลำ้นบำท 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร บรษัิทมกี ำไรสทุธสิ ำหรับปี 2556 จ ำนวน 802 ลำ้นบำท (หรอืคดิเป็น 0.73 บำทต่อหุน้) 

เพิม่ขึน้ 16 ลำ้นบำท หรอื 2.0% จำก 786 ลำ้นบำท (หรอืคดิเป็น 0.72 บำทตอ่หุน้) ในปี 2555  

เมือ่วนัที ่29 มกรำคม 2557 ทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ลำว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกัด (แอลทซี)ี มมีตอินุมัติ
ใหจ้ำ่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้จำกผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2556 ของแอลทซี ีเป็นจ ำนวนเงนิ 15 ลำ้นดอลลำรส์หรัฐฯ 

เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกัด (มหำชน)  

(ซเีอสแอล) มมีตเิสนอใหจ้ำ่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้จำกก ำไรของผลกำรด ำเนนิงำนครึง่ปีหลังประจ ำปี พ.ศ. 2556 ใน
อัตรำหุน้ละ 0.35 บำท ทัง้นี้เงนิปันผลเสนอจ่ำยดังกลำ่วจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมัตจิำกทีป่ระชมุสำมัญประจ ำปีของผูถ้อื

หุน้ของบรษัิททีจ่ะมขี ึน้ในวนัที ่27 มนีำคม 2557 

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของบรษัิท เมือ่วนัที ่13 กมุภำพันธ ์2557 กรรมกำรมมีตอินุมัตกิำรจัดสรรเงนิปันผลในอัตรำหุน้

ละ 0.45 บำทตอ่หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิทัง้ส ิน้ 493 ลำ้นบำท ทัง้นี้กำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลดังกลำ่วจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมัติ
จำกทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

ในปี 2556 บรษัิทไดเ้นน้ท ำกำรตลำดโทรทศันผ์ำ่นดำวเทยีมทัง้ในและตำ่งประเทศ เป็นผลใหธุ้รกจิกำรแพร่สญัญำณ
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทยีมของบริษัทเตบิโตขึน้อย่ำงมำก โดยในเดอืนสงิหำคม 2556 บริษัทไดจั้ดหำดำวเทยีมมำ

ใหบ้รกิำรทีต่ ำแหน่ง 78.5 องศำตะวนัออก เป็นกำรชัว่ครำวกอ่นกำรสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร เพือ่ใหบ้รกิำร

รองรับควำมตอ้งกำรของกลุม่ผูป้ระกอบกำรโทรทศัน์ผำ่นดำวเทยีมในประเทศไทยและเมยีนมำร์ทีเ่ตบิโตขึน้ 

เมือ่วันที ่ 6 มกรำคม 2557 บรษัิทประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร ดว้ยจรวดขนสง่

ฟอลคอน 9 ของบรษัิท สเปซ เอ็กซพลอเรชัน่ เทคโนโลยสี ์ คอรป์อเรชัน่ (Space Exploration Technologies 
Corporation- SPACE X) ณ แหลมคำนำเวอรัล รัฐฟลอรดิำ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ โดยดำวเทยีมไทยคม 6 เป็น

ดำวเทยีมขนำดกลำงรุ่น Star 2.3 จัดสรำ้งโดย บรษัิท ออบทิอล ไซเอนซส์ คอรป์อเรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ มี

จ ำนวนชอ่งสญัญำณทัง้สิน้ 33 ทรำนสพอนเดอร ์(36-MHz transponder equivalents) โดยแบง่เป็นชอ่งสญัญำณซ-ี
แบนด ์จ ำนวน 24 ทรำนสพอนเดอร์ และชอ่งสญัญำณเคยู-แบนด ์จ ำนวน 9 ทรำนสพอนเดอร ์โดยดำวเทยีมไทยคม 

6 จะชว่ยรองรับกำรเปิดปรำกฏกำรณ์ใหม่ของโลกดจิติอล ในกำรรับชมสญัญำณภำพและเสยีงทัง้ในระบบ Standard 
Definition และ High Definition ทีค่มชดัมำกยิง่ขึน้ และยังเป็นดำวเทยีมทีท่ ำใหบ้รษัิทสำมำรถใหบ้รกิำรครอบคลมุ

เอเชยีแปซฟิิค รวมถงึแอฟรกิำ นอกจำกนี้ บรษัิทไดด้ ำเนนิกำรทำงเทคนคิเพื่อทดสอบคณุภำพสญัญำณดำวเทยีม 
และโอนยำ้ยชอ่งสญัญำณของลกูคำ้มำยังดำวเทยีมไทยคม 6 และสง่มอบดำวเทยีมไทยคม 6 ใหเ้ป็นทรัพยส์นิของ

กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรเมือ่วันที ่31 มกรำคม 2557 ก่อนทีจ่ะใหบ้รกิำรดำ้นบรอดคำสตบ์น

ดำวเทยีมไทยคม 6 อยำ่งเต็มรูปแบบตัง้แตว่นัที ่1 กมุภำพันธ ์2557  

ในปี 2556 ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรกำรใชง้ำนแบนดว์ธิไอพีสตำร์เตบิโตขึน้จำกปีก่อน จำกกำรขยำยปริมำณกำรใชง้ำน

เพิม่เตมิของ บรษัิท ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) ทีไ่ดท้ ำกำรต่อสัญญำเชำ่ใชช้อ่งสญัญำณดำวเทยีมไอพสีตำร์ ซึง่เป็น
กำรขยำยปรมิำณกำรใชง้ำนเพิม่เตมิในชอ่งสญัญำณสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดในประเทศไทย และบรษัิท เอ็นบเีอ็น จ ำกัด 

มปีริมำณกำรใชแ้บนดว์ธิเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรใหบ้ริกำรไอพีสตำร์ในประเทศออสเตรเลยี รวมทัง้กำร

ใหบ้รกิำรชอ่งสัญญำณไอพีสตำรท์ัง้หมดในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจนี จำกกำรเซ็นสัญญำกำรใหบ้รกิำรไอพี
สตำร ์(Definitive Agreement) ร่วมกบั ซเีนอรโ์ทน คอมมวินเิคชัน่ คอรป์อเรชัน่ และไชน่ำ เทเลคอม แซทเทลไลท ์

นอกจำกนี ้ปรมิำณกำรใชง้ำนแบนดว์ธิไอพสีตำรใ์นประเทศอนิเดยีและอนิโดนเีซยียังคงเตบิโตขึน้จำกปีกอ่น 
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เมือ่วนัที ่7 กมุภำพันธ ์2557 บรษัิท ไอพสีตำร ์ออสเตรเลยี พทีวีำย จ ำกัด (ไอพเีอ) บรษัิทย่อยของบรษัิท ไดเ้ขำ้ซือ้

หุน้สำมัญของบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซสิเทม พทีวีำย จ ำกัด (โอไรออ้น) จำกบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์
อนิเวสเมน้ท ์จ ำกดั เป็นจ ำนวน 5.96 ลำ้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนของโอไรออ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม

ทัง้ส ิน้ 5.96 ลำ้นดอลลำรอ์อสเตรเลยี เพือ่เป็นกำรขยำยกำรลงทนุและเพิม่โอกำสทำงธุรกจิในกำรเขำ้ถงึกลุม่ลกูคำ้ที่
เป็นหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ดว้ยกำรใหบ้รกิำรชอ่งสัญญำณไอพสีตำร์ในประเทศออสเตรเลยี เพิม่เตมิจำกกำร

ใหบ้ริกำรช่องสัญญำณไอพีสตำร์ส ำหรับโครงข่ำยบรอดแบนด์แห่งชำติของประเทศออสเตรเลีย (National 
Broadband Network: NBN) ซึง่ไอพีเอถือเป็นผูน้ ำกำรใหบ้รกิำรอยู่ในปัจจุบัน ทัง้นี้ โอไรออ้นเป็นบริษัททีม่ี

ประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมในระดับพรีเมีย่ม และมโีซลูชั่นทีส่ำมำรถสนับสนุนกำร

น ำเสนอสนิคำ้และบรกิำรทีม่อียู่ของบรษัิทใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ และจะชว่ยใหก้ำรน ำเสนอกำรบรกิำรลูกคำ้แบบ
ครบวงจร (End-To-End) ของบรษัิทมคีวำมแข็งแกร่งมำกยิง่ขึน้ 

นอกจำกนี้ จำกกำรใชก้ลยุทธ ์Open Access Platform (OAP) ซึง่เป็นระบบเปิดใหบ้รกิำรบรอดแบนดไ์อพีสตำร์
ส ำหรับอุปกรณ์ของผูผ้ลติรำยอืน่ใหส้ำมำรถท ำงำนร่วมกับดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร์) บรษัิทไดพั้ฒนำควำม

ร่วมมือทำงธุรกจิกับพันธมิตรและไดล้งนำมในสัญญำควำมร่วมมือกับพันธมิตรผูจั้ดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ปฏิบัตกิำร

ภำคพืน้ดนิชัน้น ำหลำยๆ รำย โดยควำมร่วมมอืดังกลำ่วนี้จะชว่ยขยำยตลำดกำรใหบ้รกิำรไอพสีตำร ์ดว้ยกำรสนับสนุน
และรองรับกำรใชง้ำนทีม่คีณุสมบตัติำ่งๆ มำกขึน้ และตอบสนองควำมตอ้งกำรใชง้ำนทีห่ลำกหลำยของลกูคำ้ 

 

ธุรกจิบรกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ในปี 2556 ธรุกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลำวเตบิโตขึน้จำกปีกอ่น แอลทซีไีดม้กีำรปรับปรุง
กำรใหบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นระบบ 3G อย่ำงตอ่เนื่อง โดยเฉพำะกำรใหบ้รกิำรดำ้น DATA บนระบบมอืถอืมกีำร

เตบิโตอยำ่งมนัียส ำคัญ และมกีำรขยำยกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นระบบ 4G ในนครหลวงเวยีงจันทน์ โดย ณ 

สิน้ปี 2556 แอลทซีมีจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศพัทใ์นระบบรวมทัง้ส ิน้ประมำณ 1,487,256 รำย เพิม่ขึน้จำก 1,335,598 
รำย ณ สิน้ปี 2555 และในปัจจบุนั ประเทศลำวมผีูป้ระกอบกำรโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ส ิน้ 4 รำย โดยแอลทซียัีงคงเป็น

ผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพทท์ีม่สีว่นแบง่ในตลำดเป็นอันดับหนึง่ นอกจำกนี้ แอลทซีมีจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตเตบิโต
ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่งโดยเฉพำะผูใ้ชบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้ำย HSPA  

เมือ่วนัที ่7 มกรำคม 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของบรษัิท ไดม้มีตเิห็นชอบตำมทีฝ่่ำยบรหิำรของบรษัิท เชนนงิตัน 

อนิเวสเมน้ท ์พทีอี ีจ ำกัด (เชน)  เสนอใหน้ ำบรษัิท เอ็มโฟน จ ำกัด (เอ็มโฟน) เขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำย โดยเมือ่
วนัที ่9 มกรำคม 2556 เอ็มโฟนไดย้ืน่ค ำรอ้งตอ่ศำลในกรุงพนมเปญเพือ่ขอเขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำยตำมกฎหมำย

ของประเทศกัมพูชำ และเมื่อวันที ่14 กุมภำพันธ์ 2556 ศำลกัมพูชำไดม้ีค ำสั่งใหรั้บค ำรอ้งเพื่อน ำเอ็มโฟนเขำ้สู่

ขัน้ตอนกำรปิดกจิกำรแลว้ โดยใหเ้ริม่ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน และแต่งตัง้ Administrator เขำ้มำควบคุมดูแลและ

ด ำเนนิกำรตำ่งๆ ตำมทีก่ฎหมำยของประเทศกัมพูชำก ำหนด ทัง้นี้ กำรปิดกจิกำรของเอ็มโฟนจะไม่สง่ผลกระทบทำง
กำรเงนิอยำ่งมสีำระส ำคัญตอ่งบกำรเงนิรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษัิทในปี 2556 เนื่องจำกบรษัิทไดต้ัง้

ส ำรองขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และส ำรองคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไวแ้ลว้ในงบกำรเงนิปี 2555 

ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรดำ้นไอซีทีของซีเอสแอลในปี 2556 มีกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรใหบ้รกิำรไอซทีแีละคลำวดค์อมพิวเตอร์ ทัง้นี้ เนื่องจำกบรษัิทไดป้รับเปลีย่นทศิทำงจำกผู ้

ใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ต (ISP) มำเป็น ผูใ้หบ้รกิำรไอซที ี(อนิเทอรเ์น็ต คอมพวิเตอร์ และโทรคม) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทีม่กีำรใชง้ำนแบบผสมผสำนของคอมพวิเตอร ์อนิเทอร์เน็ตและกำรสือ่สำรมำกยิง่ขึน้ โดย

จ ำนวนฐำนลูกคำ้จำกกำรใหบ้รกิำรเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ตผ่ำนสำยวงจรเชำ่ (Leased Line) และกำรใหบ้รกิำรศูนย์

ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ต (Internet Data Center: IDC) เตบิโตเพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง 
 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

ในปี 2556 บรษัิท ดทีวี ี เซอรว์สิ จ ำกัด (ดทีวี)ี มยีอดจ ำหน่ำยอปุกรณ์ชดุรับสญัญำณดำวเทยีมทีผ่่ำนมำแลว้ทัง้ส ิน้

ประมำณ 1,466,116 ชดุ เพิม่ขึน้ 77,003 ชดุ จำก 1,389,113 ชดุ ณ สิน้ปี 2555 โดยปัจจุบัน ในตลำดมอีปุกรณ์รับ

สัญญำณโทรทัศน์หลำกหลำยรูปแบบ เชน่ จำนรับสัญญำณผ่ำนดำวเทยีม เคเบลิทอ้งถิน่ และเสำอำกำศ จงึมกีำร
แขง่ขนัทีส่งู โดยเฉพำะทำงดำ้นรำคำ ชอ่งรำยกำร รวมทัง้มจีำนรับสญัญำณดำวเทยีมรุ่นใหม่ๆ ออกมำแขง่ขันในรำคำ

ทีถู่กลงเป็นอันมำก อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดม้ีกำรปรับรำคำใหเ้หมำะสมกับตลำด พรอ้มพัฒนำอุปกรณ์ใหม่ๆ ใหม้ี
ควำมสำมำรถในกำรใชง้ำนไดเ้หมำะสม สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกไดม้ำกยิง่ขึน้เพือ่ขยำยกลุม่ลกูคำ้และสรำ้งควำม

พงึพอใจใหล้กูคำ้ เชน่ HDTV Box เพือ่รองรับกำรรับชมรำยกำรในระบบ High Definition และ Hybrid Box เพือ่เพิม่
ทำงเลอืกใหก้บัลกูคำ้ในกำรรับชมรำยกำรทวีผีำ่นดำวเทยีม และผำ่นทำงอนิเทอรเ์น็ตดว้ยอปุกรณ์ชดุเดยีวกนั 
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3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  
2556 2555 

YoY 

  (%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 7,896 7,266 8.7% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  4,695 4,484 4.7% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 1,590 1,447 9.9% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน* 1,611 1,335 20.7% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำนกอ่นดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่
เสือ่มรำคำ** 3,699 3,476 6.4% 

สว่นแบง่ก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 195 164 18.9% 

กลบัรำยกำร (ขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยข์องสว่นกำร
ด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ 51 (175) 129.1% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิจำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 1,179 682 72.9% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิสทุธจิำกภำษี (51) (508) 90.0% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ 1,128 174 548.3% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) 1.03 0.16 543.8% 

 *     ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน = รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร – ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร – คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

**    ก ำไรกอ่นหักดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ ค่ำเสือ่มรำคำ = ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน + ค่ำเสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวมในปี 2556 ทัง้ส ิน้ 7,896 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 630 ลำ้นบำท หรอื 8.7% จำก 7,266 
ลำ้นบำท ในปี 2555 จำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของธรุกจิดำวเทยีมและธรุกจิโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต สทุธกิบักำรลดลง

ของรำยไดจ้ำกธรุกจิกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 2556 2555 %YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 6,964 6,309 10.4% 

บรกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 837 729 14.8% 

บรกิำรสือ่** 192 260 -26.2% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (97) (32) -203.1% 

รวม 7,896 7,266 8.7% 

 *   ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลำว โดยบรษัิท ลำว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกดั (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสือ่โดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกดั (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ำกดั (ซดีเีอน็)  

 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2556 ทัง้ส ิน้ 6,964 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 655 ลำ้น
บำท หรอื 10.4% จำก 6,309 ลำ้นบำท ในปี 2555 ทัง้จำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไป และจำกธุรกจิกำร

ใหบ้รกิำรแบนดว์ธิไอพสีตำร ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2556 2555 %YoY 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 3,394 2,883 17.7% 

ดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 3,570 3,426 4.2% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 243 373 -34.9% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 3,327 3,053 9.0% 

รวม 6,964 6,309 10.4% 

* ดำวเทยีมไทยคม 5 และดำวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหำมำเป็นกำรชัว่ครำวกอ่นกำรสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร 
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 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไป ในปี 2556 จ ำนวน 3,394 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 511 ลำ้นบำท 

หรอื 17.7% จำก 2,883 ลำ้นบำท ในปี 2555 มสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรเพิ่มขึ้นของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมตำมควำมตอ้งกำรใช ้

ชอ่งสญัญำณทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคำ้กลุม่ผูป้ระกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทยีม โดยในเดอืนสงิหำคม 

2556 บรษัิทไดจ้ัดหำดำวเทยีมมำใหบ้รกิำรทีต่ ำแหน่ง 78.5 องศำตะวันออก เป็นกำรชัว่ครำวกอ่น
กำรส่งดำวเทียมไทยคม 6 ขึน้สู่วงโคจร เพื่อใหบ้ริกำรรองรับควำมตอ้งกำรที่เตบิโตขึน้อย่ำง

ตอ่เนื่อง โดยพจิำรณำไดจ้ำกจ ำนวนชอ่งรำยกำรโทรทัศน์บนดำวเทยีม ณ ต ำแหน่ง 78.5 องศำ
ตะวันออก เพิม่ขึน้จำก 465 ชอ่งรำยกำร ณ สิน้ปี 2555 เป็นจ ำนวน 641 ช่องรำยกำร ณ สิน้ปี 

2556 

- กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสรมิตำ่งๆ ไดแ้ก ่กำรใหบ้รกิำรเทเลพอรต์ เชน่ บรกิำรเลน่
เทปบนัทกึรำยกำร และบรกิำรบบีอดัสญัญำณโทรทศันใ์นระบบดจิติอล 

- กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยอปุกรณ์ใหก้ับผูป้ระกอบกำรโทรทัศนผ์่ำนดำวเทยีม  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ ในปี 2556 จ ำนวน 3,570 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 144 

ลำ้นบำท หรอื 4.2% จำก 3,426 ลำ้นบำท ในปี 2555 เนือ่งจำก 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในปี 2556 ทีเ่พิม่ขึน้ 274 ลำ้นบำท หรือ 9.0% เป็นผลมำจำกรำยไดท้ี่

เพิม่ขึน้จำกกำรใหบ้รกิำรแบนดว์ธิในประเทศไทย ออสเตรเลยี จนี อนิโดนเีซยี และอนิเดยี  

สทุธกิบั 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2556 ทีล่ดลง 130 ลำ้นบำท หรอื 34.9% เนื่องจำกยอดจ ำหน่ำยอปุกรณ์
ผูใ้ชป้ลำยทำงไอพีสตำร์ (UT) ทีล่ดลง จำกกำรทีบ่รษัิทยังคงเนน้ระบบเปิดใหบ้รกิำรส ำหรับ

อปุกรณ์ของผูผ้ลติรำยอืน่ใหส้ำมำรถท ำงำนร่วมกับดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์) ซึง่จะชว่ย
ขยำยตลำดกำรใหบ้รกิำรไอพสีตำร ์และท ำใหป้รมิำณกำรใชง้ำนแบนดว์ธิเพิม่มำกขึน้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรระบบโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทแ์ละอนิเทอร์เน็ตในประเทศลำวในปี 2556 ทัง้ส ิน้ 837 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

108 ลำ้นบำท หรอื 14.8% จำก 729 ลำ้นบำท ในปี 2555 โดยมสีำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของ 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ระบบ Postpaid และ Prepaid อันเป็นผลจำกกำรเพิม่ขึน้ของ

รำยไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิำร (ARPU) และจ ำนวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นระบบ 

 รำยไดค้ำ่บรกิำรกำรเชือ่มตอ่โครงขำ่ย (Interconnection Charge) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทร์ะหวำ่ง

ประเทศ และกำรใหบ้รกิำรโทรขำ้มแดนอตัโนมัต ิ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำย SIM card และเครือ่งโทรศพัทไ์รส้ำย (fixed wireless handset) 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอร์เ น็ต จำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรที่เพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะผูใ้ชบ้ริกำร

อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้ำย HSPA ทีม่จี ำนวนเพิม่ขึน้อยำ่งมำกจำกปีกอ่น 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสือ่ในปี 2556 ทัง้ส ิน้ 192 ลำ้นบำท ลดลง 68 ลำ้นบำท หรอื 26.2% จำก 260 ลำ้น

บำท ในปี 2555 มสีำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกธุรกจิจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทยีม ตำมยอด

จ ำหน่ำยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทยีมทีล่ดลงจำกกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง 
 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุรวมในปี 2556 ทัง้ส ิน้ 4,695 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 211 ลำ้นบำท หรอื 4.7% จำก 4,484 ลำ้นบำท ในปี 

2555 จำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุของธรุกจิดำวเทยีมและธรุกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต สทุธกิับกำรลดลงของตน้ทนุ

จำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรสือ่ โดยสดัสว่นตน้ทนุรวมตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมส ำหรับปี 2556 เทำ่กับ 
59.5% ลดลงจำก 61.7% ในปี 2555  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 2556 2555 %YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 4,050 3,847 5.3% 

บรกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 518 412 25.7% 

บรกิำรสือ่** 175 259 -32.4% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (48) (34) 41.2% 

รวม 4,695 4,484 4.7% 

*   ประกอบดว้ยตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลำวโดยบรษัิท ลำว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกดั (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรสือ่โดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกดั (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ำกดั (ซดีเีอน็)  
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ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งในปี 2556 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 4,050 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 203 ลำ้นบำท 
หรือ 5.3% จำก 3,847 ลำ้นบำท ในปี 2555 จำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป 

สทุธกิบักำรลดลงของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์  

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2556 2555 %YoY 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,524 1,026 48.5% 

ดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 2,526 2,821 -10.5% 

รวม 4,050 3,847 5.3% 

* ดำวเทยีมไทยคม 5 และดำวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหำมำเป็นกำรชัว่ครำวกอ่นกำรสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร 

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในปี 2556 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 1,524 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 498 

ลำ้นบำท หรอื 48.5% จำก 1,026 ลำ้นบำท ในปี 2555 มสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุค่ำเชำ่ดำวเทยีมจำกกำรจัดหำดำวเทยีมมำใหบ้รกิำรทีต่ ำแหน่ง 78.5 องศำ
ตะวนัออก ตัง้แตเ่ดอืนสงิหำคม 2556 เป็นกำรชัว่ครำวกอ่นกำรสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร 

- กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคำ่อนุญำตใหด้ ำเนนิกำรใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
ตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยได ้  

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์) ในปี 2556 จ ำนวน 2,526 ลำ้นบำท ลดลง 295 ลำ้น
บำท หรอื 10.5% จำก 2,821 ลำ้นบำท ในปี 2555 มสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรลดลงของคำ่ด ำเนนิกำรสถำนคีวบคมุเครอืขำ่ยภำคพืน้ดนิในประเทศจนี 

- กำรลดลงของตน้ทนุกำรขำยอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลำยทำงไอพสีตำรต์ำมยอดขำยทีล่ดลง  

สทุธกิบั 

- กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคำ่อนุญำตใหด้ ำเนนิกำรใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
ตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรกำรใชง้ำนแบนดว์ธิ 

 
ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลำวในปี 2556 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 518 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 106 

ลำ้นบำท หรอื 25.7% จำก 412 ลำ้นบำท ในปี 2555 มสีำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของ 

- คำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยและคำ่สว่นแบง่ตำ่งประเทศตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยได ้

- ตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำซีง่เป็นผลมำจำกสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรขยำยโครงขำ่ยโทรศพัท ์

- ตน้ทนุขำยตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำย 

 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรสือ่ในปี 2556 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 175 ลำ้นบำท ลดลง 84 ลำ้นบำท หรอื 32.4% จำก 259 ลำ้นบำท 

ในปี 2555 เนือ่งจำกกำรลดลงของตน้ทนุกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีมตำมกำรลดลงของรำยได ้ 
 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร (SG&A) ในปี 2556 รวมทัง้ส ิน้ 1,590 

ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 143 ลำ้นบำท หรอื 9.9% จำก 1,447 ลำ้นบำท ในปี 2555 มสีำเหตหุลกัจำก 

 คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำดและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนของธรุกจิดำวเทยีมทีเ่พิม่ขึน้ 

 คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนของธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศลำวทีเ่พิม่ขึน้ 

สทุธกิบั 

 คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรเขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำยของบรษัิท เอ็มโฟน จ ำกดั (เอ็มโฟน) ทีล่ดลง  

 คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำดของดทีวีทีีล่ดลง 

 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในปี 2556 บรษัิทมรีำยกำรขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นทัง้ส ิน้ 270 ลำ้นบำท มสีำเหตหุลักจำกกำรขำดทนุจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นจำกกำรประเมนิมลูคำ่ใหมใ่นรำยกำรเงนิกูย้มืส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 จำกกำรทีค่ำ่เงนิบำทตอ่
ดอลลำรส์หรัฐฯ ออ่นคำ่ลง  
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ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 265 ลำ้นบำท ในปี 2556 ลดลง 155 ลำ้นบำท หรอื 36.9% จำก 420 ลำ้นบำท ในปี 
2555 เนื่องจำกบรษัิทจ่ำยคนืเงนิตน้ของหุน้กูร้ะยะยำวจ ำนวน 3,300 ลำ้นบำท ซึง่ครบก ำหนดไถ่ถอนทัง้จ ำนวนไปเมือ่

วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2555 ท ำใหด้อกเบีย้จำกหุน้กูร้ะยะยำวในปี 2556 ลดลงจำกในปี 2555 โดยตน้ทุนทำงกำรเงิน
สว่นมำกในปี 2556 เกดิจำกดอกเบีย้จำกหุน้กูร้ะยะยำวจ ำนวน 3,700 ลำ้นบำท ทีจ่ะครบก ำหนดไถ่ถอนทัง้จ ำนวนในวันที ่

6 พฤศจกิำยน 2557 
 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

ในปี 2556 บรษัิทมสีว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมกลุม่ซเีอสแอลทัง้สิน้ 195 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 31 ลำ้นบำท 
หรือ 18.9% จำก 164 ลำ้นบำท ในปี 2555 เนื่องจำกในปี 2556 ซเีอสแอลมีก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ 72 ลำ้นบำท หรือ 

18.5% จำกปี 2555 มสีำเหตุหลักจำกผลประกอบกำรทีด่ขี ึน้ของธุรกจิสือ่โฆษณำผ่ำนสมุดโทรศัพทห์นำ้เหลอืง 
เนื่องจำกในปี 2555 มกีำรปรับเลือ่นรอบระยะเวลำกำรแจกจ่ำยสมุดหนำ้เหลอืง จำกเดมิทีเ่คยออกในเดอืนมกรำคม

เป็นเดอืนพฤษภำคมของทกุปี ท ำใหใ้นปี 2555 บรษัิทรับรูร้ำยไดค้ำ่โฆษณำในสมุดโทรศัพทห์นำ้เหลอืงประมำณ 8 

เดอืน เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2556 ทีม่กีำรรับรูเ้ต็มปี และกำรไม่ตอ้งรับรูผ้ลขำดทนุของธุรกจิสิง่พมิพป์ระเภทโฆษณำ
ย่อยในปี 2556 เนื่องจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษัิท วัฏฏะ คลำสสฟิำยดส์ จ ำกัด ออกไปเมือ่วันที ่16 ตุลำคม 

2555 นอกจำกนี้ ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นไอซทีขีองซเีอสแอลในปี 2556 มกีำรเตบิโตอย่ำงตอ่เนื่อง เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับปีก่อน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรใหบ้รกิำรไอซทีแีละคลำวดค์อมพวิเตอร์ (โปรดอ่ำนรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ำก

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรของซเีอสแอล) 
 

ภำษเีงนิได ้

ในปี 2556 บรษัิทบันทกึภำระภำษีเงนิไดเ้ป็นจ ำนวนทัง้ส ิน้ 339 ลำ้นบำท ลดลง 8 ลำ้นบำท หรือ 2.3% จำก 347 
ลำ้นบำท ในปี 2555  

 

ขำดทนุส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิสุทธจิำกภำษ ี

งบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2556 และส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2555 ไดถู้กจัด

ประเภทใหม่เพื่อน ำเสนอกำรด ำเนินงำนของบรษัิท เอ็มโฟน จ ำกัด (เอ็มโฟน) ส ำหรับงวด ภำยใตห้ัวขอ้ “ขำดทุน
ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิสทุธจิำกภำษี” เป็นรำยกำรแยกตำ่งหำกจำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนื่อง โดยบรษัิท

หยดุรับรูข้ำดทนุสทุธขิองเอ็มโฟน ตัง้แตว่นัที ่14 กมุภำพันธ ์2556 (วนัทีส่ญูเสยีอ ำนำจกำรควบคมุ) ท ำใหใ้นปี 2556 
มรีำยกำรขำดทุนสทุธขิองเอ็มโฟนจ ำนวน 51 ลำ้นบำท ลดลง 457 ลำ้นบำท หรือ 90.0% จำก 508 ลำ้นบำท ในปี 

2555  
 

 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ปี 2556 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 27,374 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,616 ลำ้นบำท หรอื 6.3% จำก 25,758 ลำ้นบำท 
ณ สิน้ปี 2555 มสีำเหตหุลกัจำก 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่ครำวซึง่เป็นเงนิฝำกระยะสัน้กับสถำบัน
กำรเงนิ 

 กำรซือ้ตรำสำรทนุทีเ่ป็นหลักทรัพยเ์ผือ่ขำย ในปี 2556 ซึง่เป็นเงนิลงทนุในบรษัิท ซนิเนอร์โทน คอมมวินิ- 
เคชัน่ คอรป์อเรชัน่  

 กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยส์ ำหรับกำรขยำยธุรกจิดำวเทยีมและธุรกจิโทรศัพทใ์น

ประเทศลำว 

สทุธกิบั 

 กำรตัดรำยกำรสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนกำรด ำเนินกำรที่ยกเลกิ ออกจำกงบดุลรวม ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2556 เนือ่งจำกกลุม่บรษัิทสญูเสยีอ ำนำจกำรควบคมุในเอ็มโฟนเมือ่วนัที ่14 กมุภำพันธ ์2556 

 คำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ และคำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ภำยใต ้

สญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร  
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สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์ 31 ธนัวำมคม 2556 31 ธนัวำคม 2555 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 5,424 19.8 5,757 22.3 

เงนิลงทนุเผือ่ขำย 700 2.6 -  -  

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 487 1.8 456 1.8 

อำคำรและอปุกรณ ์ 8,074 29.5 5,647 21.9 

อำคำรและอปุกรณ์ภำยใตส้ญัญำอนุญำตให ้
ด ำเนนิกำร 

10,131 37.0 11,482 44.6 

 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 

ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 2556 บรษัิทมยีอดลกูหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ-สทุธ ิ1,138 ลำ้นบำท คดิเป็น 4.2% ของ

สนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลูกหนี้บคุคลภำยนอกและลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีัดสว่นของยอดลกูหนี ้

92% และ 8% ตำมล ำดับ และระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ส ำหรับปี 2556 เทำ่กับ 48 วัน ลดลงจำก 53 วัน ส ำหรับปี 
2555 (โดยปกตริะยะเวลำกำรใหส้นิเชือ่แกล่กูคำ้ของกลุม่บรษัิทส ำหรับลกูคำ้ทั่วไป มรีะยะเวลำตัง้แต ่30 วัน ถงึ 60 

วนั) ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556  บรษัิทมกีำรตัง้คำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 201 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 18.4% ของ
ลกูหนีก้ำรคำ้ ลดลงจำก 19.4% ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 

 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ปี 2556 บรษัิทมอีัตรำสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี้สนิหมุนเวยีน 0.77 เทำ่ ลดลงจำก 1.51 ณ สิน้ปี 2555 มี

สำเหตหุลักจำกกำรเพิม่ขึน้ของสว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี ซึง่เป็นหุน้กูร้ะยะยำวจ ำนวน 
3,700 ลำ้นบำท ทีจ่ะครบก ำหนดไถ่ถอนทัง้จ ำนวนในวันที ่6 พฤศจกิำยน 2557 และเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำร

ดำวเทยีมไทยคม 6 ทีม่กี ำหนดเริม่ช ำระในปี 2557 สทุธกิับกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิ
ลงทนุชัว่ครำว ลกูหนีก้ำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับสทุธ ิ

 

เงนิลงทนุเผือ่ขำย 

บริษัทบันทกึเงินลงทุนเผื่อขำย ณ สิน้ปี 2556 จ ำนวน 700 ลำ้นบำท เนื่องจำกเมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2556 

คณะกรรมกำรของบรษัิท ไอพีสตำร ์อนิเตอร์เนชั่นแนล พีทอี ีจ ำกัด (ไอพีไอ) มมีตอินุมัตใิหซ้ือ้หุน้สำมัญในบรษัิท 
ซนิเนอรโ์ทน คอมมวินเิคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จ ำนวน 64 ลำ้นหุน้ หรอืคดิเป็น 5.06% ของจ ำนวนหุน้สำมัญทัง้หมดที่

ออกจ ำหน่ำย ในรำคำหุน้ละ 0.5034 ดอลลำรฮ์อ่งกง โดยเงนิลงทนุดงักลำ่วจัดเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

บริษัทบันทกึเงนิลงทุนโดยวธิีสว่นไดเ้สยีในกลุ่มซเีอสแอลในรำยกำรเงนิลงทุนในบริษัทร่วม โดย ณ สิน้ปี 2556 
บรษัิทมเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมทัง้ส ิน้ 487 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 31 ลำ้นบำท หรอื 6.8% จำก 456 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 

2555 เนื่องจำกกำรรับรูผ้ลประกอบกำรของซเีอสแอลในปี 2556 ตำมสัดสว่นจ ำนวน 195 ลำ้นบำท สทุธกิับรำยได ้
เงนิปันผลจำกซเีอสแอลจ ำนวน 163 ลำ้นบำท  

 

อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมอีำคำรและอปุกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ปี 2556 ทัง้ส ิน้ 8,074 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,427 ลำ้นบำท หรอื 43.0% 

จำก 5,647 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2555 มสีำเหตุหลักจำกกำรซือ้สนิทรัพยเ์พิม่ในปี 2556 ส ำหรับธุรกจิดำวเทยีมและ
ธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศลำว สทุธกิบัคำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ในปี 2556  

 

อำคำรและอุปกรณภ์ำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

บรษัิทมอีำคำรและอปุกรณ์ภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำรสทุธ ิณ สิน้ปี 2556 ทัง้สิน้ 10,131 ลำ้นบำท ลดลง 

1,351 ลำ้นบำท หรอื 11.8% จำก ณ สิน้ปี 2555 ทีม่จี ำนวนทัง้ส ิน้ 11,482 ลำ้นบำท มสีำเหตหุลักจำกคำ่เสือ่มรำคำ
ในปี 2556 
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เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ปี 2556 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 8,372 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,211 ลำ้นบำท หรอื 16.9% จำก 7,161 ลำ้น
บำท ณ สิน้ปี 2555 มสีำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 

ณ สิน้ปี 2556 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 15,581 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,342 ลำ้นบำท หรอื 9.4% จำก 14,239 
ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2555 มสีำเหตหุลกัจำก 

 ก ำไรสทุธจิ ำนวน 1,128 ลำ้นบำท ในปี 2556  

 ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุเผือ่ขำยจ ำนวน 564 ลำ้นบำท 

 ก ำไรจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิของหน่วยงำนในตำ่งประเทศ 88 ลำ้นบำท 

สทุธกิบั 

 เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจ ำนวน 438 ลำ้นบำท 

จำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำตำมบัญชขีองเงนิกูย้มืและกำรเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2556 ท ำใหบ้รษัิทมี

อตัรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.54 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 0.50 ณ สิน้ปี 2555  

 

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน ในปี 2556 ทัง้ส ิน้ 3,952 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 500 ลำ้นบำท 

หรอื 14.5% จำก 3,452 ลำ้นบำท ในปี 2555 มสีำเหตหุลักจำกก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่ตบิโตขึน้ในปี 2556 และ
กำรเพิม่ขึน้ของเงนิรับลว่งหนำ้คำ่บรกิำรจำกลกูคำ้ไอพสีตำร ์

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพือ่กำรลงทนุ ในปี 2556 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 4,089 ลำ้นบำท โดยมำกเป็นเงนิสดจ่ำยส ำหรับซือ้
สนิทรัพยส์ ำหรับธุรกจิดำวเทยีมและธุรกจิโทรศัพทใ์นประเทศลำว และเงนิลงทุนชั่วครำวซึง่เป็นเงนิฝำกระยะสัน้กับ

สถำบนักำรเงนิ ในขณะทีใ่นปี 2555 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพือ่กำรลงทนุเป็นจ ำนวน 2,019 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ ในปี 2556 จ ำนวน 225 ลำ้นบำท โดยมำกเป็นเงนิสดรับจำกเงนิกูย้มื
ระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 สทุธกิับกำรจ่ำยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิท กำรช ำระคนืเงนิกูย้มื

ระยะยำวของดทีวี ีและกำรจำ่ยดอกเบีย้ส ำหรับหุน้กูร้ะยะยำว ในขณะทีใ่นปี 2555 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปใน
กจิกรรมจัดหำเงนิเป็นจ ำนวน 2,228 ลำ้นบำท 

บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 ทัง้ส ิน้ 2,152 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสำรชดุนีอ้ำจจะมขีอ้มลูบำงสว่นทีเ่กีย่วกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร

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

ตน้   แมว้ำ่ประมำณกำรดังกลำ่วจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไม่สำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำว

จะเกดิขึน้ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวังในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


