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1. ภาพรวม 
ในปี 2556 บรษัิท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารทั �งส ิ�น 7,896 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 630 ลา้นบาท หรอื 8.7% จาก 7,266 ลา้นบาท ในปี 2555 จากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากธรุกจิดาวเทยีม
และธรุกจิใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว ประกอบกับการบรหิารตน้ทนุที�มปีระสทิธภิาพ สง่ผลให ้
ในปี 2556 บรษัิทมผีลกําไรจากการดําเนนิงาน (EBIT) 1,611 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 276 ลา้นบาท หรอื 20.7% จาก 
1,335 ลา้นบาท ในปี 2555 และมกีระแสเงนิสดไดม้าจากการดําเนนิงานจํานวน 3,952 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 500 ลา้น
บาท หรอื 14.5% จาก 3,452 ลา้นบาท ในปี 2555  
บรษัิทมกีําไรสทุธจิากการดําเนนิงานตอ่เนื�องในปี 2556 จํานวน 1,179 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 497 ลา้นบาท หรอื 72.9% 
จาก 682 ลา้นบาท ในปี 2555 จากรายไดท้ี�เพิ�มขึ�น การบรหิารตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตน้ทนุทางการเงนิที�ลดลง และหากรวมผลขาดทุนจากการดําเนนิงานที�ยกเลกิจํานวน 51 ลา้นบาท บรษัิทจะมกํีาไรสทุธ ิ1,128 ลา้นบาท ในปี 2556 เพิ�มขึ�น 954 ลา้นบาท หรอื 548.3% จาก 174 ลา้นบาท ในปี 2555 ซึ�งรวมผลขาดทนุการดําเนนิงานที�ยกเลกิ
จํานวน 508 ลา้นบาท 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมีกําไรสทุธสํิาหรับปี 2556 จํานวน 802 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.73 บาทต่อหุน้) เพิ�มขึ�น 16 ลา้นบาท หรอื 2.0% จาก 786 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.72 บาทตอ่หุน้) ในปี 2555  
เมื�อวันที� 29 มกราคม 2557 ที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชั�นส ์จํากัด (แอลทซี)ี มมีตอินุมัติ
ใหจ้า่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้จากผลการดําเนนิงานประจําปี 2556 ของแอลทซี ีเป็นจํานวนเงนิ 15 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ 
เมื�อวันที� 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)  
(ซเีอสแอล) มมีตเิสนอใหจ้่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้จากกําไรของผลการดําเนนิงานครึ�งปีหลังประจําปี พ.ศ. 2556 ใน
อัตราหุน้ละ 0.35 บาท ทั �งนี�เงนิปันผลเสนอจา่ยดังกล่าวจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากที�ประชมุสามัญประจําปีของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทที�จะมขี ึ�นในวนัที� 27 มนีาคม 2557 
ที�ประชมุคณะกรรมการของบรษัิท เมื�อวนัที� 13 กมุภาพันธ ์2557 กรรมการมีมตอินุมัตกิารจัดสรรเงนิปันผลในอัตราหุน้
ละ 0.45 บาทตอ่หุน้ เป็นจํานวนเงนิทั�งส ิ�น 493 ลา้นบาท ทั �งนี�การเสนอจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 
 
2. ภาพรวมธุรกจิ 
ธุรกจิบรกิารวงจรดาวเทยีมและธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องกบัดาวเทยีม 
ในปี 2556 บรษัิทไดเ้นน้ทําการตลาดโทรทัศนผ์า่นดาวเทยีมทั�งในและตา่งประเทศ เป็นผลใหธ้รุกจิการแพรส่ัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบรษัิทเตบิโตขึ�นอย่างมาก โดยในเดือนสงิหาคม 2556 บรษัิทไดจ้ัดหาดาวเทียมมาใหบ้รกิารที�ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ�นสูว่งโคจร เพื�อใหบ้รกิาร
รองรบัความตอ้งการของกลุม่ผูป้ระกอบการโทรทัศนผ์า่นดาวเทยีมในประเทศไทยและเมยีนมารท์ี�เตบิโตขึ�น 
เมื�อวันที� 6 มกราคม 2557 บรษัิทประสบความสําเร็จในการจัดสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ�นสูว่งโคจร ดว้ยจรวดขนสง่
ฟอลคอน 9 ของบรษัิท สเปซ เอ็กซพลอเรชั�น เทคโนโลยสี ์ คอรป์อเรชั�น (Space Exploration Technologies 
Corporation- SPACE X) ณ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอรดิา ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยดาวเทยีมไทยคม 6 เป็น
ดาวเทยีมขนาดกลางรุ่น Star 2.3 จัดสรา้งโดย บรษัิท ออบทิอล ไซเอนซส์ คอรป์อเรชั�น ประเทศสหรัฐอเมรกิา มี
จํานวนชอ่งสญัญาณทั�งส ิ�น 33 ทรานสพอนเดอร ์(36-MHz transponder equivalents) โดยแบง่เป็นชอ่งสัญญาณซ-ี
แบนด ์จํานวน 24 ทรานสพอนเดอร ์และชอ่งสัญญาณเคย-ูแบนด ์จํานวน 9 ทรานสพอนเดอร ์โดยดาวเทยีมไทยคม 
6 จะชว่ยรองรับการเปิดปรากฏการณ์ใหม่ของโลกดจิติอล ในการรับชมสัญญาณภาพและเสยีงทั �งในระบบ Standard 
Definition และ High Definition ที�คมชัดมากยิ�งขึ�น และยังเป็นดาวเทยีมที�ทําใหบ้รษัิทสามารถใหบ้รกิารครอบคลมุ
เอเชยีแปซฟิิค รวมถงึแอฟรกิา นอกจากนี� บรษัิทไดดํ้าเนนิการทางเทคนิคเพื�อทดสอบคณุภาพสัญญาณดาวเทยีม 
และโอนยา้ยชอ่งสัญญาณของลกูคา้มายังดาวเทยีมไทยคม 6 และสง่มอบดาวเทยีมไทยคม 6 ใหเ้ป็นทรัพยส์นิของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเมื�อวันที� 31 มกราคม 2557 กอ่นที�จะใหบ้รกิารดา้นบรอดคาสตบ์น
ดาวเทยีมไทยคม 6 อยา่งเต็มรปูแบบตั �งแตว่นัที� 1 กมุภาพันธ ์2557  
ในปี 2556 ธุรกจิการใหบ้รกิารการใชง้านแบนดว์ธิไอพีสตารเ์ตบิโตขึ�นจากปีกอ่น จากการขยายปรมิาณการใชง้านเพิ�มเตมิของ บรษัิท ทโีอที จํากัด (มหาชน) ที�ไดทํ้าการตอ่สัญญาเชา่ใชช้่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร ์ซึ�งเป็นการขยายปรมิาณการใชง้านเพิ�มเตมิในชอ่งสัญญาณสว่นที�เหลอืทั�งหมดในประเทศไทย และบรษัิท เอ็นบเีอ็น จํากัด 
มีปรมิาณการใชแ้บนดว์ธิเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องสําหรับการใหบ้รกิารไอพีสตารใ์นประเทศออสเตรเลีย รวมทั�งการใหบ้รกิารชอ่งสัญญาณไอพีสตารท์ั �งหมดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี จากการเซ็นสัญญาการใหบ้รกิารไอพี
สตาร ์(Definitive Agreement) รว่มกบั ซเีนอรโ์ทน คอมมวินเิคชั�น คอรป์อเรชั�น และไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท ์นอกจากนี� ปรมิาณการใชง้านแบนดว์ธิไอพีสตารใ์นประเทศอนิเดยีและอนิโดนีเซยียังคงเตบิโตขึ�นจากปีกอ่น 
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เมื�อวันที� 7 กมุภาพันธ ์2557 บรษัิท ไอพสีตาร ์ออสเตรเลยี พทีวีาย จํากดั (ไอพเีอ) บรษัิทย่อยของบรษัิท ไดเ้ขา้ซื�อ
หุน้สามัญของบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซสิเทม พีทวีาย จํากัด (โอไรออ้น) จากบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์
อนิเวสเมน้ท ์จํากดั เป็นจํานวน 5.96 ลา้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนของโอไรออ้น เป็นจํานวนเงนิรวมทั �งส ิ�น 5.96 ลา้นดอลลารอ์อสเตรเลยี เพื�อเป็นการขยายการลงทุนและเพิ�มโอกาสทางธุรกจิในการเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ที�
เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดว้ยการใหบ้รกิารชอ่งสัญญาณไอพีสตารใ์นประเทศออสเตรเลยี เพิ�มเตมิจากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณไอพีสตาร์สําหรับโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (National 
Broadband Network: NBN) ซึ�งไอพีเอถือเป็นผูนํ้าการใหบ้รกิารอยู่ในปัจจุบัน ทั �งนี� โอไรออ้นเป็นบรษัิทที�มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการใหบ้รกิารดาวเทียมในระดับพรีเมี�ยม และมีโซลูชั�นที�สามารถสนับสนุนการนําเสนอสนิคา้และบรกิารที�มีอยู่ของบรษัิทใหม้ีประสทิธภิาพยิ�งขึ�น และจะชว่ยใหก้ารนําเสนอการบรกิารลูกคา้แบบ
ครบวงจร (End-To-End) ของบรษัิทมคีวามแข็งแกร่งมากยิ�งขึ�น 
นอกจากนี� จากการใชก้ลยุทธ ์Open Access Platform (OAP) ซึ�งเป็นระบบเปิดใหบ้รกิารบรอดแบนดไ์อพีสตาร์สําหรับอปุกรณ์ของผูผ้ลติรายอื�นใหส้ามารถทํางานร่วมกับดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ บรษัิทไดพั้ฒนาความ
ร่วมมือทางธุรกจิกับพันธมิตรและไดล้งนามในสัญญาความร่วมมือกับพันธมิตรผูจ้ัดจําหน่ายอุปกรณ์ปฏบัิติการภาคพื�นดนิชั �นนําหลายๆ ราย โดยความร่วมมอืดังกลา่วนี�จะชว่ยขยายตลาดการใหบ้รกิารไอพสีตาร ์ดว้ยการสนับสนุนและรองรับการใชง้านที�มคีณุสมบัตติา่งๆ มากขึ�น และตอบสนองความตอ้งการใชง้านที�หลากหลายของลกูคา้ 
 
ธุรกจิบรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
ในปี 2556 ธรุกจิการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวเตบิโตขึ�นจากปีกอ่น แอลทซีไีดม้กีารปรับปรงุการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที�ในระบบ 3G อยา่งตอ่เนื�อง โดยเฉพาะการใหบ้รกิารดา้น DATA บนระบบมอืถอืมกีาร
เตบิโตอยา่งมนัียสําคัญ และมกีารขยายการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที�ในระบบ 4G ในนครหลวงเวยีงจันทน์ โดย ณ สิ�นปี 2556 แอลทซีมีจํีานวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวมทั �งส ิ�นประมาณ 1,487,256 ราย เพิ�มขึ�นจาก 1,335,598 ราย ณ สิ�นปี 2555 และในปัจจบัุน ประเทศลาวมผีูป้ระกอบการโทรศัพทเ์คลื�อนที�ทั �งส ิ�น 4 ราย โดยแอลทซียัีงคงเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทท์ี�มสีว่นแบ่งในตลาดเป็นอันดับหนึ�ง นอกจากนี� แอลทซีมีจีํานวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเตบิโตขึ�นอยา่งตอ่เนื�องโดยเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA  
เมื�อวันที� 7 มกราคม 2556 ที�ประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ไดม้มีตเิห็นชอบตามที�ฝ่ายบรหิารของบรษัิท เชนนงิตัน 
อนิเวสเมน้ท ์พทีอี ีจํากัด (เชน)  เสนอใหนํ้าบรษัิท เอ็มโฟน จํากัด (เอ็มโฟน) เขา้สูก่ระบวนการลม้ละลาย โดยเมื�อวันที� 9 มกราคม 2556 เอ็มโฟนไดย้ื�นคํารอ้งต่อศาลในกรงุพนมเปญเพื�อขอเขา้สูก่ระบวนการลม้ละลายตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา และเมื�อวันที� 14 กุมภาพันธ ์2556 ศาลกัมพูชาไดม้ีคําสั�งใหร้ับคํารอ้งเพื�อนําเอ็มโฟนเขา้สู่ขั �นตอนการปิดกจิการแลว้ โดยใหเ้ร ิ�มดําเนินการตามขั �นตอน และแต่งตั �ง Administrator เขา้มาควบคุมดูแลและดําเนนิการตา่งๆ ตามที�กฎหมายของประเทศกัมพูชากําหนด ทั �งนี� การปิดกจิการของเอ็มโฟนจะไม่สง่ผลกระทบทางการเงนิอย่างมสีาระสําคัญตอ่งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทในปี 2556 เนื�องจากบรษัิทไดต้ั �งสํารองขาดทนุจากการดอ้ยคา่และสํารองคา่ใชจ้่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งไวแ้ลว้ในงบการเงนิปี 2555 
ธุรกิจการใหบ้ริการดา้นไอซีทีของซีเอสแอลในปี 2556 มีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง เมื�อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ�งการใหบ้รกิารไอซทีีและคลาวด์คอมพวิเตอร ์ทั �งนี� เนื�องจากบรษัิทไดป้รับเปลี�ยนทศิทางจากผู ้
ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) มาเป็น ผูใ้หบ้รกิารไอซที ี(อนิเทอรเ์น็ต คอมพวิเตอร ์และโทรคม) เพื�อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ที�มีการใชง้านแบบผสมผสานของคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ตและการสื�อสารมากยิ�งขึ�น โดยจํานวนฐานลูกคา้จากการใหบ้รกิารเชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ตผ่านสายวงจรเช่า (Leased Line) และการใหบ้รกิารศูนย์
ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ต (Internet Data Center: IDC) เตบิโตเพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง 
 
ธุรกจิการใหบ้รกิารสื�อ 
ในปี 2556 บรษัิท ดทีวี ี เซอรว์สิ จํากัด (ดทีวี)ี มยีอดจําหน่ายอปุกรณ์ชดุรับสัญญาณดาวเทยีมที�ผา่นมาแลว้ทั �งสิ�น
ประมาณ 1,466,116 ชดุ เพิ�มขึ�น 77,003 ชดุ จาก 1,389,113 ชดุ ณ สิ�นปี 2555 โดยปัจจบัุน ในตลาดมอีุปกรณ์รับ
สัญญาณโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ เชน่ จานรับสัญญาณผ่านดาวเทยีม เคเบลิทอ้งถิ�น และเสาอากาศ จงึมีการแขง่ขันที�สงู โดยเฉพาะทางดา้นราคา ชอ่งรายการ รวมทั�งมจีานรับสัญญาณดาวเทยีมรุน่ใหม่ๆ ออกมาแขง่ขันในราคาที�ถูกลงเป็นอันมาก อย่างไรก็ตาม บรษัิทไดม้ีการปรับราคาใหเ้หมาะสมกับตลาด พรอ้มพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ ใหม้ีความสามารถในการใชง้านไดเ้หมาะสม สามารถอํานวยความสะดวกไดม้ากยิ�งขึ�นเพื�อขยายกลุม่ลกูคา้และสรา้งความ
พงึพอใจใหล้กูคา้ เชน่ HDTV Box เพื�อรองรับการรับชมรายการในระบบ High Definition และ Hybrid Box เพื�อเพิ�ม
ทางเลอืกใหก้บัลกูคา้ในการรับชมรายการทวีผีา่นดาวเทยีม และผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตดว้ยอปุกรณ์ชดุเดยีวกนั 
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3. ผลการดาํเนนิงาน 
ขอ้มูลการเงนิที�สําคญั 
ลา้นบาท จํานวน เปลี�ยนแปลง 
  2556 2555 YoY 
  (%) 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 7,896 7,266 8.7% 
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  4,695 4,484 4.7% 
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,590 1,447 9.9% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน* 1,611 1,335 20.7% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานกอ่นดอกเบี�ยจา่ย ภาษี และ คา่เสื�อมราคา** 3,699 3,476 6.4% 
สว่นแบง่กําไรสทุธจิากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 195 164 18.9% 
กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยค่าของสนิทรัพยข์องสว่นการดําเนนิงานที�ยกเลกิ 51 (175) 129.1% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิจากการดําเนนิงานตอ่เนื�อง 1,179 682 72.9% 
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวดจากการดําเนนิงานที�ยกเลกิสทุธจิากภาษี (51) (508) 90.0% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 1,128 174 548.3% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บาท) 1.03 0.16 543.8% 

 *     กําไรจากการดาํเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 
**    กําไรกอ่นหักดอกเบี�ยจ่าย ภาษี และ คา่เสื�อมราคา = กําไรจากการดาํเนนิงาน + คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 
 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
รายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมในปี 2556 ทั�งสิ�น 7,896 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 630 ลา้นบาท หรอื 8.7% จาก 7,266 
ลา้นบาท ในปี 2555 จากรายไดท้ี�เพิ�มขึ�นของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต สทุธกิบัการลดลงของรายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารสื�อ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2556 2555 %YoY 
บรกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 6,964 6,309 10.4% 
บรกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 837 729 14.8% 
บรกิารสื�อ** 192 260 -26.2% 
ตัดรายการระหวา่งสว่นงาน (97) (32) -203.1% 
รวม 7,896 7,266 8.7% 
 *   ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท์และอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว โดยบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชั�นส ์จํากดั (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื�อโดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จํากดั (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จํากดั (ซดีเีอ็น)  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิที�เกี�ยวเนื�อง 
บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องในปี 2556 ทั�งส ิ�น 6,964 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 655 ลา้น
บาท หรอื 10.4% จาก 6,309 ลา้นบาท ในปี 2555 ทั �งจากธรุกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั�วไป และจากธรุกจิการ
ใหบ้รกิารแบนดว์ธิไอพีสตาร ์
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 2556 2555 %YoY 
ดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป* 3,394 2,883 17.7% 
ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 3,570 3,426 4.2% 

รายไดจ้ากการขาย 243 373 -34.9% 
รายไดจ้ากการบรกิาร 3,327 3,053 9.0% 

รวม 6,964 6,309 10.4% 
* ดาวเทยีมไทยคม 5 และดาวเทยีมที�บรษัิทจัดหามาเป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ&นสูว่งโคจร 
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• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั�วไป ในปี 2556 จํานวน 3,394 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 511 ลา้นบาท 
หรอื 17.7% จาก 2,883 ลา้นบาท ในปี 2555 มสีาเหตหุลักจาก 

- การเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมตามความตอ้งการใช ้ชอ่งสัญญาณที�เพิ�มขึ�นของลูกคา้กลุม่ผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผา่นดาวเทยีม โดยในเดือนสงิหาคม 
2556 บรษัิทไดจ้ัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารที�ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เป็นการชั�วคราวกอ่นการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ�นสู่วงโคจร เพื�อใหบ้รกิารรองรับความตอ้งการที�เตบิโตขึ�นอย่างตอ่เนื�อง โดยพจิารณาไดจ้ากจํานวนชอ่งรายการโทรทัศน์บนดาวเทียม ณ ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เพิ�มขึ�นจาก 465 ชอ่งรายการ ณ สิ�นปี 2555 เป็นจํานวน 641 ชอ่งรายการ ณ สิ�นปี 
2556 

- การเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเทเลพอรต์ เชน่ บรกิารเลน่
เทปบันทกึรายการ และบรกิารบบีอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดจิติอล 

- การเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ใหก้ับผูป้ระกอบการโทรทัศนผ์า่นดาวเทยีม  
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ในปี 2556 จํานวน 3,570 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 144 

ลา้นบาท หรอื 4.2% จาก 3,426 ลา้นบาท ในปี 2555 เนื�องจาก 
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในปี 2556 ที�เพิ�มขึ�น 274 ลา้นบาท หรือ 9.0% เป็นผลมาจากรายไดท้ี�เพิ�มขึ�นจากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิในประเทศไทย ออสเตรเลยี จนี อนิโดนีเซยี และอนิเดยี  

สทุธกิบั 
- รายไดจ้ากการขายในปี 2556 ที�ลดลง 130 ลา้นบาท หรอื 34.9% เนื�องจากยอดจําหน่ายอปุกรณ์

ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร ์(UT) ที�ลดลง จากการที�บรษัิทยังคงเนน้ระบบเปิดใหบ้รกิารสําหรับอปุกรณ์ของผูผ้ลติรายอื�นใหส้ามารถทํางานร่วมกับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ซึ�งจะชว่ย
ขยายตลาดการใหบ้รกิารไอพีสตาร ์และทําใหป้รมิาณการใชง้านแบนดว์ธิเพิ�มมากขึ�น 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารระบบโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
บรษัิทมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในปี 2556 ทั �งส ิ�น 837 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 
108 ลา้นบาท หรอื 14.8% จาก 729 ลา้นบาท ในปี 2555 โดยมสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที�ทั �งระบบ Postpaid และ Prepaid อันเป็นผลจากการเพิ�มขึ�นของ

รายไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) และจํานวนผูใ้ชโ้ทรศัพทเ์คลื�อนที�ในระบบ 
• รายไดค้า่บรกิารการเชื�อมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทร์ะหว่าง

ประเทศ และการใหบ้รกิารโทรขา้มแดนอัตโนมัต ิ 
• รายไดจ้ากการขาย SIM card และเครื�องโทรศัพทไ์รส้าย (fixed wireless handset) 
• รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต จากจํานวนผูใ้ชบ้ริการที�เพิ�มมากขึ�น โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ร ิการ

อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA ที�มจํีานวนเพิ�มขึ�นอยา่งมากจากปีกอ่น 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื�อ 
บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื�อในปี 2556 ทั�งส ิ�น 192 ลา้นบาท ลดลง 68 ลา้นบาท หรอื 26.2% จาก 260 ลา้น
บาท ในปี 2555 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ตามยอดจําหน่ายอปุกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทยีมที�ลดลงจากการแขง่ขันที�รนุแรง 
 
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 
บรษัิทมตีน้ทุนรวมในปี 2556 ทั �งส ิ�น 4,695 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 211 ลา้นบาท หรอื 4.7% จาก 4,484 ลา้นบาท ในปี 
2555 จากการเพิ�มขึ�นของตน้ทนุของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต สทุธกิับการลดลงของตน้ทุนจากธุรกจิการใหบ้รกิารสื�อ โดยสัดสว่นตน้ทุนรวมตอ่รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมสําหรับปี 2556 เทา่กับ 
59.5% ลดลงจาก 61.7% ในปี 2555  
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 2556 2555 %YoY 
บรกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 4,050 3,847 5.3% 
บรกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 518 412 25.7% 
บรกิารสื�อ** 175 259 -32.4% 
ตัดรายการระหวา่งสว่นงาน (48) (34) 41.2% 
รวม 4,695 4,484 4.7% 
*   ประกอบดว้ยตน้ทนุจากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวโดยบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชั�นส ์จํากัด (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการใหบ้รกิารสื�อโดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จํากัด (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จํากดั (ซดีเีอ็น)  
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิที�เกี�ยวเนื�อง 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องในปี 2556 มจํีานวนทั �งส ิ�น 4,050 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 203 ลา้นบาท 
หรอื 5.3% จาก 3,847 ลา้นบาท ในปี 2555 จากการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป 
สทุธกิบัการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์  
ตน้ทนุการบรกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 2556 2555 %YoY 
ดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป* 1,524 1,026 48.5% 
ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 2,526 2,821 -10.5% 
รวม 4,050 3,847 5.3% 
* ดาวเทยีมไทยคม 5 และดาวเทยีมที�บรษัิทจัดหามาเป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ&นสูว่งโคจร 
• ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป ในปี 2556 มีจํานวนทั�งสิ�น 1,524 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 498 

ลา้นบาท หรอื 48.5% จาก 1,026 ลา้นบาท ในปี 2555 มสีาเหตหุลักจาก 
- การเพิ�มขึ�นของตน้ทุนค่าเชา่ดาวเทยีมจากการจัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารที�ตําแหน่ง 78.5 องศา

ตะวนัออก ตั �งแตเ่ดอืนสงิหาคม 2556 เป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ�นสูว่งโคจร 
- การเพิ�มขึ�นของตน้ทนุคา่อนุญาตใหดํ้าเนนิการใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ�นของรายได ้  

• ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ ในปี 2556 จํานวน 2,526 ลา้นบาท ลดลง 295 ลา้น
บาท หรอื 10.5% จาก 2,821 ลา้นบาท ในปี 2555 มสีาเหตหุลักจาก 

- การลดลงของคา่ดําเนนิการสถานีควบคมุเครอืขา่ยภาคพื�นดนิในประเทศจนี 
- การลดลงของตน้ทนุการขายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตารต์ามยอดขายที�ลดลง  

สทุธกิบั 
- การเพิ�มขึ�นของตน้ทนุคา่อนุญาตใหดํ้าเนนิการใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารการใชง้านแบนดว์ธิ 

 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในปี 2556 จํานวนทั�งสิ�น 518 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 106 
ลา้นบาท หรอื 25.7% จาก 412 ลา้นบาท ในปี 2555 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 

- คา่เชื�อมตอ่โครงขา่ยและคา่สว่นแบง่ตา่งประเทศตามการเพิ�มขึ�นของรายได ้
- ตน้ทนุคา่เสื�อมราคาซี�งเป็นผลมาจากสนิทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�นจากการขยายโครงขา่ยโทรศัพท ์
- ตน้ทนุขายตามการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการขาย 

 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารสื�อ 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารสื�อในปี 2556 จํานวนทั�งส ิ�น 175 ลา้นบาท ลดลง 84 ลา้นบาท หรอื 32.4% จาก 259 ลา้นบาท 
ในปี 2555 เนื�องจากการลดลงของตน้ทนุการจําหน่ายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมตามการลดลงของรายได ้ 
 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในปี 2556 รวมทั �งส ิ�น 1,590 
ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 143 ลา้นบาท หรอื 9.9% จาก 1,447 ลา้นบาท ในปี 2555 มสีาเหตหุลักจาก 
• คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดและคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีมที�เพิ�มขึ�น 
• คา่ใชจ้า่ยพนักงานของธุรกจิโทรศัพทใ์นประเทศลาวที�เพิ�มขึ�น 

สทุธกิบั 
• คา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวเนื�องกับการเขา้สูก่ระบวนการลม้ละลายของบรษัิท เอ็มโฟน จํากดั (เอ็มโฟน) ที�ลดลง  
• คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของดทีวีทีี�ลดลง 

 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ในปี 2556 บรษัิทมรีายการขาดทนุจากอัตราแลกเปลี�ยนทั �งสิ�น 270 ลา้นบาท มสีาเหตุหลักจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 จากการที�คา่เงนิบาทตอ่
ดอลลารส์หรัฐฯ ออ่นคา่ลง  
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ตน้ทุนทางการเงนิ 
บรษัิทมีตน้ทุนทางการเงนิทั �งสิ�น 265 ลา้นบาท ในปี 2556 ลดลง 155 ลา้นบาท หรอื 36.9% จาก 420 ลา้นบาท ในปี 2555 เนื�องจากบรษัิทจ่ายคนืเงนิตน้ของหุน้กูร้ะยะยาวจํานวน 3,300 ลา้นบาท ซึ�งครบกําหนดไถ่ถอนทั �งจํานวนไปเมื�อวันที� 6 พฤศจกิายน 2555 ทําใหด้อกเบี�ยจากหุน้กูร้ะยะยาวในปี 2556 ลดลงจากในปี 2555 โดยตน้ทุนทางการเงนิ
สว่นมากในปี 2556 เกดิจากดอกเบี�ยจากหุน้กูร้ะยะยาวจํานวน 3,700 ลา้นบาท ที�จะครบกําหนดไถ่ถอนทั �งจํานวนในวันที� 
6 พฤศจกิายน 2557 
 
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 
ในปี 2556 บรษัิทมสีว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มกลุม่ซเีอสแอลทั �งส ิ�น 195 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 31 ลา้นบาท 
หรอื 18.9% จาก 164 ลา้นบาท ในปี 2555 เนื�องจากในปี 2556 ซเีอสแอลมีกําไรสทุธเิพิ�มขึ�น 72 ลา้นบาท หรือ 
18.5% จากปี 2555 มีสาเหตุหลักจากผลประกอบการที�ดขีึ�นของธุรกจิสื�อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง เนื�องจากในปี 2555 มีการปรับเลื�อนรอบระยะเวลาการแจกจ่ายสมุดหนา้เหลอืง จากเดมิที�เคยออกในเดอืนมกราคม
เป็นเดอืนพฤษภาคมของทุกปี ทําใหใ้นปี 2555 บรษัิทรับรูร้ายไดค้่าโฆษณาในสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืงประมาณ 8 เดอืน เมื�อเปรยีบเทยีบกับปี 2556 ที�มกีารรับรูเ้ต็มปี และการไม่ตอ้งรับรูผ้ลขาดทุนของธุรกจิสิ�งพมิพป์ระเภทโฆษณา
ยอ่ยในปี 2556 เนื�องจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษัิท วัฏฏะ คลาสสฟิายดส์ จํากัด ออกไปเมื�อวันที� 16 ตุลาคม 
2555 นอกจากนี� ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีองซเีอสแอลในปี 2556 มกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง เมื�อเปรยีบเทยีบกับปีกอ่น โดยเฉพาะอย่างยิ�งการใหบ้รกิารไอซีทแีละคลาวดค์อมพวิเตอร ์ (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ�มเตมิไดจ้าก
คําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการของซเีอสแอล) 
 
ภาษเีงนิได ้
ในปี 2556 บรษัิทบันทกึภาระภาษีเงนิไดเ้ป็นจํานวนทั�งส ิ�น 339 ลา้นบาท ลดลง 8 ลา้นบาท หรอื 2.3% จาก 347 
ลา้นบาท ในปี 2555  
 
ขาดทุนสําหรบัปีจากการดําเนนิงานที�ยกเลกิสทุธจิากภาษ ี
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 และสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 ไดถู้กจัดประเภทใหม่เพื�อนําเสนอการดําเนินงานของบรษัิท เอ็มโฟน จํากัด (เอ็มโฟน) สําหรับงวด ภายใตห้ัวขอ้ “ขาดทุน
สําหรับปีจากการดําเนนิงานที�ยกเลกิสทุธจิากภาษี” เป็นรายการแยกตา่งหากจากการดําเนนิงานตอ่เนื�อง โดยบรษัิทหยดุรับรูข้าดทนุสทุธขิองเอ็มโฟน ตั �งแตว่ันที� 14 กมุภาพันธ ์2556 (วันที�สญูเสยีอํานาจการควบคมุ) ทําใหใ้นปี 2556 
มรีายการขาดทนุสทุธขิองเอ็มโฟนจํานวน 51 ลา้นบาท ลดลง 457 ลา้นบาท หรอื 90.0% จาก 508 ลา้นบาท ในปี 
2555  
 
 
 
4. ฐานะทางการเงนิ 
ณ สิ�นปี 2556 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 27,374 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 1,616 ลา้นบาท หรอื 6.3% จาก 25,758 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2555 มสีาเหตหุลักจาก 

• การเพิ�มขึ�นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชั�วคราวซึ�งเป็นเงนิฝากระยะสั �นกับสถาบัน
การเงนิ 

• การซื�อตราสารทุนที�เป็นหลักทรัพยเ์ผื�อขาย ในปี 2556 ซึ�งเป็นเงนิลงทุนในบรษัิท ซนิเนอรโ์ทน คอมมวิน-ิ เคชั�น คอรป์อเรชั�น  
• การเพิ�มขึ�นของสนิทรัพยซ์ึ�งสว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยสํ์าหรับการขยายธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิโทรศัพทใ์น

ประเทศลาว 
สทุธกิบั 

• การตัดรายการสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนการดําเนินการที�ยกเลกิ ออกจากงบดุลรวม ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2556 เนื�องจากกลุม่บรษัิทสญูเสยีอํานาจการควบคมุในเอ็มโฟนเมื�อวนัที� 14 กมุภาพันธ ์2556 

• คา่เสื�อมราคาและตัดจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และคา่เสื�อมราคาและตัดจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ภายใต ้
สญัญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการ  

 
 



 
 

คําอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ: THCOM                                                          

7 

สว่นประกอบหลักของสนิทรัพย ์
สนิทรพัย ์ 31 ธนัวามคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
  จํานวน รอ้ยละของ จํานวน รอ้ยละของ 
  (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม 
สนิทรัพยห์มนุเวยีน 5,424 19.8 5,757 22.3 
เงนิลงทนุเผื�อขาย 700 2.6 -  -  
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 487 1.8 456 1.8 
อาคารและอปุกรณ์ 8,074 29.5 5,647 21.9 
อาคารและอปุกรณภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ดําเนนิการ 10,131 37.0 11,482 44.6 

 
ลกูหนี#การคา้ 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 บรษัิทมยีอดลกูหนี�การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ1,138 ลา้นบาท คดิเป็น 4.2% ของสนิทรัพยร์วม ซึ�งประกอบดว้ย ลูกหนี�บุคคลภายนอกและลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน โดยมีสัดสว่นของยอดลูกหนี� 
92% และ 8% ตามลําดับ และระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ยสําหรับปี 2556 เท่ากับ 48 วัน ลดลงจาก 53 วัน สําหรับปี 
2555 (โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชื�อแกล่กูคา้ของกลุม่บรษัิทสําหรับลกูคา้ทั�วไป มรีะยะเวลาตั �งแต ่30 วัน ถงึ 60 
วัน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556  บรษัิทมกีารตั �งคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูจํานวน 201 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 18.4% ของลกูหนี�การคา้ ลดลงจาก 19.4% ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 
 
สภาพคลอ่ง 
ณ สิ�นปี 2556 บรษัิทมอัีตราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี�สนิหมุนเวยีน 0.77 เท่า ลดลงจาก 1.51 ณ สิ�นปี 2555 มี
สาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของสว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี ซึ�งเป็นหุน้กูร้ะยะยาวจํานวน 
3,700 ลา้นบาท ที�จะครบกําหนดไถ่ถอนทั�งจํานวนในวันที� 6 พฤศจกิายน 2557 และเงนิกูย้มืระยะยาวสําหรับโครงการ
ดาวเทยีมไทยคม 6 ที�มกํีาหนดเริ�มชําระในปี 2557 สทุธกิับการเพิ�มขึ�นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทนุชั�วคราว ลกูหนี�การคา้และรายไดค้า้งรับสทุธ ิ
 
เงนิลงทุนเผื�อขาย 
บรษัิทบันทึกเงนิลงทุนเผื�อขาย ณ สิ�นปี 2556 จํานวน 700 ลา้นบาท เนื�องจากเมื�อวันที� 14 ตุลาคม 2556 
คณะกรรมการของบรษัิท ไอพีสตาร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล พีทีอ ีจํากัด (ไอพีไอ) มีมตอินุมัตใิหซ้ื�อหุน้สามัญในบรษัิท ซนิเนอรโ์ทน คอมมวินิเคชั�น คอรป์อเรชั�น จํานวน 64 ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็น 5.06% ของจํานวนหุน้สามัญทั�งหมดที�
ออกจําหน่าย ในราคาหุน้ละ 0.5034 ดอลลารฮ์อ่งกง โดยเงนิลงทนุดังกลา่วจัดเป็นหลักทรพัยเ์ผื�อขาย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
บรษัิทบันทกึเงนิลงทุนโดยวธิีสว่นไดเ้สยีในกลุ่มซีเอสแอลในรายการเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม โดย ณ สิ�นปี 2556 
บรษัิทมเีงนิลงทนุในบรษัิทรว่มทั �งสิ�น 487 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 31 ลา้นบาท หรอื 6.8% จาก 456 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 
2555 เนื�องจากการรับรูผ้ลประกอบการของซเีอสแอลในปี 2556 ตามสัดสว่นจํานวน 195 ลา้นบาท สทุธกัิบรายได ้
เงนิปันผลจากซเีอสแอลจํานวน 163 ลา้นบาท  
 
อาคารและอปุกรณ์ 
บรษัิทมอีาคารและอปุกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิ�นปี 2556 ทั �งส ิ�น 8,074 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 2,427 ลา้นบาท หรอื 43.0% 
จาก 5,647 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2555 มสีาเหตหุลักจากการซื�อสนิทรัพยเ์พิ�มในปี 2556 สําหรับธุรกจิดาวเทยีมและ
ธรุกจิโทรศัพทใ์นประเทศลาว สทุธกิับคา่เสื�อมราคา/คา่ตัดจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ในปี 2556  
 
อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาอนญุาตใหด้ําเนนิการ 
บรษัิทมอีาคารและอปุกรณ์ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการสทุธ ิณ สิ�นปี 2556 ทั �งสิ�น 10,131 ลา้นบาท ลดลง 
1,351 ลา้นบาท หรอื 11.8% จาก ณ สิ�นปี 2555 ที�มจํีานวนทั �งส ิ�น 11,482 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากคา่เสื�อมราคา
ในปี 2556 
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เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 
ณ สิ�นปี 2556 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทัิ �งส ิ�น 8,372 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,211 ลา้นบาท หรอื 16.9% จาก 7,161 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2555 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของเงนิกูย้มืระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 
ณ สิ�นปี 2556 บรษัิทมสีว่นของผูถ้ือหุน้ทั �งส ิ�น 15,581 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,342 ลา้นบาท หรอื 9.4% จาก 14,239 
ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2555 มสีาเหตหุลักจาก 
• กําไรสทุธจํิานวน 1,128 ลา้นบาท ในปี 2556  
• กําไรจากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุเผื�อขายจํานวน 564 ลา้นบาท 
• กําไรจากการแปลงคา่งบการเงนิของหน่วยงานในตา่งประเทศ 88 ลา้นบาท 

สทุธกิบั 
• เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจํานวน 438 ลา้นบาท 

จากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าตามบัญชขีองเงนิกูย้มืและการเพิ�มขึ�นของสว่นของผูถ้ือหุน้ ณ สิ�นปี 2556 ทําใหบ้รษัิทมี
อัตราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.54 เทา่ เพิ�มขึ�นจาก 0.50 ณ สิ�นปี 2555  
 
งบกระแสเงนิสด 
บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน ในปี 2556 ทั �งสิ�น 3,952 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 500 ลา้นบาท 
หรอื 14.5% จาก 3,452 ลา้นบาท ในปี 2555 มสีาเหตหุลักจากกําไรจากการดําเนนิงานที�เตบิโตขึ�นในปี 2556 และการเพิ�มขึ�นของเงนิรับลว่งหนา้คา่บรกิารจากลกูคา้ไอพสีตาร ์
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพื�อการลงทุน ในปี 2556 จํานวนทั�งส ิ�น 4,089 ลา้นบาท โดยมากเป็นเงนิสดจา่ยสําหรับซื�อ
สนิทรัพยสํ์าหรับธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิโทรศัพทใ์นประเทศลาว และเงนิลงทุนชั�วคราวซึ�งเป็นเงนิฝากระยะสั �นกับ
สถาบันการเงนิ ในขณะที�ในปี 2555 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพื�อการลงทนุเป็นจํานวน 2,019 ลา้นบาท 
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ ในปี 2556 จํานวน 225 ลา้นบาท โดยมากเป็นเงนิสดรับจากเงนิกูย้มื
ระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 สทุธกิับการจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบรษัิท การชําระคนืเงนิกูย้มื
ระยะยาวของดทีวี ีและการจา่ยดอกเบี�ยสําหรับหุน้กูร้ะยะยาว ในขณะที�ในปี 2555 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปใน
กจิกรรมจัดหาเงนิเป็นจํานวน 2,228 ลา้นบาท 
บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 ทั�งสิ�น 2,152 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในเอกสารชดุนี�อาจจะมีขอ้มูลบางสว่นที�เกี�ยวกบัการประมาณการถงึเหตกุารณ์ที�เกดิขึ�นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรือการประมาณการ
ทางดา้นธุรกจิในสว่นอื�นๆ)   ตวัอย่างของคําที�ใชใ้นการประมาณการถงึเหตกุารณ์ที�อาจจะเกดิขึ�นในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื�อว่า”  เป็น
ตน้   แมว้่าประมาณการดงักลา่วจะประเมนิขึ�นโดยอาศยัขอ้มลูที�มอียู่ในปัจจุบนัเป็นพื�นฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันไดว่้า การประมาณการดงักลา่ว
จะเกดิขึ�นตรงตามที�บรษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนั�นผูใ้ชข้อ้มูลดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มูลประมาณการขา้งตน้  


