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1. ภาพรวม 
ในไตรมาส 1/2557 บรษัิท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทั �งส ิ�น 2,374 
ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 600 ลา้นบาท หรอื 33.8% จาก 1,774 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 จากการเพิ�มขึ�นของรายได ้
จากธุรกจิดาวเทยีมและธรุกจิใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว ประกอบกับการบรหิารคา่ใชจ้่ายใน
การขายและบรหิารที�มปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหใ้นไตรมาส 1/2557 บรษัิทมผีลกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) 446 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 151 ลา้นบาท หรอื 51.2% จาก 295 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และมกีระแสเงนิสดไดม้าจาก
การดําเนนิงานจํานวน 995 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 74 ลา้นบาท หรอื 8.0% จาก 921 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556  
บรษัิทมกีําไรสทุธ ิ399 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 เพิ�มขึ�น 69 ลา้นบาท หรอื 20.9% จาก 330 ลา้นบาท ในไตร
มาส 1/2556 จากกําไรจากการดําเนนิงานที�เตบิโตขึ�น และในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมีกําไรสทุธสํิาหรับไตรมาส 1/2557 จํานวน 204 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.19 บาทตอ่หุน้) เพิ�มขึ�น 11 ลา้นบาท หรอื 5.7% จาก 193 ลา้น
บาท (หรอืคดิเป็น 0.18 บาทตอ่หุน้) ในไตรมาส 1/2556  
 
2. ภาพรวมธุรกจิ 
ธุรกจิบรกิารวงจรดาวเทยีมและธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องกบัดาวเทยีม 
เพื�อสนับสนุนการเปลี�ยนผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ดจิติอลของประเทศไทย ในฐานะผูใ้หบ้รกิารทีวีดจิติอลผ่าน
โครงขา่ยดาวเทยีม บรษัิทไดเ้ตรยีมพรอ้มและสามารถใหบ้รกิารทวีดีจิติอลไดต้ั �งแตว่ันแรกของการทดลองออกอากาศชอ่งรายการเมื�อวันที� 1 เมษายน ที�ผ่านมา และบรษัิทจะยังคงประสานงานอยา่งใกลช้ดิกับผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ เชน่ ผู ้
ใหบ้รกิารชอ่งรายการ และผูใ้หบ้รกิารกลอ่งรับสัญญาณ Set-top Box เพื�อใหมั้�นใจวา่การแพรภ่าพรายการทวีดีจิติอล
ผา่นดาวเทยีมไทยคม สง่ถงึจานรับและอปุกรณ์รับสัญญาณทกุระบบทั�ง C-band และ Ku-band ดว้ยประสทิธภิาพของการนําเสนอความคมชัดทั �งภาพและเสยีง ถงึผูร้บัชมทกุพื�นที�ทั�วประเทศ 
เมื�อตน้ปี 2557 ที�ผา่นมา บรษัิทไดจ้ัดสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ�นสูว่งโคจร ซึ�งเป็นการชว่ยเพิ�มจํานวนชอ่งสัญญาณ
ใหก้ับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทยีม และเป็นสว่นสําคัญที�ทําใหจํ้านวนผูช้มโทรทัศน์ผา่นดาวเทยีมในประเทศไทยเพิ�มขึ�นอย่างมาก รวมถงึดาวเทยีมไทยคม 7 ที�บรษัิทมีแผนในการจัดสง่ในราวกลางปี 2557 เพื�อเพิ�มปรมิาณ
ชอ่งสญัญาณ รวมทั�งขยายพื�นที�ครอบคลมุการใหบ้รกิารของบรษัิทดว้ย 
ในเดอืนเมษายนที�ผ่านมา บรษัิทไดร้ับใบอนุญาตใหดํ้าเนินโครงการดาวเทียมไทยคม 8 จากคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทจงึสามารถเริ�ม
ดําเนินโครงการไดทั้นท ี และคาดวา่จะสามารถนําดาวเทยีมไทยคม 8 ขึ�นใหบ้รกิารในวงโคจรไดใ้นครึ�งแรกของปี 
2559 โดยจะทําใหป้ระเทศไทยมีชอ่งสัญญาณดาวเทยีมเพียงพอตอ่การใชง้าน รองรับการเตบิโตของอตุสาหกรรมบรอดคาสตใ์นชว่งแหง่การเปลี�ยนผา่นไปสูเ่ทคโนโลยโีทรทัศน์ความคมชัดสงู (ระบบ HD) และเตรยีมความพรอ้มเพื�อ
รองรบัระบบ “อัลตรา้ เอชด”ี (Ultra HD) ในอนาคต อกีทั �งในตลาดเอเชยีและแอฟรกิาก็มีปรมิาณความตอ้งการใชง้านดาวเทียมที�กําลังเตบิโตขึ�นอกีมากเชน่กัน โดยดาวเทยีมไทยคม 8 ไดรั้บการออกแบบใหม้ชีอ่งสัญญาณแบบ Ku-
band รวมทั�งส ิ�น 24 ชอ่งสญัญาณ ครอบคลมุพื�นที�การใหบ้รกิารในประเทศไทย ภมูภิาคเอเชยีใต ้และแอฟรกิา โดยมี
แผนในการจัดสง่ขึ�นสูว่งโคจรที�ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ�งจะเป็นลักษณะของการ Collocation กับดาวเทยีม
ไทยคม 5 และ 6 โดย บรษัิท ออบทิอล ไซเอนซส์ แหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นผูผ้ลติดาวเทยีม และ บรษัิท สเปซ เอ็กซพลอเรชั�น เทคโนโลยสี ์คอรป์อเรชั�น ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นผูใ้หบ้รกิารจัดสง่ดาวเทยีม ทั �งนี� มมีูลคา่การ
ลงทนุโครงการไมเ่กนิ 178.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 
ในไตรมาส 1/2557 บรษัิทพรอ้มใหบ้รกิารเชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูผ่านดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ หลังจากที�บรรลุขอ้ตกลงความรว่มมอืเป็นพันธมติรทางธรุกจิกับ บรษัิท จลิาท แซทเทลไลท ์ เน็ตเวริค์ จํากัด ผูนํ้า
เทคโนโลยกีารใหบ้รกิารโครงข่ายดาวเทียมระดับโลก ในการพัฒนาการใหบ้รกิารแบบบูรณาการ โดยใชอุ้ปกรณ์ภาคพื�นดนิของจลิาทเชื�อมต่อกับสัญญาณดาวเทยีมไทยคมที�มศีักยภาพสงู เพื�อใหบ้รกิารในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 
โดยความรว่มมอืดังกลา่วสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสําเร็จในการดําเนินตามแผนกลยทุธ ์Open Access Platform (OAP) 
ของบรษัิท ที�เปิดโอกาสใหลู้กคา้ไอพีสตารม์ทีางเลอืกในการเลอืกใชอุ้ปกรณ์ภาคพื�นดนิที�เหมาะกับความตอ้งการของตนเองในการเชื�อมตอ่กบัดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 
 
ธุรกจิบรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
ณ สิ�นไตรมาส 1/2557 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชั�นส ์จํากัด (แอลทซี)ี มจํีานวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวมทั �งส ิ�นประมาณ 1,527,908 ราย เพิ�มขึ�นจาก 1,389,618 ราย ณ สิ�นไตรมาส 1/2556 จากการที�แอลทซีสีง่เสรมิการขายอย่างต่อเนื�องแก่ผูใ้ชบ้รกิารและตัวแทนจําหน่าย การมุ่งเนน้การใหบ้รกิารที�มีคุณภาพ ประกอบกับการขยาย
โครงข่ายอย่างเหมาะสมเพื�อขยายการบรกิารใหค้รอบคลุมทั�วประเทศ สง่ผลใหแ้อลทซีมีีผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์พิ�มขึ�นมาอย่างตอ่เนื�อง โดยแอลทซียัีงคงเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทท์ี�มสีว่นแบง่ทางการตลาดเป็นอันดับหนึ�งในประเทศ
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ลาว นอกจากนี� แอลทีซมีีจํานวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเตบิโตขึ�นอย่างตอ่เนื�องโดยเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 
บรอดแบนดไ์รส้าย HSPA 
ธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีอง บรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จํากัด (มหาชน) (ซเีอสแอล) มีรายไดจ้ากกลุม่สนิคา้
หลัก อันไดแ้ก ่1) การใหบ้รกิารเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตผา่นสายวงจรเชา่ (Leased Line) 2) การใหบ้รกิารศนูยข์อ้มูล
อนิเทอรเ์น็ต (Internet Data Center: IDC) และ 3) การใหบ้รกิารไอซที ี(Internet, Computer and Telecom) ยังเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง เมื�อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ทั�งจากการเตบิโตของฐานลกูคา้และปรมิาณการ
ใชง้าน (Bandwidth) ในกลุม่ลกูคา้องคก์ร สว่นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู (Broadband) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากจากสภาพการแข่งขันดา้นราคาที�รุนแรง อย่างไรก็ตาม สนิคา้กลุ่มนี�มีสัดสว่นรายได ้คอ่นขา้งตํ�าจงึไม่สง่ผลกระทบต่อรายไดร้วมของธุรกจิไอซทีมีากนัก และปัจุบันซเีอสแอลหันไปมุ่งเนน้การขายและ
ใหบ้รกิารในกลุม่สนิคา้หลักที�ซเีอสแอลมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันแทน 
 
ธุรกจิการใหบ้รกิารสื�อ 
ณ สิ�นไตรมาส 1/2557 บรษัิท ดทีวี ี เซอรว์สิ จํากัด (ดทีวี)ี มยีอดจําหน่ายอปุกรณ์ชดุรับสัญญาณดาวเทยีมที�ผา่นมาแลว้ทั�งส ิ�นประมาณ 1,479,410 ชดุ เพิ�มขึ�น 64,108 ชดุ จาก 1,415,302 ชดุ ณ สิ�นไตรมาส 1/2556 โดยปัจจบัุน ในตลาดมีอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หลากหลายรปูแบบ เชน่ จานรับสัญญาณผ่านดาวเทยีม เคเบลิทอ้งถิ�น และ
เสาอากาศ จงึมกีารแขง่ขันที�สงู โดยเฉพาะทางดา้นราคาและจํานวนชอ่งรายการ อย่างไรก็ตาม ในเดอืนเมษายนที�ผ่านมา ดีทีวบีรรลุขอ้ตกลงเป็นพันธมติรทางธุรกจิกับ บรษัิท ทรูวชิั�นส ์กรุ๊ป จํากัด (“ทรูวชิั�นส”์) ในการเผยแพร่
รายการโทรทัศน์ผา่นดาวเทยีมในระบบ Ku-band นําเสนอคอนเทนตค์ณุภาพทั�งกฬีาและบันเทงิของทรวูชิั�นส ์ผา่น
กล่องรับสัญญาณดทีีว ีHD1 เพื�อเพิ�มศักยภาพและอรรถรสในการรับชมรายการที�หลากหลายและคุม้ค่า และพรอ้ม
ออกจําหน่ายกล่องรับสัญญาณรุน่ใหม่ ไดแ้ก ่SD-Box (D-Touch) ที�จะมากับแพ็คเกจชอ่งรายการที�ครบทกุสาระ
ความบันเทงิและสทิธปิระโยชนม์ากมาย 

สําหรับการเปลี�ยนระบบโทรทัศน์ในประเทศไทยจากระบบอนาล็อกสูร่ะบบดจิติอล ลูกคา้ดทีีวทีี�มีกล่องรับสัญญาณ 
ดทีวีอียู่แลว้ทุกรุ่น สามารถรับชมชอ่งทีวดีจิติอลไดท้ั �ง 36 ชอ่ง ตั �งแต่วันที� 22 เมษายน 2557 เพียงแค่ทําการ
ปรับปรงุซอฟตแ์วรห์รอื OTA (Over The Air Programming) บนกลอ่งรับสญัญาณใหเ้ป็นซอฟตแ์วรร์ุน่ลา่สดุ  
 
 
3. ผลการดาํเนนิงาน 
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัช ี
ตั �งแตว่ันที� 1 มกราคม 2557 ผลจากการถอืปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกและปรับปรงุใหม่ กลุม่บรษัิทไดเ้ปลี�ยนนโยบายการบัญชใีนสว่นที�มีผลกระทบต่องบการเงนิของกลุ่มบรษัิทอย่างเป็นสาระสําคัญ คอื การ
บัญชสํีาหรับขอ้ตกลงสัมปทานบรกิาร โดยมีรายละเอียดการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 12 
(TFRIC 12) - ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร ตามที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3   
การปรับปรุงยอ้นหลังงบการเงนิอันเป็นผลมาจากการถอืปฏบัิตติาม TFRIC 12 – ขอ้ตกลงสัมปทานบรกิาร เป็นดังตอ่ไปนี� 
 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ตามที�ได ้       ตามที�ได ้     
  รายงาน รายการ ตามที�ได ้   รายงาน รายการ ตามที�ได ้
  ไวเ้ดมิ ปรับปรุง ปรับใหม ่   ไวเ้ดมิ ปรับปรุง ปรับใหม ่
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556           
สนิทรพัย ์               
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน               
อาคารและอปุกรณ์ 8,074,396  (4,911,260) 3,163,136    6,448,063  (4,911,260) 1,536,803  
อาคารและอปุกรณภ์ายใตส้ญัญา
อนุญาตใหดํ้าเนนิงาน 10,130,668  (10,130,668) -    10,130,668  (10,130,668) -  
สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนภายใตสั้ญญา
อนุญาตใหดํ้าเนนิงาน -  15,041,928  15,041,928    -  15,041,928  15,041,928  
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ตามที�ได ้       ตามที�ได ้     
  รายงาน รายการ ตามที�ได ้   รายงาน รายการ ตามที�ได ้
  ไวเ้ดมิ ปรับปรุง ปรับใหม ่   ไวเ้ดมิ ปรับปรุง ปรับใหม ่
  (พันบาท) 
งบกําไรขาดทนุ               
สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2556           
รายไดจ้าการใหบ้รกิารตามสญัญา -  109,908  109,908    -  109,908  109,908  
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารตามสัญญา -  (109,908) (109,908)   -  (109,908) (109,908) 
กําไรสําหรบังวด -  -  -    -  -  -  
 การเปลี�ยนแปลงของงบการเงนิสําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสดุวันที� 31 มนีาคม 2557 (งวดปัจจุบัน) จากนโยบายการบัญชใีหมท่ี�ถอืปฏบัิต ิ
 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  กอ่นการ การเปลี�ยน หลังการ   กอ่นการ การเปลี�ยน หลังการ 
  ถอืปฏบัิต ิ แปลง ถอืปฏบัิต ิ   ถอืปฏบัิต ิ แปลง ถอืปฏบัิต ิ
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2557             
สนิทรพัย ์               
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน               
อาคารและอปุกรณภ์ายใตส้ญัญา
ญาตใหดํ้าเนนิงาน 14,766,392  (14,766,392) -    14,766,392  (14,766,392) -  
สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนภายใตสั้ญญา
อนุญาตใหดํ้าเนนิงาน -  14,766,392  14,766,392    -  14,766,392  14,766,392  
                
งบกําไรขาดทนุ               
สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2557           
รายไดจ้าการใหบ้รกิารตามสญัญา -  167,884  167,884    -  167,884  167,884  
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารตามสัญญา - (167,884) (167,884)   - (167,884) (167,884) 
กําไรสําหรบังวด -  -  -    -  -  -  

 
ขอ้มูลการเงนิที�สําคญั 
ลา้นบาท จํานวน เปลี�ยนแปลง 
  ไตรมาส 

1/57 
ไตรมาส 
4/56 

ไตรมาส 
1/56 

QoQ YoY 
  (%) (%) 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,374 2,267 1,774 4.7% 33.8% 
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,492 1,370 1,073 8.9% 39.0% 
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 436 453 406 -3.8% 7.4% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน* 446 444 295 0.5% 51.2% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานกอ่นดอกเบี�ยจา่ย 
ภาษี และ ค่าเสื�อมราคา** 1,066 961 811 10.9% 31.4% 
สว่นแบง่กําไรสทุธจิากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 50 41 62 22.0% -19.4% 
กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ของสว่นการดําเนนิงานที�ยกเลกิ -  -  51  -  -100.0% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิจากการดําเนนิงานตอ่เนื�อง 399 287 382 39.0% 4.5% 
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวดจากการดําเนนิงานที�ยกเลกิ
สทุธจิากภาษี -  -  (51) -  100.0% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 399 287 330 39.0% 20.9% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บาท) 0.36 0.26 0.30 38.5% 20.0% 

 *     กําไรจากการดาํเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 
**    กําไรกอ่นหักดอกเบี�ยจ่าย ภาษี และ คา่เสื�อมราคา = กําไรจากการดาํเนนิงาน + คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 
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รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในไตรมาส 1/2557 ทั�งสิ�น 2,374 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 600 ลา้นบาท หรือ 
33.8% จาก 1,774 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และเพิ�มข ึ�น 107 ลา้นบาท หรอื 4.7% จาก 2,267 ลา้นบาท ใน
ไตรมาส 4/2556 เป็นผลมาจากรายไดท้ี�เพิ�มขึ�นของธรุกจิดาวเทยีมและธุรกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต สทุธกิับการลดลงของรายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารสื�อ 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ไตรมาส 

1/57 
ไตรมาส 
4/56 

ไตรมาส 
1/56 %QoQ %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 2,103 2,013 1,542 4.5% 36.4% 
บรกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 253 226 205 11.9% 23.4% 
บรกิารสื�อ 34 54 48 -37.0% -29.2% 
ตัดรายการระหวา่งสว่นงาน (16) (26) (21) -38.5% 23.8% 
รวม 2,374 2,267 1,774 4.7% 33.8% 
 *   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�องในไตรมาส 1/2557 ทั �งสิ�น 2,103 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 
561 ลา้นบาท หรอื 36.4% จาก 1,542 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และเพิ�มข ึ�น 90 ลา้นบาท หรอื 4.5% จาก 
2,013 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2556 ทั �งจากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทียมแบบทั�วไป และจากธุรกจิการใหบ้รกิาร
แบนดว์ธิไอพสีตาร ์
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง ไตรมาส 

1/57 
ไตรมาส 
4/56 

ไตรมาส 
1/56 %QoQ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป* 1,060 999 734 6.1% 44.4% 
ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 1,043 1,014 808 2.9% 29.1% 

รายไดจ้ากการขาย 100 98 62 2.0% 61.3% 
รายไดจ้ากการบรกิาร 943 916 746 2.9% 26.4% 

รวม 2,103 2,013 1,542 4.5% 36.4% 
* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 ดาวเทยีมที�บรษัิทจัดหามาเป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ)นสูว่งโคจร และดาวเทยีมไทยคม 6 
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั�วไป ในไตรมาส 1/2557 จํานวน 1,060 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 326 ลา้น

บาท หรอื 44.4% จาก 734 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และเพิ�มขึ�น 61 ลา้นบาท หรอื 6.1% จาก 999 
ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2556 มสีาเหตหุลักจาก 

- การเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมตามความตอ้งการใช ้ชอ่งสัญญาณที�เพิ�มขึ�นของลูกคา้กลุม่ผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผา่นดาวเทยีม โดยในเดือนสงิหาคม 
2556 บรษัิทไดจ้ัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารที�ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เป็นการชั�วคราวกอ่นการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ�นสู่วงโคจร นอกจากนี� บร ิษัทเริ�มใหบ้ริการดา้นบรอดคาสต์บน
ดาวเทยีมไทยคม 6 อยา่งเต็มรปูแบบตั�งแตว่ันที� 1 กมุภาพันธ ์2557 เพื�อใหบ้รกิารรองรับความ
ตอ้งการที�เตบิโตขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง โดยพจิารณาไดจ้ากจํานวนชอ่งรายการโทรทัศน์บนดาวเทยีม ณ 
ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เพิ�มขึ�นจาก 465 ชอ่งรายการ ณ สิ�นไตรมาส 1/2556 เป็นจํานวน 
667 ชอ่งรายการ ณ สิ�นไตรมาส 1/2557 

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

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ ในไตรมาส 1/2557 จํานวน 1,043 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 235 ลา้นบาท หรอื 29.1% จาก 808 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 เนื�องจาก 
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในไตรมาส 1/2557 ที�เพิ�มขึ�น 197 ลา้นบาท หรอื 26.4% เป็นผลมาจากรายไดท้ี�เพิ�มขึ�นจากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิในประเทศจนี ไทย อนิเดยี อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี 
- รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 1/2557 เพิ�มขึ�น 38 ลา้นบาท หรอื 61.3% มีสาเหตหุลักจากรายได ้

จากการขายอปุกรณ์สําหรับการจัดตั �งโครงขา่ยสื�อสารผา่นดาวเทยีม ใหก้ับผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม
ในประเทศญี�ปุ่ น 
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เมื�อเปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ เพิ�มขึ�น 29 ลา้น
บาท หรือ 2.9% จาก 1,014 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากรายไดท้ี�เพิ�มขึ�นจากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิใน
ประเทศจนี และอนิเดยี 

 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารระบบโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
บรษัิทมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 1/2557 ทั �งส ิ�น 253 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 48 ลา้นบาท หรอื 23.4% จาก 205 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 โดยมสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที� อันเป็นผลจากการเพิ�มขึ�นของจํานวนผูใ้ชโ้ทรศัพทเ์คลื�อนที�ใน

ระบบ และรายไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) ในระบบ Prepaid 
• รายไดจ้ากการขาย SIM card และเครื�องโทรศัพทไ์รส้าย (fixed wireless handset) 
• รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต จากจํานวนผูใ้ชบ้ริการที�เพิ�มมากขึ�น โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ร ิการ

อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA ที�มจํีานวนเพิ�มขึ�นอยา่งมาก 
เมื�อเปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในไตรมาส 1/2557 เพิ�มขึ�น 27 
ลา้นบาท หรอื 11.9% จาก 226 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที�ทั �งระบบ Postpaid และ Prepaid อันเป็นผลจากการเพิ�มขึ�นของรายไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) และจํานวนผูใ้ชโ้ทรศัพทเ์คลื�อนที�ในระบบ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื�อ 
บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื�อในไตรมาส 1/2557 ทั �งสิ�น 34 ลา้นบาท ลดลง 14 ลา้นบาท หรอื 29.2% จาก 48 
ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และลดลง 20 ลา้นบาท หรอื 37.0% จาก 54 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2556 มสีาเหตุ
หลักจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ตามยอดจําหน่ายอุปกรณ์จานรับสญัญาณดาวเทยีมที�ลดลงจากการแขง่ขันที�รนุแรง 
 
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 
บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 1/2557 ทั �งส ิ�น 1,492 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 419 ลา้นบาท หรอื 39.0% 
จาก 1,073 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และเพิ�มขึ�น 122 ลา้นบาท หรอื 8.9% จาก 1,370 ลา้นบาท ในไตรมาส 
4/2556 จากการเพิ�มขึ�นของตน้ทนุของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต โดยสัดสว่นตน้ทุนขาย
และการใหบ้รกิารตอ่รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมสําหรับไตรมาส 1/2557 เทา่กับ 62.8% เพิ�มขึ�นจาก 
60.5% ในไตรมาส 1/2556 และ 60.4% ในไตรมาส 4/2556 
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร ไตรมาส 

1/57 
ไตรมาส 
4/56 

ไตรมาส 
1/56 %QoQ %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 1,316 1,198 910 9.8% 44.6% 
บรกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 139 137 124 1.5% 12.1% 
บรกิารสื�อ** 48 48 48 0.0% 0.0% 
ตัดรายการระหวา่งสว่นงาน (11) (13) (9) -15.4% 22.2% 
รวม 1,492 1,370 1,073 8.9% 39.0% 
*   ประกอบดว้ยตน้ทนุจากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวโดยบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชั�นส ์จํากัด (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการใหบ้รกิารสื�อโดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จํากัด (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จํากดั (ซดีเีอ็น)  

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิที�เกี�ยวเนื�อง 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องในไตรมาส 1/2557 มจํีานวนทั�งส ิ�น 1,316 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 406 
ลา้นบาท หรอื 44.6% จาก 910 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 จากการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีม ไทยคมแบบทั�วไป และตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์  
เมื�อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 4/2556 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องในไตรมาส 1/2557 เพิ�มขึ�น 
118 ลา้นบาท หรอื 9.8% จาก 1,198 ลา้นบาท จากการเพิ�มขึ�นของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป 
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ตน้ทนุการบรกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง ไตรมาส 
1/57 

ไตรมาส 
4/56 

ไตรมาส 
1/56 %QoQ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป* 657 539 272 21.9% 141.5% 
ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 659 659 638 0.0% 3.3% 
รวม 1,316 1,198 910 9.8% 44.6% 
* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 ดาวเทยีมที�บรษัิทจัดหามาเป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ)นสูว่งโคจร และดาวเทยีมไทยคม 6 
• ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป ในไตรมาส 1/2557 มจํีานวนทั�งสิ�น 657 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 

385 ลา้นบาท หรอื 141.5% จาก 272 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 
- ตน้ทนุคา่เชา่ดาวเทยีมจากการจัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารที�ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ตั �งแต่

เดอืนสงิหาคม 2556 เป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ�นสูว่งโคจร 
- ตน้ทนุคา่เสื�อมราคาซี�งเป็นผลมาจากสนิทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�นจากดาวเทยีมไทยคม 6  
- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหดํ้าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ�นของรายได ้  

เมื�อเปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2556 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั�วไป ในไตรมาส 1/2557 เพิ�มขึ�น 
118 ลา้นบาท หรอื 21.9% จาก 539 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนคา่เสื�อมราคาซี�งเป็นผลมาจากสนิทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�นจากดาวเทยีมไทยคม 6  

• ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ ในไตรมาส 1/2557 จํานวน 659 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 21 
ลา้นบาท หรอื 3.3% จาก 638 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 

- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหดํ้าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารการใชง้านแบนดว์ธิ 
- ตน้ทนุการขายอปุกรณ์สําหรับการจัดตั �งโครงขา่ยสื�อสารผา่นดาวเทยีมในประเทศญี�ปุ่ น 

และตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ในไตรมาส 1/2557 ไมเ่ปลี�ยนแปลงจากไตรมาส 
4/2556 

 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 1/2557 จํานวนทั�งสิ�น 139 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 
15 ลา้นบาท หรอื 12.1% จาก 124 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 มีสาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นของค่าเชื�อมต่อ
โครงขา่ยตามการเพิ�มข ึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที� และตน้ทนุขายตามการเพิ�มขึ�นของรายได ้
จากการขาย 
เมื�อเปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2556 ตน้ทุนการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในไตรมาส 1/2557 เพิ�มขึ�น 2 
ลา้นบาท หรอื 1.5% จาก 137 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของคา่เชื�อมตอ่โครงข่ายตามการเพิ�มขึ�นของ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที� 
 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารสื�อ 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารสื�อในไตรมาส 1/2557 จํานวนทั�งสิ�น 48 ลา้นบาท ไม่เปลี�ยนแปลงจากไตรมาส 1/2556 และไตร
มาส 4/2556 โดยตน้ทนุการจําหน่ายอปุกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมดทีวีลีดลง ตามการลดลงของรายได ้สทุธกิับการเพิ�มขึ�นของตน้ทนุการขายสนิคา้คงเหลอืลา้สมัย  
 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
บรษัิทมีค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 1/2557 รวมทั �งส ิ�น 436 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 30 ลา้นบาท หรอื 7.4% จาก 406 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 
• คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
• คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูของธรุกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
• คา่เผื�อสนิคา้ลา้สมัยของธรุกจิสื�อ 

สทุธกิบั  
• การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดและคา่ใชจ้่ายพนักงานของธรุกจิสื�อ 

เมื�อเปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2556 SG&A ในไตรมาส 1/2557 ลดลง 17 ลา้นบาท หรอื 3.8% จาก 453 ลา้นบาท 
มสีาเหตหุลักจาก 
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• การลดลงของค่าใชจ้่ายพนักงานจากการจ่ายผลตอบแทนพเิศษใหแ้ก่พนักงานในไตรมาส 4/2557 ของ
ธรุกจิดาวเทยีม 

• การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิสื�อ 
• การลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ของธรุกจิดาวเทยีม  

สทุธกิบั 
• การเพิ�มขึ�นของคา่ใชจ้า่ยพนักงาน และคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธุรกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

 
กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ในไตรมาส 1/2557 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนทั �งส ิ�น 54 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 จากการที�คา่เงนิบาทตอ่
ดอลลารส์หรัฐฯ แข็งคา่ขึ�น  
 
ตน้ทุนทางการเงนิ 
บรษัิทมีตน้ทุนทางการเงนิทั �งสิ�น 87 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 เพิ�มขึ�น 21 ลา้นบาท หรอื 31.8% จาก 66 ลา้นบาท 
ในไตรมาส 1/2556 เนื�องจากดอกเบี�ยจากเงนิกูร้ะยะยาวสําหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 ที�เร ิ�มรับรูใ้นไตรมาส 
1/2557 
 
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 
ในไตรมาส 1/2557 บรษัิทมีสว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมกลุ่มซเีอสแอลทั �งส ิ�น 50 ลา้นบาท ลดลง 12 
ลา้นบาท หรอื 19.4% จาก 62 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 เนื�องจากในไตรมาส 1/2557 ซเีอสแอลมกํีาไรสทุธิ
ลดลง 28 ลา้นบาท หรอื 19.2% จากไตรมาส 1/2556 มสีาเหตหุลักจาก 
• กําไรก่อนรายการพิเศษสําหรับไตรมาส 1/2557 ลดลง 5 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากผลประกอบการที�ลดลงของธรุกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิ

บนโทรศัพทเ์คลื�อนที� (Voice Info Service & Mobile Content Business) ซึ�งไดร้ับผลกระทบโดยตรงจาก
สภาพเศษฐกจิที�อ่อนตัวลงตั �งแต่ชว่งปลายไตรมาส 4/2556 ในขณะที�ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซทีไีดร้ับ
ผลกระทบไมม่ากนัก  

• ในไตรมาส 1/2556 ซเีอสแอลรับรูกํ้าไรจากรายการพเิศษ (สทุธหิลังหักค่าใชจ้า่ยทางภาษี) จํานวน 23 ลา้นบาท เนื�องจากการไดร้ับสว่นลดคา่เชา่เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตที�ผา่นมาระหวา่งบรษัิทกับผูใ้หบ้รกิาร 
 
ภาษเีงนิได ้
ในไตรมาส 1/2557 บรษัิทบันทกึภาระภาษีเงนิไดเ้ป็นจํานวนทั�งสิ�น 97 ลา้นบาท ลดลง 2 ลา้นบาท หรอื 2.0% จาก 
99 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556  
 
 
4. ฐานะทางการเงนิ 
ณ สิ�นไตรมาส 1/2557 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 27,216 ลา้นบาท ลดลง 158 ลา้นบาท หรอื 0.6% จาก 27,374 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 มสีาเหตหุลักจาก 

• ค่าเสื�อมราคาและตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคาและตัดจําหน่ายสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน
ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการ 
สทุธกิบั 

• การเพิ�มขึ�นของสนิทรัพยซ์ ึ�งสว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยสํ์าหรับการขยายธุรกจิดาวเทียมและธุรกจิโทรศัพทใ์น
ประเทศลาว 

• การเพิ�มขึ�นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชั�วคราวซึ�งเป็นเงนิฝากระยะสั �นกับสถาบัน
การเงนิ 
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สว่นประกอบหลักของสนิทรัพย ์
สนิทรพัย ์ 31 มนีาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
      (ปรบัปรงุใหม)่ 
  จํานวน รอ้ยละของ จํานวน รอ้ยละของ 
  (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม 
สนิทรัพยห์มนุเวยีน 6,230 22.9 5,424 19.8 
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 450 1.7 487 1.8 
อาคารและอปุกรณ์ 3,087 11.3 3,163 11.6 
สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนภายใตสั้ญญาอนุญาตให ้
ดําเนนิการ 14,766 54.3 15,042 54.9 

 
ลกูหนี%การคา้ รายไดค้า้งรบั และลกูหนี%อ ื�น 
ณ วันที� 31 มนีาคม 2557 บรษัิทมยีอดลกูหนี�การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ 1,074 ลา้นบาท คดิเป็น 3.9% ของสนิทรัพยร์วม ซึ�งประกอบดว้ย ลูกหนี�บุคคลภายนอกและลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน โดยมีสัดสว่นของยอดลูกหนี� 
92% และ 8% ตามลําดับ ณ วันที� 31 มนีาคม 2557  บรษัิทมกีารตั �งคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูจํานวน 214 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็น 19.3% ของลกูหนี�การคา้ เพิ�มขึ�นจาก 18.4% ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 โดยลกูหนี�การคา้ รายไดค้า้ง
รับ และลูกหนี�อื�น - สทุธ ิณ วันที� 31 มีนาคม 2557 ลดลง 97 ลา้นบาท จาก ณ สิ�นปี 2556 สว่นใหญ่ลดลงจากการ
รับชําระรายไดค้า้งรับสําหรับธรุกจิดาวเทยีม  
 
สภาพคลอ่ง 
ณ สิ�นไตรมาส 1/2557 บรษัิทมอัีตราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนี�สนิหมนุเวยีน 0.89 เทา่ เพิ�มขึ�นจาก 0.82 ณ สิ�นปี 
2556 มสีาเหตหุลักจาก 
• การลดลงของเงนิรับล่วงหนา้ค่าบรกิารจากลูกคา้ไอพีสตารจ์ากการปรับปรุงรายการรายไดร้ับล่วงหนา้เป็น

รายไดใ้นงบกําไรขาดทนุในสว่นที�ไดใ้หบ้รกิารแกล่กูคา้แลว้ 
• การจัดประเภทรายการเงนิลงทนุในหุน้สามัญของบรษัิท ซนิเนอรโ์ทน คอมมวินเิคชั�น คอรป์อเรชั�น (ซนิเนอร์

โทน) จากรายการเงนิลงทนุเผื�อขายไปเป็นรายการเงนิลงทนุชั�วคราว 
• การเพิ�มขึ�นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

สทุธกิบั 
• เงนิปันผลคา้งจ่ายใหแ้กผู่ถ้ือหุน้จํานวน 493 ลา้นบาท (อัตราหุน้ละ 0.45 บาทต่อหุน้) ซึ�งมีกําหนดจ่าย

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในเดอืนเมษายน 2557 
• การเพิ�มขึ�นของผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ซึ�งมี

กําหนดจา่ยในไตรมาส 3 ของทกุปี  
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
บรษัิทบันทกึเงนิลงทุนโดยวธิีส่วนไดเ้สยีในกลุ่มซเีอสแอลในรายการเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม โดย ณ สิ�นไตรมาส 
1/2557 บรษัิทมเีงนิลงทุนในบรษัิทรว่มทั�งส ิ�น 450 ลา้นบาท ลดลง 37 ลา้นบาท หรอื 7.6% จาก 487 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 เนื�องจากการรับรูร้ายไดเ้งนิปันผลจากซเีอสแอลจํานวน 88 ลา้นบาท สทุธกิับการรับรูผ้ลประกอบการของ
ซเีอสแอลในไตรมาส 1/2557 ตามสดัสว่นจํานวน 50 ลา้นบาท  
 
อาคารและอปุกรณ์ 
บรษัิทมีอาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ(PPE) ณ สิ�นไตรมาส 1/2557 ทั �งสิ�น 3,087 ลา้นบาท ลดลง 76 ลา้นบาท หรอื 
2.4% จาก 3,163 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 มสีาเหตหุลักจากการโอนสนิทรัพยข์องโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 ไป
ยังรายการสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหดํ้าเนินการ และค่าเสื�อมราคา/ค่าตัดจําหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์ในไตรมาส 1/2557 สุทธกิับการซื�อสนิทรัพย์เพิ�มในไตรมาส 1/2557 สําหรับธุรกจิดาวเทียมและธุรกจิ
โทรศัพทใ์นประเทศลาว 
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สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ําเนนิการ 
บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการสทุธ ิณ สิ�นไตรมาส 1/2557 ทั �งสิ�น 14,766 ลา้นบาท 
ลดลง 276 ลา้นบาท หรอื 1.8% จาก ณ สิ�นปี 2556 ที�มจํีานวนทั �งส ิ�น 15,042 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากคา่เสื�อม
ราคาในไตรมาส 1/2557 
 
เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 
ณ สิ�นไตรมาส 1/2557 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทัิ �งส ิ�น 8,030 ลา้นบาท ลดลง 342 ลา้นบาท หรอื 4.1% จาก 8,372 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 มีสาเหตหุลักจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 ในไตร
มาส 1/2557  
ณ สิ�นไตรมาส 1/2557 บรษัิทมสีว่นของผูถ้ือหุน้ทั �งส ิ�น 15,435 ลา้นบาท ลดลง 146 ลา้นบาท หรอื 0.9% จาก 
15,581 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 มสีาเหตหุลักจาก 
• เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจํานวน 493 ลา้นบาท 
• ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่หน่วยงานในตา่งประเทศจํานวน 19 ลา้นบาท 
• การลดลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุเผื�อขายจํานวน 35 ลา้นบาท 

สทุธกิบั 
• กําไรสทุธจํิานวน 399 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557  

จากการลดลงของมูลคา่ตามบัญชขีองเงนิกูย้มืและสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิ�นไตรมาส 1/2557 ทําใหบ้รษัิทมอัีตราสว่น
เงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.52 เทา่ ลดลงจาก 0.54 ณ สิ�นปี 2556  
 
งบกระแสเงนิสด 
บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน ในไตรมาส 1/2557 ทั�งส ิ�น 995 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 74 ลา้น
บาท หรอื 8.0% จาก 921 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 มสีาเหตหุลักจากกําไรจากการดําเนนิงานที�เตบิโตขึ�น  
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ในไตรมาส 1/2557 จํานวนทั�งสิ�น 451 ลา้นบาท โดยมากเป็นเงนิสดจา่ยสําหรับซื�อสนิทรัพยสํ์าหรับธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิโทรศัพทใ์นประเทศลาว และเงนิสดจ่ายสทุธเิพื�อซื�อหุน้สามัญ
ของบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซสิเทม พทีวีาย จํากัด (โอไรออ้น) จากบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์อนิเวส
เมน้ท ์จํากัด ในขณะที�ในไตรมาส 1/2556 บรษัิทมีกระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเป็นจํานวน 191 ลา้น
บาท 
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในไตรมาส 1/2557 จํานวน 391 ลา้นบาท โดยมากเป็นการชําระเงนิกูย้ืมระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และการจ่ายดอกเบี�ยสําหรับเงนิกูย้ืมระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และดอกเบี�ยสําหรับหุน้กูร้ะยะยาว ในขณะที�ในไตรมาส 1/2556 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้า
จากกจิกรรมจัดหาเงนิเป็นจํานวน 25 ลา้นบาท 
บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วันที� 31 มนีาคม 2557 ทั�งสิ�น 2,309 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  


