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1. ภำพรวม 

ในปี 2557 บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรทัง้ส ิน้ 10,004 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้ 2,108 ลำ้นบำท หรือ 26.7% จำก 7,896 ลำ้นบำท ในปี 2556 จำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิดำวเทยีมทัง้

แบบทัว่ไปและดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ ธรุกจิโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต และรำยไดจ้ำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรสือ่ 
ประกอบกบักำรบรหิำรตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิำพ สง่ผลใหใ้นปี 2557 บรษัิทมผีลก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (EBIT) 2,295 

ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 633 ลำ้นบำท หรอื 38.1% จำก 1,662 ลำ้นบำท ในปี 2556 และมสีดัสว่นตน้ทนุรวมตอ่รำยไดจ้ำก
กำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมส ำหรับปี 2557 เทำ่กบั 58.5% ลดลงจำก 59.5% ในปี 2556 

บรษัิทมผีลก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนินงำนตำมปกตจิ ำนวน 1,832 ลำ้นบำท (หรือคดิเป็น 1.67 บำทต่อหุน้) เพิม่ขึน้ 

704 ลำ้นบำท หรอื 62.4% จำก 1,128 ลำ้นบำท (หรอืคดิเป็น 1.03 บำทตอ่หุน้) ในปี 2556 ทัง้จำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้
และกำรบรหิำรตน้ทนุอย่ำงมปีระสทิธภิำพ อย่ำงไรก็ตำมในชว่งไตรมำสที ่3/2557 บรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกัด 

(มหำชน) (ซเีอสแอล) มกีำรรับรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนยิมของบรษัิท เทเลอนิโฟ มเีดยี จ ำกัด 
(มหำชน) (ทเีอ็มซ)ี เป็นจ ำนวน 550 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทรับรูส้ว่นแบง่ผลขำดทนุดังกลำ่วตำมสดัสว่นกำรลงทนุ

เป็นจ ำนวนรวม 231 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทมกี ำไรสทุธใินปี 2557 จ ำนวน 1,601 ลำ้นบำท (หรอืคดิเป็น 1.46 บำท

ตอ่หุน้) ซึง่ยังคงเพิม่ขึน้ 473 ลำ้นบำท หรอื 41.9% จำกปี 2556 

ในสว่นของงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในปี 2557 จ ำนวน 6,990 ลำ้นบำท 

เพิ่มขึน้ 1,247 ลำ้นบำท หรือ 21.7% จำก 5,743 ลำ้นบำท ในปี 2556 และมีก ำไรสุทธจิ ำนวน 1,018 ลำ้นบำท 
(หรือคดิเป็น 0.93 บำทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 216 ลำ้นบำท หรอื 26.9% จำก 802 ลำ้นบำท (หรือคดิเป็น 0.73 บำทต่อ

หุน้) ในปี 2556 

ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกัด (แอลทซี)ี เมือ่วันที ่9 กมุภำพันธ ์2558 มมีติ

อนุมัตจิำ่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้จำกผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2557 เป็นจ ำนวนเงนิทัง้ส ิน้ 18 ลำ้นดอลลำรส์หรัฐฯ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของซเีอสแอล เมื่อวันที ่10 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำรมีมตอินุมัตกิำรจัดสรร       
ก ำไรสทุธเิป็นเงนิปันผลประจ ำปี 2557 ในอัตรำหุน้ละ 0.57 บำทตอ่หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิทัง้ส ิน้ 339 ลำ้น กำรจ่ำยเงนิ

ปันผลครัง้นีเ้มือ่รวมกบักำรจำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำลงวด 6 เดอืนแรกในอัตรำหุน้ละ 0.41 บำท คดิเป็นเงนิปันผลจ่ำย
ประมำณ 244 ลำ้นบำท คงเหลอืเงนิปันผลจ่ำยในงวดนี้อกีในอัตรำหุน้ละ 0.16 บำท คดิเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 95 ลำ้นบำท  

อยำ่งไรก็ตำมกำรเสนอจำ่ยเงนิปันผลจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมัตจิำกทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

ทีป่ระชมุสำมัญคณะกรรมกำรบรษัิทเมือ่วนัที ่11 กมุภำพันธ ์2558 คณะกรรมกำรมมีตอินุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลในอัตรำ
หุน้ละ 0.65 บำท เป็นจ ำนวนเงนิทัง้ส ิน้ 712 ลำ้นบำท ทัง้นี้กำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลดังกล่ำวจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมัติ

จำกทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

ในปี 2557 บริษัทประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดส่งดำวเทียมขึน้สู่ชัน้วงโคจรถึงสองดวงคือ ดำวเทียมไทยคม 6        

ขึน้สูว่งโคจรทีต่ ำแหน่ง 78.5 องศำตะวันออก เมือ่วันที ่6 มกรำคม 2557 (ตำมเวลำทอ้งถิน่ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ) 
โดยดำวเทยีมไทยคม 6 ประกอบดว้ยย่ำนควำมถี่ Ku-Band จ ำนวน 8 ทรำนสพอนเดอร์ ซึง่มพีื้นทีก่ำรใหบ้ริกำร

ครอบคลุมประเทศไทย และประเทศในภูมภิำคอนิโดจีน และย่ำนควำมถี ่C-Band จ ำนวน 18 ทรำนสพอนเดอร ์       
ทีค่รอบคลมุภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และทวปีแอฟรกิำ และ ดำวเทยีมไทยคม 7 ขึน้สูว่งโคจรทีต่ ำแหน่ง 120 

องศำตะวันออก เมือ่วันที ่7 กันยำยน 2557 โดยดำวเทยีมไทยคม 7 ประกอบดว้ยย่ำนควำมถี ่C-Band จ ำนวน 14     

ทรำนสพอนเดอร์ ซึง่มพีืน้ทีใ่หบ้รกิำรกวำ้งครอบคลมุภูมภิำคเอเชยีใต ้อนิโดจนี รวมถงึออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์
โดยในเดอืนพฤศจกิำยน 2557 บรษัิทเริม่ทยอยรับรูร้ำยไดจ้ำกดำวเทยีมไทยคม 7 เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

ส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 8 มแีผนจะสง่ขึน้สูว่งโคจรทีต่ ำแหน่ง 78.5 องศำตะวันออก ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 
2559 ซึง่จะเป็นดำวเทยีมทีเ่ป็นก ำลังส ำคัญสรำ้งประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนำคต ท ำใหป้ริมำณช่องสัญญำณ

ดำวเทยีมเพียงพอต่อกำรใชง้ำนในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ในอนำคต และเพื่อรองรับเทคโนโลยกีำรแพร่ภำพขัน้สงู เช่น 

อลัตรำ้ไฮเดฟินชิัน่ (ยูเอชด)ี  ซึง่จะชว่ยยกระดับอตุสำหกรรมบรอดคำสตไ์ทย ใหแ้ข็งแกร่งและเตบิโตอย่ำงตอ่เนื่อง 
โดยดำวเทยีมไทยคม 8 ประกอบดว้ยย่ำนควำมถี ่Ku-Band จ ำนวน 24 ทรำนสพอนเดอร์ ครอบคลุมประเทศไทย 

เอเชยีใต ้และทวปีแอฟรกิำ 

เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2557 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีกำรเสนอขำยหุน้กู ้อำยุ 5 ปี ทีอ่ัตรำดอกเบี้ย 4.28% ต่อปี และ     

อำยุ 7ปี ทีอ่ัตรำดอกเบีย้ 4.68% ต่อปี จ ำนวนรวม 4,550 ลำ้นโดยมวีัตถุประสงคห์ลักเพื่อใชใ้นกำรลงทุนส ำหรับ
โครงกำรดำวเทียมไทยคม 7 รวมทั ้งวงเงินที่เหลืออีกส่วนหนี่งจะน ำไปลงทุนในดำวเทียมไทยคม 8 ต่อไป            

ซึ่งหุน้กูด้ังกล่ำว ไดรั้บกำรจัดอันดับที่ระดับ “A-” แนวโนม้ “คงที่” จำกบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด และ                  
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เมือ่วนัที ่11 ธันวำคม 2557 บรษัิทน ำโดยนำงศภุจ ีสธุรรมพันธุ ์ประธำนกรรมกำรบรหิำรและประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

ลงนำมในสัญญำเงนิกูจ้ำกธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) และ ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกัด (มหำชน) เพื่อใชเ้ป็น
เงนิทนุส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 8 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำสญัญำเงนิกูใ้นครัง้นี้ นับเป็นครัง้ที ่2 ทีโ่ครงกำร

ดำวเทยีมของประเทศไทยไดรั้บกำรสนับสนุนดำ้นเงนิกูจ้ำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย ภำยใตเ้งื่อนไขและ
ตน้ทนุทีใ่กลเ้คยีงกบัเงนิกูจ้ำกตำ่งประเทศ โดยควำมส ำเร็จในครัง้กอ่นหนำ้ คอื กำรกูเ้พือ่ลงทนุในโครงกำรดำวเทยีม

ไทยคม 6 เมือ่ปี 2555 ทีผ่ำ่นมำ ซึง่เป็นประโยชนท์ำงเศรษฐกจิของประเทศไทย 

ในปี 2557 ทีผ่่ำนมำบรษัิทประสบควำมส ำเร็จในกำรเปิดใหบ้รกิำรสือ่สำรผ่ำนดำวเทยีมแบบครบวงจรโดยครอบคลุม

ทัง้ภำคพืน้อำกำศ ผนืดนิ และผนืน ้ำ ภำยใตแ้นวคดิ Mobility โดยบรษัิท ไอพสีตำร ์เจแปน จ ำกัด (ไอพเีจ) ซึง่เป็น

บรษัิทยอ่ยของบรษัิท เปิดตวัใหบ้รกิำรดำ้นกำรสือ่สำรผ่ำนดำวเทยีมบรอดแบนดท์ำงทะเลแกบ่รษัิท โอเชีย่น ทรำนส ์
จ ำกดั (โอเชีย่นทรำนส)์ ซึง่เป็นผูน้ ำดำ้นธรุกจิขนสง่ทำงทะเล ในกำรเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตและอเีมล ์เพือ่อ ำนวยควำม

สะดวกในช่วงเวลำที่ตอ้งออกปฏิบัตงิำนกลำงทะเล และร่วมมือกับสำยกำรบนินกแอร์เปิดใหบ้ริกำรสือ่สำรผ่ำน
ดำวเทยีมบนเครื่องบนิเป็นครัง้แรกในภูมภิำคเอเชยีแปซฟิิก ดว้ยกำรใหบ้ริกำรเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

ควำมเร็วสงู  

บรษัิท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลยี พีทวีำย จ ำกัด (ไอพีเอ) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยผูใ้หบ้รกิำรกำรถ่ำยทอดสัญญำณบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศออสเตรเลียยังคงเติบโตและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี  2557 โดยเมื่อวันที ่            

7 กมุภำพันธ ์2557 ไอพเีอไดเ้ขำ้ซือ้หุน้สำมัญของบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์อนิเวสเมน้ท ์จ ำกัด เพือ่เป็นกำร
ขยำยกำรลงทุนและเพิม่โอกำสทำงธุรกจิ และมกีำรขยำยกำรใหบ้รกิำรโครงข่ำยบรอดแบนดแ์ห่งชำตขิองประเทศ

ออสเตรเลยี (National Broadband Network: NBN) อยำ่งตอ่เนือ่ง   

ธุรกจิบรกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ในปี 2557 แอลทซียัีงคงรักษำคุณภำพกำรใหบ้รกิำร ปรับปรุงคณุภำพและขยำยระบบเครอืข่ำย รวมถงึท ำกจิกรรม

สง่เสรมิกำรตลำดอย่ำงตอ่เนื่อง ประกอบกับธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลำวยังเตบิโตขึน้
จำกปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให ้ณ สิ้นปี 2557 แอลทีซีมีจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรโทรศัพท์ในระบบรวมทั ้งสิ้นประมำณ   

1,712,506 รำย เพิ่มขึ้นจำก 1,487,256 รำย ณ สิ้นปี 2556 และในปัจจุบัน ประเทศลำวมีผูป้ระกอบกำร
โทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ส ิน้ 4 รำย ซึง่แอลทซียัีงคงเป็นผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีม่สี่วนแบ่งในตลำดเป็นอันดับ

หนึ่ง คดิเป็น 46.93% ของตลำดรวม เพิ่มขึน้จำก 42.45%ในปีที่แลว้ นอกจำกนี้แอลทีซีมีจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำร

อนิเทอร์เน็ตเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะผูใ้ชบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตบรอดแบนดไ์รส้ำย HSPA และผูใ้ชบ้รกิำร 
CDMA Fixed Wireless 

ในปี 2557 ธุรกจิกำรใหบ้ริกำรดำ้นไอซีทีของซีเอสแอลมีกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในสว่นของกำรใหบ้รกิำรดำ้นศนูยข์อ้มูลอนิเทอรเ์น็ต (Internet Data Center: IDC) บรกิำรไอซทีี

โซลูชั่นและคลำวดค์อมพวิเตอร์ ซเีอสแอลไดล้งทุนสรำ้งศูนยข์อ้มูลอนิเทอร์เน็ตแห่งใหม่เพิม่เตมิ เพื่อรองรับกำร
ขยำยตัวของฐำนลกูคำ้ในปัจจุบัน โดยใชช้ือ่ “เดอะคลำวด ์ดำตำ้ เซ็นเตอร ์(THE CLOUD DATA CENTER)” ซึง่มี

ควำมทันสมัยและมรีะบบกำรรักษำควำมปลอดภัยสงูสดุ โดยเจำะกลุ่มลูกคำ้ภำครัฐ ธนำคำร ผูใ้หบ้รกิำรคอนเทนต ์

เกมออนไลน์ สือ่ โทรคมนำคม และภำคอุตสำหกรรม ซึง่ไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิำรแลว้ ณ ปลำยไตรมำส 3/2557 และ
ไดรั้บกำรตอบรับอยำ่งดจีำกลกูคำ้ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

ในปี 2557 บริษัท ดีทีว ีเซอร์วสิ จ ำกัด (ดีทวีี) มียอดจ ำหน่ำยชุดอุปกรณ์ชุดรับสัญญำณดำวเทียมสะสมทัง้สิน้

ประมำณ 1,581,648 ชดุ เพิม่ขึน้ 115,532 ชดุ จำก 1,466,116 ณ สิน้ปี 2556 อันเป็นผลจำกกำรเป็นพันธมติรทำง

ธุรกจิกับ บรษัิท ทรู วชิัน่ส ์กรุ๊ป จ ำกัด (ทรูวชิัน่ส)์ และกำรเตบิโตของอตุสำหกรรมบรอดคำสตไ์ปสูเ่ทคโนโลยคีวำม
คมชัดสงู( HD) ท ำใหด้ทีวีมียีอดขำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ผลจำกกำรแข่งขันทำงดำ้นรำคำของ

ธรุกจิอปุกรณ์รับสญัญำณ ท ำใหร้ำคำอปุกรณ์ถกูลงเป็นอนัมำก อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทไดม้กีำรปรับรำคำใหเ้หมำะสมกับ
ตลำด พรอ้มพัฒนำอุปกรณ์ใหม่ๆ ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรใชง้ำนไดเ้หมำะสม สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกไดม้ำก

ยิง่ขึน้เพือ่ขยำยกลุม่ลกูคำ้และสรำ้งควำมพงึพอใจใหล้กูคำ้ 
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3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  2557 
 

2556 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

YoY 

  (%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 10,004 7,896 26.7% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  5,852 4,695 24.6% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 1,857 1,539 20.7% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน* 2,295 1,662 38.1% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำนกอ่นดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่ม
รำคำ** 

4,969 3,740 32.9% 

สว่นแบง่ก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม (63) 195 (132.3%) 

กลบัรำยกำร (ขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยข์องสว่นกำร
ด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ 

- -   

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิจำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 1,601 1,179 35.8% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิสทุธจิำกภำษี - (51)   

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ 1,601 1,128 41.9% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) 1.46 1.03 41.7% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิจำกกำรด ำเนนิงำนปกต*ิ** 1,832 1,128 62.4% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิจำกกำรด ำเนนิงำนปกตติอ่หุน้ (บำท) 1.67 1.03 62.3% 

 *     ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน = รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร – ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร – คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

**    ก ำไรกอ่นหักดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ ค่ำเสือ่มรำคำ = ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน + ค่ำเสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 
***  ก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิ= ก ำไรสทุธ ิ+ สว่นแบง่ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ควำมนยิมในบรษัิททเีอ็มซ ีจ ำนวน 231 ลำ้นบำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวมในปี 2557 ทัง้ส ิน้ 10,004 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,108 ลำ้นบำท หรือ 26.7% จำก 

7,896 ลำ้นบำท ในปี 2556 จำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิดำวเทยีม ธุรกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต และรำยไดจ้ำก
ธรุกจิกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 2557 
 

2556 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

%YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 8,784 6,964 26.1% 

บรกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 1,076 837 28.6% 

บรกิำรสือ่** 216 192 12.5% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (72) (97) (25.8%) 

รวม 10,004 7,896 26.7% 

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

 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2557 
 

2556 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

%YoY 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 4,473 3,394 31.8% 

ดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 4,311 3,570 20.8% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 391 243 60.9% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 3,920 3,327 17.8% 

รวม 8,784 6,964 26.1% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และดำวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหำมำเป็นกำรชัว่ครำวกอ่นกำรสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ข ึน้สูว่งโคจร 
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บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2557 ทัง้ส ิน้ 8,784 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,820 

ลำ้นบำท หรือ 26.1% จำก 6,964 ลำ้นบำท ในปี 2556 ทัง้จำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไป และจำก
ธรุกจิกำรใหบ้รกิำรแบนดว์ธิไอพสีตำร ์

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไป ในปี 2557 จ ำนวน 4,473 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,079 ลำ้นบำท 

หรอื 31.8% จำก 3,394 ลำ้นบำท ในปี 2556 มสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรเพิ่มขึ้นของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมตำมควำมตอ้งกำรใช ้

ชอ่งสญัญำณทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคำ้กลุม่ผูป้ระกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทยีม โดยเฉพำะรำยไดจ้ำก
กำรเปิดใหบ้รกิำรเชำ่ชอ่งสญัญำณดำวเทยีมไทยคม 6 ซึง่เริม่ใหบ้รกิำรดำ้นบรอดคำสต ์อย่ำงเต็ม

รูปแบบตัง้แต่ในเดอืนกุมภำพันธ์ 2557 และกำรเริ่มรับรูร้ำยไดจ้ำกดำวเทยีมไทยคม 7 ในเดอืน

พฤศจกิำยน 2557 โดย ณ สิน้ปี 2557 มชีอ่งรำยกำรโทรทัศน์บนดำวเทยีม ณ ต ำแหน่ง 78.5 
องศำตะวันออก 702 ชอ่งรำยกำร (592 ชอ่งรำยกำรควำมคมชัดปกต ิและ 110 ชอ่งรำยกำร

ประเภทควำมคมชดัสงู) เพิม่ขึน้จำก 641 ชอ่งรำยกำร (567 ชอ่งรำยกำรควำมคมชดัปกต ิและ 74 
ชอ่งรำยกำรประเภทควำมคมชดัสงู) ณ สิน้ปี 2556 

- กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสรมิตำ่งๆ ไดแ้ก ่กำรใหบ้รกิำรเทเลพอรต์ เชน่ บรกิำรเลน่

เทปบนัทกึรำยกำร และบรกิำรบบีอดัสญัญำณโทรทศันใ์นระบบดจิติอล 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์) ในปี 2557 จ ำนวน 4,311 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 741 

ลำ้นบำท หรอื 20.8% จำก 3,570 ลำ้นบำท ในปี 2556 เนือ่งจำก 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในปี 2557 ทีเ่พิม่ขึน้ 593 ลำ้นบำท หรือ 17.8% เป็นผลมำจำกรำยไดท้ี่
เพิ่มขึน้จำกกำรใหบ้ริกำรแบนดว์ธิในเกอืบทุกประเทศ เช่น ประเทศไทย จีน อนิเดยี มำเลเซีย 

นวิซแีลนด ์ฟิลปิปินส ์อนิโดนเีซยี กำรรับรูส้ว่นแบง่รำยไดค้ำ่บรกิำรแบนดว์ธิในประเทศจนี และกำร
รับรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสือ่สำรผำ่นดำวเทยีมโดยโอไรออ้นในประเทศออสเตรเลยี 

ประกอบกบั 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2557 ทีเ่พิม่ขึน้ 148 ลำ้นบำท หรอื 60.9% เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรขำย
อปุกรณ์จัดตัง้โครงขำ่ยสือ่สำรผ่ำนดำวเทยีมในประเทศญีปุ่่ น ยอดจ ำหน่ำยอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลำยทำง

ไอพีสตำร์ (UT) ที่เพิ่มขึน้ในประเทศออสเตรเลยี และรำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์ตดิตัง้กำร
ใหบ้รกิำรเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตบรอดแบนดค์วำมเร็วสงูบนเครือ่งบนิกับสำยกำรบนินกแอรใ์นประเทศ

ไทย 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรระบบโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลำวในปี 2557 ทัง้ส ิน้ 1,076 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 
239 ลำ้นบำท หรอื 28.6% จำก 837 ลำ้นบำท ในปี 2556 โดยมสีำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของ 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ระบบ Prepaid และ Postpaid จำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนผูใ้ช ้

โทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นระบบ รวมทัง้กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิำร (ARPU) ในระบบ Prepaid 
 รำยไดจ้ำกกำรขำย SIM card และเครือ่งโทรศพัทไ์รส้ำย (fixed wireless handset) 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทไ์รส้ำย CDMA Fixed Wireless  จำกจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรและรำยไดต้่อ

ผูใ้ชบ้รกิำร (ARPU) ทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งมำก 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ จำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรและรำยไดต้่อ

ผูใ้ชบ้รกิำร (ARPU) 
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรสือ่ในปี 2557 ทัง้ส ิน้ 216 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 24 ลำ้นบำท หรือ 12.5% จำก 192 
ลำ้นบำท ในปี 2556 มีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทยีมใน

ประเทศไทยและกมัพูชำ โดยเฉพำะยอดจ ำหน่ำยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณในระบบเอชด ี(HD) 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุรวมในปี 2557 ทัง้ส ิน้ 5,852 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,157 ลำ้นบำท หรอื 24.6% จำก 4,695 ลำ้นบำท ใน
ปี 2556 จำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนของธุรกจิดำวเทยีม ธุรกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอร์เน็ต และธุรกจิกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

โดยสดัสว่นตน้ทนุรวมตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมส ำหรับปี 2557 เทำ่กับ 58.5% ลดลงจำก 59.5% 

ในปี 2556  
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 2557 
 

2556 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

%YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 5,140 4,050 26.9% 

บรกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 552 518 6.6% 

บรกิำรสือ่** 205 175 17.1% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (45) (48) (6.3%) 

รวม 5,852 4,695 24.6% 

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

 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2557 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 5,140 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,090 ลำ้น

บำท หรือ 26.9% จำก 4,050 ลำ้นบำท ในปี 2556 จำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบ

ทัว่ไป และตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2557 
 

2556 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

%YoY 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 2,348 1,524 54.1% 

ดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 2,792 2,526 10.5% 

รวม 5,140 4,050 26.9% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และดำวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหำมำเป็นกำรชัว่ครำวกอ่นกำรสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ข ึน้สูว่งโคจร 

 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในปี 2557 มจี ำนวน 2,348 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 824 ลำ้น

บำท หรือ 54.1% จำก 1,524 ลำ้นบำท โดยสดัสว่นตน้ทนุต่อรำยไดส้ ำหรับปี 2557 เท่ำกับ 52.5% เพิม่

จำก 44.9% ในปี 2556 มสีำเหตหุลกัจำก 
- กำรเพิ่มขึ้นของตน้ทุนค่ำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรภำยใตส้ัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำร

ภำยในประเทศ (สัญญำสมัปทำน) ใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรตำมกำร
เพิ่มขึน้ของรำยไดข้องดำวเทยีมไทยคม 5 และ ไทยคม 6 และตน้ทุนค่ำอนุญำตใหด้ ำเนินกำร

ภำยใตใ้บอนุญำตประกอบกจิกำรโทรคมนำคม ใหแ้ก่คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำร
โทรทศัน ์และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดข้องดำวเทยีมไทยคม 7   

- กำรเพิ่มขึน้ของค่ำเสือ่มรำคำจำกดำวเทยีมไทยคม 6 และไทยคม 7 สทุธกิับค่ำเสือ่มรำคำของ

สนิทรัพยเ์ดมิทีล่ดลงและตน้ทุนค่ำเช่ำดำวเทยีมจำกกำรจัดหำดำวเทยีมมำใหบ้รกิำรทีต่ ำแหน่ง 
78.5 องศำตะวนัออกเป็นกำรชัว่ครำวกอ่นกำรสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร 

 
 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ ในปี 2557 จ ำนวน 2,792 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 266 ลำ้น

บำท หรือ 10.5% จำก 2,526 ลำ้นบำท มสีำเหตุหลักจำกตน้ทุนค่ำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรใหแ้ก่กระทรวง

เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรกำรใชง้ำนแบนดว์ธิ  

- ตน้ทนุคำ่อนุญำตใหด้ ำเนนิกำรภำยใตส้ญัญำด ำเนนิกจิกำรดำวเทยีมสือ่สำรภำยในประเทศ (สญัญำ
สมัปทำน) ใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำรกำรใชง้ำนแบนดว์ธิ  
- ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรสือ่สำรผ่ำนดำวเทยีมโดยโอไรออ้น และตน้ทุนจำกกำรเพิ่มขึน้ของยอดขำย

อปุกรณ์ผูใ้ชป้ลำยทำงไอพสีตำร ์(UT) ในประเทศออสเตรเลยี  

- ตน้ทนุจำกกำรตดิตัง้อปุกรณ์เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดค์วำมเร็วสงู KU Band บนเครือ่งบนิ
กบัสำยกำรบนินกแอร ์

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลำวในปี 2557 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 552 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 34 ลำ้น

บำท หรอื 6.6% จำก 518 ลำ้นบำท ในปี 2556 มสีำเหตจุำกกำรเพิม่ขึน้ของ 

- คำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยและคำ่สว่นแบง่ตำ่งประเทศตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยได ้

- ตน้ทนุขำยตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำย SIM card และเครือ่งโทรศัพทไ์รส้ำย (fixed wireless 

handset) 
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ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรสือ่ในปี 2557 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 205 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 30 ลำ้นบำท หรอื 17.1% จำก 175 ลำ้นบำท 
ในปี 2556 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทยีมตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยได ้

ประกอบกบักำรปรับลดรำคำจ ำหน่ำยชดุอปุกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัรำคำตลำด 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร (SG&A) ในปี 2557 รวมทัง้ส ิน้ 1,857 
ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 318 ลำ้นบำท หรอื 20.7% จำก 1,539 ลำ้นบำท ในปี 2556 มสีำเหตหุลักจำก 

 กำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัพนักงำน ตำมกำรขยำยตวัของกจิกำรบรษัิท 
 คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำดของธรุกจิดำวเทยีม ธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศลำว และ ธรุกจิสือ่ทีเ่พิม่ขึน้ 

 กำรเพิม่ขึน้ของคำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมัยของธรุกจิสือ่ 

สทุธกิบั 

 กำรลดลงของคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดำวเทยีม 

 
ก ำไร/ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในปี 2557 บรษัิทมีรำยกำรก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นทัง้ส ิน้ 59 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลักจำกกำรก ำไรจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นจำกกำรประเมนิมูลคำ่ใหม่ในรำยกำรเงนิกูย้มืส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 และกำรรับรูร้ำยไดจ้ำก
บรษัิทยอ่ยในตำ่งประเทศ จำกกำรทีค่ำ่เงนิบำทตอ่ดอลลำรส์หรัฐฯ แข็งคำ่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2556 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 381 ลำ้นบำท ในปี 2557 เพิม่ขึน้ 116 ลำ้นบำท หรอื 43.8% จำก 265 ลำ้นบำท ในปี 

2556 เนื่องจำกดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะยำวส ำหรับดำวเทยีมไทยคม 6  และ ดำวเทยีมไทยคม 8 รวมกบั หุน้กูส้ ำหรับ

ดำวเทยีมไทยคม 7 และดำวเทยีมไทยคม 8 บำงสว่น 
 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

ในปี 2557 บริษัทมีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมทัง้ส ิน้ 63 ลำ้นบำท ลดลง 258 ลำ้นบำท หรือ 

132.3% จำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุ 195 ลำ้นบำท ในปี 2556 มสีำเหตหุลกัจำก 

 กำรรับรูก้ำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมจ ำนวน 550 ลำ้นบำทของทเีอ็มซซีึง่เป็นบริษัทย่อยของซเีอสแอล 
สง่ผลใหบ้รษัิทรับรูส้ว่นแบง่ผลขำดทนุดงักลำ่วตำมสดัสว่นกำรลงทนุเป็นจ ำนวนรวม 231 ลำ้นบำท 

 กำรลดลงของก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิกำรใหบ้รกิำรขอ้มูลดว้ยเสยีงทำงโทรศัพทแ์ละกำรใหบ้รกิำร

เสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่
 รำยกำรพเิศษ (สทุธหิลังหักค่ำใชจ้่ำยทำงภำษี) จ ำนวน 23 ลำ้นบำท ในปี 2556 เป็นกำรไดรั้บสว่นลดค่ำ

เชำ่เครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ตทีผ่่ำนมำระหวำ่งบรษัิทกับผูใ้หบ้รกิำร ในขณะทีปี่ 2557 ไม่มรีำยกำรนี้ (โปรดอำ่น

รำยละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ำกค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรของซเีอสแอล) 

ภำษเีงนิได ้

ในปี 2557 บรษัิทบันทกึภำระภำษีเงนิไดเ้ป็นจ ำนวนทัง้ส ิน้ 450 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 111 ลำ้นบำท หรือ 32.7% จำก 

339 ลำ้นบำท ในปี 2556 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนตำมปกต ิ

ในปี 2557 บรษัิทมผีลก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนตำมปกตจิ ำนวน 1,832 ลำ้นบำท (หรอืคดิเป็น 1.67 บำทตอ่หุน้) 
เพิม่ขึน้ 704 ลำ้นบำท หรอื 62.4% จำก 1,128 ลำ้นบำท (หรอืคดิเป็น 1.03 บำทตอ่หุน้) ในปี 2556 ทัง้จำกรำยไดท้ี่

เพิม่ขึน้และกำรบรหิำรตน้ทนุอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

ก ำไรสทุธ ิ

ในชว่งไตรมำสที ่3/2557 ทีผ่่ำนมำ บรษัิทรับรูส้ว่นแบง่ผลขำดทุนกำรรับรูก้ำรดอ้ยคำ่ของค่ำควำมนิยมของทเีอ็มซ ี

ตำมสดัสว่นกำรลงทนุในซเีอสแอลเป็นจ ำนวนรวม 231 ลำ้นบำท สง่ผลใหก้ ำไรสทุธใินปี 2557 เท่ำกับ 1,601 ลำ้น
บำท (หรอืคดิเป็น 1.46 บำทตอ่หุน้) ซึง่ยังคงเพิม่ขึน้ 473 ลำ้นบำท หรอื 41.9% จำกปี 2556 
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4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ปี 2557 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 30,975 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3,601 ลำ้นบำท หรอื 13.2% จำก 27,374 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2556 มสีำเหตหุลกัจำก 

• กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท เงนิลงทุนชั่วครำวซึง่

เป็นเงนิฝำกระยะสัน้กบัสถำบนักำรเงนิ เงนิสดรับจำกหุน้กูร้ะยะยำว 4,550 ลำ้นบำท สทุธกิับกำรจ่ำยคนืหุน้กู ้
ระยะยำว 3,700 ลำ้นบำททีค่รบก ำหนดช ำระ 

• กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยซ์ึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยส์ ำหรับกำรขยำยธุรกจิดำวเทยีมและธุรกจิโทรศัพทใ์น

ประเทศลำว และทรัพยส์นิและอุปกรณ์จำกดำวเทยีมไทยคม 6 และ 7 รวมถงึทรัพยส์นิส ำหรับโครงกำร
ดำวเทยีมไทยคม 8 

สทุธกิบั 

 กำรลดลงของเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม ซึง่เป็นผลจำกกำรรับรูก้ำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนยิมของทเีอ็มซ ี

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์ 31 ธนัวำมคม 2557 
 

31 ธนัวำคม 2556 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 6,362 20.5 5,481 20.0 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 234 0.8 487 1.8 

อำคำรและอปุกรณ ์ 9,093 29.4 3,163 11.6 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตให ้
ด ำเนนิกำร 

13,249 42.8 15,042 54.9 

 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 บรษัิทมยีอดลกูหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ-สทุธ ิ1,368 ลำ้นบำท (2556: 1,195 ลำ้น

บำท) คดิเป็นรอ้ยละ 4.4 ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลูกหนี้บุคคลภำยนอกและลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน 
โดยมสีัดสว่นของยอดลกูหนี้รอ้ยละ 93 และรอ้ยละ 7 ตำมล ำดับ และระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ส ำหรับปี 2557 เท่ำกับ 

46 วัน ลดลงจำก 51 วัน ส ำหรับปี 2556 (โดยปกตริะยะเวลำกำรใหส้นิเชือ่แก่ลูกคำ้ของกลุ่มบรษัิทส ำหรับลูกคำ้

ทั่วไป มรีะยะเวลำตัง้แต ่30 วัน ถงึ 60 วัน) ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 บรษัิทมกีำรตัง้คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ ำนวน 
201 ลำ้นบำท (2556: 201 ลำ้นบำท) หรือคดิเป็นรอ้ยละ 18.6 ของลกูหนี้กำรคำ้ ใกลเ้คยีงกับรอ้ยละ 18.4 ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2556 

สภำพคลอ่ง 

บรษัิทมอีตัรำสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมุนเวยีน 1.78 เทำ่ ณ สิน้ปี 2557 เพิม่ขึน้จำก 0.83 ณ สิน้ปี 2556 มี

สำเหตหุลกัจำก 
 กำรลดลงของสว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี เนือ่งจำกมกีำรช ำระคนืหุน้กู ้เงนิกู ้และ

ดอกเบีย้ส ำหรับส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6  และ 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด เงนิลงทนุชัว่ครำว และรำยไดค้ำ้งรับสทุธ ิ

 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

ณ สิน้ปี 2557 บรษัิทมเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมทัง้ส ิน้ 234 ลำ้นบำท ลดลง 253 ลำ้นบำท หรอื 52.0% จำก 487 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2556 เนื่องจำกกำรรับรูผ้ลประกอบกำรขำดทนุของซเีอสแอลในปี 2556 ตำมสดัสว่นจ ำนวน 63 ลำ้น
บำท และรำยไดเ้งนิปันผลจำกซเีอสแอลจ ำนวน 190 ลำ้นบำท  

 

อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมอีำคำรและอปุกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ปี 2557 ทัง้ส ิน้ 9,093 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5,930 ลำ้นบำท หรอื 187.5% 
จำก 3,163 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2556 มสีำเหตหุลกัมำจำก 
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 กำรเพิม่ขึน้ของทรัพยส์นิดำวเทยีมไทยคม 6 บำงสว่น และ ดำวเทยีมไทยคม 7 

 กำรเพิม่ขึน้ของทรัพยส์นิระหวำ่งกอ่สรำ้งส ำหรับดำวเทยีมไทยคม 8  

 กำรเพิม่ขึน้ของทรัพยส์นิในสว่นธรุกจิดำวเทยีมและธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศลำวเพือ่ใชใ้นกำรขยำยเครอืขำ่ย

โทรศพัท ์สทุธกิับ 
 คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ในปี 2557 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

บรษัิทมอีำคำรและอุปกรณ์ภำยใตส้ัญญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรสทุธ ิณ สิน้ปี 2557 ทัง้ส ิน้ 13,249 ลำ้นบำท ลดลง 

1,793 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 11.9 จำก ณ สิน้ปี 2556 ทีม่จี ำนวนทัง้ส ิน้ 15,042 ลำ้นบำท มสีำเหตหุลักจำกคำ่เสือ่ม
รำคำในปี 2557 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ปี 2557 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 10,656 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,284 ลำ้นบำท หรอื 27.3% จำก 8,372 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2556 มสีำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของ 

 หุน้กูท้ีใ่ชส้ ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 7 และโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 8 บำงสว่น 

 เงนิกูร้ะยะสัน้และเงนิกูร้ะยะยำวบำงสว่นส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 8  

สทุธกิบั 

 กำรจำ่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวบำงสว่นทีค่รบก ำหนดช ำระส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 และหุน้กูท้ีค่รบ

ก ำหนดช ำระ 

ณ สิน้ปี 2557 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 16,926 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,345 ลำ้นบำท หรอื 8.6% จำก 15,581 
ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2556 มสีำเหตหุลกัจำก 

 ก ำไรสทุธจิ ำนวน 1,601 ลำ้นบำท ในปี 2557  

 กำรจำ่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจ ำนวน 493 ลำ้นบำท 

จำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำตำมบัญชขีองเงนิกูย้มืและกำรเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2557 ท ำใหบ้รษัิทมี

อตัรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.63 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 0.54 ณ สิน้ปี 2556  
 

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน ในปี 2557 ทัง้ส ิน้ 4,876 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 952 ลำ้นบำท 
หรอื 24.3% จำก 3,924 ลำ้นบำท ในปี 2556 มสีำเหตหุลกัจำก 

 ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่ตบิโตอย่ำงมำกขึน้ในปี 2557  

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพื่อกำรลงทุน ในปี 2557 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 5,908 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,847 ลำ้นบำท จำก 
จ ำนวน 4,061 ลำ้นบำท ในปี 2556 มสีำเหตหุลกัจำก 

 เงนิสดจำ่ยส ำหรับซือ้สนิทรัพยส์ ำหรับธรุกจิดำวเทยีม เชน่ โครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 7 และ 8 

 กำรขยำยเครอืขำ่ยในธรุกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลำว  

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ ในปี 2557 จ ำนวน 1,440 ลำ้นบำท โดยมำกประกอบดว้ย 

 เงนิสดรับจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิและหุน้กูส้ ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 7 และ 8 สทุธิ

กบั 

 กำรจำ่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิท  

 กำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 ดอกเบีย้ และหุน้กูร้ะยะยำวทีค่รบก ำหนด

ช ำระ  

ในขณะทีใ่นปี 2556 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหำเงนิเป็นจ ำนวน 225 ลำ้นบำท 

บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 ทัง้ส ิน้ 2,565 ลำ้นบำท 
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ในเอกสำรชดุนีอ้ำจจะมขีอ้มลูบำงสว่นทีเ่กีย่วกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร

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

ตน้   แมว้ำ่ประมำณกำรดังกลำ่วจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไม่สำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำว

จะเกดิขึน้ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวังในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


