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1. ภำพรวม 

ในไตรมาส 1/2557 บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 2,374 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 600 ลา้นบาท หรอื 33.8% จาก 1,774 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 จากการเพิม่ขึน้ของรายได ้

จากธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว ประกอบกับการบรหิารคา่ใชจ้่ายใน
การขายและบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหใ้นไตรมาส 1/2557 บรษัิทมผีลก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) 446 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 151 ลา้นบาท หรอื 51.2% จาก 295 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และมกีระแสเงนิสดไดม้าจาก
การด าเนนิงานจ านวน 995 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 74 ลา้นบาท หรอื 8.0% จาก 921 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556  

บรษัิทมกี าไรสทุธ ิ399 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้ 69 ลา้นบาท หรอื 20.9% จาก 330 ลา้นบาท ในไตร

มาส 1/2556 จากก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่ตบิโตขึน้ และในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมกี าไรสทุธสิ าหรับไตร

มาส 1/2557 จ านวน 204 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.19 บาทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท หรอื 5.7% จาก 193 ลา้น
บาท (หรอืคดิเป็น 0.18 บาทตอ่หุน้) ในไตรมาส 1/2556  

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

เพื่อสนับสนุนการเปลีย่นผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ดจิติอลของประเทศไทย ในฐานะผูใ้หบ้ริการทีวดีจิติอลผ่าน

โครงขา่ยดาวเทยีม บรษัิทไดเ้ตรยีมพรอ้มและสามารถใหบ้รกิารทวีดีจิติอลไดต้ัง้แตว่นัแรกของการทดลองออกอากาศ

ชอ่งรายการเมือ่วันที ่1 เมษายน ทีผ่่านมา และบรษัิทจะยังคงประสานงานอย่างใกลช้ดิกับผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ เชน่ ผู ้
ใหบ้รกิารชอ่งรายการ และผูใ้หบ้รกิารกลอ่งรับสญัญาณ Set-top Box เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การแพร่ภาพรายการทวีดีจิติอล

ผ่านดาวเทยีมไทยคม สง่ถงึจานรับและอปุกรณ์รับสญัญาณทกุระบบทัง้ C-band และ Ku-band ดว้ยประสทิธภิาพ
ของการน าเสนอความคมชดัทัง้ภาพและเสยีง ถงึผูรั้บชมทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

เมือ่ตน้ปี 2557 ทีผ่่านมา บรษัิทไดจั้ดสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร ซึง่เป็นการชว่ยเพิม่จ านวนชอ่งสญัญาณ

ใหก้ับอตุสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทยีม และเป็นสว่นส าคัญทีท่ าใหจ้ านวนผูช้มโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในประเทศไทย
เพิม่ขึน้อย่างมาก รวมถงึดาวเทยีมไทยคม 7 ทีบ่รษัิทมแีผนในการจัดสง่ในราวกลางปี 2557 เพื่อเพิม่ปรมิาณ

ชอ่งสญัญาณ รวมทัง้ขยายพืน้ทีค่รอบคลมุการใหบ้รกิารของบรษัิทดว้ย 

ในเดอืนเมษายนทีผ่่านมา บรษัิทไดรั้บใบอนุญาตใหด้ าเนินโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 จากคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทจงึสามารถเริม่
ด าเนนิโครงการไดท้ันท ี และคาดวา่จะสามารถน าดาวเทยีมไทยคม 8 ขึน้ใหบ้รกิารในวงโคจรไดใ้นครึง่แรกของปี 

2559 โดยจะท าใหป้ระเทศไทยมชีอ่งสญัญาณดาวเทยีมเพยีงพอตอ่การใชง้าน รองรับการเตบิโตของอตุสาหกรรมบ

รอดคาสตใ์นชว่งแห่งการเปลีย่นผ่านไปสูเ่ทคโนโลยโีทรทัศน์ความคมชดัสงู (ระบบ HD) และเตรยีมความพรอ้มเพือ่
รองรับระบบ “อลัตรา้ เอชด”ี (Ultra HD) ในอนาคต อกีทัง้ในตลาดเอเชยีและแอฟรกิาก็มปีรมิาณความตอ้งการใชง้าน

ดาวเทยีมทีก่ าลังเตบิโตขึน้อกีมากเชน่กัน โดยดาวเทยีมไทยคม 8 ไดรั้บการออกแบบใหม้ชีอ่งสัญญาณแบบ Ku-
band รวมทัง้ส ิน้ 24 ชอ่งสญัญาณ ครอบคลมุพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารในประเทศไทย ภูมภิาคเอเชยีใต ้และแอฟรกิา โดยมี

แผนในการจัดสง่ขึน้สูว่งโคจรทีต่ าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึง่จะเป็นลักษณะของการ Collocation กับดาวเทยีม

ไทยคม 5 และ 6 โดย บรษัิท ออบทิอล ไซเอนซส์ แหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นผูผ้ลติดาวเทยีม และ บรษัิท สเปซ 
เอ็กซพลอเรชัน่ เทคโนโลยสี ์คอรป์อเรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นผูใ้หบ้รกิารจัดสง่ดาวเทยีม ทัง้นี้ มมีูลคา่การ

ลงทนุโครงการไมเ่กนิ 178.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ในไตรมาส 1/2557 บรษัิทพรอ้มใหบ้รกิารเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ตความเร็วสงูผ่านดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 

หลังจากทีบ่รรลขุอ้ตกลงความร่วมมอืเป็นพันธมติรทางธุรกจิกับ บรษัิท จลิาท แซทเทลไลท ์ เน็ตเวริค์ จ ากัด ผูน้ า

เทคโนโลยกีารใหบ้รกิารโครงข่ายดาวเทยีมระดับโลก ในการพัฒนาการใหบ้รกิารแบบบูรณาการ โดยใชอ้ปุกรณ์
ภาคพืน้ดนิของจลิาทเชือ่มตอ่กับสญัญาณดาวเทยีมไทยคมทีม่ศีักยภาพสงู เพือ่ใหบ้รกิารในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 

โดยความร่วมมอืดงักลา่วสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความส าเร็จในการด าเนนิตามแผนกลยุทธ ์Open Access Platform (OAP) 
ของบรษัิท ทีเ่ปิดโอกาสใหล้กูคา้ไอพสีตาร์มทีางเลอืกในการเลอืกใชอุ้ปกรณ์ภาคพื้นดนิทีเ่หมาะกับความตอ้งการ

ของตนเองในการเชือ่มตอ่กบัดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 
 

ธุรกจิบรกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวม
ทัง้ส ิน้ประมาณ 1,527,908 ราย เพิม่ขึน้จาก 1,389,618 ราย ณ สิน้ไตรมาส 1/2556 จากการทีแ่อลทซีสีง่เสรมิการ

ขายอย่างต่อเนื่องแก่ผูใ้ชบ้ริการและตัวแทนจ าหน่าย การมุ่งเนน้การใหบ้ริการทีม่ีคุณภาพ ประกอบกับการขยาย
โครงข่ายอย่างเหมาะสมเพื่อขยายการบรกิารใหค้รอบคลุมทั่วประเทศ สง่ผลใหแ้อลทซีมีผีูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์พิ่ม

ขึน้มาอย่างตอ่เนื่อง โดยแอลทซียัีงคงเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทท์ีม่สีว่นแบง่ทางการตลาดเป็นอันดับหนึง่ในประเทศ
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ลาว นอกจากนี้ แอลทซีมีจี านวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตเตบิโตขึน้อย่างตอ่เนื่องโดยเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 

บรอดแบนดไ์รส้าย HSPA 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีอง บรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากัด (มหาชน) (ซเีอสแอล) มรีายไดจ้ากกลุม่สนิคา้

หลัก อันไดแ้ก ่1) การใหบ้รกิารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผ่านสายวงจรเชา่ (Leased Line) 2) การใหบ้รกิารศนูยข์อ้มูล
อนิเทอรเ์น็ต (Internet Data Center: IDC) และ 3) การใหบ้รกิารไอซที ี(Internet, Computer and Telecom) ยัง

เตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ทัง้จากการเตบิโตของฐานลกูคา้และปรมิาณการ
ใชง้าน (Bandwidth) ในกลุม่ลกูคา้องคก์ร สว่นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู (Broadband) ยังคง

ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจากสภาพการแข่งขันดา้นราคาทีรุ่นแรง อย่างไรก็ตาม สนิคา้กลุ่มนี้มสีัดส่วนรายได ้

คอ่นขา้งต า่จงึไม่สง่ผลกระทบต่อรายไดร้วมของธุรกจิไอซทีมีากนัก และปัจุบันซเีอสแอลหันไปมุ่งเนน้การขายและ
ใหบ้รกิารในกลุม่สนิคา้หลกัทีซ่เีอสแอลมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัแทน 

 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 บรษัิท ดทีวี ี เซอร์วสิ จ ากัด (ดทีวี)ี มยีอดจ าหน่ายอปุกรณ์ชดุรับสญัญาณดาวเทยีมทีผ่่าน

มาแลว้ทัง้ส ิน้ประมาณ 1,479,410 ชดุ เพิม่ขึน้ 64,108 ชดุ จาก 1,415,302 ชดุ ณ สิน้ไตรมาส 1/2556 โดยปัจจุบัน 
ในตลาดมอีปุกรณ์รับสญัญาณโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ เชน่ จานรับสัญญาณผ่านดาวเทยีม เคเบลิทอ้งถิน่ และ

เสาอากาศ จงึมกีารแข่งขันทีส่งู โดยเฉพาะทางดา้นราคาและจ านวนชอ่งรายการ อย่างไรก็ตาม ในเดอืนเมษายนที่
ผ่านมา ดทีวีบีรรลุขอ้ตกลงเป็นพันธมติรทางธุรกจิกับ บรษัิท ทรูวชิั่นส ์กรุ๊ป จ ากัด (“ทรูวชิั่นส”์) ในการเผยแพร่

รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในระบบ Ku-band น าเสนอคอนเทนตค์ณุภาพทัง้กฬีาและบันเทงิของทรูวชิัน่ส ์ผ่าน
กล่องรับสญัญาณดทีวี ีHD1 เพือ่เพิม่ศักยภาพและอรรถรสในการรับชมรายการทีห่ลากหลายและคุม้ค่า และพรอ้ม

ออกจ าหน่ายกลอ่งรับสัญญาณรุ่นใหม่ ไดแ้ก่ SD-Box (D-Touch) ทีจ่ะมากับแพ็คเกจชอ่งรายการทีค่รบทุกสาระ

ความบนัเทงิและสทิธปิระโยชนม์ากมาย 

ส าหรับการเปลีย่นระบบโทรทัศน์ในประเทศไทยจากระบบอนาล็อกสูร่ะบบดจิติอล ลูกคา้ดทีวีทีีม่กีล่องรับสัญญาณ 

ดทีวีอียู่แลว้ทุกรุ่น สามารถรับชมชอ่งทวีดีจิติอลไดท้ัง้ 36 ชอ่ง ตัง้แต่วันที ่22 เมษายน 2557 เพียงแค่ท าการ
ปรับปรุงซอฟตแ์วรห์รอื OTA (Over The Air Programming) บนกลอ่งรับสญัญาณใหเ้ป็นซอฟตแ์วรร์ุ่นลา่สดุ  

 

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี

ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2557 ผลจากการถอืปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ กลุม่

บรษัิทไดเ้ปลีย่นนโยบายการบัญชใีนสว่นทีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิของกลุ่มบรษัิทอย่างเป็นสาระส าคัญ คอื การ
บัญชสี าหรับขอ้ตกลงสัมปทานบริการ โดยมีรายละเอยีดการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่12 

(TFRIC 12) - ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3   

การปรับปรุงยอ้นหลังงบการเงนิอันเป็นผลมาจากการถอืปฏบิัตติาม TFRIC 12 – ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร เป็น
ดงัตอ่ไปนี ้

 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ตามทีไ่ด ้       ตามทีไ่ด ้     

  รายงาน รายการ ตามทีไ่ด ้   รายงาน รายการ ตามทีไ่ด ้

  ไวเ้ดมิ ปรับปรงุ ปรับใหม ่   ไวเ้ดมิ ปรับปรงุ ปรับใหม ่

  (พนับาท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556           

สนิทรพัย ์               

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน               

อาคารและอปุกรณ ์ 8,074,396  (4,911,260) 3,163,136    6,448,063  (4,911,260) 1,536,803  

อาคารและอปุกรณ์ภายใตส้ญัญา
อนุญาตใหด้ าเนนิงาน 10,130,668  (10,130,668) -    10,130,668  (10,130,668) -  

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญา
อนุญาตใหด้ าเนนิงาน -  15,041,928  15,041,928    -  15,041,928  15,041,928  
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  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ตามทีไ่ด ้       ตามทีไ่ด ้     

  รายงาน รายการ ตามทีไ่ด ้   รายงาน รายการ ตามทีไ่ด ้

  ไวเ้ดมิ ปรับปรงุ ปรับใหม ่   ไวเ้ดมิ ปรับปรงุ ปรับใหม ่

  (พนับาท) 

งบก ำไรขำดทนุ               

ส ำหรบังวดสำมเดอืนส ิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2556           

รายไดจ้าการใหบ้รกิารตามสญัญา -  109,908  109,908    -  109,908  109,908  

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารตามสญัญา -  (109,908) (109,908)   -  (109,908) (109,908) 

ก ำไรส ำหรบังวด -  -  -    -  -  -  

 

การเปลีย่นแปลงของงบการเงนิส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2557 (งวดปัจจุบัน) จากนโยบายการ
บญัชใีหมท่ีถ่อืปฏบิตั ิ

 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  กอ่นการ การเปลีย่น หลงัการ   กอ่นการ การเปลีย่น หลงัการ 

  ถอืปฏบิตั ิ แปลง ถอืปฏบิตั ิ   ถอืปฏบิตั ิ แปลง ถอืปฏบิตั ิ

  (พนับาท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2557             

สนิทรพัย ์               

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน               

อาคารและอปุกรณ์ภายใตส้ญัญา
ญาตใหด้ าเนนิงาน 14,766,392  (14,766,392) -    14,766,392  (14,766,392) -  

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญา
อนุญาตใหด้ าเนนิงาน -  14,766,392  14,766,392    -  14,766,392  14,766,392  

                

งบก ำไรขำดทนุ               

ส ำหรบังวดสำมเดอืนส ิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557           

รายไดจ้าการใหบ้รกิารตามสญัญา -  167,884  167,884    -  167,884  167,884  

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารตามสญัญา - (167,884) (167,884)   - (167,884) (167,884) 

ก ำไรส ำหรบังวด -  -  -    -  -  -  

 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  ไตรมำส 
1/57 

ไตรมำส 
4/56 

ไตรมำส 
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% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 436 453 406 -3.8% 7.4% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน* 446 444 295 0.5% 51.2% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้จา่ย 
ภาษี และ คา่เสือ่มราคา** 1,066 961 811 10.9% 31.4% 

สว่นแบง่ก าไรสทุธจิากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 50 41 62 22.0% -19.4% 

กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์
ของสว่นการด าเนนิงานทีย่กเลกิ -  -  51  -  -100.0% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิจากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 399 287 382 39.0% 4.5% 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวดจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ
สทุธจิากภาษี -  -  (51) -  100.0% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 399 287 330 39.0% 20.9% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บาท) 0.36 0.26 0.30 38.5% 20.0% 

 *     ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

**    ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ ค่าเสือ่มราคา = ก าไรจากการด าเนนิงาน + ค่าเสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมในไตรมาส 1/2557 ทัง้ส ิน้ 2,374 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 600 ลา้นบาท หรือ 
33.8% จาก 1,774 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และเพิม่ขึน้ 107 ลา้นบาท หรอื 4.7% จาก 2,267 ลา้นบาท ใน

ไตรมาส 4/2556 เป็นผลมาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต สทุธกิับการ
ลดลงของรายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
ไตรมำส 
1/57 

ไตรมำส 
4/56 

ไตรมำส 
1/56 

%QoQ %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2,103 2,013 1,542 4.5% 36.4% 

บรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 253 226 205 11.9% 23.4% 

บรกิารสือ่ 34 54 48 -37.0% -29.2% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (16) (26) (21) -38.5% 23.8% 

รวม 2,374 2,267 1,774 4.7% 33.8% 

 *   ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว โดยบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากดั (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่โดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั (ซดีเีอน็)  

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 1/2557 ทัง้ส ิน้ 2,103 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
561 ลา้นบาท หรือ 36.4% จาก 1,542 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และเพิม่ขึน้ 90 ลา้นบาท หรือ 4.5% จาก 

2,013 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2556 ทัง้จากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป และจากธุรกจิการใหบ้รกิาร
แบนดว์ธิไอพสีตาร ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 
ไตรมำส 
1/57 

ไตรมำส 
4/56 

ไตรมำส 
1/56 

%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 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 ดาวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหามาเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร และดาวเทยีมไทยคม 6 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไป ในไตรมาส 1/2557 จ านวน 1,060 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 326 ลา้น

บาท หรอื 44.4% จาก 734 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และเพิม่ขึน้ 61 ลา้นบาท หรอื 6.1% จาก 999 

ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2556 มสีาเหตหุลกัจาก 

- การเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมตามความตอ้งการใช ้

ชอ่งสญัญาณทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้กลุม่ผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม โดยในเดอืนสงิหาคม 

2556 บรษัิทไดจ้ัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารทีต่ าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เป็นการชัว่คราวกอ่น
การส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร นอกจากนี้ บริษัทเริ่มใหบ้ริการดา้นบรอดคาสต์บน

ดาวเทยีมไทยคม 6 อย่างเต็มรูปแบบตัง้แต่วันที ่1 กมุภาพันธ ์2557 เพือ่ใหบ้รกิารรองรับความ
ตอ้งการทีเ่ตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยพจิารณาไดจ้ากจ านวนชอ่งรายการโทรทัศน์บนดาวเทยีม ณ 

ต าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เพิม่ขึน้จาก 465 ชอ่งรายการ ณ สิน้ไตรมาส 1/2556 เป็นจ านวน 

667 ชอ่งรายการ ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเทเลพอรต์ เชน่ บรกิารเลน่
เทปบนัทกึรายการ และบรกิารบบีอดัสญัญาณโทรทศันใ์นระบบดจิติอล 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 1/2557 จ านวน 1,043 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 235 ลา้นบาท หรอื 29.1% จาก 808 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 เนือ่งจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในไตรมาส 1/2557 ทีเ่พิม่ขึน้ 197 ลา้นบาท หรอื 26.4% เป็นผลมาจาก

รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิในประเทศจนี ไทย อนิเดยี อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี 

- รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้ 38 ลา้นบาท หรอื 61.3% มสีาเหตหุลักจากรายได ้

จากการขายอปุกรณ์ส าหรับการจัดตัง้โครงขา่ยสือ่สารผ่านดาวเทยีม ใหก้ับผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม
ในประเทศญีปุ่่ น 
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เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ เพิม่ขึน้ 29 ลา้น

บาท หรือ 2.9% จาก 1,014 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากรายไดท้ีเ่พิ่มขึน้จากการใหบ้ริการแบนดว์ธิใน
ประเทศจนี และอนิเดยี 

 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารระบบโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอร์เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 1/2557 ทัง้ส ิน้ 253 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 48 ลา้นบาท หรอื 23.4% จาก 205 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 โดยมสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่อันเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูใ้ชโ้ทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่น

ระบบ และรายไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) ในระบบ Prepaid 

 รายไดจ้ากการขาย SIM card และเครือ่งโทรศพัทไ์รส้าย (fixed wireless handset) 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เ น็ต จากจ านวนผูใ้ชบ้ริการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการ

อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA ทีม่จี านวนเพิม่ขึน้อยา่งมาก 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสก่อน รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้ 27 

ลา้นบาท หรือ 11.9% จาก 226 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
โทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ัง้ระบบ Postpaid และ Prepaid อันเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของรายไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) และ

จ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นระบบ 

 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่ในไตรมาส 1/2557 ทัง้ส ิน้ 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

หลักจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีม ตามยอดจ าหน่ายอุปกรณ์จานรับ
สญัญาณดาวเทยีมทีล่ดลงจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรง 

 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 1/2557 ทัง้ส ิน้ 1,492 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 419 ลา้นบาท หรอื 39.0% 

จาก 1,073 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 และเพิม่ขึน้ 122 ลา้นบาท หรอื 8.9% จาก 1,370 ลา้นบาท ในไตรมาส 
4/2556 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุของธุรกจิดาวเทยีม และธุรกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต โดยสดัสว่นตน้ทนุขาย

และการใหบ้รกิารต่อรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมส าหรับไตรมาส 1/2557 เท่ากับ 62.8% เพิม่ขึน้จาก 

60.5% ในไตรมาส 1/2556 และ 60.4% ในไตรมาส 4/2556 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
ไตรมำส 
1/57 

ไตรมำส 
4/56 

ไตรมำส 
1/56 

%QoQ %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,316 1,198 910 9.8% 44.6% 

บรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 139 137 124 1.5% 12.1% 

บรกิารสือ่** 48 48 48 0.0% 0.0% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (11) (13) (9) -15.4% 22.2% 

รวม 1,492 1,370 1,073 8.9% 39.0% 

*   ประกอบดว้ยตน้ทนุจากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวโดยบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากดั (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยตน้ทนุจากการใหบ้รกิารสือ่โดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั (ซดีเีอน็)  

 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 1/2557 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,316 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 406 
ลา้นบาท หรือ 44.6% จาก 910 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีม 

ไทยคมแบบทัว่ไป และตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2556 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้ 
118 ลา้นบาท หรอื 9.8% จาก 1,198 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป 
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ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 
ไตรมำส 
1/57 

ไตรมำส 
4/56 

ไตรมำส 
1/56 

%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 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 ดาวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหามาเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร และดาวเทยีมไทยคม 6 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในไตรมาส 1/2557 มจี านวนทัง้ส ิน้ 657 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

385 ลา้นบาท หรอื 141.5% จาก 272 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

- ตน้ทนุคา่เชา่ดาวเทยีมจากการจัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารทีต่ าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ตัง้แต่

เดอืนสงิหาคม 2556 เป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร 

- ตน้ทนุคา่เสือ่มราคาซีง่เป็นผลมาจากสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้จากดาวเทยีมไทยคม 6  

- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตามการ
เพิม่ขึน้ของรายได ้  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2556 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป ในไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้ 
118 ลา้นบาท หรอื 21.9% จาก 539 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่เสือ่มราคาซีง่เป็น

ผลมาจากสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้จากดาวเทยีมไทยคม 6  

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ในไตรมาส 1/2557 จ านวน 659 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21 
ลา้นบาท หรอื 3.3% จาก 638 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตามการ
เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารการใชง้านแบนดว์ธิ 

- ตน้ทนุการขายอปุกรณ์ส าหรับการจัดตัง้โครงขา่ยสือ่สารผ่านดาวเทยีมในประเทศญีปุ่่ น 

และตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ในไตรมาส 1/2557 ไมเ่ปลีย่นแปลงจากไตรมาส 

4/2556 
 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 1/2557 จ านวนทัง้ส ิน้ 139 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
15 ลา้นบาท หรือ 12.1% จาก 124 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 มสีาเหตุหลักจากการเพิม่ขึน้ของค่าเชือ่มต่อ

โครงข่ายตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ และตน้ทนุขายตามการเพิม่ขึน้ของรายได ้
จากการขาย 

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4/2556 ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้ 2 

ลา้นบาท หรอื 1.5% จาก 137 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยตามการเพิม่ขึน้ของ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารสือ่ในไตรมาส 1/2557 จ านวนทัง้ส ิน้ 48 ลา้นบาท ไม่เปลีย่นแปลงจากไตรมาส 1/2556 และไตร
มาส 4/2556 โดยตน้ทนุการจ าหน่ายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมดทีวีลีดลง ตามการลดลงของรายได ้สทุธกิับการ

เพิม่ขึน้ของตน้ทนุการขายสนิคา้คงเหลอืลา้สมัย  

 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 1/2557 รวม
ทัง้ส ิน้ 436 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 30 ลา้นบาท หรอื 7.4% จาก 406 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 มสีาเหตหุลักจากการ

เพิม่ขึน้ของ 

 คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

 คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

 คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมัยของธรุกจิสือ่ 

สทุธกิบั  

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดและคา่ใชจ้่ายพนักงานของธรุกจิสือ่ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2556 SG&A ในไตรมาส 1/2557 ลดลง 17 ลา้นบาท หรอื 3.8% จาก 453 ลา้นบาท 
มสีาเหตหุลกัจาก 
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 การลดลงของค่าใชจ้่ายพนักงานจากการจ่ายผลตอบแทนพเิศษใหแ้ก่พนักงานในไตรมาส 4/2557 ของ

ธรุกจิดาวเทยีม 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิสือ่ 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ของธรุกจิดาวเทยีม  

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยพนักงาน และคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 1/2557 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั ้งสิน้ 54 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากก าไรจากอัตรา

แลกเปลีย่นจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 จากการทีค่า่เงนิบาทตอ่
ดอลลารส์หรัฐฯ แข็งคา่ขึน้  

 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิทัง้ส ิน้ 87 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้ 21 ลา้นบาท หรอื 31.8% จาก 66 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 1/2556 เนื่องจากดอกเบีย้จากเงนิกูร้ะยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 ทีเ่ริ่มรับรูใ้นไตรมาส 
1/2557 

 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

ในไตรมาส 1/2557 บรษัิทมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมกลุ่มซเีอสแอลทัง้สิน้ 50 ลา้นบาท ลดลง 12 

ลา้นบาท หรือ 19.4% จาก 62 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 เนื่องจากในไตรมาส 1/2557 ซเีอสแอลมกี าไรสทุธิ
ลดลง 28 ลา้นบาท หรอื 19.2% จากไตรมาส 1/2556 มสีาเหตหุลกัจาก 

 ก าไรก่อนรายการพิเศษส าหรับไตรมาส 1/2557 ลดลง 5 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

เนือ่งจากผลประกอบการทีล่ดลงของธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิ
บนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(Voice Info Service & Mobile Content Business) ซึง่ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก

สภาพเศษฐกจิทีอ่่อนตัวลงตัง้แต่ชว่งปลายไตรมาส 4/2556 ในขณะทีธุ่รกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซทีไีดรั้บ

ผลกระทบไมม่ากนัก  

 ในไตรมาส 1/2556 ซเีอสแอลรับรูก้ าไรจากรายการพเิศษ (สทุธหิลังหักคา่ใชจ้่ายทางภาษี) จ านวน 23 ลา้น

บาท เนือ่งจากการไดรั้บสว่นลดคา่เชา่เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีผ่่านมาระหวา่งบรษัิทกับผูใ้หบ้รกิาร 

 

ภำษเีงนิได ้

ในไตรมาส 1/2557 บรษัิทบันทกึภาระภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 97 ลา้นบาท ลดลง 2 ลา้นบาท หรอื 2.0% จาก 

99 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556  

 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 27,216 ลา้นบาท ลดลง 158 ลา้นบาท หรอื 0.6% จาก 27,374 ลา้น
บาท ณ สิน้ปี 2556 มสีาเหตหุลกัจาก 

 ค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยซ์ึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยส์ าหรับการขยายธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิโทรศัพทใ์น

ประเทศลาว 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราวซึง่เป็นเงนิฝากระยะสัน้กับสถาบัน
การเงนิ 
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สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์ 31 มนีำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 

      (ปรบัปรงุใหม)่ 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 6,230 22.9 5,424 19.8 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 450 1.7 487 1.8 

อาคารและอปุกรณ ์ 3,087 11.3 3,163 11.6 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ด าเนนิการ 

14,766 54.3 15,042 54.9 

 

ลกูหนีก้ำรคำ้ รำยไดค้ำ้งรบั และลกูหนีอ้ ืน่ 

ณ วันที ่ 31 มนีาคม 2557 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ 1,074 ลา้นบาท คดิเป็น 3.9% ของ
สนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลูกหนี้บคุคลภายนอกและลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีัดสว่นของยอดลกูหนี ้

92% และ 8% ตามล าดับ ณ วันที ่31 มนีาคม 2557  บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวน 214 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็น 19.3% ของลกูหนี้การคา้ เพิม่ขึน้จาก 18.4% ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 โดยลกูหนี้การคา้ รายไดค้า้ง

รับ และลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิณ วันที ่31 มนีาคม 2557 ลดลง 97 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2556 สว่นใหญ่ลดลงจากการ

รับช าระรายไดค้า้งรับส าหรับธรุกจิดาวเทยีม  
 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 บรษัิทมอีตัราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 0.89 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 0.82 ณ สิน้ปี 

2556 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของเงนิรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ไอพีสตาร์จากการปรับปรุงรายการรายไดรั้บล่วงหนา้เป็น

รายไดใ้นงบก าไรขาดทนุในสว่นทีไ่ดใ้หบ้รกิารแกล่กูคา้แลว้ 

 การจัดประเภทรายการเงนิลงทนุในหุน้สามัญของบรษัิท ซนิเนอรโ์ทน คอมมวินเิคชัน่ คอรป์อเรชัน่ (ซนิเนอร์

โทน) จากรายการเงนิลงทนุเผือ่ขายไปเป็นรายการเงนิลงทนุชัว่คราว 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

สทุธกิบั 

 เงนิปันผลคา้งจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้จ านวน 493 ลา้นบาท (อัตราหุน้ละ 0.45 บาทต่อหุน้) ซึง่มีก าหนดจ่าย

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในเดอืนเมษายน 2557 

 การเพิม่ขึน้ของผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่มี

ก าหนดจา่ยในไตรมาส 3 ของทกุปี  
 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

บริษัทบันทกึเงนิลงทุนโดยวธิีสว่นไดเ้สยีในกลุ่มซเีอสแอลในรายการเงนิลงทุนในบริษัทร่วม โดย ณ สิน้ไตรมาส 
1/2557 บรษัิทมเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมทัง้ส ิน้ 450 ลา้นบาท ลดลง 37 ลา้นบาท หรอื 7.6% จาก 487 ลา้นบาท ณ 

สิน้ปี 2556 เนือ่งจากการรับรูร้ายไดเ้งนิปันผลจากซเีอสแอลจ านวน 88 ลา้นบาท สทุธกิับการรับรูผ้ลประกอบการของ
ซเีอสแอลในไตรมาส 1/2557 ตามสดัสว่นจ านวน 50 ลา้นบาท  

 

อำคำรและอุปกรณ ์

บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 ทัง้ส ิน้ 3,087 ลา้นบาท ลดลง 76 ลา้นบาท หรือ 

2.4% จาก 3,163 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 มสีาเหตหุลักจากการโอนสนิทรัพยข์องโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 ไป
ยังรายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และค่าเสือ่มราคา/ค่าตัดจ าหน่ายอาคารและ

อุปกรณ์ในไตรมาส 1/2557 สุทธกิับการซื้อสนิทรัพย์เพิ่มในไตรมาส 1/2557 ส าหรับธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิ
โทรศพัทใ์นประเทศลาว 
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สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการสทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 1/2557 ทัง้สิน้ 14,766 ลา้นบาท 
ลดลง 276 ลา้นบาท หรอื 1.8% จาก ณ สิน้ปี 2556 ทีม่จี านวนทัง้ส ิน้ 15,042 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากคา่เสือ่ม

ราคาในไตรมาส 1/2557 
 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 8,030 ลา้นบาท ลดลง 342 ลา้นบาท หรอื 4.1% จาก 8,372 

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 มสีาเหตุหลักจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 ในไตร

มาส 1/2557  

ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 15,435 ลา้นบาท ลดลง 146 ลา้นบาท หรอื 0.9% จาก 

15,581 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 มสีาเหตหุลกัจาก 

 เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจ านวน 493 ลา้นบาท 

 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่หน่วยงานในตา่งประเทศจ านวน 19 ลา้นบาท 

 การลดลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุเผือ่ขายจ านวน 35 ลา้นบาท 

สทุธกิบั 

 ก าไรสทุธจิ านวน 399 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557  

จากการลดลงของมูลคา่ตามบัญชขีองเงนิกูย้มืและสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 ท าใหบ้รษัิทมอีัตราสว่น

เงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.52 เทา่ ลดลงจาก 0.54 ณ สิน้ปี 2556  
 

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน ในไตรมาส 1/2557 ทัง้ส ิน้ 995 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 74 ลา้น
บาท หรอื 8.0% จาก 921 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2556 มสีาเหตหุลกัจากก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่ตบิโตขึน้  

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ ในไตรมาส 1/2557 จ านวนทัง้ส ิน้ 451 ลา้นบาท โดยมากเป็นเงนิสดจ่าย
ส าหรับซือ้สนิทรัพยส์ าหรับธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิโทรศัพทใ์นประเทศลาว และเงนิสดจ่ายสทุธเิพื่อซือ้หุน้สามัญ

ของบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซสิเทม พทีวีาย จ ากัด (โอไรออ้น) จากบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์อนิเวส

เมน้ท ์จ ากัด ในขณะทีใ่นไตรมาส 1/2556 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเป็นจ านวน 191 ลา้น
บาท 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในไตรมาส 1/2557 จ านวน 391 ลา้นบาท โดยมากเป็นการช าระเงนิ
กูย้ืมระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และการจ่ายดอกเบีย้ส าหรับเงนิกูย้ืมระยะยาวส าหรับโครงการ

ดาวเทยีมไทยคม 6 และดอกเบีย้ส าหรับหุน้กูร้ะยะยาว ในขณะทีใ่นไตรมาส 1/2556 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้า
จากกจิกรรมจัดหาเงนิเป็นจ านวน 25 ลา้นบาท 

บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 ทัง้ส ิน้ 2,309 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ

ทางดา้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอยา่งของค าทีใ่ชใ้นการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”  เป็น

ตน้   แมว้า่ประมาณการดังกลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกล่าว

จะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


