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1. ภำพรวม 

ในปี 2555 บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมทัง้ส ิน้ 

7,266 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 642 ลำ้นบำท หรอื 9.7% จำก 6,624 ลำ้นบำท ในปี 2554 จำกกำรเพิม่ขึน้ของ

รำยไดจ้ำกธุรกจิดำวเทยีมและธุรกจิใหบ้รกิำรโทรศัพทใ์นประเทศลำว ประกอบกับกำรบรหิำรตน้ทนุและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรที่มีประสทิธิภำพ ส่งผลใหใ้นปี 2555 มีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

(EBIT) 1,335 ลำ้นบำท เตบิโตขึน้ 623 ลำ้นบำท หรอื 87.5% จำก 712 ลำ้บำท ในปี 2554  

บรษัิทมกี ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนื่องจ ำนวน 682 ลำ้นบำท ในปี 2555 เตบิโตขึน้ 717 ลำ้นบำท 

จำกขำดทนุสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนื่องในปี 2554 จ ำนวน 35 ลำ้นบำท และหำกรวมผลขำดทนุจำก
กำรด ำเนนิงำนของบรษัิท เอ็มโฟน จ ำกดั (เอ็มโฟน) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของกจิกำรทีค่วบคมุร่วมกัน จะท ำ

ใหบ้รษัิทมกี ำไรสทุธทิัง้ส ิน้ 174 ลำ้นบำท ในปี 2555 ในขณะทีบ่รษัิทขำดทนุสทุธ ิ490 ลำ้นบำท ในปี 

2554 และหำกไม่พิจำรณำรำยกำรพิเศษ อันไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องกับกำรเขำ้สู่กระบวนกำร
ลม้ละลำยของเอ็มโฟน และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพยข์องเอ็มโฟน รวมเป็นจ ำนวน 254 

ลำ้นบำท ในปี 2555 และผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอัตรำภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ ำนวน 360 ลำ้นบำท 
ในปี 2554 บรษัิทจะมกี ำไรสทุธจิ ำนวน 428 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2555 และขำดทนุสทุธ ิ130 ลำ้นบำท 

ส ำหรับปี 2554  

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร บรษัิทมกี ำไรสทุธสิ ำหรับปี 2555 จ ำนวน 786 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 0.72 
บำทต่อหุน้ ในขณะทีม่ผีลขำดทุน 476 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2554 อันเป็นผลมำจำกกำรเตบิโตทีด่ขีอง

ธรุกจิดำวเทยีมและเงนิปันผลรับจำกบรษัิทยอ่ยในปี 2555 

เมื่อวันที ่4 กุมภำพันธ์ 2556 ทีป่ระชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ของบริษัท ลำว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ำกัด  

(แอลทซี)ี มมีตอินุมัตใิหจ้่ำยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้จำกผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2555 ของแอลทซี ีเป็น
จ ำนวนเงนิ 15 ลำ้นเหรยีญสหรัฐ 

เมือ่วันที ่8 กุมภำพันธ ์2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของบรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกัด (มหำชน)  

(ซเีอสแอล) มมีตเิสนอจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จำกก ำไรของผลกำรด ำเนินงำนครึง่ปีหลังประจ ำปี 
2555 ในอัตรำหุน้ละ 0.30 บำท ทัง้นี้เงนิปันผลเสนอจ่ำยดังกลำ่วจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมัตจิำกทีป่ระชมุ

สำมัญประจ ำปีของผูถ้อืหุน้ของซเีอสแอล 

เมือ่วนัที ่13 กมุภำพันธ ์2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของบรษัิท กรรมกำรมมีตอินุมัตกิำรจัดสรรเงนิปันผล

ในอัตรำหุน้ละ 0.40 บำท เป็นจ ำนวนเงนิทัง้ส ิน้ 438 ลำ้นบำท ทัง้นี้กำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลดังกล่ำว

จะตอ้งไดรั้บกำรอนุมัตจิำกทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

ธรุกจิกำรแพร่สญัญำณโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทยีมของบรษัิทเตบิโตขึน้อย่ำงมำก โดยพจิำรณำไดจ้ำกจ ำนวน

ชอ่งรำยกำรโทรทัศน์บนดำวเทยีมแบบทั่วไป ณ ต ำแหน่ง 78.5 องศำตะวันออก ทีเ่พิม่ขึน้จำก 427 ชอ่ง
รำยกำร ณ สิน้ปี 2554 เป็น 465 ชอ่งรำยกำร ณ สิน้ปี 2555 โดยกำรเตบิโตของบรกิำรสง่ชอ่งรำยกำร

โทรทศันผ์ำ่นดำวเทยีมถงึบำ้นผูรั้บโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) และบรกิำรสง่ชอ่งรำยกำรโทรทัศน์
ผ่ำนดำวเทียมไปยังสถำนีรับภำคพื้นดินและผูป้ระกอบกำรเคเบิลทีวีในประเทศต่ำงๆ (Channel 

Distribution) ยังคงเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรผลักดันยอดขำยชอ่งสญัญำณควำมถีท่ัง้ C-Band และ Ku-
Band 

ดำวเทยีมไทยคม 6 และไทยคม 7 จะขึน้สูว่งโคจรภำยในปี 2556 และ 2557 ตำมล ำดับ โดยทีด่ำวเทยีม

ดวงใหม่ทัง้สองดวงจะสำมำรถรองรับปรมิำณควำมตอ้งกำรใชง้ำนดำวเทยีมสือ่สำรในภูมภิำคเอเชยีและ
แอฟริกำทีเ่พิม่ขึน้ในอนำคต โดยดำวเทยีมไทยคม 6 จะถูกส่งขึน้สู่วงโคจร ณ ต ำแหน่ง 78.5 องศำ

ตะวันออก ซึง่เป็นต ำแหน่งเดียวกันกับดำวเทียมไทยคม 5 นอกจำกใหบ้ริกำรในภูมิภำคเอเซียแลว้ 
ดำวเทยีมไทยคม 6 ยังใหบ้รกิำรแกลู่กคำ้ในทวปีแอฟรกิำทัง้บรกิำรเผยแพร่ภำพสญัญำณโทรทัศน์ผ่ำน

ดำวเทยีมและบรกิำรโทรคมนำคมตำ่งๆ ภำยใตช้ือ่ แอฟรคิอม 1 (AFRICOM 1) และส ำหรับดำวเทยีมไทย

คม 7 จะถูกส่งขึน้สู่วงโคจร ณ ต ำแหน่ง 120 องศำตะวันออก โดยบริษัทจะเป็นเจำ้ของจ ำนวน
ชอ่งสัญญำณในดำวเทยีมในย่ำนควำมถีซ่แีบนด ์(C-band) รวมไม่เกนิ 14 ชอ่งสัญญำณและมพีื้นที่

ใหบ้รกิำรในภมูภิำคเอเชยีและออสเตรเลยี  

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรกำรใชง้ำนแบนดว์ธิบนดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์) เตบิโตอย่ำงตอ่เนื่อง ในไตร

มำส 4/2555 บริษัทไดบ้รรลุขอ้ตกลงกรอบขอ้ก ำหนดกำรขำยช่องสัญญำณไอพีสตำร์ในประเทศจีน 
(Framework Agreement) กับ ไชน่ำ เทเลคอม แซทเทลไลท ์และซีเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น  

คอร์ปอเรชั่น ดว้ยควำมร่วมมอืของไชน่ำ เทเลคอม ซึง่เป็นพันธมติรธุรกจิไอพีสตำร์ในประเทศจนีของ

รำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรใหบ้รกิำรในปี 
2555 เพิม่ขึน้ 9.7% 
yoy 

 

ก ำไรสทุธจิำกกำร
ด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง
เตบิโตขึน้ 717 ลำ้น
บำท yoy 
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บรษัิท บรษัิทจะขำยชอ่งสัญญำณของดำวเทยีมไอพีสตำรท์ัง้หมดทีม่อียู่ส ำหรับกำรใหบ้รกิำรในประเทศ
จีนใหก้ับซีเนอร์โทน คือประมำณ 24% ของปริมำณช่องสัญญำณทัง้หมดของดำวเทียมไอพีตำร ์

นอกจำกนัน้ บรษัิทไดเ้ริม่ใหบ้รกิำรเชือ่มโยงโครงขำ่ยไวแมกซผ์่ำนดำวเทยีมบรอดแบนด ์‘ไอพสีตำร’์ ใน

ประเทศญีปุ่่ นเป็นรำยแรกของโลก  
 

ธุรกจิบรกิำรโทรศพัท ์

ณ สิน้ปี 2555 แอลทซี ีซึง่ใหบ้รกิำรโทรศัพทใ์นประเทศลำว มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทใ์นระบบรวม

ทัง้ส ิน้ประมำณ 1,335,598 รำย และในไตรมำสที ่3/2555 ทำงกระทรวงไปรษณีย ์โทรคมนำคม และกำร
สือ่สำรของประเทศลำวไดป้ระกำศใหผู้ใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่บบเตมิเงนิของทกุผูใ้หบ้รกิำรทกุรำย

ตอ้งมีกำรลงทะเบียนจึงสำมำรถที่จะใชบ้ริกำรได ้และหลังจำกกำรควบคุมดังกล่ำวกลุ่มลูกคำ้ที่ถือ

หมำยเลขโทรศัพทไ์วห้ลำยเบอรไ์ดม้กีำรระงับกำรใชโ้ดยอัตโนมัตแิละคงรักษำไวแ้ต่หมำยเลขทีใ่ชป้กต ิ
เป็นผลพวงใหล้กูคำ้ของผูใ้หบ้รกิำรแตล่ะรำยลดลง ทัง้นี ้แอลทซีไีดเ้ตรยีมกำรเพือ่รองรับกำรแขง่ขันทีจ่ะ

เพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง โดยมุง่เนน้กำรขยำยโครงขำ่ยอยำ่งเหมำะสมเพือ่ขยำยพืน้ทีแ่ละโครงขำ่ยใหบ้รกิำร
ใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ และมุง่เนน้กำรใหบ้รกิำรทีม่คีณุภำพ  

ในขณะที ่ตลำดธุรกจิทำงดำ้นโทรคมนำคมในประเทศกัมพูชำยังคงมกีำรแขง่ขันทีส่งู โดยเอ็มโฟน ซึง่

ใหบ้รกิำรโทรศัพทใ์นประเทศกัมพูชำ มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทใ์นระบบรวมทัง้ส ิน้ประมำณ 365,316 
รำย ณ สิน้ปี 2555 และเอ็มโฟนไดย้ืน่ค ำรอ้งตอ่ศำลลม้ละลำยในวันที ่9 มกรำคม 2556 ซึง่ในขณะนี ้

Phnom-Penh Municipal Court อยูใ่นระหวำ่งกำรพจิำรณำค ำรอ้งของ Mfone 
 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ณ สิน้ปี 2555 บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกดั (ดทีวี)ี มยีอดจ ำหน่ำยทีผ่่ำนมำแลว้ทัง้ส ิน้ประมำณ 1,389,113 

ชดุ เพิม่ขึน้ 220,276 ชดุ จำก 1,168,837 ชดุ ณ สิน้ปี 2554 และธุรกจิกล่องและจำนรับสัญญำณทวีี

ดำวเทยีมในปัจจบุนั มกีำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงมำกขึน้ โดยในตลำดมอีปุกรณ์รับสญัญำณโทรทัศน์หลำกหลำย
รูปแบบและรำคำทีถู่กลง บรษัิทจงึตอ้งปรับรำคำใหเ้หมำะสมกับตลำด และไดพั้ฒนำอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อ

ขยำยกลุม่ลกูคำ้และสรำ้งควำมพงึพอใจใหล้กูคำ้ เชน่ HDTV Box เพือ่รองรับกำรรับชมรำยกำรในระบบ 
High Definition TV และ Hybrid Box เพื่อเพิม่ทำงเลอืกใหก้ับลูกคำ้ในกำรดูรำยกำรทวีผี่ำนทำง

ดำวเทยีมและผำ่นทำงอนิเตอรเ์น็ตดว้ยอปุกรณ์ชดุเดยีวกนั 

ธุรกจิกำรใหบ้ริกำรไอซีทีโดยซีเอสแอลมีกำรเตบิโตจำกปีที่แลว้ เนื่องจำกกำรมุ่งเนน้และขยำยกำร
ใหบ้รกิำรทำงดำ้นไอซทีแีบบผสมผสำนและครบวงจรของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของ

กลุ่มลูกคำ้องคก์รในปัจจุบัน นอกจำกนี้ ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขอ้มูลดว้ยเสยีงทำงโทรศัพทแ์ละกำรบรกิำร

เสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่เตบิโตขึน้จำกปีกอ่น ซึง่เป็นผลจำกเตบิโตของรำยไดค้่ำบรกิำรสมัครสมำชกิ 
จำกจ ำนวนฐำนลกูคำ้ทีเ่พิม่ขึน้และกำรน ำเสนอบรกิำรทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ 

ทัง้นี้ เมือ่วันที ่16 ตลุำคม 2555 ซเีอสแอลไดท้ ำกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุใน บรษัิท วัฏฏะ คลำสสฟิำยดส์ 

จ ำกัด (วัฏฏะ) เพือ่เป็นกำรบรหิำรผลตอบแทนโดยรวมของบรษัิท และลดควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิธุรกจิ
ในอนำคต เนื่องจำกวัฏฏะมแีนวโนม้ขำดทนุอย่ำงตอ่เนื่อง ท ำใหบ้รษัิท วัฏฏะ คลำสสฟิำยดส์ จ ำกัด พน้

สภำพจำกกำรเป็นบรษัิทยอ่ยของซเีอสแอล 

 

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  
2555* 2554* 

YoY 

  (%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 7,266  6,624  9.7% 

สว่นแบง่ก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 164  141  16.3% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  4,484  4,508  -0.5% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 1,447  1,404  3.1% 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยข์องสว่นกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ 175  -  100.0% 
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ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  
2555* 2554* 

YoY 

  (%) 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน** 1,335  712  87.5% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำนกอ่นดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ*** 3,481  2,868  21.4% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิจำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 682  (35) 2048.6% 

ขำดทนุส ำหรับปี จำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ สทุธจิำกภำษี* (508) (467) -8.8% 

ขำดทนุ - สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ -  12  -100.0% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิกอ่นรำยกำรพเิศษ  428  (130) 429.2% 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยข์องเอ็มโฟน/คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วเนือ่ง  (254) -  -100.0% 

(ขำดทนุ) จำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล**** -  (360) 100.0% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ 174  (490) 135.5% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) 0.16  (0.45) 135.6% 

    * งบก ำไรขำดทนุส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ไดถ้กูจัดประเภทใหมเ่พือ่น ำเสนอกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิเป็นรำยกำรแยก

ตำ่งหำกจำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง โดยขำดทนุจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิจ ำนวน 508 ลำ้นบำท (2554: 467 ลำ้นบำท) ถกูจัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้
ของบรษัิททัง้จ ำนวน 

  **   ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน = รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร – ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร – คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

 ***  ก ำไรกอ่นหักดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ = ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน + คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 

**** ในไตรมำส 4/2554 บรษัิทบันทกึผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอัตรำภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลจำกเดมิ 30% เป็น 23% ในปี 2555 และ 20% ในปี 

2556 เป็นตน้ไป จ ำนวนทัง้สิน้ 360 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ย 351 ลำ้นบำท ส ำหรับบรษัิท และ 9 ลำ้นบำท ส ำหรับกลุม่บรษัิทซเีอสแอล 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวมในปี 2555 ทัง้ส ิน้ 7,266 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 642 ลำ้นบำท หรอื 9.7% 
จำก 6,624 ลำ้นบำท ในปี 2554 จำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิดำวเทยีมและธุรกจิโทรศัพท ์สทุธกิับกำร

ลดลงของรำยไดจ้ำกธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 2555 2554 %YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 6,279 5,684 10.5% 

บรกิำรโทรศพัท ์ 702 574 22.3% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 285 366 -22.1% 

รวม 7,266 6,624 9.7% 

 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิที่เกีย่วเนื่องในปี 2555 ทัง้ส ิน้ 6,279 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้ 595 ลำ้นบำท หรอื 10.5% จำก 5,684 ลำ้นบำท ในปีกอ่น  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2555 2554 %YoY 

ดำวเทยีมไทยคม 5 2,921 2,566 13.8% 

ดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 3,358 3,118 7.7% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 313 517 -39.5% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 3,045 2,601 17.1% 

รวม 6,279 5,684 10.5% 
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 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 5 ในปี 2555 จ ำนวน 2,921 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 355 

ลำ้นบำท หรอื 13.8% จำก 2,566 ลำ้นบำท ในปี 2554 โดยมสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเชำ่ชอ่งสัญญำณดำวเทียมแก่ลูกคำ้กลุ่ม
ผูป้ระกอบกำรโทรทศันผ์ำ่นดำวเทยีม 

- กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสรมิตำ่งๆ ไดแ้ก ่กำรใหบ้รกิำรเทเลพอรต์ เชน่ 
บรกิำรเลน่เทปบนัทกึรำยกำร และบรกิำรบบีอดัสญัญำณโทรทศันใ์นระบบดจิติอล  

ควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรดำวเทียมจำกผูป้ระกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมเตบิโตขึน้อย่ำง
ตอ่เนื่อง โดยพจิำรณำไดจ้ำกจ ำนวนชอ่งรำยกำรโทรทัศน์บนดำวเทยีมแบบทั่วไป ณ ต ำแหน่ง 

78.5 องศำตะวันออก ทีเ่พิม่ขึน้จำก 427 ชอ่งรำยกำร ณ สิน้ปี 2554 เป็นจ ำนวน 465 ชอ่ง
รำยกำร ณ สิน้ปี 2555 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 3,358 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 241 ลำ้นบำท 

หรอื 7.7% จำก 3,117 ลำ้นบำท ในปี 2554 เนือ่งจำก 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรในปี 2555 จ ำนวน 3,045 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 445 ลำ้นบำท 
หรอื 17.1% จำก 2,600 ลำ้นบำท ในปี 2554 โดยกำรเตบิโตของรำยไดใ้นปี 2555 

เป็นผลมำจำกปรมิำณกำรใชง้ำนแบนดว์ธิทีเ่พิม่ขึน้ โดยมำกในประเทศออสเตรเลยี 
ญีปุ่่ น มำเลเซยี อนิเดยี เมยีนมำร ์และนวิซแีลนด ์ 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2555 จ ำนวน 313 ลำ้นบำท ลดลง 204 ลำ้นบำท หรอื 39.5% 
จำก 517 ลำ้นบำท ในปี 2554 เนื่องจำกยอดจ ำหน่ำยอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลำยทำงไอพสีตำร ์
(UT) ทีล่ดลง อนัเป็นผลมำจำกกำรมุง่เนน้ทีก่ำรเพิม่ยอดขำยของแบนดว์ธิ โดยกำรเปิด

ใหร้ะบบและอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลำยทำง (User Terminal) ของผูผ้ลติรำยอืน่สำมำรถท ำงำน
ร่วมกบัระบบไอพสีตำรไ์ด ้ 

 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรระบบโทรศพัท ์

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทใ์นประเทศลำวในปี 2555 ทัง้ส ิน้ 702 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 128 

ลำ้นบำท หรือ 22.3% จำก 574 ลำ้นบำท ในปี 2554 อันเป็นผลมำจำกกำรที่กระทรวงไปรษณีย ์
โทรคมนำคมและกำรสือ่สำร (MPTC) ของประเทศลำวไดป้ระกำศควบคุมรำคำกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้น

โทรคมนำคม และไม่อนุญำตใิหผู้ใ้หบ้รกิำรทุกรำยท ำแผนสง่เสรมิกำรขำยแบบลดรำคำและใหมู้ลค่ำใน
กำรโทรฟรี นอกจำกนี้ ทำงรัฐบำลยังใหค้วำมส ำคัญในกำรแข่งขันทำงดำ้นคุณภำพของกำรบรกิำรเพื่อ

ผลประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค โดยกำรควบคุมรำคำดังกล่ำวท ำใหแ้อลทซีมีีรำยไดต้่อผูใ้ชบ้รกิำร (ARPU) 

สงูขึน้อย่ำงตอ่เนื่องในปี 2555 และแอลทซียัีงคงเป็นผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพทท์ีม่สีว่นแบง่ทำงกำรตลำดเป็น
อนัดบัหนึง่ในประเทศลำว 

 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปี 2555 ทัง้ส ิน้ 285 ลำ้นบำท ลดลง 81 ลำ้นบำท 
หรือ 22.1% จำก 366 ลำ้นบำท ในปี 2554 มสีำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกธุรกจิจ ำหน่ำย

อปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีมดทีวี ีโดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกัด (ดทีวี)ี มยีอดจ ำหน่ำยอปุกรณ์จำนรับ

สญัญำณดำวเทยีมดทีวีใีนประเทศไทยทีล่ดลง และกำรปรับรำคำขำยลงใหเ้หมำะสมกับตลำดทีม่อีปุกรณ์
รับสัญญำณโทรทัศน์หลำกหลำยรูปแบบ เช่น จำนรับสัญญำณผ่ำนดำวเทียม เคเบลิทอ้งถิ่นและเสำ

อำกำศ จงึมกีำรแขง่ขันทีค่อ่นขำ้งสงู โดยเฉพำะทำงดำ้นรำคำและชอ่งรำยกำร รวมทัง้มจีำนรับสญัญำณ
ดำวเทยีมรุ่นใหม่ๆ ออกมำแขง่ขัน ในรำคำทีถู่กลงมำก โดย ณ สิน้ปี 2555 บรษัิทมยีอดจ ำหน่ำยอปุกรณ์

จำนรับสญัญำณดำวเทยีมดทีวีทีีผ่่ำนมำแลว้ทัง้ส ิน้ประมำณ 1,389,113 ชดุ เพิม่ขึน้ 220,276 ชดุ จำก 

1,168,837 ชดุ ณ สิน้ปี 2554 

อย่ำงไรก็ตำม รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอนิเทอร์เน็ตในประเทศลำวทีใ่หบ้รกิำรโดยแอลทซีเีพิ่มขึน้จำก

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรทีม่ำกขึน้ โดยเฉพำะผูใ้ชบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้ำย HSPA มจี ำนวนเพิม่ขึน้
เป็นอยำ่งมำกจำกปีกอ่น 

 

รำยไดอ้ืน่ 

รำยไดอ้ืน่ในปี 2555 ทัง้ส ิน้ 106 ลำ้นบำท ลดลง 44 ลำ้นบำท หรือ 29.3% จำก 150 ลำ้นบำท ในปี 

2554 มสีำเหตหุลกัจำก ในไตรมำส 4/2554 บรษัิทมกี ำไรจำกกำรขำยสถำนีเครอืขำ่ยภำคพืน้ดนิทีใ่ชง้ำน
อยู่ในปัจจุบันในประเทศมำเลเซยี ใหก้ับบรษัิท MEASAT Satellite Systems จ ำนวน 29 ลำ้นบำท และ

เงนิชดเชยจ ำนวน 18 ลำ้นบำท จำก Flood Insurance Claim ของดทีวี ี 

รำยไดจ้ำกไอพสีตำร ์
เพิม่ขึน้ 7.7% yoy 
โดยมำกจำกบรกิำร 
กำรใชง้ำนแบนดว์ธิที่
เตบิโตขึน้ 17.1% yoy 

รำยไดจ้ำกไทยคม 5 
เพิม่ขึน้ 13.8% yoy 
จำกบรกิำรใหเ้ชำ่
ชอ่งสญัญำณ
ดำวเทยีม และบรกิำร
เสรมิตำ่งๆ 
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุรวมในปี 2555 ทัง้ส ิน้ 4,484 ลำ้นบำท ลดลง 24 ลำ้นบำท หรอื 0.5% จำก 4,508 ลำ้น

บำท ในปี 2554 จำกกำรลดลงของตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม และตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ต
และสือ่ สทุธกิบักำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรศพัท ์โดยสดัสว่นตน้ทนุรวมตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย

และบรกิำรรวมเทำ่กบั 61.7% ในปี 2555 ลดลงจำก 68.1% ในปี 2554 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 2555 2554 %YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 3,848 3,890 -1.1% 

บรกิำรโทรศพัท ์ 390 351 11.1% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 246 267 -7.9% 

รวม 4,484 4,508 -0.5% 

 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทุนในกำรใหบ้รกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2555 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 3,848 ลำ้นบำท 

ลดลง 42 ลำ้นบำท หรอื 1.1% จำก 3,890 ลำ้นบำท ในปี 2554  

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2555 2554 %YoY 

ดำวเทยีมไทยคม 5 1,030 953 8.1% 

ดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ 2,818 2,937 -4.1% 

รวม 3,848 3,890 -1.1% 

 

 ตน้ทนุในกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 5 ในปี 2555 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 1,030 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

77 ลำ้นบำท หรอื 8.1% จำก 953 ลำ้นบำท ในปี 2554 มสีำเหตหุลักจำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุ

ค่ำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร (กระทรวง
เทคโนโลยฯี) ตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยได ้ และตำมกำรเพิม่ขึน้ของอัตรำผลประโยชน์ตอบแทน

เป็นรอ้ยละของรำยไดจ้ำก 17.5% ในปี 2554 เป็น 20.5% ในปี 2555 

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ ในปี 2555 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 2,818 ลำ้นบำท 

ลดลง 119 ลำ้นบำท หรอื 4.1% จำก 2,937 ลำ้นบำท ในปี 2554 มสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรลดลงของตน้ทนุจำกกำรขำย 

 กำรลดลงของตน้ทนุกำรขำยอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลำยทำงไอพสีตำรต์ำมยอดขำยทีล่ดลง 
 กำรลดลงของตน้ทนุทีเ่กดิจำกกำรรับประกนั UT ในประเทศออสเตรเลยี  

- กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำร 

 กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคำ่อนุญำตใหด้ ำเนนิกำรใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยฯี ตำมกำร
เพิม่ขึน้ของรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรกำรใชง้ำนแบนดว์ธิ และตำมกำรเพิม่ขึน้ของอัตรำ

ผลประโยชนต์อบแทนเป็นรอ้ยละของรำยได ้
 กำรเพิม่ขึน้ของคำ่ด ำเนนิกำรสถำนคีวบคมุเครอืขำ่ยภำคพืน้ดนิในประเทศจนี  

สทุธกิบั 

 กำรลดลงของตน้ทนุคำ่เบีย้ประกนัภัยดำวเทยีมบนวงโคจร 
 

 
ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรศพัท ์ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นประเทศลำวในปี 2555 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 390 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 39 ลำ้นบำท 
หรอื 11.1% จำก 351 ลำ้นบำท ในปี 2554 เนือ่งจำก 

 ตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำเพิม่ขึน้ซีง่เป็นผลมำจำกสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรขยำยโครงขำ่ยโทรศพัท ์

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรโทรขำ้มแดนอตัโนมัตเิพิม่ขึน้ 
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ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปี 2555 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 246 ลำ้นบำท ลดลง 21 ลำ้นบำท หรอื 

7.9% จำก 267 ลำ้นบำท ในปี 2554 มสีำเหตหุลกัจำกตน้ทนุกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีมดี
ทวีทีีล่ดลง ตำมกำรลดลงของรำยได ้

 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร (SG&A) ในปี 2555 รวม
ทัง้ส ิน้ 1,447 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 43 ลำ้นบำท หรอื 3.1% จำก 1,404 ลำ้นบำท ในปี 2554  

 ธรุกจิดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง  

- คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรเขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำยของเอ็มโฟนในปี 2555  
- คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้ 

สทุธกิบั 
- กำรกลบัรำยกำรคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูส ำหรับลกูคำ้ในธรุกจิดำวเทยีม 

- คำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมัยลดลง 

 ธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศลำว 

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำดและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนของธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศลำวเพิม่ขึน้ 

 ธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

คำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมัยและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรทีล่ดลง สทุธกิบัคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรตลำดของดทีวีี
ทีเ่พิม่ขึน้ 

 สว่นงำนธรุกจิอืน่ๆ 

ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเนื่องกับกำรเขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำยของเอ็มโฟน ซึง่บันทกึไวใ้น SG&A 

ของกจิกำรทีค่วบคมุร่วมกนัในปี 2555 

 
 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยข์องสว่นกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ 

เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2555 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทมมีตเิห็นชอบกำรท ำสญัญำขำยหุน้ของเอ็ม

โฟน ทัง้นีส้ญัญำดงักลำ่วมเีงือ่นไขทีท่ัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ำยตอ้งด ำเนนิกำรใหเ้สร็จภำยในระยะเวลำ 60 วันนับ
จำกวันท ำสญัญำ โดยบรษัิทรับรูข้ำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนเป็นเงนิประมำณ 251 ลำ้นบำท 

ส ำหรับงวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2555 อยำ่งไรก็ตำม เมือ่ครบก ำหนดระยะเวลำ 60 วัน ฝ่ำยผู ้

ซือ้ไดข้อยกเลกิสญัญำขำยหุน้ของเอ็มโฟน เนื่องจำกผูซ้ือ้ไม่สำมำรถด ำเนนิกำรตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดไว ้
ตำมสญัญำซือ้ขำยได ้

เมื่อวันที ่7 มกรำคม 2556 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษัิทมีมตเิห็นชอบตำมทีฝ่่ำยบริหำรของกจิกำรที่
ควบคมุร่วมกนัเสนอใหน้ ำเอ็มโฟนเขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำยตำมกฎหมำยของประเทศกัมพูชำ เนื่องจำก

ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของเอ็มโฟนประสบภำวะขำดทนุอย่ำงตอ่เนื่องเป็นผลใหก้ระแสเงนิสด

ไมเ่พยีงพอในกำรด ำเนนิงำนอกีทัง้ไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ดต้ำมก ำหนดเวลำ โดยบรษัิทรับรูข้ำดทนุจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสนิทรัพยข์องเอ็มโฟนเป็นจ ำนวน 175 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2555 สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 

2555 
 

ก ำไร/ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในปี 2555 บรษัิทมกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทัง้ส ิน้ 20 ลำ้นบำท มสีำเหตหุลกัจำก 

 ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรประเมินมูลค่ำใหม่ในรำยกำรเงินกูย้ืมส ำหรับโครงกำร
ดำวเทยีมไทยคม 6 จำกกำรทีค่ำ่เงนิบำทตอ่ดอลลำรส์หรัฐแข็งคำ่ขึน้ 

 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรประเมนิมูลคำ่ใหม่ในรำยกำรเงนิกูย้มืของบรษัิทเชนนงิตัน อนิ

เวสเมน้ทส์ พทีอี ีจ ำกดั จำกกำรทีค่ำ่เงนิเหรยีญสงิคโปรต์อ่เหรยีญสหรัฐแข็งคำ่ขึน้ 

สทุธกิบั 

 ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรประเมนิมลูคำ่ใหมใ่นรำยกำรสนิทรัพยข์องบรษัิท ไอพสีตำร ์

จ ำกดั จำกกำรทีค่ำ่เงนิเยนตอ่เหรยีญสหรัฐแข็งคำ่ขึน้ 
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สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

ในปี 2555 บรษัิทมสีว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมกลุม่ซเีอสแอลทัง้สิน้ 164 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

23 ลำ้นบำท หรอื 16.3% จำก 141 ลำ้นบำท ในปี 2554 เนื่องจำกซเีอสแอลมกี ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ 16.4% 
จำกปี 2554 มสีำเหตหุลกัจำก 

 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึน้ของธุรกจิกำรใหบ้ริกำรไอซทีี จำกกำรขยำยกำรใหบ้ริกำร

ทำงดำ้นไอซทีแีบบผสมผสำนและครบวงจรของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของ
กลุม่ลกูคำ้องคก์ร  

 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขอ้มูลดว้ยเสยีงทำงโทรศัพทแ์ละกำร

บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่เป็นผลจำกเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรสมัครสมำชกิ 
(mobile subscription services) จำกจ ำนวนฐำนลูกคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ และกำรน ำเสนอบริกำรที่

หลำกหลำยมำกขึน้ 

 คำ่ใชจ้ำ่ยพเิศษทีบ่นัทกึในปี 2554 จ ำนวน 60 ลำ้นบำท ในขณะทีซ่เีอสแอลบันทกึรำยกำรพเิศษ

เป็นก ำไรในปี 2555 จ ำนวน 6 ลำ้นบำท (โปรดดูรำยละเอียดในหัวขอ้ค ำอธิบำยเพิ่มเตมิใน
ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรของซเีอสแอลส ำหรับปี 2555) 

สทุธกิบั 

 ขำดทุนจำกกำรด ำเนนิงำนของธุรกจิสือ่โฆษณำผ่ำนสมุดรำยนำมผูใ้ชโ้ทรศัพทใ์นปี 2555 อัน

เป็นผลกระทบจำกวกิฤตกำรณ์น ้ำท่วมในชว่งปลำยปี 2554 ท ำใหซ้เีอสแอลเลือ่นกำรออกสมุด

โทรศพัทห์นำ้เหลอืง ทัง้เลม่กรุงเทพฯ และตำ่งจังหวดั ฉบบัปี 2555 ไปเป็นเดอืนพฤษภำคมและ

ตลุำคม (จำกเดมิทีเ่ริม่รับรูต้ัง้แตเ่ดอืนมกรำคมและกรกฏำคม) ตำมล ำดบั 
 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทุนทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 420 ลำ้นบำท ในปี 2555 ลดลง 32 ลำ้นบำท หรือ 7.1% จำก 452 ลำ้น

บำท ในปี 2554 เนื่องจำกบรษัิทจ่ำยคนืเงนิตน้ของหุน้กูร้ะยะยำวจ ำนวน 3,300 ลำ้นบำท ซึง่ครบก ำหนดไถ่
ถอนทัง้จ ำนวนในวันที ่6 พฤศจกิำยน 2555 ท ำใหด้อกเบีย้จำกหุน้กูร้ะยะยำวในปี 2555 ลดลงจำกปี 2554 

โดยตน้ทนุทำงกำรเงนิสว่นมำกเกดิจำกดอกเบีย้จำกหุน้กูร้ะยะยำว 

 

ภำษเีงนิได ้

ในปี 2555 บริษัทบันทกึภำระภำษีเงนิไดเ้ป็นจ ำนวนทัง้ส ิน้ 347 ลำ้นบำท ลดลง 154 ลำ้นบำท หรือ 
30.7% จำก 501 ลำ้นบำท ในปี 2554 มสีำเหตหุลักจำกผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอัตรำภำษีเงนิได ้

นติบิคุคลในปี 2554  

 

ขำดทนุส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิสทุธจิำกภำษ ี

งบกำรเงนิรวมส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2555 ไดแ้สดงผลกำรด ำเนนิงำนของเอ็มโฟนส ำหรับปี
ภำยใตห้ัวขอ้ ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิสทุธจิำกภำษี เพื่อน ำเสนอกำรด ำเนินงำนที่

ยกเลกิเป็นรำยกำรแยกตำ่งหำกจำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 

โดยเอ็มโฟนมีผลขำดทุนสุทธจิำกภำษีจ ำนวน 508 ลำ้นบำท ในปี 2555 เพิ่มขึน้ 41 ลำ้นบำท หรือ 

8.8% จำกขำดทนุสทุธจิ ำนวน 467 ลำ้นบำท ในปี 2554 เนื่องจำกจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทใ์นระบบ

ลดลงจำกกำรแขง่ขนัทีส่งูในตลำดโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศกมัพูชำ 
 

 
 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ปี 2555 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 25,811 ลำ้นบำท ลดลง 1,405 ลำ้นบำท หรอื 5.2% จำก 27,216 
ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2554 มสีำเหตหุลักจำกคำ่เสือ่มรำคำและตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสือ่ม

รำคำและตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ภำยใตส้ัญญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำร กำรลดลงของเงนิสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สุทธิกับกำรซื้อสนิทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสนิทรัพย์ส ำหรับกำรขยำยธุรกิจ

ดำวเทยีมและธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศลำว 
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สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์
31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2554 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 5,809 22.5 4,679 17.2 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 456 1.8 451 1.7 

อำคำรและอปุกรณ ์ 5,647 21.9 6,611 24.3 

อำคำรและอปุกรณ์ภำยใตส้ญัญำอนุญำตให ้
ด ำเนนิกำร 

11,482 44.5 12,828 47.1 

 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ปี 2555 บรษัิทมอีัตรำสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี้สนิหมุนเวยีน 1.51 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 0.69 ณ 

สิน้ปี 2554 มสีำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของสว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี โดย
มำจำกกำรช ำระคนืเงนิตน้ของหุน้กูจ้ ำนวน 3,300 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2555 

 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

บรษัิทบนัทกึเงนิลงทนุโดยวธิสีว่นไดเ้สยีในกลุม่ซเีอสแอลในรำยกำรเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม โดย ณ สิน้ปี 

2555 บรษัิทมเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมทัง้ส ิน้ 456 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5 ลำ้นบำท หรอื 1.1% จำก 451 ลำ้น
บำท ณ สิน้ปี 2554 เนือ่งจำก 

 กำรรับรูผ้ลประกอบกำรของ CSL ในปี 2555 ตำมสดัสว่นจ ำนวน 164 ลำ้นบำท  

สทุธกิบั 

 รำยไดเ้งนิปันผลจำกซเีอสแอลจ ำนวน 143 ลำ้นบำท 

 ขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่จำกบรษัิทร่วมจ ำนวน 18 ลำ้นบำท 

 

อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมอีำคำรและอุปกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ปี 2555 ทัง้ส ิน้ 5,647 ลำ้นบำท ลดลง 964 ลำ้นบำท หรือ 
14.6% จำก 6,611 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2554 มสีำเหตหุลกัจำก 

 กำรซือ้สนิทรัพยเ์พิม่ในปี 2555 จ ำนวน 1,923 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยร์ะหว่ำง

ก่อสรำ้งส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 และสนิทรัพย์ส ำหรับกำรขยำยธุรกจิโทรศัพทใ์น
ประเทศลำว  

สทุธกิบั 

 กำรโอนสนิทรัพยข์องเอ็มโฟนไปรำยกำรสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของสว่นกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ

จ ำนวน 1,606 ลำ้นบำท 

 คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ในปี 2555 จ ำนวน 1,064 ลำ้นบำท 

โดย PPE ณ สิน้ปี 2555 ไดร้วมสนิทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำรของเอ็มโฟน ซึง่เป็นบรษัิท

ย่อยของกจิกำรทีค่วบคุมร่วมกัน เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 1,551 ลำ้นบำท ลดลงสทุธปิระมำณ 447 ลำ้น
บำท จำก 1,998 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2554 โดยบรษัิทไดโ้อนสนิทรัพยเ์หลำ่นี้ไปเป็นสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

ทีถ่อืไวเ้พือ่ยกเลกิและกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิทัง้จ ำนวน (ดหูมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิขอ้ 8) 

 

อำคำรและอุปกรณภ์ำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

บรษัิทมอีำคำรและอปุกรณ์ภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำรสทุธ ิณ สิน้ปี 2555 ทัง้สิน้ 11,482 ลำ้น
บำท ลดลง 1,346 ลำ้นบำท จำก ณ สิน้ปี 2554 ทีม่จี ำนวนทัง้ส ิน้ 12,828 ลำ้นบำท มสีำเหตจุำกคำ่ตัด

จ ำหน่ำยในปี 2555 
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เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ปี 2555 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 7,161 ลำ้นบำท ลดลง 3,116 ลำ้นบำท จำก 10,277 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2554 มสีำเหตหุลกัจำก 

 กำรช ำระคนืเงนิตน้ของหุน้กูร้ะยะยำวจ ำนวน 3,300 ลำ้นบำท ในไตรมำส 4/2555 

 กำรโอนเงนิกูย้มืของเอ็มโฟนไปรำยกำรหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

ของสว่นกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิจ ำนวน 1,431 ลำ้นบำท 

สทุธกิับ 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 

ณ สิน้ปี 2555 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 14,239 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 63 ลำ้นบำท จำก 14,176 ลำ้น
บำท ณ สิน้ปี 2554 สำเหตหุลกัจำก 

 ก ำไรสทุธจิ ำนวน 174 ลำ้นบำท ในปี 2555  

สทุธกิบั 

 ขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่จ ำนวน 112 ลำ้นบำท  

จำกกำรลดลงของมูลค่ำตำมบัญชขีองเงนิกูย้ืมและกำรเพิ่มขึน้ของส่วนของผูถ้ือหุน้ในปี 2555 ท ำให ้

บรษัิทมอีตัรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.50 เทำ่ ลดลงจำก 0.72 ณ สิน้ปี 2554  
 

 
งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน ในปี 2555 ทัง้ส ิน้ 3,512 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 475 

ลำ้นบำท หรอื 15.6% จำก 3,037 ลำ้นบำท ในปี 2554 อันเป็นผลมำจำกผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ตบิโตขึน้
ในปี 2555 ดังจะเห็นไดจ้ำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 1,335 ลำ้นบำท ในปี 2555 เพิ่มขึน้ 623 

ลำ้นบำท หรอื 87.5% จำก 712 ลำ้นบำท ในปี 2554   

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพือ่กำรลงทนุ ในปี 2555 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,871 ลำ้นบำท โดยมำกเป็นเงนิสดจ่ำย

ส ำหรับซือ้สนิทรัพยโ์ครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 และเพือ่ซือ้สนิทรัพยส์ ำหรับกำรขยำยธุรกจิโทรศัพทใ์น
ประเทศลำว ในขณะทีใ่นปี 2554 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพือ่กำรลงทนุเป็นจ ำนวน 2,369 ลำ้น

บำท 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหำเงนิ ในปี 2555 จ ำนวน 2,227 ลำ้นบำท อนัเป็นผลมำจำก 

 กำรช ำระคนืเงนิตน้ของหุน้กูร้ะยะยำวจ ำนวน 3,300 ลำ้นบำท ในไตรมำส 4/2555 

 ดอกเบีย้จำ่ยจ ำนวน 439 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญเ่ป็นดอกเบีย้จำ่ยส ำหรับหุน้กูร้ะยะยำว  

สทุธกิบั 

 เงนิสดรับจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 1,621 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิกูย้มืส ำหรับโครงกำร

ดำวเทยีมไทยคม 6  

ในขณะทีใ่นปี 2554 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมจัดหำเงนิเป็นจ ำนวน 932 ลำ้นบำท 

บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 ทัง้ส ิน้ 2,268 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสำรชดุนีอ้ำจจะมขีอ้มลูบำงสว่นทีเ่กีย่วกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร

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

ตน้   แมว้ำ่ประมำณกำรดังกลำ่วจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไม่สำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำว

จะเกดิขึน้ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวงัในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  

กระแสเงนิสดสทุธิ
ไดม้ำจำกกจิกรรม
ด ำเนนิงำนเตบิโตขึน้ 
15.6% จำกผลกำร
ด ำเนนิงำนทีเ่ตบิโตขึน้ 


