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1. ภำพรวม  

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 
 

บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (บรษัิท) มผีลก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกตใินชว่งไตรมำส 2/2561 ทีร่ะดับ 251 ลำ้น
บำท ปรับตัวเพิม่ขึน้อย่ำงมนัียส ำคัญจำกชว่งไตรมำส 1/2561 ซึง่มผีลขำดทนุจำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิ(ไมร่วมรำยได ้

อืน่ๆจำกกำรขำยหุน้บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกดั (มหำชน) หรอื ซเีอสแอล) ที ่28 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตหุลักมำ

จำกกำรลดลงของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทในชว่งไตร
มำส 2/2561 อยู่ทีร่ะดับ 1,495 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ย 0.6% จำก 1,504 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 ซึง่มสีำเหตุ

จำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกธรุกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรส ำหรับชว่งไตรมำส 2/2561 อยู่ทีร่ะดับ 232 ลำ้นบำท ปรับตัวลดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ

ที ่55.5% จำก 522 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำส 1/2561 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยทีม่ีประสทิธภิำพของ
บริษัท, กำรลดลงของกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ, และกำรบันทึกค่ำเสียหำยจำกควำมช ำรุดของอุปกรณ์รับ

สญัญำณดำวเทยีมในประเทศออสเตรเลยีในชว่งไตรมำส 1/2561 
 

เมื่อเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับช่วงไตรมำส 2/2560 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทลดลง 6.7% 

จำกกำรยุตกิำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้รำยหลักในชว่งไตรมำส 2-4/2560 อยำ่งไรก็ตำม จำกกำรลดลงของคำ่เสือ่มรำคำ
ตำมกำรบันทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยด์ำวเทยีมในชว่งไตรมำส 4/2560 สง่ผลใหก้ ำไรสทุธขิองบรษัิทในชว่งไตรมำส 

2/2561 เพิม่ขึน้ 16.2% จำก 216 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 2/2560  
 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

3 พฤษภำคม 2561- บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) ประกำศควำมส ำเร็จในกำรบรรลุขอ้ตกลงในกำรใหบ้รกิำร

สญัญำณดำวเทยีมบรอดแบนดก์บั บรษัิท ว ีอำร ์ไอท ีฟิลปิปินส ์จ ำกัด (ดบัเบลิยูไอท)ี ผูน้ ำกำรใหบ้รกิำรบรอดแบนด์

ในประเทศฟิลปิปินส ์โดยทัง้สองฝ่ำยไดล้งนำมในสัญญำเชำ่ใชบ้รกิำรชอ่งสัญญำณดำวเทยีมทัง้หมดทีค่รอบคลุม
พืน้ทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์เพือ่ใหบ้รกิำรเชือ่มต่อสญัญำณบรอดแบนด ์ส ำหรับโครงกำรของภำครัฐและภำคเอกชนทีจ่ะ

เกดิขึน้ทัว่ทัง้ประเทศฟิลปิปินส ์

22 มถิุนำยน 2561 - บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) บรรลุขอ้ตกลงเพื่อใหบ้รกิำรแพลตฟอร์ม “นำวำ” กับ บรษัิท 

ชพิ เอ็กซเ์ปิรท์ เทคโนโลย ีจ ำกัด ผูเ้ชีย่วชำญกำรออกแบบโปรแกรมระบบบรหิำรจัดกำรแก่อุตสำหกรรมทำงทะเล 

โดยตัง้เป้ำว่ำเรือปฏิบัตงิำนนอกชำยฝ่ังของเอสซีกรุ๊ป จ ำนวนกว่ำ 30 ล ำ จะไดรั้บกำรติดตัง้บริกำรบรอดแบนด์
อนิเตอรเ์น็ตควำมเร็วสงูทำงทะเลผำ่นดำวเทยีมจำกไทยคม เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิัตงิำนและใหบ้รกิำรทำง

ทะเล 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยกลอ่งรับสญัญำณดำวเทยีม และบรกิำรอืน่ๆ
เป็นหลัก ซึง่ด ำเนนิกำรโดยบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ำกัด (ซดีเีอ็น) และบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกัด (ดี

ทวี)ี ในไตรมำส 2/2561 รำยไดล้ดลง 29.0% เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2560 และลดลง 22.8% เมื่อเทียบกับไตร

มำส 1/2561 โดยมสีำเหตหุลักมำจำกกำรลดลงของยอดขำยกลอ่งรับสญัญำณดำวเทยีมของซดีเีอ็นตำมกำรแขง่ขัน
ทีส่งูในประเทศกมัพูชำ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ำกัด (แอลทซี)ี มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

(ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1.51 ลำ้นรำย และยังคงมสีว่นแบง่ในตลำดโทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับ

หนึ่ง คดิเป็นประมำณ 57.5% ของตลำดรวม เพิ่มขึน้จำก 55.7% ณ สิน้ไตรมำส 2/2560 อย่ำงไรก็ตำมก ำไรจำก 
แอลทซีซีึง่บันทกึเป็นสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ส ำหรับไตรมำส 2/2561 จ ำนวน 52 ลำ้นบำท ลดลง 

22.5% จำกไตรมำส 2/2560 ซึง่มสีำเหตหุลกัจำกคำ่เงนิบำททีแ่ข็งคำ่ขึน้สง่ผลใหม้ลูคำ่หลงักำรบันทกึสว่นแบง่ก ำไร
ลดลง แมผ้ลประกอบกำรของแอลทซีจีะปรับตวัสงูขึน้ 
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3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน เปลีย่น 
แปลง 
YoY 
(%) 

ไตรมำส 
2/61 

ไตรมำส 
1/61 

ไตรมำส 
2/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
61 

6 เดอืน 
60 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 1,495 1,504 1,603 -0.6% -6.7% 2,999 3,621 -17.2% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  1,046 1,001 1,325 4.5% -21.1% 2,047 2,752 -25.6% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรอืน่ 232 522 254 -55.5% -8.6% 755 631 19.6% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน* 217 (20) 24 n/a 804% 197 238 -17.2% 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 478  479  723  -0.2% -33.9% 956 1,442 -33.7% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำนกอ่น
ดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ** 

694  459  747  51.3% -7.0% 1,153 1,680 -31.3% 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่ม
คำ้ 

52 33 67 57.6% -22.5% 84 91 -7.3% 

รำยไดอ้ืน่จำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล - 1,950 - - - 1,950 - n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปีจำกกำร
ด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 

251 1,851 187 -86.4% 34.4% 2,103 410 412.7% 

ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนที่
ยกเลกิ 

- 30 - n/a n/a 30 154 -80.8% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี 251 1,881 187 -86.6% 34.4% 2,132 564 277.8% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของสว่นได ้
เสยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 

- 17 - n/a n/a 17 89 -80.8% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิท
ใหญ ่

251 1,864 216 -86.5% 16.2% 2,115 475 345.3% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ (บำท) 0.23 1.70 0.20 -86.5% 16.2% 1.93 0.43 345.3% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิท
ใหญ ่ไมร่วมผลก ำไรจำกกำรขำยหุน้ซเีอ
สแอล 

251 (28) 216 n/a 16.2% 223 475 -53.0% 

*      ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน = รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร – ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร – คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

**    ก ำไรกอ่นหักดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ ค่ำเสือ่มรำคำ = ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน + ค่ำเสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวมในไตรมำส 2/2561 มีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,495 ลำ้นบำท ลดลง 6.7% จำก 
1,603 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 2/2560 จำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิกำรใหบ้รกิำร

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ ทัง้นี้ หำกเทยีบกับไตรมำส 1/2561 รำยไดล้ดลงเล็กนอ้ย 0.6% จำก 1,504 ลำ้นบำท เป็นผล

มำจำกกำรลดลงของรำยไดข้องธรุกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ส ำหรับครึง่ปีแรกของปี 2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรอยู่ที ่2,999 ลำ้นบำท ลดลง 17.2% จำก 3,621 

ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2560 กำรลดลงเป็นผลมำจำกทัง้ธุรกจิดำวเทยีมและธรุกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ต
และสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/61 

ไตรมำส 
1/61 

ไตรมำส 
2/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
61 

6 เดอืน 
60 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,465 1,462 1,555 0.2% -5.8% 2,927 3,510 -16.6% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 44 57 62 -22.8% 
-

29.0% 
101 157 -35.7% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (14) (15) (14) -6.7% 0.0% (29) (46) -37.0% 

Total 1,495 1,504 1,603 -0.6% -6.7% 2,999 3,621 -17.2% 

* ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรโดย บรษัิท ดีทีวี เซอร์วสิ จ ำกัด (ดีทีวี) บรษัิท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวริ์ค จ ำกัด (ซีดีเอ็น)               
และซเีอสแอล 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

รำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในชว่งไตรมำส 2/2561 อยู่ทีร่ะดับ 1,465 ลำ้นบำท ลดลง 
5.8% จำก 1,555 ลำ้นบำท ในชว่งไตรมำส 2/2560 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมไทยคมแบบ

ทั่วไป เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำส 1/2561 รำยไดเ้พิม่ขึน้เล็กนอ้ยที ่0.2% จำก 1,462 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 
มำจำกดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป 

ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนในรอบครึง่ปี รำยไดจ้ำกธรุกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งในชว่งครึง่ปีแรกของ
ปี 2561 อยู่ที ่2,927 ลำ้นบำท ปรับตวัลง 16.6% เมือ่เทยีบกับ 3,510 ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2560 ซึง่เป็น

ผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกทัง้ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม
และบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/61 

ไตรมำส 
1/61 

ไตรมำส 
2/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
61 

6 เดอืน 
60 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 892 886  948  0.6% -6.0% 1,778 1,929  -7.9% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4         

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 530 535  528  -0.9% 0.4% 1,065 1,356  -21.4% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 44 41  78  7.0% -43.7% 85 220  -62.4% 

รวม 1,465 1,462  1,555  0.2% -5.8% 2,927 3,510  -16.6% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2561 มจี ำนวน 892 ลำ้น

บำท ลดลง 6.0% จำก 948 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2560 เชน่เดยีวกับชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561 ซึง่มี

รำยไดล้ดลง 7.9% จำก 1,929 ลำ้นบำทในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2560 ซึง่มเีหตผุลหลักมำจำกกำรลดลง
ของรำคำขำยตอ่หน่วยตำมภำวะอตุสำหกรรม แมอ้ตัรำกำรใชง้ำนจะเพิม่สงูขึน้  

อย่ำงไรก็ตำม เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ รำยไดป้รับตัวสงูขึน้ 0.6% จำก 886 ลำ้นบำทในไตรมำส 

1/2561 จำกกำรที่ผูป้ระกอบกำรออกอำกำศในประเทศไทยมีกำรปรับกำรใหบ้ริกำรจำกควำมคมชัดปกต ิ
(SD) เป็นควำมคมชดัสงู (HD) 

 รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และกำรใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งในไตรมำส 2/2561 มจี ำนวน 530 

ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นเล็กนอ้ย 0.4% จำก 528 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำส 2/2560 เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำรในประเทศอนิโดนิเซยี และ อนิเดยี ปรับตัวสงูขึน้ สทุธกิับกำรยุตกิำรใชบ้รกิำรของลูกคำ้บำงรำย 

อย่ำงไรก็ตำม รำยไดใ้นชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 ลดลง 21.4% จำก 1,356 ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของ

ปี 2560 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรยตุกิำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้รำยหลกัในชว่งไตรมำส 2-4/2560  

เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในสว่น bandwidth เพิ่มสงูขึน้

จำกกำรเพิ่มกำรใชง้ำนตำมสัญญำของลูกคำ้เดมิ อย่ำงไรก็ตำมรำยไดใ้นส่วนของกำรบรกิำรอืน่ เช่นกำร
ใหบ้รกิำรรับสง่สญัญำณภำคพืน้ดนิ (gateway) ลดลง 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปัจจุบนัมำจำก ซดีเีอ็นและดทีวี ีส ำหรับชว่งไตรมำส 2/2561 รำยไดอ้ยู่

ทีร่ะดับ 44 ลำ้นบำท ลดลง 29.0% จำก 62 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2560 และลดลง 22.8% จำก 57 ลำ้นบำทใน

ไตรมำส 1/2561 โดยมสีำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยไดข้องซดีเีอ็นจำกกำรขำยอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทยีม 
ซึง่เป็นไปตำมภำวะอตุสำหกรรมทีม่กีำรแขง่ขนัสงูในประเทศกมัพูชำ  

เชน่เดยีวกับครึง่ปีแรกของปี 2561 ซึง่มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ที ่101 ลำ้นบำท ลดลง 16.6% 
จำก 157 ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2560 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 2/2561 ทัง้สิน้ 1,046 ลำ้นบำท ลดลง 21.1% จำก 1,325 ลำ้นบำท 
ในไตรมำส 2/2560 เช่นเดยีวกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ซึง่มตีน้ทุนอยู่ที่ 2,049 ลำ้นบำท ลดลง 25.6% จำก 

2,752 ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2560 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของตน้ทนุจำกธรุกจิดำวเทยีมและอนิเทอรเ์น็ต
และสือ่ จำกกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำตำมกำรบนัทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยด์ำวเทยีมในชว่งไตรมำส 4/2560 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรลดลง 4.5% จำก 1,001 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 

จำกธรุกจิดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง  
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/61 

ไตรมำส 
1/61 

ไตรมำส 
2/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
61 

6 เดอืน 
60 

YoY 
(%) 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,022  980  1,284  4.2% -20.4% 2,003  2,667  -24.9% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 38  46  55  -17.4% -30.9% 84  127  -33.9% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (14) (25) (14) -44.0% 0.0% (38) (42) -9.5% 

รวม 1,046  1,001  1,325  4.5% -21.1% 2,049  2,752  -25.6% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุขำยและใหบ้รกิำรจำกโดย ดทีวี ีและซดีเีอน็ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในไตรมำส 2/2561 มีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,022 ลำ้นบำท ลดลง 
20.4% จำก 1,284 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2560 เชน่เดยีวกับชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 ซึง่มตีน้ทนุ 2,003 ลำ้นบำท 

ลดลง 24.9% จำกตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรจำกทัง้ดำวเทยีมแบบทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์

อย่ำงไรก็ตำม ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรที่เกีย่วเนื่องเพิ่มขึน้  4.2% จำก 980 ลำ้นบำทในไตรมำส 
1/2561 จำกทัง้ดำวเทยีมแบบทัว่ไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์

 
ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและ
บรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/61 

ไตรมำส 
1/61 

ไตรมำส 
2/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
61 

6 เดอืน 
60 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 604 582 663  3.7% -9.0% 1,186 1,333  -11.1% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 418 398 621  5.1% -32.6% 817 1,334  -38.8% 

รวม 1,022 980 1,284  4.2% -20.4% 2,003 2,667  -24.9% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 

604 ลำ้นบำท ลดลง 9.0% จำก 663 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2560 โดยมสีำเหตุจำกกำรลดลงของตน้ทุน

คำ่ธรรมเนยีมใหก้บัหน่วยงำนของรัฐตำมรำยไดท้ีล่ดลง รวมถงึกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง

ในไตรมำส 2/2561 เพิม่ขึน้ 3.7% จำก 582 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 ตำมรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้  

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องส ำหรับชว่งครึง่ปีลดลงจำก 1,333 

ลำ้นบำท ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2560 มำทีร่ะดับ 1,186 ลำ้นบำท ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 หรอืลดลง 

11.1% จำกกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2561 มีจ ำนวน

ทัง้ส ิน้ 418 ลำ้นบำท ลดลง 32.6% จำก 621 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2560 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำร

ลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

เมื่อเทียบกับช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่

เกีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2561 เพิ่มขึน้ 5.1% เนื่องจำกตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมเพิ่มขึน้ ในขณะที่
ตน้ทนุของกำรใหบ้รกิำรรับสง่สญัญำณภำคพืน้ดนิ (gateway) ซึง่มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงู ลดลง  

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องส ำหรับชว่งครึง่ปีลดลงจำก 1,334 

ลำ้นบำท ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2560 มำทีร่ะดับ 817 ลำ้นบำท ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2561 หรือลดลง 
38.8% ตำมกำรลดลงของรำยไดแ้ละตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมำส 2/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 38 ลำ้นบำท ลดลง 30.9% จำก 55 

ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2560 และลดลง 17.4% จำก 46 ลำ้นบำทในในไตรมำส 1/2561 ตำมกำรลดลงของ

ยอดขำยจำกบรษัิท ซดีเีอ็น 
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คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในไตรมำส 2/2561 รวมทัง้ส ิน้ 232 
ลำ้นบำท ลดลง 8.6% จำก 254 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2560 เนื่องจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรตลำด 

เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรปรับตัว
ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญที ่55.5% จำกกำรตัง้ส ำรองหนี้สงสัยจะสญูส ำหรับธุรกจิดำวเทยีมทีล่ดลงและกำรบันทกึ

คำ่เสยีหำยจำกควำมช ำรุดของอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีมในประเทศออสเตรเลยีในชว่งไตรมำส 1/2561 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำส 2/2561 บรษัิทมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 86 ลำ้นบำท ลดลง 13.0% จำก 99 ลำ้นบำทในไตรมำส 

2/2560 มสีำเหตหุลักจำกกำรลดลงของดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะยำวตำมกำรช ำระคนืตำมก ำหนดเวลำ ประกอบกบั
กำรช ำระกอ่นก ำหนดเป็นจ ำนวนเงนิ 40 ลำ้นเหรยีญสหรัฐในไตรมำสที ่3/2560 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในไตรมำส 2/2561 บรษัิทมีสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 52 ลำ้นบำท ลดลง 

22.5% จำก 67 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2560 มสีำเหตุหลักจำกกำรแข็งค่ำของเงนิบำทซึง่สง่ผลกระทบตอ่สว่นแบ่ง

ก ำไรของบรษัิท แมผ้ลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทแอลทซีจีะปรับตัวสงูขึน้ 

ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี ำไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส ำหรับไตรมำส 2/2561 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 251 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 16.2% จำก 
216 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2560 แมร้ำยไดจ้ะลดลง 6.7% ซึง่กำรปรับตัวสงูขึน้ของก ำไรสทุธมิสีำเหตหุลักมำจำก

กำรลดลงของคำ่เสือ่มรำคำตำมกำรบนัทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยด์ำวเทยีมในชว่งไตรมำส 4/2560 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกตขิองบริษัทปรับตัวสูงขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อเทียบกับช่วงไตรมำสก่อนทีม่ีผลกำร

ด ำเนินงำนเป็นขำดทุนที ่28 ลำ้นบำท โดยเหตผุลหลักมำจำกกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยทีม่ปีระสทิธภิำพ กำรตัง้ส ำรอง

หนี้สงสัยจะสญูส ำหรับธุรกจิดำวเทยีมทีล่ดลง และ กำรบันทกึค่ำเสยีหำยจำกควำมช ำรุดของอุปกรณ์รับสัญญำณ
ดำวเทยีมในประเทศออสเตรเลยีในชว่งไตรมำส 1/2561 อย่ำงไรก็ตำม ก ำไรสทุธขิองบรษัิทลดลง 86.5% จำก 

1,864 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำส 1/2561 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรรับรูก้ ำไรจำกกำรขำยหุน้ซีเอสแอลในไตรมำส 
1/2561 เป็นจ ำนวน 1,950 ลำ้นบำท 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 24,805 ลำ้นบำท ลดลง 4.4% จำก 25,939 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 
มสีำเหตหุลักมำจำกกำรลดลงของ 

 สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย ซึง่เป็นเคยเป็นรำยกำรเงนิลงทนุในซเีอสแอล 

 คำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร

ตำมกำรบนัทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยด์ำวเทยีมในชว่งไตรมำส 4/2560 สทุธกิบั 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด, และเงนิลงทนุชัว่ครำว ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิสดไดม้ำจำก

กำรขำยหุน้ซเีอสแอล  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 

สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 

30 มถินุำยน  2561 31 ธนัวำคม 2560 

 
จ ำนวน 

(ลำ้นบำท) 
รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 9,107 36.7% 9,425 36.3% 

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ ์ 7,571 30.5% 7,859 30.3% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตให ้
ด ำเนนิกำร 

3,426 13.8% 3,987 15.4% 
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ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 บรษัิทมยีอดลกูหนีก้ำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ-สทุธ ิ (ไมร่วมลกูหนีอ้ืน่) จ ำนวน 1,441 ลำ้น
บำท คดิเป็นสดัสว่น 5.8% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนี้บคุคลภำยนอกและลกูหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั โดยมสีดัสว่นของยอดลกูหนี ้95.2% และ 4.8% ตำมล ำดับ  

รำยกำรลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 เพิม่ขึน้ 2.8% จำกสิน้ปี 2560 สำเหตหุลกัมำจำกกำร

เพิม่ขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้ในธรุกจิดำวเทยีม 

 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 บรษัิทมอีตัรำสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 4.29 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 3.22 เทำ่ 
ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลักจำก 

 กำรลดลงของรำยกำรเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวยีนอืน่  

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด, และเงนิลงทนุชัว่ครำว ซึง่สว่นใหญ่ไดรั้บมำจำกกำรขำย

หุน้ซเีอสแอล สทุธกิบั 

 กำรลดลงของสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

บรษัิทมทีีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์สทุธ ิณ สิน้ไตรมำส 2/2561 ทัง้ส ิน้ 7,571 ลำ้นบำท ลดลง 3.7% จำก 7,859 

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 มจี ำนวน 3,426 ลำ้นบำท ลดลง 
14.1% จำกจ ำนวน 3,987 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 โดยมสีำเหตหุลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์

ไมม่ตีวัตน 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

เงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 7,295 ลำ้นบำท ลดลง 2.0% จำก 7,446 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมตำมก ำหนด  

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 15,102 ลำ้นบำท ลดลง 1.2% จำก 15,280 

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลกัจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้จ ำนวน 1,491 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 
สทุธกิบัก ำไรสทุธสิ ำหรับไตรมำส 2/2561 จ ำนวน 251 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 บรษัิทมอีตัรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.48 เทำ่ ลดลงเล็กนอ้ยจำก 0.49 เทำ่ ณ สิน้ปี 

2560 จำกกำรลดลงของกำรเงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท 

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 ทัง้สิน้ 1,298 ลำ้นบำท ลดลง 
37.4% จำก 2,073 ลำ้นบำท ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2560 โดยมสีำเหตหุลักจำกก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีล่ดลง  

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทนุ ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 1,726 ลำ้นบำท สว่น
ใหญเ่ป็นเงนิสดไดม้ำจำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล สทุธกิับเงนิสดใชไ้ปส ำหรับเงนิลงทนุชัว่ครำว 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหำเงนิ ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 จ ำนวน (1,839) ลำ้นบำท สว่นใหญ่

ประกอบดว้ยกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวและกำรจ่ำยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ 

บรษัิทมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 ทัง้สิน้ 3,146 ลำ้นบำท 

 

 

ในเอกสำรชดุนี้อำจจะมีขอ้มูลบำงสว่นที่เกี่ยวกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร

ทำงดำ้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอย่ำงของค ำทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็นตน้   
แมว้ำ่ประมำณกำรดังกล่ำวจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มูลทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไม่สำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำวจะเกดิขึน้
ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวงัในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


