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1. ภาพรวม 

ภาพรวมผลประกอบการของบรษิทั 

ในไตรมาส 3/2560 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้   

2,312 ลา้นบาท ลดลง 479 ลา้นบาท หรอื 17.2% จากจ านวน 2,791 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2559 โดยมสีาเหตุ
หลกัจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง โดยเฉพาะจากการลดลงของรายได ้

จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลยี และประเทศไทย ประกอบกับการลดลงของ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆบนดาวเทยีมแบบทัว่ไปซึง่เป็นไปตามอตุสาหกรรมบรอดคาสตใ์นประเทศไทยทีอ่ยู่

ในแนวโนม้ชะลอตวั    

เป็นผลใหก้ าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) ในไตรมาส 3/2560 มจี านวน 129 ลา้นบาท ลดลง 380 ลา้นบาท หรอื 

74.7% จากจ านวน 509 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 โดยบรษัิทมกี าไรสทุธจิ านวน 65 ลา้นบาท หรอื 0.06 บาท

ตอ่หุน้ ในไตรมาส 3/2560 ลดลง 369 ลา้นบาท 85.0% จากจ านวน 434 ลา้นบาท หรอื 0.40 บาทตอ่หุน้ ในไตร
มาส 3/2559 

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม เพิ่มขึน้ 26 ลา้นบาท หรือ 
1.1% จากจ านวน 2,286 ลา้นบาท และม ีEBIT เพิม่ขึน้ 28 ลา้นบาท หรือ 27.7% จากจ านวน 101 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม ก าไรสทุธขิองบรษัิทมจี านวนลดลง 151 ลา้นบาท หรอื 69.9% จากจ านวน 216 ลา้นบาท ซึง่เป็นผล

จากค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดของโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย 
(National Broadband Network: NBN)  ซึง่รับรูอ้ยูใ่นรายไดอ้ืน่ในไตรมาส 2/2560  

ส าหรับงวด 9 เดอืนแรกปี 2560 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม รวมทัง้ส ิน้ 7,329 ลา้นบาท ลดลง 
1,574 ลา้นบาท หรอื 17.7% จากจ านวน 8,903 ลา้นบาทส าหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 และม ีEBIT ลดลง 

1,491 ลา้นบาท 73.1% จากจ านวน 2,039 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร ประกอบกับตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกับดาวเทยีมไทยคม 8 ซึง่รับรูเ้ต็มปีในปีนี้ สง่ผลใหบ้รษัิทมกี าไรสทุธจิ านวน 

540 ลา้นบาท ลดลง 1,185 ลา้นบาท หรอื 68.7% จากจ านวน 1,725 ลา้นบาท ในงวด 9 เดอืนแรกปี 2559 

2. ภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

เมือ่วันที ่6 ตลุาคม 2560 บรษัิทไดเ้ขา้ลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement เพือ่ขายหุน้สามัญทัง้หมดที ่
บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท ถอือยูใ่น บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ากัด (มหาชน)           

(ซเีอสแอล) จ านวน 250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็น 42.07% ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของซเีอสแอล 

ใหแ้กบ่รษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั (เอดบัเบิล้ยเูอ็น) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) (เอไอเอส) ในราคาเสนอซือ้ 7.80 บาทตอ่หุน้ คดิเป็นมูลคา่รายการเทา่กับ 1,950.78 ลา้น

บาท โดยรายการนี้เขา้ข่ายเป็นรายการระหว่างกันเนื่องจากบริษัทและเอไอเอสมีผูถ้ ือหุน้ใหญ่รายเดยีวกัน ดังนั้น
บรษัิทจงึไดท้ าการจัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2560 ในวันที ่ 30 พฤศจกิายน 2560 เพือ่พจิารณารายการ

ดงักลา่ว โดยความเห็นจากทีป่รกึษาดา้นการเงนิอสิระส าหรับรายการนี้จะถกูเผยแพร่ในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้  

ตลอดไตรมาส 3/2560 ทีผ่่านมา บริษัทยังคงประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องในการเซ็นสัญญาใหบ้ริการเช่า
ชอ่งสญัญาณดาวเทยีมทัง้ในอนุภูมภิาคลุม่แม่น ้าโขง และแอฟรกิา  โดยบรษัิทไดล้งนามในสญัญาเชา่ทรานสพอน

เดอร ์ในระบบเคยูแบนด ์บนดาวเทยีมไทยคม 8  กับบรษัิท เอ็มว ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (MVI) ซึง่เป็นผูน้ าการ
ใหบ้รกิารถา่ยทอดสญัญาณโทรทศันผ์า่นดาวเทยีม และผูใ้หบ้รกิารแฟลตฟอรม์ DTH ของประเทศไทย เพื่อใหบ้รกิาร

แพลตฟอร์มเพย์ทวี ี(Pay TV) ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อกีทัง้บรษัิทยังประสบ
ความส าเร็จในการบรรลุขอ้ตกลงกับบรษัิทไอแซท แอฟรกิา (iSAT) ผูน้ าการใหบ้รกิารสือ่สารโทรคมนาคมรายใหญ่

ของแอฟรกิา ในการใหบ้รกิารลูกคา้หลักของ iSAT ในแอฟรกิาตะวันออก ดว้ยบรกิารโซลูชั่นโทรคมนาคมผ่าน

ดาวเทียมแบบครบวงจร รวมไปถึงการใชร้ะบบดาวเทียมเป็นระบบส ารองขอ้มูลใหก้ับเครือข่ายใยแกว้ (Fiber 
Network) 

บรษัิทไดรั้บการยนืยันการจัดอันดับเครดติองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธไิม่มหีลักประกันจากทรสิเรทติง้ทีร่ะดับ “A-” 
ดว้ยแนวโนม้ “Stable” ตอ่เนื่องเป็นปีที ่4 โดยผลการจัดอันดับของทรสิเรทติง้ทีร่ะดับ “A-” ในปี 2560 นัน้ พจิารณา

จากความแข็งแกร่งของสถานะทางการตลาดของบรษัิทในการเป็นผูน้ าการใหบ้รกิารธุรกจิโทรคมนาคมผ่านดาวเทยีม 

สถานะทางการเงนิและการมสีภาพคลอ่งทีพ่อเพยีง รวมถงึภาระหนีข้องบรษัิททีจ่ัดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ธุรกจิการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ธรุกจิใหบ้รกิารศนูยค์อมพวิเตอร์ (Internet Data Center: IDC) ของซเีอสแอล ยังคงมแีนวโนม้เตบิโตตอ่เนื่อง โดย

มฐีานลกูคา้จากการใหบ้รกิาร ณ สิน้สดุไตรมาส 3/2560 เพิม่ขึน้ 17.6% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และในสว่น

ของฐานลูกคา้อนิเทอร์เน็ตความเร็วสงูตามคอนโดมเินียม ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 อยู่ที ่19,413 ราย เพิม่ขึน้จาก 
3,079 ราย ณ สิน้ไตรมาส 3/2559  

ส าหรับธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืงของซเีอสแอล ไดม้กีารเปลีย่นแปลงธุรกจิ โดยหันมามุ่งเนน้
การพัฒนาการขายผ่านสือ่ออนไลน์และดจิติอลผ่านเว็ปไซด ์www.yellowpages.co.th และยุตกิารขายโฆษณาสือ่

สิง่พมิพส์มดุหนา้เหลอืงตัง้แตเ่ดอืนเมษายนทีผ่่านมา 

ธุรกจิการใหบ้รกิารโทรศพัทใ์นตา่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวม

ทัง้ส ิน้ 2,004,738 ราย และยังคงมสีว่นแบง่ในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึง่ คดิเป็น 56.9% ของตลาดรวม 
เพิม่ขึน้จาก 53.8% ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 โดยรายไดย้ังคงเพิม่ขึน้ต่อเนื่องโดยเฉพาะจากรายไดด้า้นดาตา้จาก

โทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตซมิ 
 

3. ผลการด าเนนิงาน 

ขอ้มูลการเงนิทีส่ าคญั 

หนว่ย: ลา้นบาท จ านวน เปลีย่นแปลง จ านวน เปลีย่น 
แปลง 
YoY 
(%) 

 

ไตรมาส 
3/60 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
3/59 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
60 

9 เดอืน 
59 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,312 2,286 2,791 1.1% -17.2% 7,329 8,903 -17.7% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,699 1,758 1,757 -3.4% -3.3% 5,327 5,285 0.8% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 484 427 525 13.3% -7.8% 1,454 1,579 -7.9% 

ก าไรจากการด าเนนิงาน* 129 101 509 27.7% -74.7% 548 2,039 -73.1% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 767 763 781 0.5% -1.8% 2,289 2,148 6.6% 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้
จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา** 

896 864 1,290 3.7% -30.5% 2,837 4,187 -32.2% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่ม
คา้ 

59 67 51 -11.9% 15.7% 150 154 -2.6% 

ก าไรส าหรับงวด 112 257 477 -56.4% -76.5% 677 1,863 -63.7% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีที ่               
   ไมม่อี านาจควบคมุ 

47 40 43 17.5% 9.3% 137 138 -0.7% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 65 216 434 -69.9% -85.0% 540 1,725 -68.7% 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.06 0.20 0.40 -69.9% -85.2% 0.49 1.57 -68.6% 

*      ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในไตรมาส 3/2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,312 ลา้นบาท ลดลง 479 ลา้นบาท 

หรอื 17.2% จาก 2,791 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 และเมือ่เปรยีบเทยีบกับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 รายได ้
จากการขายและการใหบ้รกิารมจี านวนทัง้ส ิน้ 7,329 ลา้นบาท ลดลง 1,574 ลา้นบาท หรอื 17.7% จาก 8,903 ลา้น

บาท ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 โดยเป็นผลมาจากรายไดท้ีล่ดลงจากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2/2560 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมเพิม่ขึน้ 26 ลา้นบาท หรือ 
1.1% จาก 2,286 ลา้นบาท มสีาเหตุหลักมาการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทยีม และบริการ

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
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รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

ไตรมาส 
3/60 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
3/59 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

60 
9 เดอืน 

59 
%YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,571 1,555 2,032 1.0% -22.7% 5,081 6,557 -22.5% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 768 745 780 3.1% -1.5% 2,320 2,413 -3.9% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (27) (14) (21) 92.9% 28.6% (72) (67) 7.5% 

รวม 2,312 2,286 2,791 1.1% -17.2% 7,329 8,903 -17.7% 

* ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารโดย ดทีวี ีซเีอสแอล และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั (ซดีเีอน็)                

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 3/2560 ทัง้ส ิน้ 1,571 ลา้นบาท ลดลง 

461 ลา้นบาท หรอื 22.7% จาก 2,032 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหนา้ ส าหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 

2560 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องมจี านวนทัง้ส ิน้ 5,081 ลา้นบาท ลดลง 1,476 ลา้น
บาท หรอื 22.5% จาก 6,557 ลา้นบาท ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2559  โดยมสีาเหตหุลักจากการลดลงของรายได ้

จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและดาวเทยีมบรอดแบนด ์

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2560 บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึน้

เล็กนอ้ยจ านวน 16 ลา้นบาท หรือ 1.0% จากจ านวน 1,555 ลา้นบาท เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนด ์สทุธกิับลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและรายไดจ้ากการ

ขายของดาวเทยีมบรอดแบนด ์ 

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีม
และบรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมาส 
3/60 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
3/59 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

60 
9 เดอืน 

59 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 927 949 1,067 -2.3% -13.1% 2,856 3,421 -16.5% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 644 606 965 6.3% -33.3% 2,225 3,136 -29.0% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 625 528 958 18.4% -34.8% 1,981 2,907 -31.9% 

รายไดจ้ากการขาย 19 78 7 -75.6% 171.4% 244 229 6.6% 

รวม 1,571 1,555 2,032 1.0% -22.7% 5,081 6,557 -22.5% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง ในไตรมาส 3/2560 มจี านวน 927 ลา้น

บาท ลดลง 140 ลา้นบาท หรอื 13.1% จาก 1,067 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 และเมือ่พจิารณาส าหรับ
งวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษัิทมรีายไดฯ้รวมทัง้ส ิน้จ านวน 2,856 ลา้นบาท ลดลง 565 ลา้นบาท หรอื 

16.5% จากรายไดฯ้ของงวด 9 เดอืนแรกปี 2559  โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการโดยรวมลดลง โดยเฉพาะรายไดจ้ากบริการเสริมต่างๆ ซึง่เป็นไปตาม
อตุสาหกรรมบรอดคาสตใ์นประเทศไทยทีอ่ยูใ่นแนวโนม้ชะลอตวั สทุธกิบั 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากลกูคา้รายใหม่ ซึง่สว่นใหญ่เป็นลกูคา้ในกลุม่ประเทศอนุภูมภิาคลุม่แม่น ้า
โขง (Greater Mekong Subregion) และ 

- รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ดาวเทยีม ซึง่เป็นการจ าหน่ายเป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลกูคา้   

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป ลดลง 22 ลา้นบาท หรอื 
2.3% จาก 949 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากบรกิารเสรมิตา่งๆ 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 3/2560 มจี านวน 644 ลา้น

บาท ลดลง 321 ลา้นบาท หรอื 33.3% จาก 965 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559  และส าหรับงวด 9 เดอืน
แรกของปี 2560 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 มจี านวน 2,225 ลา้นบาท  

ลดลง 911 ลา้นบาท หรอื 29.0% จาก 3,136 ลา้นบาท ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เนื่องมาจากการ
ลดลงของ 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในประเทศออสเตรเลยีและประเทศไทยจากการสิน้สดุสญัญาการใหบ้รกิาร

กบั NBN และบรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ระหวา่งไตรมาส 2/2560 สทุธกิบั 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการเตบิโตของจ านวนลกูคา้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย (retail business) 

ในประเทศออสเตรเลยี 

- รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนด ์โดยรายไดด้ังกล่าวถอืเป็นรายไดเ้ป็นครัง้คราว

และเกดิขึน้ตามความตอ้งการของลกูคา้  
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เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2560 บรษัิทมรีายไดฯ้ เพิม่ขึน้ 38 ลา้นบาท หรอื 6.3% จาก 606 ลา้นบาท 
โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

- การสิน้สดุสญัญาของ NBN สง่ผลใหร้ายไดล้ดลงในไตรมาส 2/2560 สาเหตจุากเงนิทีไ่ดรั้บตาม

งวดการช าระเงนิมจี านวนนอ้ยกว่าการใชง้านจรงิ อย่างไรก็ตาม บรษัิทไดรั้บการชดเชยดว้ยค่า
ยกเลกิสญัญา ซึง่รับรูอ้ยูใ่นรายการรายไดอ้ืน่ 

- การลดลงของรายไดจ้ากแบนดว์ธิและรายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนดใ์นไตรมาส 
3/2560 ซึง่เกดิขึน้ตามความตอ้งการของลกูคา้  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 3/2560 ทัง้ส ิน้ 768 ลา้นบาท ลดลง 12 ลา้นบาท 

หรอื 1.5% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวน 780 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของรายไดจ้ากซเีอสแอลจ านวน 20 ลา้นบาท หรอื 2.7% จากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์

หนา้เหลือง  และ ธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศัพท์และการใหบ้ริการเสริมบน
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่สทุธกิบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซที ี

 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่โดยไทยคมจ านวน 8 ลา้นบาท หรือ 15.4% 

โดยมสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมโดยซดีเีอ็น 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 3/2560  เพิม่ขึน้ 23 ลา้น

บาท หรอื 3.1% จาก 745 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดท้ีเ่พิ่มขึน้จากซเีอสแอล จ านวน 24 ลา้นบาท หรือ 3.5% จากธุรกจิไอซที ีสุทธกิับการลดลงของ

รายไดจ้ากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสยีงทาง
โทรศพัทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

 การลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่โดยไทยคม จ านวน 1 ลา้นบาท หรอื 1.6%  

ส าหรับรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,320 ลา้นบาท 
ลดลง 93 ลา้นบาท หรอื 3.9% จาก 2,413 ลา้นบาท โดยมผีลมาจาก 

 รายไดท้ีล่ดลงจากซเีอสแอล จ านวน 75 ลา้นบาท หรอื 3.4% จากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้

เหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่
สทุธกิบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซที ี

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่โดยไทยคมทีล่ดลง จ านวน 18 ลา้นบาท หรือ 7.8% โดยมี

สาเหตหุลักจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแพลทฟอร์ม D Channel และ รายไดจ้ากการขาย

อปุกรณ์ สทุธกิบัการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมโดยซดีเีอ็น 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 

บรษัิทมีตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 3/2560 ทัง้ส ิน้ 1,699 ลา้นบาท ลดลง 58 ลา้นบาท หรือ 3.3% 
เปรียบเทยีบกับจ านวน 1,757 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 จากการลดลงของตน้ทุนจากการใหบ้รกิารดาวเทยีม 

และบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง และตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมตีน้ทุนขายและการใหบ้รกิารลดลง 59 ลา้นบาท หรือ 3.4% จาก 1,758 
ลา้นบาท จากการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีม สทุธกิบัการเพิม่ขึน้ของการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 5,327 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 42 ลา้นบาท 
หรือ 0.8% จาก 5,285 ลา้นบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 เกีย่วเนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุจากการ

ใหบ้รกิารดาวเทยีม สทุธกิบัการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 
ไตรมาส 
3/60 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
3/59 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

60 
9 เดอืน 

59 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,232 1,284 1,283 -4.0% -4.0% 3,899 3,823 2.0% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 493 488 496 1.0% -0.6% 1,495 1,531 -2.4% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (26) (14) (22) 85.7% 18.2% (67) (69) -2.9% 

รวม 1,699 1,758 1,757 -3.4% -3.3% 5,327 5,285 0.8% 

 * ประกอบดว้ยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารจากโดย ดทีวี ีซเีอสแอล และซดีเีอน็ 
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 3/2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,232 ลา้นบาท ลดลง 51 

ลา้นบาท หรอื 4.0% จาก 1,283 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 และลดลง 52 ลา้นบาท หรอื 4.0% จาก 1,284 ลา้น

บาทในไตรมาส 2/2560 โดยมสีาเหตมุาจากการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

ตน้ทนุส าหรับ 9 เดอืนแรกของปี 2560 มจี านวนเพิม่ขึน้ 76 ลา้นบาท หรอื 2.0% จากงวด 9 เดอืนแรกของปี 2559

ตามการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป สุทธกิับการลดลงของตน้ทุนการใหบ้ริการ
ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 

ตน้ทนุการบรกิารดาวเทยีมและ
บรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมาส 
3/60 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
3/59 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

60 
9 เดอืน 

59 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 663 663 663 0.0% 0.0% 1,996 1,836 8.7% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 569 621 620 -8.4% -8.2% 1,903 1,987 -4.2% 

รวม 1,232 1,284 1,283 -4.0% -4.0% 3,899 3,823 2.0% 

 * ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 3/2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 

663 ลา้นบาท คงทีจ่ากในไตรมาส 3/2559 และ 2/2560 ตามล าดบั มสีาเหตหุลกัจาก 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการขายอปุกรณ์ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ สทุธกิบั 

- การลดลงของตน้ทนุการด าเนนิงานอืน่ๆ จากการบรหิารตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ส าหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป มจี านวนเพิม่ขึน้ 160 ลา้น

บาท หรอื 8.7% จาก 1,836 ลา้นบาท ส าหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 จากการเพิม่ขึน้ของ 

- ตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัดาวเทยีมไทยคม 8  เชน่คา่เสือ่มราคาและคา่ประกนัภัยดาวเทยีม 

- ตน้ทนุขายอปุกรณ์ดาวเทยีม ตามรายไดจ้ากการขายอปุกรณ์  

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 3/2560 มีจ านวน

ทัง้ส ิน้ 569 ลา้นบาท ลดลง 51 ลา้นบาท หรือ 8.2% จาก 620 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 และเมือ่

เปรียบเทียบตน้ทุนส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 ตน้ทุนที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียมบรอดแบนด ์      

ไทยคม 4 ลดลง 84 ลา้นบาท หรอื 4.2% จาก 1,987 ลา้นบาท จากงวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 โดยมี
สาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของตน้ทนุคา่ธรรมเนยีมซึง่เป็นสดัสว่นของรายไดจ้ากการใชง้านแบนดว์ธิใหก้ับหน่วยงาน
ของรัฐ ตามการลดลงของปรมิาณการใชง้านแบนดว์ธิโดยรวม  

- การลดลงของตน้ทุนค่าเสือ่มราคา จากการทีม่ีสนิทรัพยท์ีต่ัดค่าเสือ่มราคาหมดแลว้เพิ่มมากขึน้ 
สทุธกิบั 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการขายอปุกรณ์บรอดแบนดต์ามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้  

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุทีเ่กีย่วเนือ่งกับรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลกูคา้รายย่อยในประเทศออสเตรเลยี
ตามรายไดท้ีเ่ตบิโตขึน้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2560 ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในไตรมาส 
3/2560 ลดลง 52 ลา้นบาท หรอื 8.4% จาก 621 ลา้นบาท โดยมสีาเหตจุาก 

- การลดลงของตน้ทนุการขายอปุกรณ์ทีล่ดลงตามยอดขาย 

- การลดลงของตน้ทนุคา่ธรรมเนยีมซึง่เป็นสดัสว่นของรายไดจ้ากการใชง้านแบนดว์ธิใหก้ับหน่วยงาน
ของรัฐ ตามการลดลงของปรมิาณการใชง้านแบนดว์ธิโดยรวม  

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 3/2560  มจี านวนทัง้ส ิน้ 493 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท หรือ 

0.6% จาก 496 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 มสีาเหตหุลกัจากการลดลงของ 

 ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารจากซเีอสแอล จ านวน 7 ลา้นบาท หรอื 1.6% ตามการลดลงของตน้ทนุจาก

ธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละ
การใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีต่ามรายไดท้ีล่ดลง สทุธกิับตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิการใหบ้รกิาร

ดา้นไอซที ีสทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่โดยไทยคม จ านวน 4 ลา้นบาท หรอื 

8.9% ซึง่สว่นใหญม่าจากตน้ทนุขายของซดีเีอ็น ตามยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม 
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เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2560 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ เพิม่ขึน้ 5 ลา้นบาท หรอื 1.0% จาก
จ านวน 488 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารจากซเีอสแอล จ านวน 9 ลา้นบาท หรอื 2.1% จากตน้ทนุที่

เพิ่มขึน้ของธุรกจิการใหบ้ริการดา้นไอซที ี สทุธกิับ การลดลงของตน้ทุนจากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุด

โทรศัพท์หนา้เหลือง และ ธุรกจิการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพท์และการใหบ้ริการเสริมบน
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่สทุธกิบั 

 การลดลงของตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่โดยไทยคม จ านวน 4 ลา้นบาท หรือ 

7.5% จากตน้ทนุขายและใหบ้รกิารของดทีวี ี    

ส าหรับตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ส าหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,495 ลา้นบาท 

ลดลง 36 ลา้นบาท หรอื 2.4% จาก 1,531 ลา้นบาท ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 มสีาเหตหุลักจากการลดลง
ของ 

 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารจากซเีอสแอลจ านวน 22 ลา้นบาทหรือ 1.6% จากการลดลงของตน้ทนุจาก

ธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละ

การใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีต่ามรายไดท้ีล่ดลง สทุธกิับตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิการใหบ้รกิาร
ดา้นไอซที ี

 ตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่โดยไทยคมจ านวน 14 ลา้นบาท หรือ 7.5% จาก

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการของดีทีวี สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของตน้ทุนจากรายไดจ้ากการขายของ                                 
ซดีเีอ็น 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 3/2560 รวม
ทัง้ส ิน้ 484 ลา้นบาท ลดลง 41 ลา้นบาท หรอื 7.8% จาก 525 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2560 SG&A ในไตรมาส 3/2560 เพิม่ขึน้ 57 ลา้นบาท หรอื 13.3% จาก 427 ลา้น
บาท มสีาเหตหุลกัจาก  

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีมในไตรมาส 3/2560                       

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม  

และส าหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษัิทม ีSG&A จ านวนทัง้สิน้ 1,454 ลา้นบาท ลดลง 125 ลา้นบาท หรอื 
7.9% จากงวด 9 เดอืนปี 2559 โดยมาจากการลดลงของ 

 คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 3/2560 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั ้งสิน้ 32 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีม จากการแข็งคา่ของคา่เงนิบาทตอ่

คา่เงนิเหรยีญสหรัฐฯ 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 103 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2560 ลดลง 5 ลา้นบาท หรือ 4.6% จาก 108 ลา้นบาท 
ในไตรมาส 3/2559 มสีาเหตหุลกัจากการลดลงของดอกเบีย้จา่ยจาก 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้ จากการทีบ่รษัิทไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรับทัง้ธุรกจิดาวเทยีม และแอลทซีเีพื่อใชใ้น

การช าระคา่ตอ่อายสุทิธใินการด าเนนิธรุกจิโทรคมนาคมแลว้ทัง้หมด 

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากการช าระคนืเงนิกูต้ามก าหนด 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 

ในไตรมาส 3/2560 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 59 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8 

ลา้นบาท หรอื 15.7% จาก 51 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 มสีาเหตหุลกัจาก  

 ผลก าไรจากการด าเนินงานของแอลทซีทีีเ่พิ่มขึน้โดยเฉพาะจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นดาตา้จาก

อนิเทอรเ์น็ตซมิ  



 
 

ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ: THCOM                                                          

 

7 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรฯ ลดลง 8 ลา้นบาท หรอื 11.9% จาก 67 ลา้นบาท มี
สาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของผลก าไรจากการด าเนนิงานของแอลทซีจีากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่บ ารุงรักษา และคา่เสือ่ม

ราคาทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทนุในเครอืขา่ยโทรคมนาคมเพือ่ขยายพืน้ทีใ่หค้รอบคลมุการใหบ้รกิาร  

บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทใ์น 9 เดอืนแรกของปี 2560 ทัง้สิน้ 150 ลา้นบาท 
ลดลง 4 ลา้นบาท หรอื 2.6% จาก 154 ลา้นบาทใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 มผีลมาจาก 

 ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ของเงนิปันผลทีรั่บจากแอลทซีใีนไตรมาส 1/2560 ทีเ่พิ่มขึน้ตามเงนิปันผลเมื่อ

เปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา ประกอบกับการปรับปรุงรายการพเิศษจากรายไดใ้นระบบเตมิเงนิในไตรมาส 
1/2560 สทุธกิบั 

 ผลก าไรจากการด าเนนิงานของแอลทซีทีีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะจากรายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตซมิ 

ก าไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรับไตรมาส 3/2560 จ านวนทัง้ส ิน้ 65 ลา้นบาท ลดลง 369 ลา้นบาทหรอื 

85.0% จาก 434 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 โดยสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องของทัง้ดาวเทยีมแบบทั่วไปและดาวเทยีมบรอดแบนด ์

 รายไดจ้ากธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมกี าไรฯ ลดลง 151 ลา้นบาท หรอื 69.9% จาก 216 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจาก 

 คา่ชดเชยจากการยกเลกิสญัญากอ่นก าหนดของ NBN ซึง่รับรูอ้ยูใ่นรายการรายไดอ้ืน่ในไตรมาส 2/2560 

 การลดลงของสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธรุกจิโทรศพัท ์

บรษัิทมกี าไรฯ ส าหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 ทัง้สิน้ 540 ลา้นบาท ลดลง 1,185 ลา้นบาท หรอื 68.7% จาก 
1,725 ลา้นบาทส าหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 มผีลมาจาก 

 การลดลงของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารของทัง้จากธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 ตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัดาวเทยีมไทยคม 8 

 

4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 28,910 ลา้นบาท ลดลง 3,930 ลา้นบาท หรอื 12.0% จาก 32,840 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลกัมาจาก 

 การลดลงของ เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว จากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวกอ่น

ก าหนด และการจา่ยเงนิปันผล สทุธกิบัผลก าไรจากการด าเนนิงาน  

 คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 

 การลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการยกเลกิสญัญากอ่นก าหนดของ NBN  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

สนิทรพัย ์ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  จ านวน รอ้ยละของ จ านวน รอ้ยละของ 

  (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 7,791 26.9% 9,127 27.8% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 8,880 30.7% 9,347 28.5% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ด าเนนิการ 

7,692 26.6% 9,205 28.0% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ(ไม่รวมลกูหนี้อืน่) จ านวน 1,973 ลา้นบาท 

คดิเป็น 6.8% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนีบ้คุคลภายนอกและลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีดัสว่น
ของยอดลกูหนี ้96% และ 4% ตามล าดบั  
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บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ านวน 367 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 19.5% ของลกูหนี้การคา้ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้
ปี 2559 ซึง่มจี านวน 352 ลา้นบาท ทัง้นี้ลกูหนี้การคา้ รายไดค้า้งรับ และลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 3/2560 มี

จ านวนลดลง 195 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยเป็นผลมาจากลกูหนีก้ารคา้ราย NBN  

สภาพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 บรษัิทมอีตัราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมุนเวยีน 3.10 เทา่ เพิม่จาก 2.53 เทา่ ณ สิน้

ปี 2559 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของเงนิรับลว่งหนา้คา่บรกิารจากลกูคา้ โดยมสีาเหตหุลักจากการสิน้สดุการใหบ้รกิารกับ NBN  และ  

ทโีอท ี

 การลดลงของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ จากการช าระเงนิใหก้ับซัพพลายเออร ์สทุธกิบั 

 การลดลงของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการบยกเลกิสญัญากอ่นก าหนดของ NBN 

 การลดลงของเงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว ซึง่มาจากจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะ

ยาวกอ่นก าหนด และการจา่ยเงนิปันผล สทุธกิบัผลก าไรจากการด าเนนิงาน 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

บรษัิทมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 ทัง้ส ิน้ 8,880 ลา้นบาท ลดลง 467 ลา้นบาท 

หรอื 5.0% จาก 9,347 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลักจากคา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ใน 
9 เดอืนแรกของปี 2560 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 7,852 ลา้นบาท ลดลง 2,373 ลา้นบาท หรือ 23.2% จาก 

10,225 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลักจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวกอ่นก าหนดจ านวน 40 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐ ประกอบกับการช าระคนืเงนิกูต้ามก าหนดและการประเมนิมูลค่าใหม่ในรายการเงนิกูย้มื จากการแข็งค่าของ
คา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ  

ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 18,479 ลา้นบาท ลดลง 442 ลา้นบาท หรือ 2.3% จาก 
18,921 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลักการจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ สทุธกิับก าไรสะสมใน 9 เดอืนแรกของปี 

2560  

สง่ผลให ้ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 บรษัิทมอีตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.42 เทา่ ลดลงจาก 0.54 ณ สิน้ปี 2559  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทม ีเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 ทัง้ส ิน้ 2,161 ลา้นบาท ลดลง 1,087 
ลา้นบาท หรอื 33.5% จาก 3,248 ลา้นบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 มสีาเหตหุลักจากก าไรจากการด าเนนิงานที่

ลดลง  

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทนุ ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 611 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการ

ลดลงของเงนิลงทนุชัว่คราว และดอกเบีย้รับ 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 จ านวน 3,226 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการช าระคนื
เงนิกูย้มืทัง้ตามก าหนด และกอ่นก าหนดส าหรับส าหรับโครงการดาวเทยีม รวมถงึการจา่ยเงนิปันผล 

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 ทัง้ส ิน้ 2,229 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ
ทางดา้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอยา่งของค าทีใ่ชใ้นการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”  เป็น
ตน้   แมว้า่ประมาณการดังกลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกล่าว
จะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


