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1. ภำพรวม 

ในไตรมาส 1/2558 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้   
3,074 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 229 ลา้นบาท หรอื 8.0% จาก 2,845 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 จากการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิอนิเทอร์เน็ตและสือ่ ประกอบกับการบริหารค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีม่ี
ประสทิธภิาพ ส่งผลใหใ้นไตรมาส 1/2558 บริษัทมีผลก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 654 ลา้นบาท เพิ่มขึน้     

102 ลา้นบาท หรอื 18.5% จาก 552 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557  

บรษัิทมกี าไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่) จ านวน 540 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.49 บาทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 141 

ลา้นบาทหรอื 35.3% จาก 399 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.36 บาทต่อหุน้) ในไตรมาส 1/2557 และในงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ บรษัิทมีก าไรสุทธสิ าหรับไตรมาส 1/2558 จ านวน 302 ลา้นบาท (หรือคดิเป็น 0.28 บาทต่อหุน้) 
เพิม่ขึน้ 98 ลา้นบาท หรอื 48.0% จาก 204 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.19 บาทตอ่หุน้) ในไตรมาส 1/2557  

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

ในปี 2558 บรษัิทเดนิหนา้ธุรกจิทีมุ่่งเนน้การเชือ่มโยงทกุสว่นส าคัญเขา้ดว้ยกัน ขับเคลือ่นไปสูอ่นาคตอย่างตอ่เนื่อง 
ตามแนวทาง “Connecting the Future” ซึง่เป็นการบรหิารจัดการความทา้ทายและความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใน

โลกปัจจุบัน โดยบรษัิทไดพั้ฒนารูปแบบการใหบ้รกิารทีเ่ชือ่มโยงและเขา้ถงึความตอ้งการของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุก
ฝ่าย ทัง้ในดา้น “Connecting People” สรา้งความร่วมมอืกับทกุภาคสว่น เพือ่กา้วสูค่วามส าเร็จร่วมกัน “Connecting 

Technology” ขา้มขดีจ ากดัทางเทคโนโลย ีเพือ่สรา้งสรรคน์วัตกรรมแห่งอนาคต และ “Connecting Opportunities” 
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ  เพือ่เตบิโตอยา่งแข็งแกร่ง โดยแนวทางทัง้หมดอยูบ่นพืน้ฐานการด าเนนิธรุกจิดว้ยธรรมาภบิาล 

เมือ่วนัที ่2 กมุภาพันธ ์2558 บรษัิท โดย นางศภุจ ีสธุรรมพันธุ ์ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

ของบรษัิท ไดเ้ขา้รับใบรับรองในฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติจากสมาคม
สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) ซึง่เป็นผลจากการทีบ่รษัิทไดย้ดึมั่นการด าเนนิธุรกจิดว้ยความซือ่สัตย ์

โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรร  เพือ่ตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่อยา่งตอ่เนือ่ง  

และเมือ่วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2558 นางศุภจ ีสธุรรมพันธุ ์ไดเ้ขา้รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลย ีจาก ดร.วรพล โสคตยิานุรักษ์ เลขาธกิารส านักงานค ะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

โดยมีนายไพบูลย์ นลนิทรางกูร นายกสมาคมนักวเิคราะห์การลงทุน ร่วมแสดงความยนิด ีในงานประกาศรางวัล   
“IAA Awards for Listed Companies 2014”   หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวั  รางวัลดังกลา่ว 

เกดิขึน้จากความร่วมมอืของนักวเิคราะห์และผูจั้ดการกองทุนในการเสนอชือ่และใหค้ะแนนผูบ้รหิารของบริษัทจด
ทะเบยีน โดยพจิาร าจากความเป็นเลศิดา้นการบรหิาร การน าเสนอขอ้มูลเชงิลกึอย่างมคีุ ภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น 

ชัดเจน และสม ่าเสมอ รวมถงึการมีบรรษัทภบิาลในการด าเนินธุรกจิและการใหค้วามส าคัญต่อการดูแลสังคมและ
สิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื 

นอกจากนี้ บรษัิทไดรั้บรางวัล “ESG100” (ESG: Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ 

ในฐานะทีบ่ริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทีม่ีความโดดเด่นในการ
ด าเนินธุรกจิสูค่วามย่ังยนืทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้ม สังคม และธรรมาภบิาล อกีทัง้เป็นบรษัิททีมุ่่งมั่นในการพัฒนาธุรกจิ

โดยใหค้วามส าคัญกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย รวมถงึก าหนดกลยุทธก์ารเตบิโตดว้ยการสรา้งคุ ค่าร่วมระหว่าง
องคก์รกบัสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม และอกีหนึง่รางวัลดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมทีบ่รษัิทไดรั้บคอื “บรษัิททีม่คีวาม

รับผดิชอบตอ่สงัคมยอดเยีย่ม (Excellence Awards 2014-CSR Award)” จากงานประกาศผลรางวัล Satellite 2015 

โดยนติยสารดาวเทยีมชัน้น าระดบัโลก Via Satellite ของประเทศสหรัฐอเมรกิา   

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บริษัท ซเีอส ล๊อกซอนิโฟ จ ากัด (มหาชน) (ซเีอสแอล) ยังคงมีจ านวนฐานลูกคา้จากการใหบ้ริการอนิเทอร์เน็ต
ค ุภาพส าหรับลกูคา้องคก์ร (Leased line) และการใหบ้รกิารศนูยค์อมพวิเตอร์ (Internet Data Center: IDC)

เตบิโตอย่างตอ่เนื่อง โดยบรกิารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผ่านสายวงจรเชา่ เตบิโตเพิม่ขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน  และ

บรกิารศนูยค์อมพวิเตอร์ มกีารเตบิโตขึน้ 4% ตามล าดับ ทัง้นี้เนื่องมาจากการเตบิโตของฐานลกูคา้ใหม่และปรมิา 
การใชง้าน (Bandwidth) ทีเ่พิม่สงูขึน้ 

ในปี 2558 กลุ่มบรษัิทดทีวี ีเนน้การท าธุรกจิในการน าเสนอสนิคา้เพื่อตอบโจทย์ลูกคา้โดยมุ่งเนน้ไปทีลู่กคา้ทีเ่ป็น
ผูป้ระกอบการเคเบลิทวี ี(Cable TV) หรือ IPTV โรงแรม อาคาร คอนโดมเินียม และ สถานศกึษาดว้ยโครงการ 

“Digital Head-End Solution” ทีส่ามารถจะชว่ยตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการทีต่อ้งการเปลีย่นระบบจากอนาล็อคเป็น
ดจิติอลโดยไม่ตอ้งลงทุนเรื่องอุปกร ์หอ้งส่ง ในส่วนของบริการแพลทฟอร์ม ดทีวียีังคงพัฒนาแพลทฟอร์มและ

แอพพลเิคชัน่ตา่งๆเพือ่ตอบสนองการใหบ้รกิารตามความตอ้งการของลกูคา้   
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ธุรกจิบรกิำรโทรศพัท ์

  สิน้ไตรมาส 1/2558 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ากัด (แอลทซี)ี ยังมผีูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์พิม่ขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวมทัง้ส ิน้ประมา  1,769,834 ราย เพิม่ขึน้จาก 1,527,908 ราย 

  สิน้ไตรมาส 1/2557 และยังคงมสีว่นแบ่งในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึง่ คดิเป็น 47.48% ของตลาด
รวม เพิม่ขึน้จาก 46.93%   สิน้ปี 2557 และเพิม่ขึน้จาก 42.27%   สิน้ไตรมาส 1/2557 นอกจากนี้ในสว่นของ

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉพาะอนิเทอร์เน็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA และผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้าย CDMA Fixed 
Wireless ยังมกีารเตบิโตขึน้อยา่งมาก 

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี

ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2558 กลุม่บรษัิทไดถ้อืปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่    
มผีลใหน้โยบายการบัญชขีองกลุ่มบริษัทเปลีย่นแปลงจากนโยบายการบัญชทีีใ่ชใ้นการจัดท างบการเงนิส าหรับปี

สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่มผีลกระทบทีส่ าคัญต่อ

งบการเงนิของกลุม่บรษัิท มดีงัตอ่ไปนี ้

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 (“TFRS 10”) – งบการเงนิรวม 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัตติามมาตรฐานฉบับนี้ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งรวมงบการเงนิรวมของบริษัท       
ซเีอสแอล ถอืหุน้โดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากัด ในการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิท โดยรับรูแ้ละบันทกึ

เงนิลงทนุในซเีอสแอลเป็นเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยในการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิท 

(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่11 (“TFRS 11”) – การร่วมการงาน 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งรับรูแ้ละบันทกึเงินลงทุนใน 

Shenington Investment Pte Limited (เชน) ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (Equity Method) แทนวธิรีวมตามสดัสว่น 
(Proportionately consolidate) 

(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่12 (“TFRS 12”) - การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับสว่นไดเ้สยีใน
กจิการอืน่ 

ผลกระทบจากการถอืปฏบิัตติามมาตรฐานฉบับนี้มผีลเฉพาะต่อการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิของกลุม่บรษัิท 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชดีังกล่าว ไดม้ีผลกระทบต่อการรับรูส้นิทรัพย์ หนี้สนิ และก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของกลุม่บรษัิท โดยรายละเอยีดเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญช ีและผลกระทบเชงิปรมิา  ได ้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3 

 
 ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี

 ตามทีเ่คยเสนอ

รายงานไวแ้ลว้ 

 บรษัิทยอ่ย 

(ซเีอสแอล) 

 การรว่มคา้ 

(เชน) 

 ปรับปรงุใหม ่

 (พนับาท) 

        
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557        

รวมสนิทรัพย ์ 27,374,053  1,685,616  (632,982)  28,426,687 

รวมหนีส้นิ 11,792,589  959,471  (614,152)  12,137,907 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 15,581,463  707,317  -  16,288,780 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557        

รวมสนิทรัพย ์ 30,975,224  1,613,374  (700,885)  31,887,713 

รวมหนีส้นิ 14,049,296  1,235,843  (682,055)  14,603,084 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 16,925,928  358,701  -  17,284,629 

 

 

 

 



 
 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร: THCOM                                                          

3 

 ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี

 
ตามทีเ่คยเสนอ

รายงานไวแ้ลว้  

บรษัิทยอ่ย 

(ซเีอสแอล)  

การรว่มคา้ 

(เชน) 
 

 

ปรับปรงุใหม ่

 
 (พนับาท) 

งบก ำไรขำดทนุ        

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557       

รวมรายได ้ 2,628,274  727,439  (252,056)  3,103,657 

รวมคา่ใชจ้า่ย 2,278,967  609,447  (227,206)  2,661,208 

รายไดจ้ากวธิสีว่นไดเ้สยี  49,639  (49,639)  24,850  24,850 

ก าไรส าหรับงวด 398,946  68,353  -  467,299 

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ 398,946  -  -  398,946 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -  68,353  -  68,353 

งบกระแสเงนิสดรวม        

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557        

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 995,240  116,927  (70,349)  1,041,818 

เงนิสดสทุธไิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (450,664)  (66,423)  74,768  (442,319) 

เงนิสดสทุธไิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (390,664)  38,985  775  (350,904) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,309,450  365,200  (144,178)  2,530,472 

 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  ไตรมำส 
1/58 

 

ไตรมำส 
4/57 

(ปรบัปรุงใหม)่ 

ไตรมำส 
1/57 

(ปรบัปรุงใหม)่ 

 
QoQ 

 
YoY 

 (%) (%) 

    

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,074 3,050 2,845 0.8% 8.0% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,859 1,819 1,749 2.2% 6.3% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 561 607 544 -7.6% 3.1% 

ก าไรจากการด าเนนิงาน* 654 624 552 4.8% 18.5% 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่ม
ราคา** 

1,343 1,302 1,134 3.1% 18.4% 

สว่นแบง่ก าไรสทุธจิากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 46 42 25 9.5% 84.0% 

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 735 593 581 23.9% 26.5% 

ก าไรสทุธสิ าหรับงวด 588 481 467 22.2% 25.9% 

ก ำไรสทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 540 425 399 27.1% 35.3% 

ก าไรสทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญต่อ่หุน้ (บาท) 0.49 0.39 0.36 25.6% 36.1% 

 *     ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

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

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมในไตรมาส 1/2558 ทัง้ส ิน้ 3,074 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 229 ลา้นบาท หรือ 
8.0% จาก 2,845 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 เป็นผลมาจากรายไดท้ีเ่พิ่มขึน้ของธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิ

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ และเพิม่ขึน้ 24 ลา้นบาท หรอื 0.8% จาก 3,050 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2557 จากรายไดท้ี่
เพิม่ขึน้ของธรุกจิดาวเทยีม 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
ไตรมำส 
1/58 

 

ไตรมำส 
4/57 

(ปรบัปรุงใหม)่ 

ไตรมำส 
1/57 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
%QoQ %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2,309 2,235 2,103 3.3% 9.8% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 782 855 770 -8.5% 1.6% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน -17 -40 -28 -57.5% -39.3% 

รวม 3,074 3,050 2,845 0.8% 8.0% 

*  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่โดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั (ซดีเีอน็)  
    และบรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 

 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 1/2558 ทัง้ส ิน้ 2,309 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

206 ลา้นบาท หรือ 9.8% จาก 2,103 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 จากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป  
และเพิม่ขึน้ 74 ลา้นบาท หรอื 3.3% จาก 2,235 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2557 จากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบ

ทัว่ไป สทุธกิบัการลดลงของรายไดจ้ากการขายของอปุกร ์ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารแบนดว์ธิไอพสีตาร ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 
ไตรมำส 
1/58 

 

ไตรมำส 
4/57 

(ปรบัปรุงใหม)่ 

ไตรมำส 
1/57 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,280 1,167 1,060 9.7% 20.8% 

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 1,029 1,068 1,043 -3.7% -1.3% 

รายไดจ้ากการขาย 71 109 79 -34.9% -10.1% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 958 959 964 -0.1% -0.6% 

รวม 2,309 2,235 2,103 3.3% 9.8% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และดาวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหามาเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ข ึน้สูว่งโคจร 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไป ในไตรมาส 1/2558 จ านวน 1,280 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 220 ลา้น

บาท หรอื 20.8% จาก 1,060 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากดาวเทยีมไทยคม 7 ซึง่ขึน้สูว่งโคจร เมือ่วันที ่7 กันยายน 2557 และเริม่รับรู ้
รายไดต้ัง้แต ่เดอืนพฤศจกิายน 2557 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเทเลพอรต์ เชน่ บรกิารเลน่
เทปบนัทกึรายการ และบรกิารบบีอดัสญัญา โทรทศันใ์นระบบดจิติอล 

- รายไดจ้ากการขายอปุกร ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการโทรทัศนผ์่านดาวเทยีม 

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป เพิม่ขึน้ 113 ลา้นบาท 
หรือ 9.7% จาก 1,167 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักมาจากการรับรูร้ายไดจ้ากดาวเทยีมไทยคม 7 เต็มไตรมาส 

และการขายอปุกร ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการโทรทัศนผ์่านดาวเทยีม  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 1/2558 จ านวน 1,029 ลา้นบาท 

ลดลง 14 ลา้นบาท หรอื 1.3% จาก 1,043 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557  เนือ่งจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในไตรมาส 1/2558 ทีล่ดลง 6 ลา้นบาท หรอื 0.6% เป็นผลมาจากรายได ้
ทีล่ดลงของรายไดแ้บนดว์ธิในประเทศออสเตรเลยีและญีปุ่่ นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่น

จากการทีค่า่เงนิบาทมกีารปรับตัวแข็งคา่ขึน้ตอ่ค่าเงนิเหรยีญออสเตรเลยีและเยนตามล าดับ สทุธิ

กับการเพิม่ขึน้จากการใหบ้ริการแบนดว์ธิในประเทศอืน่ๆ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซยีทีปั่จจุบัน
ลกูคา้ใชบ้รกิารแบนดว์ธิเพิม่ขึน้เป็นทัง้หมดของประเทศตัง้แตต่น้ปี 2558  

- รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 1/2558 ลดลง 8 ลา้นบาท หรือ 10.1% มสีาเหตุหลักจาก การ
ลดลงของยอดขายอุปกร ์สถานีควบคมุเครือข่ายภาคพื้นดนิ โดยการจ าหน่ายอุปกร ์ดังกล่าวมี

ลกัษ ะเป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่จะท าใหย้อดจ าหน่ายตา่งกันไปในแตล่ะไตร

มาส สุทธิกับ การเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกร ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร์ (UT) 
โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลยีจากโครงการ บรอดแบนดแ์หง่ชาต ิ(NSS Scheme)   

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสก่อน รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ลดลง 39 ลา้น
บาท หรอื 3.7% จาก 1,068 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่ายอปุกร ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร ์(UT) ในประเทศตา่งๆ ตาม
กลยทุธ ์Open Access Platform (OAP) ของบรษัิท ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้จั้ดจ าหน่ายอปุกร ์

ภาคพืน้ดนิทีม่เีทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพและตรงตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ สามารถเขา้เชือ่มตอ่
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ใชง้านผา่นดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ เป็นการเพิม่ทางเลอืกใหก้ับลกูคา้และเพิม่

โอกาสในการใหบ้รกิารแบนดว์ธิของบรษัิท   
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 1/2558 ทัง้ส ิน้ 782 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12 ลา้นบาท 

หรอื 1.6% จาก 770 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิไอซทีขีองซเีอสแอลจ านวน 58 ลา้นบาท หรอื 10.2% จากการเตบิโตของการ

ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบวงจรเชา่ (Leased Line) บรกิารศนูยข์อ้มูลคอมพวิเตอร์ (Internet Data Center: 

IDC) และบรกิารโซลชูัน่ดา้นไอซที ี(Internet, Computer and Telecom)  

 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารของดทีวีจี านวน 8 ลา้นบาท หรอื 24.2% จากการขายชดุ

อุปกร ์รับสัญญา ดาวเทยีม และจากธุรกจิบรกิารแพลทฟอร์ม จากการจ าหน่ายและใหเ้ชา่แพลทฟอร์ม 
และคา่เชา่ชอ่งสญัญา ถา่ยทอดออกอากาศในชอ่ง D-Channel 

สทุธกิบั 

 การลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิสือ่โฆษ าผ่านสมุดหนา้เหลอืงของซเีอสแอลจ านวน 26 ลา้นบาท หรือ 

30.2% จากยอดขายโฆษ าทีล่ดลง 

 รายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่อง

ซเีอสแอลทีล่ดลง 30 ลา้นบาท หรอื 21.3% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2557 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 1/2558 ลดลง 73 ลา้นบาท 
หรอื 8.5% จาก 855 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของรายไดจ้ากการขายและบรกิารของดทีวีจี านวน 41 ลา้นบาท หรอื 49.5% จากยอดขายชดุ

อุปกร ์รับสัญญา ดาวเทยีมเนื่องจากในไตรมาสก่อนมกีารท าโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ยอดขายชว่งปลายปี 
และ จากรายไดท้ีล่ดลงจากคา่บรกิาร 

 รายไดท้ีล่ดลงจากธุรกจิไอซทีขีองซเีอสแอลจ านวน 31 ลา้นบาท หรือ 5.2% เนื่องจากมกีารสง่มอบงาน

จากโปรเจคใหญท่ีต่ดิตัง้แลว้เสร็จใหแ้กล่กูคา้ในชว่งไตรมาส 4/2558 
 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 1/2558 ทัง้ส ิน้ 1,859 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 110 ลา้นบาท หรอื 6.3% 
จาก 1,749 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนของธุรกจิดาวเทยีม และอนิเทอร์เน็ตและสือ่ 

และเพิม่ขึน้ 40 ลา้นบาท หรอื 2.2% จาก 1,819 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2557 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุของธุรกจิ
ดาวเทยีม สทุธกิบัการลดลงของธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ โดยสดัสว่นตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารตอ่รายไดจ้ากการ

ขายและการใหบ้รกิารรวมส าหรับไตรมาส 1/2558 เทา่กับ 60.5% ใกลเ้คยีงกับไตรมาส 1/2557 ทีส่ดัสว่นเท่ากับ 

61.5% และไตรมาส 4/2557 ทีส่ดัสว่นเทา่กบั 59.6% ตามล าดบั 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
ไตรมำส 
1/58 

 

ไตรมำส 
4/57 

(ปรบัปรุงใหม)่ 

ไตรมำส 
1/57 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
%QoQ %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,384 1,312 1,316 5.5% 5.2% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 491 531 460 -7.5% 6.7% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน -16 -24 -27 -33.3% -40.7% 

รวม 1,859 1,819 1,749 2.2% 6.3% 

* ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่โดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั (ซดีเีอน็)         
   และบรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 

 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 1/2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,384 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 68 

ลา้นบาท หรือ 5.2% จาก 1,316 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีม 

ไทยคมแบบทัว่ไป และตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2557 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 1/2558 เพิม่ขึน้ 

72 ลา้นบาท หรอื 5.5% จาก 1,312 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป 
สทุธกิบัการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์  
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ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 
ไตรมำส 
1/58 

 

ไตรมำส 
4/57 

(ปรบัปรุงใหม)่ 

ไตรมำส 
1/57 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 713 602 648 18.4% 10.0% 

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 671 710 668 -5.5% 0.4% 

รวม 1,384 1,312 1,316 5.5% 5.2% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และดาวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหามาเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ข ึน้สูว่งโคจร 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในไตรมาส 1/2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 713 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

65 ลา้นบาท หรอื 10.0% จาก 648 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการภายใตใ้บอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ใหแ้ก่
ค ะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิตามรายได ้

ของดาวเทยีมไทยคม 7   

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่อปุกร ์ทีข่ายใหก้ับผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตามการเพิม่ขึน้
ของรายได ้

- การเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาจากดาวเทยีมไทยคม 6 และไทยคม 7 สทุธติน้ทุนค่าเชา่ดาวเทยีม
จากการจัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารทีต่ าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออกเป็นการชั่วคราวกอ่นการสง่

ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2557 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป ในไตรมาส 1/2558 เพิม่ขึน้ 

111 ลา้นบาท หรอื 18.4% จาก 602 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการภายใตใ้บอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ใหแ้ก่
ค ะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิตามรายได ้

ของดาวเทยีมไทยคม 7  
- การเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาจากดาวเทยีมไทยคม 7 

 ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 1/2558 จ านวน 671 ลา้นบาท เพิ่มขึน้     
3 ลา้นบาท หรอื 0.4% จาก 668 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

- ตน้ทนุการขายอปุกร ์ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายอปุกร ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร ์

(UT) ในประเทศออสเตรเลยี ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการบรอดแบนดแ์ห่งชาต ิ(NSS 
Scheme) 

เมื่อเปรียบเทยีบกับไตรมาส 4/2557 ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 
1/2558 ลดลง 39 ลา้นบาท หรอื 5.5% จาก 710 ลา้นบาท มสีาเหตจุาก 

- ลดลงของตน้ทนุอปุกร ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร ์(UT) ตามการลดลงของยอดขาย  

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 1/2558  จ านวนทัง้ส ิน้ 491 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 31 ลา้นบาท หรอื 

6.7% จาก 460 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีองซเีอสแอล จ านวน 47 ลา้นบาท หรอื 14.5% ตามการ

เตบิโตของรายได ้

 ตน้ทนุจากธรุกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่อง

ซเีอสแอลทีเ่พิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท หรอื 20.0% จากคา่สว่นแบง่ทางการตลาดทีจ่่ายใหก้ับเจา้ของคอนเทนต์
ทีเ่พิม่ขึน้  

สทุธกิบั 

 การลดลงของตน้ทุนจากธุรกจิสือ่โฆษ าผ่านสมุดหนา้เหลอืงของซเีอสแอลจ านวน 11 ลา้นบาท หรือ 

33.3% ตามรายไดย้อดขายโฆษ าทีล่ดลง 

 ตน้ทนุการจากการขายและบรกิารของดทีวีทีีล่ดลง 17 ลา้นบาท หรอื 15.2% สทุธกิับการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุ

ชดุอปุกร ์รับสญัญา ดาวเทยีมดทีวีตีามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 4/2557 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 1/2558 ลดลง 40 ลา้นบาท 
หรอื 7.5% จาก 531 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีองซเีอสแอลจ านวน 31 ลา้นบาทหรอื 7.7% เนื่องจากตน้ทนุ

ดา้นไอซทีลีดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมาทีม่กีารสง่มอบงานจากโปรเจคใหญ่ทีต่ดิตัง้แลว้เสร็จ
ใหแ้กล่กูคา้ 
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 ตน้ทนุการขายและบรกิารของดทีวีทีีล่ดลง 29 ลา้นบาท หรอื 48.0% ตามการลดลงของของรายไดจ้ากการ

ขายชดุอปุกร ์  
 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 1/2558 รวม
ทัง้ส ิน้ 561 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17 ลา้นบาท หรอื 3.1% จาก 544 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 มสีาเหตหุลักจากการ

เพิม่ขึน้ของ 

 คา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม 

 คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม 

สทุธกิบั  

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2557 SG&A ในไตรมาส 1/2558 ลดลง 46 ลา้นบาท หรอื 7.6% จาก 607 ลา้นบาท 

มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 1/2558 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั ้งสิน้ 74 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากก าไรจากอัตรา

แลกเปลีย่นจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6  
 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 82 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 ลดลง 4 ลา้นบาท หรือ 4.7% จาก 86 ลา้นบาท ใน
ไตรมาส 1/2557 มสีาเหตหุลกัจากอัตราดอกเบีย้เฉลีย่ของหุน้กูร้ะยะยาวทีล่ดลง 

 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในไตรมาส 1/2558 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 46 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21 ลา้น

บาท หรือ 84.0% จาก 25 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 มีสาเหตุหลักจาก รายไดข้องแอลทซีทีีเ่พิ่มขึน้จาก 253 
ลา้นบาทในไตรมาสที ่1/2557 เป็น 313 ลา้นบาทในไตรมาสที ่1/2558 เนือ่งมาจาก 

 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ระบบ Prepaid และ Postpaid อันเป็นผลมาจากการ
เพิม่ขึน้ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ระบบ Prepaid และ Postpaid รวมถงึ การเพิม่ขึน้ของ

รายไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) ในระบบ Prepaid 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทไ์รส้าย CDMA Fixed Wireless ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมาก 

 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนดไ์รส้าย จากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 

 รายไดจ้ากการขายเครือ่งโทรศพัทไ์รส้าย (Fixed Wireless Handset) และ SIM Card 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทเ์พิม่ขึน้ 4 ลา้นบาท 

หรอื 9.5% จาก 42 ลา้นบาทรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ระบบ Prepaid และ Postpaid 
รวมถงึรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทไ์รส้าย CDMA Fixed Wireless จากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้อย่างตอ่เนือ่ง 

 

ภำษเีงนิได ้

ในไตรมาส 1/2558 บรษัิทบนัทกึภาระภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 147 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 33 ลา้นบาท หรอื 28.9% 

จาก 114 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557  
 

ก ำไรสทุธ ิ

บรษัิทมกี าไรสทุธสิ าหรับงวดจ านวน 588 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 เพิม่ขึน้ 121 ลา้นบาท หรือ 25.9% จาก 
467 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 และก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่จ านวน 540 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.49 

บาทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 141 ลา้นบาทหรอื 35.3% จาก 399 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 เนื่องมาจากรายไดจ้ากการ
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ขายและการใหบ้รกิารของธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ทีเ่พิม่ขึน้ 229 ลา้นบาท หรอื 8.0% ประกอบ

กบัการบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

  สิน้ไตรมาส 1/2558 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 31,256 ลา้นบาท ลดลง 632 ลา้นบาท หรอื 2.0% จาก 31,888 ลา้น

บาท   สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 ค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกร ์ และค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 
 การลดลงของเงนิลงทนุชัว่คราวซึง่เป็นเงนิฝากระยะสัน้กับสถาบนัการเงนิ 

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์ 31 มนีำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 

      (ปรบัปรงุใหม)่ 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 7,095 22.7% 7,072 22.2% 

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 1,097 3.5% 1,083 3.4% 

อาคารและอปุกร  ์ 8,242 26.4% 8,353 26.2% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ด าเนนิการ 

12,751 40.8% 13,249 41.5% 

 

ลกูหนีก้ำรคำ้ รำยไดค้ำ้งรบั และลกูหนีอ้ ืน่ 

  วันที ่ 31 มนีาคม 2558 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ 1,707 ลา้นบาท คดิเป็น 5.5% ของ
สนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลูกหนี้บคุคลภายนอกและลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีัดสว่นของยอดลกูหนี ้

94% และ 6% ตามล าดับ   วันที ่31 มนีาคม 2558  บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวน 236 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็น 15.3% ของลกูหนีก้ารคา้ ลดลงจาก 16.0%   วนัที ่31 ธันวาคม 2557 โดยลกูหนี้การคา้ รายไดค้า้งรับ 

และลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิ  วนัที ่31 มนีาคม 2558 เพิม่ขึน้ 49 ลา้นบาท จาก   สิน้ปี 2557 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จากลกูหนี้

การคา้ส าหรับธรุกจิดาวเทยีม  
 

สภำพคลอ่ง 

  สิน้ไตรมาส 1/2558 บรษัิทมอีัตราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี้สนิหมุนเวยีน 1.70 เทา่ ลดลงจาก 1.77   สิน้ปี 

2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 เงนิปันผลคา้งจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจ านวน 712 ลา้นบาท (อัตราหุน้ละ 0.65 บาทตอ่หุน้) ซึง่มกี าหนด

จา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในเดอืนเมษายน 2558 

สทุธกิบั 

 การลดลงของเงนิทนุชัว่คราวซึง่เป็นตราสารทนุทีเ่ป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

 

เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 

บรษัิทบนัทกึเงนิลงทนุในธรุกจิโทรศพัทโ์ดยวธิสีว่นไดเ้สยีในเชนซึง่ถอืหุน้ในแอลทซี ีในรายการเงนิลงทนุในการร่วม
คา้ โดย   สิน้ไตรมาส 1/2558 บรษัิทมเีงนิลงทุนในบรษัิทร่วมทัง้ส ิน้ 1,097 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14 ลา้นบาท หรือ 

1.3% จาก 1,083 ลา้นบาท   สิน้ปี 2557 เนื่องจากการรับรูส้ว่นแบง่ก าไรสทุธจิากเงนิลงทนุตามสดัสว่นจ านวน 46 

ลา้นบาท สทุธกิบัการปรับปรุงการแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศจ านวน 32 ลา้นบาท 
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อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมีอาคารและอุปกร ์สทุธ ิ(PPE)   สิน้ไตรมาส 1/2558 ทัง้ส ิน้ 8,242 ลา้นบาท ลดลง 111 ลา้นบาท หรือ 
1.3% จาก 8,353 ลา้นบาท   สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลักจากคา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่ายอาคารและอปุกร ์ในไตร

มาส 1/2558 สทุธกิบัการซือ้สนิทรัพยเ์พิม่ในไตรมาส 1/2558 ส าหรับธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการสทุธ ิ  สิน้ไตรมาส 1/2558 ทัง้สิน้ 12,751 ลา้นบาท 

ลดลง 498 ลา้นบาท หรอื 3.8% จาก   สิน้ปี 2557 ทีม่จี านวนทัง้ส ิน้ 13,249 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากคา่เสือ่ม

ราคาในไตรมาส 1/2558 
 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

  สิน้ไตรมาส 1/2558 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 10,497 ลา้นบาท ลดลง 604 ลา้นบาท หรอื 5.4% จาก 11,101 

ลา้นบาท   สิน้ปี 2557 มีสาเหตุหลักจากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6           

ในไตรมาส 1/2558  

  สิน้ไตรมาส 1/2558 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 16,804 ลา้นบาท ลดลง 481 ลา้นบาท หรอื 2.8% จาก 

17,285 ลา้นบาท   สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลักจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจ านวน 712 ลา้น
บาท  สทุธกิบัก าไรสทุธจิ านวน 540 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558  

จากการลดลงของมูลค่าตามบัญชขีองเงนิกูย้มืและสว่นของผูถ้อืหุน้   สิน้ไตรมาส 1/2558 ท าใหบ้รษัิทมอีัตราสว่น

เงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.62 เทา่ ลดลงจาก 0.64   สิน้ปี 2557  
 

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน ในไตรมาส 1/2558 ทัง้ส ิน้ 867 ลา้นบาท ลดลง 175 ลา้น
บาท หรอื 16.8% จาก 1,042 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดทีใ่ชไ้ปจากการ

เปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงานสทุธกิับก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่ตบิโตขึน้  

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ในไตรมาส 1/2558 จ านวนทัง้ส ิน้ 132 ลา้นบาท โดยมากเป็นเงนิลงทุน

ชัว่คราวซึง่เป็นเงนิฝากระยะสัน้กับสถาบันการเงนิ ในข ะทีใ่นไตรมาส 1/2557 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปใน
กจิกรรมลงทนุเป็นจ านวน 442 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในไตรมาส 1/2558 จ านวน 590 ลา้นบาท โดยมากเป็นการช าระเงนิ

กูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิส าหรับส าหรับซือ้สนิทรัพย์โครงการดาวเทยีมไทยคม 8 และช าระเงนิกูร้ะยะยาว
ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 ในข ะทีใ่นไตรมาส 1/2557 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหา

เงนิเป็นจ านวน 351 ลา้นบาท 

บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื   วนัที ่31 มนีาคม 2558 ทัง้ส ิน้ 2,915 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมา การถงึเหตุการ ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมา การทางดา้นการเงนิหรอืการประมา การ

ทางดา้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอยา่งของค าทีใ่ชใ้นการประมา การถงึเหตุการ ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ประมา ”, “เชือ่วา่”  เป็น

ตน้   แมว้า่ประมา การดังกลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมา การดังกล่าว

จะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการ ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมา การขา้งตน้  


