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1. ภาพรวม 

ภาพรวมผลประกอบการของบรษิทั 

ในไตรมาส 2/2559 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้   

2,902 ลา้นบาท ลดลง 36 ลา้นบาท หรอื 1.2% จาก 2,938 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2558 จากการลดลงของรายได ้
จากธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิอนิเทอร์เน็ตและสือ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทมคี่าใชจ้่ายในการขายและบริหารทีล่ดลง 

สง่ผลใหใ้นไตรมาส 2/2559 บรษัิทมผีลก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) จ านวน 710 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 58 ลา้นบาท 
หรอื 8.9% จาก 652 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 และมกี าไรสทุธจิ านวน 591 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.54 บาทตอ่

หุน้) เพิม่ขึน้ 19 ลา้นบาทหรอื 3.3% จาก 572 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.52 บาทตอ่หุน้)  ในไตรมาส 2/2558  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ลดลง 308 ลา้นบาท หรอื 9.6% 
จาก 3,210 ลา้นบาท และมกี าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) ลดลง 110 ลา้นบาท หรอื 13.4% จาก 820 ลา้นบาท  

และมกี าไรสทุธ ิลดลง 109 ลา้นบาท หรอื 15.6% จาก 700 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.64 บาทตอ่หุน้) โดยมสีาเหตุ
หลกัจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป 

และเมือ่เปรียบเทยีบก าไรจากการด าเนินงานปกต ิซึง่ไม่รวมผลก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่น และผลก าไร

(ขาดทนุ)จากการขายเงนิลงทนุ บรษัิทยังคงเตบิโตจากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2558 คดิเป็น 12.8%  

 

2. ภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาประเทศไทย) บรษัิทประสบความส าเร็จในการจัดสง่ดาวเทยีมไทยคม 8 ขึน้
สูว่งโคจร ดว้ยจรวดขนสง่ฟอลคอน 9 ของบรษัิท สเปซ เอ็กซพลอเรชัน่ เทคโนโลยสี ์คอรป์อเรชัน่ ณ แหลมคานา

เวอรัล รัฐฟลอรดิา ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยดาวเทยีมไทยคม 8 ถอืเป็นหนึง่ในกลยุทธก์ารสรา้งความพรอ้มในดา้น

ปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียมและการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ทัง้ในตลาดไทยและ
ตา่งประเทศ โดยเพิม่จ านวนชอ่งสญัญาณส าหรับการเปลีย่นผ่านไปสูเ่ทคโนโลยโีทรทัศน์ความคมชดัสงู (ระบบ HD) 

และ อลัตรา้เอชด ี(Ultra HD)  

เมือ่วันที ่16 มถิุนายน 2559 บรษัิทไดรั้บมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301: 2012 (Business Continuity 

Management System: BCMS) ซึง่เป็นมาตรฐานการบรหิารความตอ่เนื่องทางธุรกจิจากสถาบัน British Standard 

Institution (BSI) เพือ่รับรองวา่บรษัิทมกีารบรหิารจัดการทีด่ ีมกีารเตรยีมความพรอ้ม และมแีผนฉุกเฉนิในการป้องกัน
ความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นการสรา้งความเชือ่มั่นวา่บรษัิทจะสามารถด าเนนิภารกจิส าคัญในการเชือ่มตอ่

โครงข่ายการสือ่สารไดอ้ย่างต่อเนื่องในทุกสภาวการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรองรับการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
สง่เสรมิสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีย่ั่งยนื 

เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2559 บรษัิทไดรั้บการจัดอนัดบัใหเ้ป็นบรษัิทไทยทีม่คีวามโดดเดน่ประจ าปี 2559 จากนติยสาร 
FinanceAsia นติยสารการเงนิการลงทนุทีไ่ดร้บ้ความเชือ่ถอือย่างกวา้งขวางในภูมภิาคเอเชยี โดยไดร้บ้การจัดอันดับ 

2 ดา้น คอื อันดับ 3 ใน“Best Mid-Cap”และ อันดับ 4 ใน“Best CSR” จากการส ารวจความคดิเห็นในกลุม่นักลงทนุ

และนักวเิคราะหช์ัน้น า โดยไดเ้ป็นบรษัิทไทยทีม่คีวามโดดเดน่ทัง้ในดา้นการด าเนนิงานและการเป็นองคก์รทีม่คีวาม
รับผดิชอบตอ่สงัคม โดยแสดงถงึภาวะผูน้ าในธรุกจิดาวเทยีม 

ธุรกจิการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายไดจ้ากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละ

การใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ของบรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซเีอสแอล) ยังคงมแีนวโนม้

ลดลงจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป รวมถงึบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบวงจรเชา่ (Leased Line) 
ของธรุกจิไอซทีทีีม่กีารแขง่ขนัทีรุ่นแรง สง่ผลใหร้ายไดข้องบรษัิทชะลอตัวลงในชว่งไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม ในสว่น

ของธรุกจิใหบ้รกิารศนูยค์อมพวิเตอร์ (Internet Data Center: IDC)  ยังคงมคีงมแีนวโนม้เตบิโตตอ่เนื่อง โดยมฐีาน
ลกูคา้จากการใหบ้รกิาร ณ สิน้สดุไตรมาส 2/2559 เพิม่ขึน้ 12.9% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น อกีทัง้ซเีอสแอล

ยังมกีารขยายการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูตามคอนโดมเินยีม โดยมจี านวนฐานลกูคา้ ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 

อยูท่ี ่8,372 ราย เพิม่ขึน้ถงึ 333.8% จากไตรมาส 2/2558  
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ธุรกจิการใหบ้รกิารโทรศพัทใ์นตา่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มผีูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์พิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวมทัง้ส ิน้ 2,045,167 ราย เพิม่ขึน้จาก 1,837,065 ราย ณ สิน้ 

ไตรมาส 2/2558 และยังคงมีสว่นแบ่งในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึ่ง คดิเป็น 53.7% ของตลาดรวม 
เพิม่ขึน้จาก 49.5% ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 ซึง่สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารมกีารเตบิโตตอ่เนื่อง โดยเฉพาะใน

สว่นของรายไดด้าตา้จากโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตซมิ 
 

3. ผลการด าเนนิงาน 

ขอ้มูลการเงนิทีส่ าคญั 

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

 

ไตรมาส 
2/59 

ไตรมาส 
1/59 

ไตรมาส 
2/58 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
59 

6 เดอืน 
58 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,902 3,210 2,938 -9.6% -1.2% 6,112 6,013 1.6% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,734 1,794 1,757 -3.3% -1.3% 3,528 3,617 -2.5% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 458 596 529 -23.2% -13.4% 1,054 1,091 -3.4% 

ก าไรจากการด าเนนิงาน* 710 820 652 -13.4% 8.9% 1,530 1,305 17.2% 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้
จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา** 

1,394 1,503 1,347 -7.3% 3.5% 2,897 2,690 7.7% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่ม
คา้ 

62 41 77 51.2% -19.5% 103 124 -16.9% 

ก าไรส าหรับงวด 637 749 618 -15.0% 3.1% 1,386 1,206 14.9% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีที ่               
   ไมม่อี านาจควบคมุ 

46 49 46 -6.1% 0.0% 95 94 1.1% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 591 700 572 -15.6% 3.3% 1,292 1,112 16.2% 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.54 0.64 0.52 -15.6% 3.8% 1.18 1.01 16.8% 

รายการอืน่ๆ*** 9 83 56 -89.2% -83.9% 92 107 -14.0% 

ก าไรจากการด าเนนิงานปกต*ิ** 582 617 516 -5.7% 12.8% 1,200 1,005 19.4% 

ก าไรจากการด าเนนิงานปกตติอ่หุน้ 
(บาท) 

0.53 0.56 0.47 -5.7% 12.8% 1.09 0.92 19.4% 

*      ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

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

***  ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกต ิ= ก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญซ่ึง่ไมร่วมผลก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลีย่น และผลก าไร(ขาดทนุ)จากการขายเงนิ  
 ลงทนุ (สทุธหิลังภาษี) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมในไตรมาส 2/2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,902 ลา้นบาท ลดลง 36 ลา้นบาท 

หรอื 1.2% จาก 2,938 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 และเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2559 รายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้รกิารมจี านวนลดลง 308 ลา้นบาท หรอื 9.6% จาก 3,210 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากรายไดท้ีล่ดลง

ของทัง้ธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

ไตรมาส 
2/59 

ไตรมาส 
1/59 

ไตรมาส 
2/58 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

59 
6 เดอืน 

58 
%YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 2,131 2,394 2,160 -11.0% -1.3% 4,525 4,469 1.3% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 793 840 795 -5.6% -0.3% 1,633 1,577 3.6% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (22) (24) (17) -8.3% 29.4% (46) (33) 39.4% 

รวม 2,902 3,210 2,938 -9.6% -1.2% 6,112 6,013 1.6% 

* ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารโดย บรษัิท ดีทีวี เซอร์วสิ จ ากัด (ดีทีวี) บรษัิท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวริ์ค จ ากัด (ซีดีเอ็น)               
และซเีอสแอล 
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2559 ทัง้ส ิน้ 2,131 ลา้นบาท ลดลง 
29 ลา้นบาท หรอื 1.3% จาก 2,160 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ และเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสที่

ผ่านมา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องมจี านวนลดลง 263 ลา้นบาท หรอื 11.0% จาก 
2,394 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของรายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไป 

อย่างไรก็ตามในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องรวม
ทัง้ส ิน้ 4,525 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 56 ลา้นบาท หรอื 1.3% เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี 2558 จ านวน 4,469 

ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 สทุธกิับการลดลงของรายได ้

จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป 

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีม
และบรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมาส 
2/59 

ไตรมาส 
1/59 

ไตรมาส 
2/58 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

59 
6 เดอืน 

58 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,082 1,272 1,142 -14.9% -5.3% 2,354 2,422 -2.8% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 1,049 1,122 1,018 -6.5% 3.0% 2,171 2,047 6.1% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 990 959 960 3.2% 3.1% 1,949 1,918 1.6% 

รายไดจ้ากการขาย 59 163 58 -63.8% 1.7% 222 129 72.1% 

รวม 2,131 2,394 2,160 -11.0% -1.3% 4,525 4,469 1.3% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 และ 7  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง ในไตรมาส 2/2559 มจี านวน 1,082 

ลา้นบาท ลดลง 60 ลา้นบาท หรอื 5.3% จาก 1,142 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- อัตราการใชง้านทรานสพอนเดอร์ หรือ Utilization โดยรวมลดลงจากการลดการใชบ้รกิารของ

ลกูคา้ ตามสภาวะอตุสาหกรรมบรอดคาสตท์ีก่ าลงัอยูใ่นชว่งชะลอตวัตามสภาพเศรษฐกจิ  

- การลดลงของอตัราการใชง้านทรานสพอนเดอร ์ขา้งตน้ สง่ผลใหเ้กดิการลดลงของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเทเลพอรต์ เชน่ บรกิารเลน่เทปบันทกึรายการ และบรกิาร
บบีอดัสญัญาณโทรทศันใ์นระบบดจิติอล  

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบบดาวเทยีมแบบทั่วไปฯ ลดลง 190 ลา้น
บาท หรือ 14.9% จาก 1,272 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราการใชง้านทรานสพอน

เดอร ์รวมทัง้การลดลงของการใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆของดาวเทยีมแบบทัว่ไป ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 

ในครึง่ปีแรกของปี 2559 บรษัิทมรีายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีมแบบทั่วไปฯ รวมทัง้ส ิน้ 2,354 ลา้นบาท ลดลง 
68 ลา้นบาท หรอื 2.8% จากรายไดร้วมในครึง่แรกของปี 2558 โดยมสีาเหตจุาก 

- รายไดท้ี่ลดลงตามอัตราการใชง้านที่ลดลงของลูกคา้ ซึง่ส่งผลใหร้ายไดจ้ากบริการเสริมต่างๆ
ลดลงดว้ย 

- รายไดท้ีล่ดลงจากการขายอปุกรณ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ซึง่เป็นการจ าหน่าย

เป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลกูคา้   

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 2/2559 มจี านวน 1,049 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 31 ลา้นบาท หรอื 3.0% จาก 1,018 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558  เนือ่งจาก 

- รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใชง้านปรมิาณแบนดว์ธิทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะในประเทศอนิเดยี โดยอัตรา
การใชง้านแบนดว์ธิโดยรวมในไตรมาส 2/2559 ยังคงเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2558 

สทุธกิบั 

- การลดลงของรายไดจ้ากประเทศออสเตรเลยีตามการใชง้านปรมิาณแบนดว์ธิทีล่ดลง ของโครงขา่ย 
บรอดแบนดแ์ห่งชาตขิองประเทศออสเตรเลยี (National Broadband Network: NBN) อย่างไรก็

ตามยังคงมกีารใชง้านมากกวา่ปรมิาณแบนดว์ธิขัน้ต า่ทีร่ะบใุนสญัญาการใหบ้รกิาร 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2559 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ลดลง 

73 ลา้นบาท หรอื 6.5% จาก 1,122 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนดท์ีล่ดลง โดยรายไดด้ังกลา่วถอืเป็นรายไดเ้ป็นครัง้

คราวตามความตอ้งการของลกูคา้  

- การลดลงของรายไดจ้ากประเทศออสเตรเลยีตามการใชง้านปรมิาณแบนดว์ธิทีล่ดลง สทุธกิบั 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้จากประเทศอนิเดยีตามการใชง้านปรมิาณแบนดว์ธิทีเ่พิม่ขึน้ และ

จากประเทศญีปุ่่ น ซึง่เป็นผลจากอัตราแลกเปลีย่น จากการทีค่า่เงนิเยนมกีารปรับตัวแข็งคา่ขึน้เมือ่
เทยีบกบัคา่เงนิบาท  
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ในสว่นของรายไดส้ าหรับงวดหกเดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทมรีายไดฯ้ทัง้ส ิน้จ านวน 2,171 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 124 ลา้นบาท หรอื 6.1% จาก 2,047 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนแรกของปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนดใ์หก้ับผูป้ระกอบการโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่น

ประเทศญีปุ่่ น ในไตรมาส 1/2559 ทีผ่า่นมา และ 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้จากประเทศอนิเดยี และญีปุ่่ น สทุธกิับรายไดท้ีล่ดลงจากประเทศ

ออสเตรเลยี 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 2/2559 ทัง้ส ิน้ 793 ลา้นบาท ลดลง 2 ลา้นบาท หรอื 

0.3% จาก 795 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษัิทซเีอสแอลทีล่ดลง 17 ลา้นบาท หรอื 2.3% เมือ่เปรยีบเทยีบกับ

ไตรมาส 2/2558 สทุธกิบั 

 รายไดจ้ากการขายของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 10 ลา้นบาท หรือ 16.9% จากยอดขายชดุอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทยีม 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของดทีวีทีีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 5 ลา้นบาท หรือ 50% จากการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแพลทฟอรม์ D Channel และ รายไดก้ารขายอปุกรณ์จากการใหบ้รกิารวางระบบ

ใหแ้กล่กูคา้ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ ลดลง 47 ลา้นบาท หรอื 5.6% จาก 
840 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดท้ีล่ดลงจากบรษัิทซเีอสแอล จ านวน 36 ลา้นบาท หรอื 4.8% โดยมสีาเหตหุลกัจากธรุกจิไอซที ี

 รายไดจ้ากการขายของซดีเีอ็นทีล่ดลง จ านวน 13 ลา้นบาท หรือ 15.4% จากการลดลงของยอดขายชดุ

อปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของรายไดก้ารขายอปุกรณ์จากการใหบ้รกิารวางระบบใหแ้กล่กูคา้ของดทีวี ีจ านวน 2 ลา้นบาท 

หรอื 11.4%  

ส าหรับรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่ใน 6 เดอืนแรกของปี 2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,633 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 56 ลา้นบาท หรอื 3.6% โดยมสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 รายไดจ้ากการขายของซดีเีอ็น จ านวน 63 ลา้นบาท หรือ 72.1% จากยอดขายชดุอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทยีม 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของดทีวีทีีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 3 ลา้นบาท หรือ 16.1% จากการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแพลทฟอรม์ D Channel และ รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์จากโครงการ “Digital 
Head-End Solution” สทุธกิบั 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษัิทซเีอสแอลทีล่ดลง 11 ลา้นบาท หรือ 0.8% จากการชะลอตัว

ของธรุกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่และธุรกจิ
สือ่โฆษณาผา่นสมดุโทรศพัทห์นา้เหลอืง  

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 

บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 2/2559 ทัง้ส ิน้ 1,734 ลา้นบาท ลดลง 23 ลา้นบาท หรอื 1.3% จาก 

1,757 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 จากการลดลงของตน้ทนุของธรุกจิดาวเทยีม  

เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา บรษัิทมตีน้ทนุฯลดลง 60 ลา้นบาท หรอื 3.3% จาก 1,794 ลา้นบาท จากการลดลง
ของตน้ทนุของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ในครึง่ปีแรกของปี 2559 บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 3,528 ลา้นบาท ลดลง 89 ลา้นบาท หรอื 
2.5% จาก 3,617 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2558 จากการลดลงของตน้ทุนของธุรกจิดาวเทยีม สทุธกิับการ

เพิม่ขึน้ตน้ทนุฯ ของธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 
ไตรมาส 
2/59 

ไตรมาส 
1/59 

ไตรมาส 
2/58 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

59 
6 เดอืน 

58 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,253 1,286 1,271 -2.6% -1.4% 2,539 2,655 -4.4% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 504 531 500 -5.1% 0.8% 1,035 991 4.4% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (23) (23) (14) 0.0% 64.3% (46) (29) 58.6% 

รวม 1,734 1,794 1,757 -3.3% -1.3% 3,528 3,617 -2.5% 

 * ประกอบดว้ยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารจากโดย ดทีวี ีซดีเีอน็ และซเีอสแอล 
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,253 ลา้นบาท ลดลง 18 
ลา้นบาท หรือ 1.4% จาก 1,271 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 จากการลดลงของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีม 

บรอดแบนดไ์ทยคม 4  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวน 1,286 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2559 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

มจี านวนลดลง 33 ลา้นบาท หรอื 2.6% จากการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 สทุธิ
กบัการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป  

เมือ่เปรียบเทยีบครึง่ปีแรกของปี 2559 กับปีทีผ่่านมา บรษัิทมตีน้ทุนฯ ลดลง 116 ลา้นบาท หรือ 4.4% จากการ

ลดลงของของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป 

ตน้ทนุการบรกิารดาวเทยีมและ
บรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมาส 
2/59 

ไตรมาส 
1/59 

ไตรมาส 
2/58 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

59 
6 เดอืน 

58 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 599 574 597 4.4% 0.3% 1,173 1,310 -10.5% 

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 654 712 674 -8.1% -3.0% 1,366 1,345 1.6% 

รวม 1,253 1,286 1,271 -2.6% -1.4% 2,539 2,655 -4.4% 

 * ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในไตรมาส 2/2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 599 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
2 ลา้นบาท หรอื 0.3% จาก 597 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 และเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2559 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป เพิม่ขึน้ 25 ลา้นบาท หรอื 4.4% จาก 574 ลา้นบาท มสีาเหตหุลัก
จาก 

- ตน้ทนุคา่จัดการโอนยา้ยชอ่งสญัญาณของลกูคา้ (Traffic Transfer) ระหวา่งดาวเทยีมดวงตา่งๆ

ของบรษัิท เพือ่เป็นการบรหิารจัดการชอ่งสญัญาณของดาวเทยีมทีม่อียู่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
สทุธกิบั 

- การลดลงของตน้ทนุคา่ธรรมเนียมซึง่เป็นสดัสว่นของรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ชอ่งสญัญานดาวเทยีม
ใหก้บัหน่วยงานของรัฐ ตามรายไดท้ีล่ดลง 

เปรยีบเทยีบตน้ทนุส าหรับงวดหกเดอืน ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปในปี 2559 มจี านวนลดลง 
137 ลา้นบาท หรอื 10.5% จาก 1,310 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของตน้ทุนตามรายไดจ้ากการขายจากอุปกรณ์การลดลงของตน้ทุนตามรายไดจ้ากการ

ขายจากอปุกรณ์ทีล่ดลง สทุธกิบั 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนค่าจัดการโอนยา้ยชอ่งสัญญาณของลูกคา้ (Traffic Transfer) ระหว่าง

ดาวเทยีมดวงตา่งๆของบรษัิท   

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 2/2559 จ านวน 654 ลา้นบาท ลดลง 20 

ลา้นบาท หรอื 3.0% จาก 674 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของตน้ทุนค่าเสือ่มราคา จากการทีม่ีสนิทรัพยท์ีต่ัดค่าเสือ่มราคาหมดแลว้เพิ่มมากขึน้ 

สทุธกิบั 

- การเพิ่มขึ้นของตน้ทุนค่าธรรมเนียมซึง่เป็นสัดส่วนของรายไดจ้ากการใชง้านแบนด์วิธใหก้ับ

หน่วยงานของรัฐ ตามรายไดแ้บนดว์ธิโดยรวมทีเ่พิม่ขึน้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2559 ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในไตรมาส 

2/2559 ลดลง 58 ลา้นบาท หรือ 8.1% จาก 712 ลา้นบาท มสีาเหตุจากการลดลงของตน้ทุนการขาย

อปุกรณ์ทีล่ดลงตามยอดขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนด ์

เปรียบเทยีบตน้ทนุส าหรับงวดหกเดอืน ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในปี 2559 มี

จ านวนเพิม่ขึน้ 21 ลา้นบาท หรอื 1.6% จาก 1,345 บาท มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

- ตน้ทนุคา่อปุกรณ์สถานคีวบคมุเครอืขา่ยภาคพืน้ดนิ 

- การเพิ่มขึ้นของตน้ทุนค่าธรรมเนียมซึง่เป็นสัดส่วนของรายไดจ้ากการใชง้านแบนด์วิธใหก้ับ
หน่วยงานของรัฐ ตามรายไดแ้บนดว์ธิโดยรวมทีเ่พิม่ขึน้ สทุธกิบั 

- การลดลงของตน้ทนุคา่เสือ่มราคา 
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 2/2559  จ านวนทัง้ส ิน้ 504 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4 ลา้นบาท หรือ 
0.8% จาก 500 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 ตน้ทนุขายของซดีเีอ็นจ านวน 20 ลา้นบาท หรือ 57.1% ตามยอดขายชดุอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมที่

เพิม่ขึน้ 

 ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารของดทีวีจี านวน 3 ลา้นบาท หรอื 30.0% ตามรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของ

ทีเ่พิม่ขึน้ สทุธกิบั 

 การลดลงของตน้ทนุขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอล ตามการลดลงของรายไดแ้ละการบรหิารตน้ทนุคา่เชา่

เครือข่ายของธุรกจิไอซที ี สทุธกิับ การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่คอนเทนตแ์ละการพัฒนาสนิคา้ใหม่ดา้นแอพ
พลเิคชัน้ของธรุกจิการใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีซ่ ึง่

สง่ผลใหต้น้ทนุโดยรวมของซแีอสแอลลดลงเป็นจ านวน 19 ลา้นบาทหรอื 4.2%  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2559 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ ลดลง 27 ลา้นบาท หรอื 5.1% จาก
จ านวน 531 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของตน้ทุนขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอลจ านวน 23 ลา้นบาทหรือ 5.0% ตามการลดลงของ

รายได ้

 การลดลงของตน้ทุนขายของซดีเีอ็นจ านวน 6 ลา้นบาท หรือ 9.9% ตามยอดขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทยีมทีล่ดลง สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุขายและใหบ้รกิารของดทีวีจี านวน 2 ลา้นบาท หรอื 18.5% ตามรายไดจ้ากการขาย

และใหบ้รกิารของทีเ่พิม่ขึน้ 

ในสว่นของการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ส าหรับงวดหกเดอืนแรกของปี 2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,035 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 44 ลา้นบาท หรอื 4.4% จาก 991 ลา้นบาท ในปีทีผ่า่นมา มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 ตน้ทนุขายของซดีเีอ็นจ านวน 57 ลา้นบาท หรือ 96.4% ตามยอดขายชดุอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมที่

เพิม่ขึน้ 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุขายและใหบ้รกิารของดทีวีจี านวน 7 ลา้นบาท หรอื 41.6% ตามรายไดจ้ากการขาย

และใหบ้รกิารของทีเ่พิม่ขึน้ สทุธกิบั 

 การลดลงของตน้ทุนขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอลจ านวน 20 ลา้นบาทหรือ 2.2% จากการลดลงของ

ตน้ทุนจากธุรกิจไอซีที สุทธิกับ การเพิ่มขึ้นของตน้ทุนค่าคอนเทนต์และการพัฒนาสินคา้ใหม่ดา้น
แอพพลิเคชั่นของธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศัพท์และการใหบ้ริการเสริมบน

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 2/2559 รวม

ทัง้ส ิน้ 458 ลา้นบาท ลดลง 71 ลา้นบาท หรอื 13.4% จาก 529 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของธุรกจิดาวเทยีม เนื่องจากมกีารรับเงนิสดจากลกูคา้ทีไ่ดต้ัง้คา่เพื่อ

หนีฯ้ไว ้

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2559 SG&A ในไตรมาส 2/2559 ลดลง 138 ลา้นบาท หรอื 23.2% จาก 596 ลา้น
บาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของธุรกจิดาวเทยีม เนื่องจากไดรั้บช าระเงนิจากลกูคา้ทีไ่ดต้ัง้คา่เผือ่ฯ

ไวใ้นไตรมาสนี ้ประกอบกบั เมือ่ไตรมาส 1/2559 บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรับลกูคา้รายหนึง่

เป็นจ านวน 84 ลา้นบาท สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม 

เปรยีบเทยีบส าหรับงวดหกเดอืน บรษัิทม ีSG&A จ านวนทัง้สิน้ 1,054 ลา้นบาท ลดลง 37 ลา้นบาท หรอื 3.4% มี

สาเหตหุลกัจาก  

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม 

 การลดลงของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ สทุธกิับ 

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม  
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ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 2/2559 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ส ิ้น 5 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นจากการประเมนิมูลค่าใหม่ในรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และ 8 และเงนิกูย้ืม

ส าหรับบริษัท เชนนิงตัน อนิเวสเมน้ทส์ พีทอี ีลมิเิต็ด (เชน) เพื่อสนับสนุนธุรกจิของแอลทซี ีจากการแข็งค่าของ
คา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ  

ตน้ทนุทางการเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 73 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 ลดลง 9 ลา้นบาท หรอื 11.0% จาก 82 ลา้นบาท ใน

ไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของเงนิตน้ของเงนิกูส้ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6  

 การลดลงของอัตราดอกเบีย้เฉลีย่จากการรีไฟแนนทเ์งนิกูส้ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 เพื่อใหม้ตีน้ทุน

ทางการเงนิทีเ่หมาะสม สทุธกิบั 

 การเพิ่มขึน้ของเงนิกูย้ืมระยะสัน้ส าหรับใชใ้นการช าระค่าต่ออายุสทิธิในการด าเนินธุรกจิโทรคมนาคมของ    

แอลทซี ี 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 

ในไตรมาส 2/2559 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 62 ลา้นบาท ลดลง 15 

ลา้นบาท หรอื 19.5% จาก 77 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลกัจาก  

 ตน้ทุนทางการเงินของเชนที่เพิ่มขึ้นจากเงินกูย้ืมส าหรับใชช้ าระค่าต่ออายุส ิทธิในการด าเนินธุรกิจ

โทรคมนาคมของแอลทซี ีสทุธกิบั 

 ผลก าไรจากการด าเนินงานของแอลทซีทีีเ่พิ่มขึน้โดยเฉพาะจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นดาตา้ของ

โทรศพัทเ์คลือ่นทีจ่ากอนิเทอรเ์น็ตซมิ  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทเ์พิม่ขึน้ 21 
ลา้นบาท หรอื 51.2% จาก 41 ลา้นบาทมสีาเหตหุลกัจาก 

 ในไตรมาส 1/2559 มคีา่ใชจ้า่ยภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย ของเงนิปันผลทีรั่บจากแอลทซี ี

 ผลก าไรจากการด าเนินงานของแอลทีซีที่ยังคงเติบโตขึ้นโดยเฉพาะจากการใหบ้ริการดา้นดาตา้ของ

โทรศพัทเ์คลือ่นทีจ่ากอนิเทอรเ์น็ตซมิ รวมถงึรายไดจ้ากการขายอปุกรณ์โทรศพัท ์และ SIM Card 

ในครึง่ปีแรกของปี 2559 บรษัิทมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 103 ลา้นบาท 

ลดลง 21 ลา้นบาท หรอื 16.9% จาก 124 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกของปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 คา่ใชจ้า่ยภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ของเงนิปันผลทีรั่บจากแอลทซีใีนไตรมาส 1/2559 ทีเ่พิม่ขึน้ตามเงนิปันผลเมือ่

เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 

 ตน้ทนุทางการเงนิของเชนทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืฯ สทุธกิบั 

 ผลก าไรจากการด าเนนิงานของแอลทซีทีียั่งคงเตบิโตขึน้ โดยเฉพาะรายไดจ้ากการใชง้านดาตา้ และรายได ้

จากการขายอปุกรณ์โทรศพัท ์และซมิการด์ 

ก าไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรับไตรมาส 2/2559 จ านวนทัง้ส ิน้ 591 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19 ลา้นบาท

หรอื 3.3% จาก 572 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 โดยสาเหตหุลักมาจากการรับรูก้ าไรสว่นเพิม่จากการกลับรายการ
หนีส้งสยัจะสญูของบรษัิท  

เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมกี าไรฯ ลดลง 109 ลา้นบาท หรอื 15.6% จาก 700 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ

หลกัจากรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทีล่ดลง  
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4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 34,036 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 444 ลา้นบาท หรอื 1.3% จาก 33,592 ลา้น
บาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัมาจากเพิม่ขึน้ของ 

 เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทนุชั่วคราวซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิฝากระยะสัน้กับสถาบันการเงนิ 

ซึง่มาจากผลก าไรจากการด าเนนิงาน 

 อาคารและอปุกรณ์ซึง่สว่นใหญเ่ป็นสนิทรัพยส์ าหรับโครงการไทยคม 8 สทุธกิบั 

 คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ

ใน 6 เดอืนแรกของปี 2559 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

สนิทรพัย ์ 30 มถินุายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  จ านวน รอ้ยละของ จ านวน รอ้ยละของ 

  (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 9,129 26.8% 8,005 23.8% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 9,665 28.4% 9,032 26.9% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ด าเนนิการ 

10,221 30.0% 11,227 33.4% 

ลกูหนีก้ารคา้ และรายไดค้า้งรบั  

ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ(ไม่รวมลกูหนี้อืน่) จ านวน 1,856 ลา้นบาท 
คดิเป็น 5.5% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนีบ้คุคลภายนอกและลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีดัสว่น

ของยอดลกูหนี ้93% และ 7% ตามล าดบั  

บรษัิทมกีารตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญูจ านวน 303 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 20.6% ของลูกหนี้การคา้ โดยสว่นใหญ่มา
จากการตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกคา้รายหนึ่งซึง่ปัจจุบันอยู่ภายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟูกจิการตามกฎหมาย

จ านวน 84 ลา้นบาท สง่ผลใหค้่าเผือ่ฯ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 ซึง่มจี านวน 231 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 13.0% 
ของลกูหนีก้ารคา้ ทัง้นีล้กูหนีก้ารคา้ รายไดค้า้งรับ และลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 2/2559 ลดลง 273 ลา้นบาท 

จาก ณ สิน้ปี 2558   

สภาพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 บรษัิทมอีัตราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน 1.91 เทา่ เพิม่จาก 1.83 ณ สิน้ปี 

2558 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว ซึง่มาจากผลก าไรใน 6 เดอืนแรกของปี 2559  

 การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากการช าระคนืเงนิตน้ส าหรับใชใ้นการช าระค่าตอ่อายุสทิธใินการด าเนินธุรกจิ

โทรคมนาคมของแอลทซีคีนืบางสว่น สทุธกิบั 

 การเพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของเงินกูส้ าหรับโครงการ

ดาวเทยีมไทยคม 6 และ 8 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

บรษัิทมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 ทัง้ส ิน้ 9,665 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 633 ลา้นบาท 

หรอื 7.0% จาก 9,032 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การซือ้สนิทรัพยเ์พิม่ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 สทุธกิบั 

 คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ในครึง่ปีแรกของปี 2559  

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 11,393 ลา้นบาท ลดลง 357 ลา้นบาท หรอื 3.0% จาก 11,750 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มื จากการแข็งคา่ของคา่เงนิบาทตอ่

คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ และการช าระคนืเงนิตน้บางสว่นของเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
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ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 18,644 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  533 ลา้นบาท หรือ 2.9% จาก 

18,111 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลักจากก าไรสะสมจ านวน 1,292 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2559 สทุธิ
กบัการจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทและของซเีอสแอล จ านวน 712 ลา้นบาท และ 69 ลา้นบาท ตามล าดับ (ซี

แอสแอลประกาศจ่ายเงนิปันผลทัง้สิน้จ านวน 119 ลา้นบาท ซึง่จ่ายใหบ้รษัิทย่อยของไทยคม 50 ลา้นบาทและ
บคุคลภายนอก 69 ลา้นบาท)  

สง่ผลให ้ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 บรษัิทมอีตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.61 เทา่ ลดลงจาก 0.65 ณ สิน้ปี 2558  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทม ีเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน ในครึง่ปีแรกของปี 2559 ทัง้ส ิน้ 3,312 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 603 ลา้น

บาท หรอื 22.3% จาก 2,709 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2558 มสีาเหตหุลักจากก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่ตบิโต
ขึน้  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ ในครึง่ปีแรกของปี 2559 จ านวนทัง้ส ิน้ 1,480 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิลงทุน
ชัว่คราวซึง่เป็นเงนิฝากระยะสัน้กับสถาบนัการเงนิ และการจา่ยเงนิซือ้สนิทรัพยส์ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในครึง่ปีแรกของปี 2559 จ านวน 1,133 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการช าระคนื

กูย้มืระยะสัน้ส าหรับใชใ้นการช าระคา่ตอ่อายสุทิธใินการด าเนนิธรุกจิโทรคมนาคมของแอลทซี ี

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 ทัง้ส ิน้ 4,093 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


