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1. ภาพรวม 

ภาพรวมผลประกอบการของบรษิทั 

ในไตรมาส 3/2559 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้   

2,791 ลา้นบาท ลดลง 356 ลา้นบาท หรอื 11.3% จาก 3,147 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2558 จากการลดลงของ
รายไดจ้ากธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ ประกอบกับตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับดาวเทยีมของ

ดาวเทยีมไทยคม 8 ทีเ่พิม่ขึน้  สง่ผลใหใ้นไตรมาส 3/2559 บรษัิทมผีลก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) จ านวน 509 
ลา้นบาท ลดลง 307 ลา้นบาท หรอื 37.6% จาก 816 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 อย่างไรก็ตามบรษัิทมกี าไรสทุธิ

จ านวน 434 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.40 บาทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 169 ลา้นบาท หรอื 63.8% จาก 265 ลา้นบาท (หรอื

คดิเป็น 0.24 บาทต่อหุน้)  ในไตรมาส 3/2558 ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากอัตราแลกเปลีย่นสทุธ ิ
จากการบริหารความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นอย่างมปีระสทิธภิาพ และ สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ใน

ธุรกจิโทรศัพท ์โดยบรษัิทมกี าไรจากการด าเนนิงานปกตโิดยไม่รวมผลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น จ านวน 365 ลา้น
บาท ส าหรับไตรมาส 3/2559 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ลดลง 111 ลา้นบาท หรอื 3.8% 

จาก 2,902 ลา้นบาท และมกี าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) ลดลง 201 ลา้นบาท หรอื 28.3% จาก 710 ลา้นบาท  
และมกี าไรสทุธ ิลดลง 157 ลา้นบาท หรอื 26.6% จาก 591 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.54 บาทตอ่หุน้) โดยมสีาเหตุ

หลักจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีม และการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ดาวเทยีมของดาวเทยีมไทยคม 8 

ในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทมกี าไรสทุธ ิจ านวนทัง้ส ิน้ 1,725 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 1.57 บาทตอ่หุน้) 
โดยในสว่นของงบการเงนิเฉพาะกจิการ มกี าไรสทุธ ิจ านวนทัง้ส ิน้ 2,491 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 2.27 บาทตอ่หุน้) 

ซึง่มากกว่างบการเงนิรวม โดยมสีาเหตจุากการทีบ่รษัิทไดรั้บเงนิปันผลจากบรษัิทย่อยเป็นจ านวนรวม 1,420 ลา้น

บาท ซึง่แสดงถงึประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิสดระหวา่งบรษัิทในเครือ ทัง้นี้ งบการเงนิเฉพาะกจิการมกี าไรสทุธิ
โดยไมร่วมเงนิปันผลดงักลา่ว จ านวน 1,071 ลา้นบาท 

 

2. ภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ในไตรมาส 3/2559 บรษัิทไดล้งนามในสัญญาการใหบ้รกิารบนดาวเทยีมไทยคม 8 ทัง้กับบรษัิท บรษัิท ไอพีเอ็ม 
จ ากัด ผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์โทรทัศน์ดาวเทยีมชัน้น าของประเทศไทย และกับบรษัิท อนิโฟแซท จ ากัด (Infosat) 

ผูน้ าการใหบ้รกิารโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมแบบ Direct-to-Home (DTH) ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ถอืเป็นตอกย ้าความเป็นดาวเทยีมทีม่คีวามตอ้งการสงู (Hot Bird) ณ ต าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึง่

มดีาวเทยีมไทยคม 5 ไทยคม 6 และไทยคม 8 ใหบ้รกิารร่วมกนั 

ผลการทบทวนอันดับเครดติองคก์รและตราสารหนี้ ประจ าปี 2559 โดยบรษัิททรสิเรทติง้ จ ากัด บรษัิทยังคงถูกจัด

อนัดับทีร่ะดับ “A-” ตดิตอ่กันเป็นปีทีส่าม โดยอันดับดังกลา่วสะทอ้นถงึความแข็งแกร่งของบรษัิทในฐานะผูใ้หบ้รกิาร

ธรุกจิสือ่สารดาวเทยีมเพยีงรายเดยีวในประเทศไทยและผูน้ าในตลาดดาวเทยีมแบบบรอดแบนดท์ีใ่หบ้รกิารครอบคลมุ
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก รวมถงึกระแสเงนิสดทีเ่พียงพอและความยดืหยุ่นทางการเงนิทีด่ ีในสว่นของแนวโนม้อันดับ

เครดติยังคงอยูท่ี ่“Stable” หรอื “คงที”่ ซึง่สะทอ้นถงึความสามารถในการแขง่ขันและการรักษาผลงานด าเนนิงานทีด่ ี
และมเีสถยีรภาพเอาไวไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2559 บรษัิทร่วมมอืกับ บรษัิท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เดนิหนา้เป็นผูน้ าเทรนดใ์หม่ของ

รายการโทรทัศน์ที่ใหผู้ช้มไดม้ีส่วนร่วมกับรายการในแบบอนิเตอร์แอคทฟี โดยเตรียมเปิดบริการแอพพลเิคชั่น 
“Kantana Play” ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารความสนุกครบทกุองศาฉบับพกพาบนสมารท์ดไีวซก์อ่นการออกอากาศรายการ 

The Face Thailand Season 3 โดยแอพพลเิคชัน่บนสมารท์ดไีวซด์ังกลา่วถอืเป็นเทรนดข์องธุรกจิบรอดคาสตแ์ห่ง
อนาคต ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึคอนเทนตเ์พิ่มเตมิ จากรายการโทรทัศน์ทีรั่บชม หรอืมสีว่นร่วมไดบ้นสมารท์ดไีวซ์

ตา่งๆ เชน่ โทรศพัทส์มารท์โฟน แทบเล็ต เป็นตน้ 

เมือ่วันที ่20 ตลุาคม 2559 บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่แนล แซทเทลไลท ์จ ากัด (ISC) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท ได ้
เขา้ลงนามในสญัญาการจัดซือ้ดาวเทยีม (Satellite Procurement Contract) กับบรษัิท ไชน่า เกรท วอลล ์อนิดัสทร ี

คอรป์อเรชัน่ (China Great Wall Industry Corporation) ผูจั้ดสรา้งและจัดสง่ดาวเทยีมขึน้สูว่งโคจรชัน้น าของ
ประเทศจนี มมีูลคา่การจัดซือ้ 208 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 7,280 ลา้นบาท โดยบรษัิทไดรั้บความไวว้างใจ

จากลูกคา้ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจรายหนึ่งใหเ้ป็นผูด้ าเนินโครงการดาวเทียมโดยพันธมิตรดังกล่าวจะเช่า
ช่องสัญญาณทัง้หมด รวมถึงจะช าระเงินค่าบริการล่วงหนา้ ซึง่จะเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการช าระค่าก่อสรา้ง

ดาวเทยีม ทัง้นี้ ดาวเทยีมดวงใหม่ จะชว่ยเพิม่รายไดแ้ละรองรับการใหบ้รกิารดา้น Broadband และ Mobility ใน

เอเชยีแปซฟิิค โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จพรอ้มใหบ้รกิารราวปลายปี 2562 
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ธรุกจิการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายไดจ้ากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละ
การใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ของบรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซเีอสแอล) ยังคงมแีนวโนม้

ลดลงจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป อย่างไรก็ตามบรษัิทไดท้ าการปรับเปลีย่นกลยุทธผ์่าน
การเนน้การคัดสรรสนิคา้และบรกิารมากขึน้ ควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาและปรับเปลีย่นรูปแบบสนิคา้อย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับแผนการบริหารจัดการตน้ทุนและควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างเคร่งครัด อกีทัง้ซเีอสแอลยังมีการขยายการ
ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูตามคอนโดมเินยีม โดยมจี านวนฐานลกูคา้ ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 อยู่ที ่8,994 ราย 

เพิ่มขึน้ถงึ 192.1% จากไตรมาส 3/2558 รวมถึงรายไดด้า้นไอซีทีจากการใหบ้ริการศูนย์ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์

(Internet Data Center) ยังคงเตบิโตเนือ่งจากการเตบิโตของฐานลกูคา้ใหมใ่นกลุม่ลกูคา้องคก์ร 

ธุรกจิการใหบ้รกิารโทรศพัทใ์นตา่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มผีูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์พิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวมทัง้ส ิน้ 2,030,339 ราย เพิม่ขึน้จาก 1,891,640 ราย ณ สิน้ 

ไตรมาส 3/2558 และยังคงมีสว่นแบ่งในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึ่ง คดิเป็น 53.8% ของตลาดรวม 

เพิม่ขึน้จาก 51.0% ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 ซึง่สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารมกีารเตบิโตตอ่เนื่อง โดยเฉพาะใน
สว่นของดาตา้จากโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตซมิ 

 

3. ผลการด าเนนิงาน 

ขอ้มูลการเงนิทีส่ าคญั 

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

 

ไตรมาส 
3/59 

ไตรมาส 
2/59 

ไตรมาส 
3/58 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
59 

9 เดอืน 
58 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,791 2,902 3,147 -3.8% -11.3% 8,903 9,159 -2.8% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,757 1,734 1,824 1.3% -3.7% 5,285 5,440 -2.8% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 525 458 507 14.6% 3.6% 1,579 1,597 -1.1% 

ก าไรจากการด าเนนิงาน* 509 710 816 -28.3% -37.6% 2,039 2,122 -3.9% 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้
จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา** 

1,290 1,394 1,514 -7.5% -14.8% 4,187 4,204 -0.4% 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิ
ลงทนุในการรว่มคา้ 

51 62 (13) -17.7% n/a 154 110 40.0% 

ก าไรส าหรับงวด 477 637 315 -25.1% 51.4% 1,863 1,521 22.5% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีที ่               
   ไมม่อี านาจควบคมุ 

43 46 50 -6.5% -14.0% 138 144 -4.2% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 434 591 265 -26.6% 63.8% 1,725 1,377 25.3% 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.40 0.54 0.24 -25.9% 66.7% 1.57 1.26 24.6% 

รายการอืน่ๆ*** 69 9 (380) 666.7% n/a 161 (275) n/a 

ก าไรจากการด าเนนิงานปกต*ิ** 365 582 645 -37.3% -43.4% 1,564 1,652 -5.3% 

ก าไรจากการด าเนนิงานปกตติอ่หุน้ 
(บาท) 

0.33 0.53 0.59 -37.3% -43.4% 1.43 1.51 -5.3% 

*      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 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในไตรมาส 3/2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,791 ลา้นบาท ลดลง 356 ลา้นบาท 

หรอื 11.3% จาก 3,147 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 และเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2559 รายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้รกิารมจี านวนลดลง 111 ลา้นบาท หรอื 3.8% จาก 2,902 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลักมาจากรายไดท้ี่

ลดลงของทัง้ธรุกจิดาวเทยีมภายในประเทศและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
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รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

ไตรมาส 
3/59 

ไตรมาส 
2/59 

ไตรมาส 
3/58 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

59 
9 เดอืน 

58 
%YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 2,032 2,131 2,303 -4.6% -11.8% 6,557 6,772 -3.2% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 780 793 862 -1.6% -9.5% 2,413 2,439 -1.1% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (21) (22) (18) -4.5% 16.7% (67) (52) 28.8% 

รวม 2,791 2,902 3,147 -3.8% -11.3% 8,903 9,159 -2.8% 

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

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 3/2559 ทัง้ส ิน้ 2,032 ลา้นบาท ลดลง 

271 ลา้นบาท หรอื 11.8% จาก 2,303 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ และเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส
ทีผ่่านมา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องมจี านวนลดลง 99 ลา้นบาท หรือ 4.6% จาก 

2,131 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดท้ัง้จากจากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและ
ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องรวมทัง้ส ิน้ 6,557 

ลา้นบาท ลดลง 215 ลา้นบาท หรอื 3.2% เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี 2558 จ านวน 6,772 ลา้นบาท จาก
การลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมแบบทั่วไปสุทธิกับ การเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีม
และบรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมาส 
3/59 

ไตรมาส 
2/59 

ไตรมาส 
3/58 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

59 
9 เดอืน 

58 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,067 1,082 1,243 -1.4% -14.2% 3,421 3,665 -6.7% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 965 1,049 1,060 -8.0% -9.0% 3,136 3,107 0.9% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 958 990 1,005 -3.2% -4.7% 2,907 2,924 -0.6% 

รายไดจ้ากการขาย 7 59 55 -88.1% -87.3% 229 183 25.1% 

รวม 2,032 2,131 2,303 -4.6% -11.8% 6,557 6,772 -3.2% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง ในไตรมาส 3/2559 มจี านวน 1,067 

ลา้นบาท ลดลง 176 ลา้นบาท หรอื 14.2% จาก 1,243 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- อัตราการใชง้านทรานสพอนเดอร์ หรือ Utilization โดยรวมลดลงจากการทีลู่กคา้บรอดคาสตใ์น

ประเทศไทยรายใหญร่ายหนึง่เลกิกจิการ 

- การลดลงของอตัราการใชง้านทรานสพอนเดอร ์ขา้งตน้ สง่ผลใหเ้กดิการลดลงของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารเสรมิต่างๆ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเทเลพอร์ต เชน่ บรกิารบบีอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ
ดจิติอล  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบบดาวเทยีมแบบทั่วไปฯ ลดลง 15 ลา้นบาท 

หรือ 1.4% จาก 1,082 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราการใชง้านทรานสพอนเดอร ์
รวมทัง้การลดลงของการใหบ้ริการเสริมต่างๆของดาวเทยีมแบบทั่วไป ดังที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ สุทธกิับ

รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 8 

ในเกา้เดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทมรีายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีมแบบทั่วไปฯ รวมทัง้ส ิน้ 3,421 ลา้นบาท 

ลดลง 244 ลา้นบาท หรอื 6.7% จากรายไดร้วมในเกา้เดอืนแรกของปี 2558 จ านวน 3,665 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตจุาก 

- รายไดท้ี่ลดลงตามอัตราการใชง้านที่ลดลงของลูกคา้ ซึง่ส่งผลใหร้ายไดจ้ากบริการเสริมต่างๆ

ลดลงดว้ย 

- รายไดท้ีล่ดลงจากการขายอปุกรณ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ซึง่เป็นการจ าหน่าย

เป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลกูคา้ สทุธกิบั 

- รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 8 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 3/2559 มจี านวน 965 ลา้น

บาท ลดลง 95 ลา้นบาท หรอื 9.0% จาก 1,060 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 และลดลง 84 ลา้นบาท 

หรอื 8.0% จาก 1,049 ลา้นบาทในไตรมาสทีผ่า่นมา มสีาเหตหุลกัจาก 
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- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลงจากการใชง้านปรมิาณแบนดว์ธิทีล่ดลงในประเทศออสเตรเลยีของ

โครงขา่ย บรอดแบนดแ์ห่งชาตขิองประเทศออสเตรเลยี (National Broadband Network: NBN) 
ตามที่ระบุในสัญญาการใหบ้ริการ รวมถึงการปรับราคาขายส าหรับลูกคา้บางรายตามสัญญา

ใหบ้รกิารฉบับใหม่เพือ่ใหส้ะทอ้นราคาตลาด สทุธกิับรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใชง้านปรมิาณแบนด์
วธิในประเทศอนิเดยี  

- รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนดท์ีล่ดลง โดยรายไดด้ังกลา่วถอืเป็นรายไดเ้ป็นครัง้
คราวตามความตอ้งการของลกูคา้  

ในสว่นของรายไดส้ าหรับงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทมรีายไดฯ้ทัง้ส ิน้จ านวน 3,136 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 29 ลา้นบาท หรอื 0.9% จาก 3,107 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนดท์ีผ่า่นมา สทุธกิบั 

- รายไดท้ีล่ดลงจากประเทศออสเตรเลยี รวมถงึการปรับราคาขายส าหรับลูกคา้บางราย สุทธกิับ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้จากประเทศอนิเดยี 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 3/2559 ทัง้ส ิน้ 780 ลา้นบาท ลดลง 82 ลา้นบาท 
หรอื 9.5% จาก 862 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดจ้ากการขายของซดีเีอ็นทีล่ดลง จ านวน 65 ลา้นบาท หรือ 63.1% จากยอดขายชุดอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทยีม 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอลทีล่ดลง 18 ลา้นบาท หรือ 2.4% เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตร

มาส 3/2558 จากธรุกจิสือ่โฆษณาผา่นสมุดหนา้เหลอืงและธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพท์

และการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่สทุธกิับ รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากใหบ้รกิารศนูยข์อ้มูลคอมพวิเตอร์ 
(Internet Data Center) และ บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูจากกลุม่ลกูคา้คอนโดมเินยีม 

 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแพลทฟอรม์ D Channel ของดทีวี ีจ านวน 1 ลา้นบาท หรอื 7.7%  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ ลดลง 13 ลา้นบาท หรอื 1.6% จาก 

793 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดจ้ากการขายของซดีเีอ็นทีล่ดลง จ านวน 31 ลา้นบาท หรือ 44.9% จากการลดลงของยอดขายชดุ

อปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม  

 การลดลงของรายไดก้ารใหบ้รกิารของดทีวี ีจ านวน 1 ลา้นบาท หรอื 6.7% สทุธกิบั 

 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากซเีอสแอล จ านวน 19 ลา้นบาท หรอื 2.7% โดยมสีาเหตหุลกัจากธรุกจิไอซที ี

ส าหรับรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,413 ลา้นบาท 
ลดลง 26 ลา้นบาท หรอื 1.1% โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของ 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอลทีล่ดลง 30 ลา้นบาท หรอื 1.4% จากการชะลอตัวของธุรกจิ

การใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่และธุรกจิสือ่โฆษณา

ผา่นสมดุโทรศพัทห์นา้เหลอืง  
 รายไดท้ีล่ดลงจากการขายของซดีเีอ็น จ านวน 2 ลา้นบาท หรอื 1.3% จากยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณ

ดาวเทยีม สทุธกิบั 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของดทีวีทีีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 6 ลา้นบาท หรือ 17.3% จากการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแพลทฟอรม์ D Channel  

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 

บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 3/2559 ทัง้ส ิน้ 1,757 ลา้นบาท ลดลง 67 ลา้นบาท หรอื 3.7% จาก 
1,824 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 จากการลดลงของตน้ทนุธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมตีน้ทุนฯเพิม่ขึน้ 23 ลา้นบาท หรือ 1.3% จาก 1,734 ลา้นบาท จากการ

เพิม่ขึน้ของตน้ทนุของธรุกจิดาวเทยีม สทุธกิบัการลดลงของธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ในเกา้เดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 5,285 ลา้นบาท ลดลง 155 ลา้นบาท 

หรอื 2.8% จาก 5,440 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกของปี 2558 จากการลดลงของตน้ทนุของธุรกจิดาวเทยีม และ
ธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
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ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 
ไตรมาส 
3/59 

ไตรมาส 
2/59 

ไตรมาส 
3/58 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

59 
9 เดอืน 

58 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,283 1,253 1,279 2.4% 0.3% 3,823 3,934 -2.8% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 496 504 561 -1.6% -11.6% 1,531 1,552 -1.4% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (22) (23) (16) -4.3% 37.5% (69) (46) 50.0% 

รวม 1,757 1,734 1,824 1.3% -3.7% 5,285 5,440 -2.8% 

 * ประกอบดว้ยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารจากโดย ดทีวี ีซดีเีอน็ และซเีอสแอล 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 3/2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,283 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4 

ลา้นบาท หรอื 0.3% จาก 1,279 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 และเพิม่ขึน้ 30 ลา้นบาท หรอื 2.4% จาก 1,253 

ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป สทุธกิับลดลงของ
ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

เมือ่เปรยีบเทยีบเกา้เดอืนแรกของปี 2559 กับปีทีผ่่านมา บรษัิทมตีน้ทนุฯ ลดลง 111 ลา้นบาท หรอื 2.8% จากการ
ลดลงของทัง้ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป และดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 

ตน้ทนุการบรกิารดาวเทยีมและ
บรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมาส 
3/59 

ไตรมาส 
2/59 

ไตรมาส 
3/58 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

59 
9 เดอืน 

58 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 663 599 612 10.7% 8.3% 1,836 1,921 -4.4% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 620 654 667 -5.2% -7.0% 1,987 2,013 -1.3% 

รวม 1,283 1,253 1,279 2.4% 0.3% 3,823 3,934 -2.8% 

 *  ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในไตรมาส 3/2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 663 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

51 ลา้นบาท หรอื 8.3% จาก 612 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- ตน้ทนุคา่เสือ่มราคาและคา่ประกันภัยดาวเทยีมของดาวเทยีมไทยคม 8 ซึง่เริม่มกีารรับรูค้า่เสือ่ม

ราคาเต็มไตรมาสในไตรมาส 3/2559 สทุธกิบั 

- การลดลงของตน้ทุนค่าธรรมเนียมซึง่เป็นสัดส่วนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเชา่ช่องสัญญาณ

ดาวเทยีมใหก้บัหน่วยงานของรัฐ ตามรายไดท้ีล่ดลง 

และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 2/2559 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป เพิม่ขึน้ 64 ลา้นบาท หรอื 

10.7% จาก 599 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- ตน้ทนุคา่เสือ่มราคาและคา่ประกนัภัยดาวเทยีมของดาวเทยีมไทยคม 8  สทุธกิบั 

- ตน้ทุนค่าธรรมเนียมซึง่เป็นสัดสว่นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชา่ชอ่งสัญญาณดาวเทยีมใหก้ับ

หน่วยงานของรัฐ ตามรายไดท้ีล่ดลง 

เปรยีบเทยีบตน้ทนุส าหรับงวดเกา้เดอืน ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปในปี 2559 มจี านวนลดลง 

85 ลา้นบาท หรอื 4.4% จาก 1,921 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของตน้ทนุของรายไดจ้ากการขายจากอปุกรณ์ตามการลดลงของรายไดจ้ากการขายจาก

อปุกรณ์ 

- การลดลงของตน้ทุนค่าธรรมเนียมซึง่เป็นสัดส่วนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเชา่ช่องสัญญาณ
ดาวเทยีมใหก้บัหน่วยงานของรัฐ ตามรายไดท้ีล่ดลง สทุธกิบั 

- ตน้ทนุคา่เสือ่มราคาและคา่ประกนัภัยดาวเทยีมของดาวเทยีมไทยคม 8   

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 3/2559 จ านวน 620 ลา้นบาท ลดลง 47 

ลา้นบาท หรือ 7.0% จาก 667 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 และเมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2/2559 

บรษัิทมตีน้ทนุฯ ลดลง 34 ลา้นบาท หรอื 5.2% จาก 654 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- ลดลงของตน้ทนุการขายอปุกรณ์ทีล่ดลงตามยอดขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนด ์

- การลดลงของตน้ทนุคา่ธรรมเนยีมซึง่เป็นสดัสว่นของรายไดจ้ากการใชง้านแบนดว์ธิใหก้ับหน่วยงาน

ของรัฐ ตามรายไดแ้บนดว์ธิโดยรวมทีล่ดลง 

เปรยีบเทยีบตน้ทนุส าหรับงวดเกา้เดอืน ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในปี 2559 มี

จ านวนลดลง 26 ลา้นบาท หรอื 1.3% จาก 2,013 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการลดลงของตน้ทนุบรกิาร
อืน่ๆ  
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 3/2559  จ านวนทัง้ส ิน้ 496 ลา้นบาท ลดลง 65 ลา้นบาท หรือ 
11.6% จาก 561 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 มสีาเหตหุลกัจากการลดลงของ 

 ตน้ทนุขายของซดีเีอ็นจ านวน 47 ลา้นบาท หรือ 58.8% ตามยอดขายชดุอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมที่

ลดลง 

 ตน้ทนุขายของดทีวีทีีล่ดลงจ านวน 15 ลา้นบาท หรอื 55.6% จากการทีด่ทีวีจัีดโปรโมชัน่สนิคา้ขาย ในไตร

มาส 3/2558 สทุธกิบั ตน้ทนุการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ตามรายได ้

 การลดลงของตน้ทนุขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอล ตามการลดลงของรายไดแ้ละการบรหิารตน้ทนุคา่เชา่

เครือข่ายของธุรกจิไอซที ี สุทธิกับ การเพิ่มขึน้ของตน้ทุนค่าคอนเทนตแ์ละการพัฒนาสนิคา้ใหม่ดา้น
แอพพลิเคชั่นของธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศัพท์และการใหบ้ริการเสริมบน

โทรศพัทเ์คลือ่นทีซ่ ึง่สง่ผลใหต้น้ทนุโดยรวมของซแีอสแอลลดลงเป็นจ านวน 3 ลา้นบาท หรอื 0.7%  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2559 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่ ลดลง 8 ลา้นบาท หรอื 1.6% จาก
จ านวน 504 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของตน้ทนุขายของซดีเีอ็นจ านวน 22 ลา้นบาท หรอื 40.0% ตามยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณ

ดาวเทยีมทีล่ดลง 

 การลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารของดทีวีจี านวน 1 ลา้นบาท หรอื 7.7% ตามรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของ

ทีล่ดลง สทุธกิบั 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารของซเีอสแอลทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 15 ลา้นบาท หรอื 3.4% โดยมสีาเหตหุลักมาจากตน้ทนุ

การใหบ้รกิารโซลชูัน่ดา้นไอซที ีซึง่เป็นไปตามสดัสว่นรายไดก้ารใหบ้รกิารโซลชูัน่ดา้นไอซทีทีีเ่พิม่ขึน้  

ในสว่นของการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ส าหรับงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,531 ลา้นบาท 

ลดลง 21 ลา้นบาท หรอื 1.4% จาก 1,552 ลา้นบาท ในปีทีผ่า่นมา มสีาเหตหุลกัจากการลดลงของ 

 ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอลจ านวน 24 ลา้นบาท หรอื 1.8% จากการลดลงของตน้ทนุจากธุรกจิ

ไอซที ีสทุธกิบั การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่คอนเทนตแ์ละการพัฒนาสนิคา้ใหม่ดา้นแอพพลเิคชัน่ของธุรกจิการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

 การลดลงของตน้ทนุขายของดทีวีจี านวน 8 ลา้นบาท หรอื 18.1% มสีาเหตหุลักจากการทีด่ทีวีจัีดโปรโมชัน่

สนิคา้ขาย ในไตรมาส 3/2558 สทุธกิบั ตน้ทนุการใหบ้รกิารแพลทฟอรม์ D Channel ทีเ่พิม่ขึน้ตามรายได ้

สทุธกิบั 

 ตน้ทนุขายของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 11 ลา้นบาท หรอื 7.9% โดยมสีาเหตหุลักจากตน้ทนุคา่บรกิารและ

ตน้ทนุคา่ธรรมเนยีม สทุธกิบัตน้ทนุยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมทีล่ดลงตามรายได ้ 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 3/2559 รวม

ทัง้ส ิน้ 525 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18 ลา้นบาท หรอื 3.6% จาก 507 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม 

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม 

สทุธกิบั 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

 การลดลงของการกลบัรายการคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมัยซึง่เกดิจากการขายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมของดทีวี ี

ในไตรมาส 3/2558  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2559 SG&A ในไตรมาส 3/2559 เพิม่ขึน้ 67 ลา้นบาท หรอื 14.6% จาก 458 ลา้น

บาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูของธุรกจิดาวเทยีม ขณะทีใ่นไตรมาสทีผ่่านมามกีารกลับรายการค่า

เผือ่ฯ จากการไดรั้บช าระเงนิจากลกูคา้ 

สทุธกิบั 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม 
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เปรยีบเทยีบส าหรับงวดเกา้เดอืน บรษัิทม ีSG&A จ านวนทัง้สิน้ 1,579 ลา้นบาท ลดลง 18 ลา้นบาท หรอื 1.1% มี

สาเหตหุลกัจาก  

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม  

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 3/2559 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั ้งสิน้ 88 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากก าไรจากอัตรา

แลกเปลีย่นจากการประเมนิมูลค่าใหม่ในรายการเงนิกูย้มืทีเ่ป็นสกุลเงนิเหรียญสหรัฐส าหรับธุรกจิดาวเทยีม และ
ส าหรับบริษัท เชนนิงตัน อนิเวสเมน้ทส์ พีทอี ีลมิเิต็ด (เชน) เพื่อสนับสนุนธุรกจิของแอลทซี ีจากการแข็งค่าของ

คา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ  

ตน้ทนุทางการเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 108 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 เพิม่ขึน้ 22 ลา้นบาท หรอื 25.6% จาก 86 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 3/2558 มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูส้ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 จากการ
เปิดใหบ้รกิารเต็มทีใ่นไตรมาส 3/2559  

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 

ในไตรมาส 3/2559 บรษัิทมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 51 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
64 ลา้นบาท จากสว่นแบง่ขาดทนุฯ จ านวน 13 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 มสีาเหตหุลกัจาก  

 ในไตรมาส 3/2558 บรษัิทมผีลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นใน เชน จากการประเมนิมูลค่าใหม่ในรายการ

เงินกูย้ืมส าหรับใชช้ าระค่าต่ออายุสทิธิในการด าเนินธุรกจิโทรคมนาคมของแอลทซีี โดยบริษัทรับรูผ้ล
ขาดทนุตามสดัสว่น ในขณะทีไ่ตรมาส 3/2559 บรษัิทไมม่ผีลขาดทนุฯดงักลา่ว สทุธกิบั  

 ตน้ทุนทางการเงินของเชนที่เพิ่มขึ้นจากเงินกูย้ืมส าหรับใชช้ าระค่าต่ออายุส ิทธิในการด าเนินธุรกิจ

โทรคมนาคมของแอลทซี ี 

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทล์ดลง 11 

ลา้นบาท หรอื 17.7% จาก 62 ลา้นบาทมสีาเหตหุลกัจากสว่นแบง่ผลก าไรจากการด าเนนิงานของแอลทซีทีีล่ดลง 

ในเกา้เดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 154 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 44 ลา้นบาท หรอื 40% จาก 110 ลา้นบาทในเกา้เดอืนแรกของปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 ผลก าไรจากการด าเนนิงานของแอลทซีทีีเ่ตบิโตขึน้ โดยเฉพาะรายไดจ้ากการใชง้านดาตา้ และรายไดจ้าก

การขายอปุกรณ์โทรศพัท ์และซมิการด์ 

 การรับรูผ้ลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในเชนตามสดัสว่นในเกา้เดอืนแรกของปี 2558 สทุธกิบั  

 ตน้ทนุทางการเงนิของเชนทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืฯ 

ก าไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรับไตรมาส 3/2559 จ านวนทัง้ส ิน้ 434 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 169 ลา้นบาท

หรอื 63.8% จาก 265 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 โดยสาเหตหุลกัมาจาก 

 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิและ 

 สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธรุกจิโทรศพัท ์สทุธกิบั 

 รายไดท้ีล่ดลงของทัง้ธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัดาวเทยีมของดาวเทยีมไทยคม 8   

เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมกี าไรฯ ลดลง 157 ลา้นบาท หรอื 26.6% จาก 591 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ

หลกัจาก 

 รายไดท้ีล่ดลง  

 ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งดาวเทยีมของดาวเทยีมไทยคม 8  

 การรับรูก้ าไรสว่นเพิม่จากการกลบัรายการหนีส้งสยัจะสญูของบรษัิท ในไตรมาส 2/2559 สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ



 
 

ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ: THCOM                                                          

8 

ในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทมกี าไรสทุธ ิจ านวนทัง้ส ิน้ 1,725 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 1.57 บาทตอ่หุน้) 

โดยในสว่นของงบการเงนิเฉพาะกจิการ มกี าไรสทุธ ิจ านวนทัง้ส ิน้ 2,491 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 2.27 บาทตอ่หุน้) 
ซึง่มากกว่างบการเงนิรวม โดยมสีาเหตจุากการทีบ่รษัิทไดรั้บเงนิปันผลจากบรษัิทย่อยเป็นจ านวนรวม 1,420 ลา้น

บาท ซึง่แสดงถงึประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิสดระหวา่งบรษัิทในเครือ ทัง้นี้ งบการเงนิเฉพาะกจิการมกี าไรสทุธิ
โดยไมร่วมเงนิปันผลดงักลา่ว จ านวน 1,071 ลา้นบาท 

 

4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 31,981 ลา้นบาท ลดลง 1,611 ลา้นบาท หรอื 4.8% จาก 33,592 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จากการน าไปช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุชัว่คราวซึง่สว่นใหญเ่ป็นเงนิฝากระยะสัน้กับสถาบันการเงนิและกองทนุ โดยมาจาก

ผลก าไรจากการด าเนนิงาน 

 การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ซึง่สว่นใหญเ่ป็นสนิทรัพยส์ าหรับโครงการไทยคม 8  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

สนิทรพัย ์ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  จ านวน 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ านวน 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม   

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 7,776 24.3% 8,005 23.8% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 9,503 29.7% 9,032 26.9% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ด าเนนิการ 

9,713 30.4% 11,227 33.4% 

ลกูหนีก้ารคา้ และรายไดค้า้งรบั  

ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 บรษัิทมยีอดลกูหนีก้ารคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิจ านวน 1,892 ลา้นบาท คดิเป็น 5.9% ของ

สนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลูกหนี้บคุคลภายนอกและลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีัดสว่นของยอดลกูหนี ้

94% และ 6% ตามล าดบั  

บรษัิทมกีารตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญูจ านวน 309 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 19.7% ของลูกหนี้การคา้ โดยสว่นใหญ่มา

จากการตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกคา้รายหนึ่งซึง่ปัจจุบันอยู่ภายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟูกจิการตามกฎหมาย 
สง่ผลใหค้า่เผือ่ฯ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 ซึง่มจี านวน 231 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 13.4% ของลกูหนี้การคา้ ทัง้นี้

ลกูหนีก้ารคา้ รายไดค้า้งรับ และลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 3/2559 ลดลง 187 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2558   

สภาพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 บรษัิทมอีัตราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน 2.77 เทา่ เพิม่จาก 1.83 ณ สิน้ปี 

2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุชัว่คราว ซึง่มาจากผลก าไรใน 9 เดอืนแรกของปี 2559  

 การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากการช าระคนืเงนิตน้ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 ทัง้หมดและเงนิกูย้มื

ระยะสัน้เพือ่ใชใ้นการช าระคา่ตอ่อายสุทิธใินการด าเนนิธรุกจิโทรคมนาคมของแอลทซีคีนืบางสว่น  

สทุธกิบั 

 การเพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของเงินกูส้ าหรับโครงการ

ดาวเทยีมไทยคม 6 และ 8 

 การลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จากการน าไปช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

บรษัิทมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 ทัง้ส ิน้ 9,503 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 471 ลา้นบาท 
หรอื 5.2% จาก 9,032 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การซือ้สนิทรัพยเ์พิม่ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 สทุธกิบั 

 คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ในเกา้เดอืนแรกของปี 2559  
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เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 10,194 ลา้นบาท ลดลง 1,556 ลา้นบาท หรอื 13.2% จาก 
11,750 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลักจากการช าระคนืเงนิตน้เกอืบทัง้หมดของเงนิกูย้มืระยะสัน้ ประกอบกับ

การประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มื จากการแข็งคา่ของคา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 18,984 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  873 ลา้นบาท หรือ 4.8% จาก 

18,111 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลักจากก าไรสะสมจ านวน 1,725 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกของปี 2559 
สุทธกิับการจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้ ือหุน้ของบริษัทและของซเีอสแอล จ านวน 712 ลา้นบาท และ 145 ลา้นบาท 

ตามล าดบั (ซแีอสแอลประกาศจา่ยเงนิปันผลทัง้สิน้จ านวน 250 ลา้นบาท ซึง่จ่ายใหบ้รษัิทย่อยของไทยคม 105 ลา้น

บาทและบคุคลภายนอก 145 ลา้นบาท)  

สง่ผลให ้ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 บรษัิทมอีตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.54 เทา่ ลดลงจาก 0.65 ณ สิน้ปี 2558  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทม ีเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน ในเกา้เดอืนแรกของปี 2559 ทัง้ส ิน้ 3,248 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 64 

ลา้นบาท หรอื 2.0% จาก 3,184 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกของปี 2558 จากก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ สทุธกิับรายไดจ้าก

การลงทนุและก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ในเกา้เดอืนแรกของปี 2559 จ านวนทัง้ส ิน้ 1,516 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิ

ลงทุนชั่วคราวซึง่เป็นเงนิฝากระยะสัน้กับสถาบันการเงนิและกองทุน และการจ่ายเงนิซือ้สนิทรัพยส์ าหรับโครงการ
ดาวเทยีมไทยคม 8  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในเกา้เดอืนแรกของปี 2559 จ านวน 2,360 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการช าระ
คนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 และการช าระคา่ตอ่อายุสทิธใินการด าเนนิธุรกจิโทรคมนาคม

ของแอลทซี ีรวมถงึการจา่ยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 ทัง้ส ิน้ 2,774 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ

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


