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1. ภำพรวม 

ในไตรมาส 2/2558 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้   
2,938 ลา้นบาท ลดลง 29 ลา้นบาท หรอื 1.0% จาก 2,967 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 จากการลดลงของรายได ้

จากธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2558 ทีผ่่านมา บรษัิทมรีายไดล้ดลง 136 ลา้นบาท 
หรือ 4.4% จาก 3,074 ลา้นบาท สาเหตหุลักจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป โดย

รายไดส้ว่นทีล่ดลงคอืรายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ซึง่เป็นการจ าหน่ายเป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลกูคา้  

บรษัิทมกี าไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่) จ านวน 572 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส 2/2557 จ านวน 74 ลา้น

บาท หรอื 14.9% และเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2558 ทีผ่่านมา บรษัิทมกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้จ านวน 32 ลา้นบาท 

หรอื 5.9% 

ในครึง่ปีแรกปี 2558 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 6,013 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 201 ลา้นบาท  

หรอื 3.5% จาก 5,812 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกปี 2557 จากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมโดยเฉพาะจากดาวเทยีม
ไทยคมแบบทั่วไป ประกอบกับสว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในการร่วมคา้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากสง่ผลใหบ้รษัิทมกี าไร

สทุธจิ านวนทัง้ส ิน้ 1,112 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัราการเตบิโต 24.0% เมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2557 

ในสว่นของงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 2/2558 ทัง้สิน้ 1,771 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21 ลา้นบาท หรอื 1.2% จาก 1,750 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 และครึง่ปีแรกปี 2558 บรษัิทมี

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 3,663 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 261 ลา้นบาท หรอื 7.6% จาก 3,402 ลา้นบาท
ส าหรับครึง่ปีแรกปี 2557  

  

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

ผลจัดอันดับ Top Fixed Satellite Service Operators ของบรษัิท SpaceNews สือ่หนังสอืพมิพร์ายสปัดาหแ์ละ
ออนไลน์ดา้นอุตสาหกรรมเกีย่วกับอวกาศ (Space Industry)  ประจ าปี 2557 บรษัิทไดรั้บการจัดอันดับใหอ้ยู่ใน

อันดับที ่ 8 ของโลกในดา้นของรายได ้เพิม่ขึน้สองอันดับจากอันดับที ่10 ในปี 2556 ซึง่เป็นผลจากจัดสง่ดาวเทยีม
ไทยคม 6 และ 7 ขึน้สูว่งโคจร และการเพิม่ขึน้ของอตัราการใชง้าน Utilization ของดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 

ผลการทบทวนอันดับเครดติองคก์รและตราสารหนี้ ประจ าปี 2558 โดยบรษัิททรสิเรทติง้ จ ากัด บรษัิทยังคงถูกจัด

อันดับทีร่ะดับ “A-” ตดิต่อกันเป็นปีทีส่อง โดยอันดับดังกล่าวสะทอ้นถงึความแข็งแกร่งของสถานะทางการตลาด 
โอกาสทางการเตบิโตจากความตอ้งการใชช้อ่งรับสง่สญัญาณดาวเทยีมทีเ่ตบิโตอย่างตอ่เนื่อง รวมถงึผลประกอบการ

ทีด่ใีนธุรกจิดาวเทยีม ในสว่นของแนวโนม้อันดับเครดติยังคงอยู่ที ่“Stable” หรอื “คงที”่ ซึง่สะทอ้นถงึความสามารถ
ในการแขง่ขนัและการรักษาผลงานด าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งเอาไวไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

บรษัิทยังคงด าเนินแผนกลยุทธด์า้นธุรกจิดว้ยการน าเสนอบรกิารสือ่สารผ่านดาวเทยีมแบบครบวงจร (End-to-End 
Solutions) ทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้ในอตุสาหกรรมสือ่และอตุสาหกรรมบรอดคาสต ์โดยเมือ่วันที ่10 

มถิุนายน 2558 ทีผ่่านมา บรษัิทไดพั้ฒนาเทคโนโลยแีละเปิดตัวการใหบ้รกิาร “2nd Screen” แอพพลเิคชั่นบน

สมารท์ดไีวซ ์(Smart Device) ทีส่รา้งมติใิหม่ใหก้ับการรับชมรายการโทรทัศน์หรอืภาพยนตร์ เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้และไลฟ์สไตลข์องผูช้มอย่างตอ่เนือ่ง 

โดยในวนัที ่16 กรกฎาคม 2558 สถานวีทิยโุทรทศันไ์ทยทวีสี ีชอ่ง 3 และ ชอ่ง 3 HD ไดเ้ริม่ออกอากาศทวีซีรีสีเ์รือ่ง 
กอสซปิ เกริ์ล ไทยแลนด ์จากการร่วมทุนสรา้งระหว่าง บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทอนิทัช       

โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) โดยถอืเป็นครัง้แรกทีส่ามารถใชบ้รกิาร “2nd Screen” แอพพลเิคชัน่บนสมารท์ดไีวซต์า่งๆ

เชน่ แท็บเล็ตหรอืสมารท์โฟน ขณะทีร่ายการก าลังออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยขอ้มูลทีเ่พิม่ขึน้มาในแอพพลเิคชั่น
จะมหีลากหลาย ไม่วา่จะเป็น การเรยีกดูภาพยนตรต์ามสัง่ การรับชมรายการในเวอรช์ั่นทีไ่ม่ไดอ้อกอากาศและฉาก

พเิศษ รวมถงึขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัละคร นักแสดงและเนื้อเรือ่ง ขณะเดยีวกันยังเปิดโอกาสใหผู้ช้มไดเ้พลดิเพลนิ
กับการเลน่เกม การตอบปัญหา การชอ้ปป้ิง และโครงขา่ยสงัคมออนไลน์ดว้ย โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่

ดงักลา่วผา่นทาง Apple Store และ Play Store  

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 บรษัิท ซเีอส ล๊อกซอนิโฟ จ ากัด (มหาชน) (ซเีอสแอล) ยังคงมกีารเตบิโตในสว่นของธุรกจิ

หลักในการใหบ้รกิารดา้นไอซที ีโดยมจี านวนฐานลูกคา้จากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตคุณภาพส าหรับลูกคา้องคก์ร 
(Leased line) เตบิโตเพิม่ขึน้ 2% จากไตรมาสกอ่น และการใหบ้รกิารศนูยค์อมพวิเตอร์ (Internet Data Center: 

IDC) การเตบิโตขึน้ 5%  
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บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากัด (ดทีวี)ี ยังคงมุ่งเนน้การขยายธุรกจิภายใตโ้ครงการ DTV Multi Dwelling Unit Project 

โดยน าเสนอการใหบ้รกิารแบบครบวงจรใหแ้กก่ลุม่ลกูคา้ คอนโดมเินียม อพารท์เมนท ์และโรงแรม ดว้ยผลติภัณฑท์ี่
หลากหลายและสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ ในสว่นของบรกิารแพลทฟอรม์ ดทีวียีังคงพัฒนา

แพลทฟอรม์และแอพพลเิคชัน่ใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้   

ธุรกจิบรกิำรโทรศพัท ์

ธุรกิจโทรศัพท์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัท ลาว                       
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด (แอลทีซี) ไดรั้บการต่ออายุส ิทธิในด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมในสาธารณรัฐ 

ประชาธปิไตยประชาชนลาวตอ่ไปอกี 25 ปี จากเดมิทีจ่ะสิน้สดุลงปี 2564 ขยายเป็นสิน้สดุปี 2589 โดยบรษัิทไดใ้ห ้

เงนิกูย้มืแก ่เชนนงิตัน อนิเวสเมน้ท ์พทีอี ีลมิเิต็ด (เชน) เพือ่ใชส้นับสนุนการช าระคา่ตอ่อายุสทิธใินการด าเนนิธุรกจิ
โทรคมนาคมของแอลทซี ีโดยการไดม้าซึง่สทิธดิงักลา่วจะเป็นการสรา้งความตอ่เนื่องในการด าเนนิธุรกจิของแอลทซีี

ในระยะยาว  

ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 แอลทซี ี มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวมทัง้ส ิน้ประมาณ 1,837,065 ราย เพิม่ขึน้

จาก 1,596,464 ราย ณ สิน้ไตรมาส 2/2557 และ 1,769,834 ราย ณ สิน้ไตรมาส 1/2558 ตามล าดับ และมสีว่นแบง่

ในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ป็นอันดับหนึ่ง คดิเป็น 49.52% ของตลาดรวมเพิ่มขึน้จาก 43.66% ณ สิน้ไตรมาส 
2/2557 และ 47.51% ณ สิน้ไตรมาส 1/2558 ตามล าดบั 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  ไตรมำส 
2/58 

 

ไตรมำส 
1/58 

 

ไตรมำส 
2/57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

QoQ YoY 
6 เดอืน 58 

 

6 เดอืน 57 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

YoY 

  (%) (%) (%) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,938 3,074 2,967 -4.4% -1.0% 6,013 5,812 3.5% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,757 1,859 1,686 -5.5% 4.2% 3,617 3,434 5.3% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 529 561 557 -5.7% -5.0% 1,091 1,103 -1.1% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน* 652 654 724 -0.3% -9.9% 1,305 1,275 2.4% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานกอ่น 
ดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา** 1,347 1,343 1,374 0.3% -2.0% 2,690 2,508 7.3% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 77 46 42 67.4% 83.3% 124 67 85.1% 

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 733 735 684 -0.3% 7.2% 1,468 1,266 16.0% 

ก าไรสทุธ ิ 618 588 556 5.1% 11.2% 1,206 1,023 17.9% 

ก ำไรสทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 572 540 498 5.9% 14.9% 1,112 897 24.0% 

ก าไรสทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญต่อ่หุน้ (บาท) 0.52 0.49 0.45 6.1% 15.6% 1.01 0.82 23.2% 

     * ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

     **    ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา = ก าไรจากการด าเนนิงาน + คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย    

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมในไตรมาส 2/2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,938 ลา้นบาท ลดลง 29 ลา้นบาท 
หรอื 1.0% จาก 2,967 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 และลดลง 136 ลา้นบาท หรอื 4.4% จาก 3,074 ลา้นบาท ใน

ไตรมาส 1/2558 อย่างไรก็ตามในครึง่ปีแรก บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 6,013 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 201 ลา้นบาท หรอื 3.5%  จาก 5,812 ลา้นบาท ในระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่นจากการเพิม่ขึน้ของรายได ้

จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้รกิำร 

ไตรมำส 
2/58 

 

ไตรมำส 
1/58 

 

ไตรมำส 
2/57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

58 
 

6 เดอืน 
57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2,160 2,309 2,158 -6.5% 0.1% 4,469 4,261 4.9% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 795 782 833 1.7% -4.6% 1,577 1,603 -1.6% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (17) (17) (24) 0.0% -29.2% (33) (52) -36.5% 

รวม 2,938 3,074 2,967 -4.4% -1.0% 6,013 5,812 3.5% 

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



 
 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร: THCOM                                                          

3 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งในไตรมาส 2/2558 ทัง้ส ิน้ 2,160 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2 
ลา้นบาท หรือ 0.1% จาก 2,158 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 จากธุรกจิการใหบ้ริการดาวเทยีมแบบทั่วไป  แต่

ลดลง 149 ลา้นบาท หรอื 6.5% จาก 2,309 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 สาเหตหุลักจากการรับรูร้ายไดจ้ากการ
ขายอปุกรณ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในไตรมาส 1/2558 ซึง่ในไตรมาส 2/2558 ไม่ไดม้รีายไดใ้น

สว่นนี ้

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและ
เกีย่วเนือ่ง 

ไตรมำส 
2/58 

 

ไตรมำส 
1/58 

 

ไตรมำส 
2/57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

%QoQ %YoY 6 เดอืน 58 
 

6 เดอืน 57 
(ปรบัปรงุใหม)่ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,142 1,280 1,115 -10.8% 2.4% 2,422 2,175 11.4% 

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 1,018 1,029 1,043 -1.1% -2.4% 2,047 2,086 -1.9% 

รายไดจ้ากการขาย 58 71 44 -18.3% 31.8% 129 124 4.0% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 960 958 999 0.2% -3.9% 1,918 1,962 -2.2% 

รวม 2,160 2,309 2,158 -6.5% 0.1% 4,469 4,261 4.9% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และดาวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหามาเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ข ึน้สูว่งโคจร 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไป ในไตรมาส 2/2558 มจี านวน 1,142 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 27 ลา้น

บาท หรอื 2.4% จาก 1,115 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้จากดาวเทยีมไทยคม 6 โดยเฉพาะรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิ

ตา่งๆ 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจากดาวเทยีมไทยคม 7 ซึง่เริม่รับรูต้ัง้แตป่ลายปี 2557 

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1/2558 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป ลดลง 138 ลา้นบาท 

หรอื 10.8% จาก 1,280 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- การขายอปุกรณ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในไตรมาส 1/2558 จ านวน 182 ลา้น

บาท ซึง่ในไตรมาสนี้ไม่มรีายไดใ้นสว่นนี้เนื่องจากเป็นการจ าหน่ายเป็นครัง้คราวตามความตอ้งการ

ของลกูคา้ สทุธกิบั 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 7  โดยอัตราการใชง้านหรอื Utilization 

ของดาวเทยีมไทยคม 7 เพิม่ขึน้จาก 30% ณ สิน้ไตรมาส 1/2558 เป็น 58% ณ สิน้ไตรมาส 
2/2558 

ในครึง่ปีแรกของปี 2558 บรษัิทมรีายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีมทั่วไปและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องรวมทัง้ส ิน้ 2,422 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 247 ลา้นบาท หรอื 11.4% จากรายไดร้วมในครึง่แรกของปี 2557 โดยมสีาเหตจุาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้จากดาวเทยีมไทยคม 6 จากการเตบิโตของธุรกจิบรอดคาสต ์ ซึง่

จ านวนชอ่งรายการโทรทศันบ์นดาวเทยีม ณ ต าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เพิม่ขึน้จาก 677 ชอ่ง
รายการ ณ สิน้ไตรมาส 2/2557 เป็นจ านวน 766 ชอ่งรายการ ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 ประกอบกบั  

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้จากดาวเทยีมไทยคม 7 

 รายไดจ้ากดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ ในไตรมาส 2/2558 จ านวน 1,018 ลา้นบาท ลดลง 25 ลา้น

บาท หรอื 2.4% จาก 1,043 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557  เนือ่งจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในไตรมาส 2/2558 ทีล่ดลง 39 ลา้นบาท หรอื 3.9% เป็นผลมาจากอัตรา

แลกเปลีย่นจากการทีค่า่เงนิบาทมกีารปรับตัวแข็งคา่ขึน้เทยีบกับคา่เงนิเหรยีญออสเตรเลยีและเยน
ตามล าดับ โดยเมือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชแ้บนดว์ธิโดยรวมในไตรมาส 2/2558 ยังคงเพิม่ขึน้

จากไตรมาส 2/2557 สทุธกิบั 

- รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 2/2558 เพิม่ขึน้ 14 ลา้นบาท หรอื 31.8% มสีาเหตหุลักจาก การ

เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร์ (UT) โดยเฉพาะในประเทศ

ออสเตรเลยี ญีปุ่่ น และ อนิเดยี   

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2558 รายไดจ้ากดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ลดลง 11 ลา้นบาท หรือ 

1.1% จาก 1,029 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของยอดขายอปุกรณ์สถานคีวบคมุเครอืขา่ยภาคพืน้ดนิ โดยการจ าหน่ายอปุกรณ์ดังกลา่ว

มลีักษณะเป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึง่จะท าใหย้อดจ าหน่ายต่างกันไปในแต่ละ
ไตรมาส สทุธกิบั 

- ยอดขายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร์ (UT) ทีเ่พิม่ขึน้  โดยในสว่นรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

แบนดว์ธิส าหรับไตรมาส 2/2558 ยังคงใกลเ้คยีงกบัไตรมาสทีผ่่านมา 
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ในสว่นของรายไดส้ าหรับงวดหกเดอืนแรกของปี 2558 เมือ่เปรียบเทยีบกับปี 2557 บรษัิทมรีายไดท้ัง้ส ิน้

จ านวน 2,047 ลา้นบาท ลดลง 39 ลา้นบาท หรอื 1.9% จาก 2,086 ลา้นบาทในงวดหกเดอืนแรกของปี 
2557 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดท้ีล่ดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิบาทกับสกลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยี
และเยน สทุธกิบัรายไดจ้ากแบนดว์ธิทีเ่พิม่ขึน้ในเอเชยีจากการใชป้รมิาณแบนดว์ธิทีย่ังคงเพิม่ขึน้ 

- การลดลงของยอดขายอปุกรณ์สถานคีวบคมุเครอืขา่ยภาคพืน้ดนิ สทุธกิบั 

- รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร์ (UT) โดยเฉพาะในประเทศ

ออสเตรเลยี และ ญีปุ่่ น   

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 2/2558 ทัง้ส ิน้ 795 ลา้นบาท ลดลง 38 ลา้นบาท 

หรอื 4.6% จาก 833 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดท้ีล่ดลงจากธรุกจิไอซทีขีองซเีอสแอลจ านวน 22 ลา้นบาท หรอื 3.7% จากการลดลงของรายไดจ้าก

การใหบ้รกิารโซลูชั่นไอซทีซีึง่เกดิจากขัน้ตอนและระยะเวลาสง่มอบงานของงานโปรเจค โดยในสว่นของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบวงจรเชา่ (Leased line) และการใหบ้รกิารศนูยข์อ้มูลคอมพวิเตอร์ 

(Internet Data Center: IDC) ยังคงมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

 การลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดหนา้เหลอืงของซเีอสแอลจ านวน 11 ลา้นบาท หรือ 

15.9% จากยอดขายโฆษณาทีล่ดลงตามแนวโนม้อตุสาหกรรมสิง่พมิพ ์

 รายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่อง

ซเีอสแอลทีล่ดลง 34 ลา้นบาท หรอื 24.1% สทุธกิบั  

 การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายและบริการของบริษัท แคมโบเดยีน ดทีีว ีเน็ตเวริ์ค จ ากัด (ซดีีเอ็น) 

จ านวน 31 ลา้นบาท หรือ 110.7% โดยเฉพาะจากการขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมในประเทศ

กมัพูชา  

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1/2558 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่เพิม่ขึน้ 13 ลา้นบาท หรอื 1.7% 

จาก 782 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารของซดีเีอ็นจ านวน 31 ลา้นบาท สทุธกิบั 

 การลดลงของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารจากซเีอสแอลและดทีวี ีในแตล่ะธรุกจิ 

ส าหรับรายไดร้วมหกเดอืนแรกของปี 2558 จากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่มจี านวนรวมทัง้ส ิน้ 1,577 ลา้นบาท 
ลดลง 26 ลา้นบาท หรอื 1.6% จากจ านวน 1,603 ลา้นบาทจากชว่งระยะเวลาเดยีวกันของปี 2557 โดยมสีาเหตหุลัก

จากการลดลงของ 

 รายไดจ้ากธรุกจิสือ่โฆษณาผา่นสมดุหนา้เหลอืงของซเีอสแอลจ านวน 37 ลา้นบาท หรอื 23.8% 

 รายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่อง

ซเีอสแอลจ านวน 63 ลา้นบาท หรอื 22.3% 

สทุธกิบัการเพิม่ขึน้ของ 

 รายไดจ้ากการขายและบรกิารของซดีเีอ็นจ านวน 38 ลา้นบาท หรอื  76.0% 

 รายไดจ้ากธุรกจิไอซทีขีองซเีอสแอล จ านวน 36 ลา้นบาท หรอื 3.2% จากการเตบิโตของการใหบ้รกิาร

อนิเทอร์เน็ตแบบวงจรเช่า (Leased line) และการใหบ้ริการศูนยข์อ้มูลคอมพวิเตอร์ (Internet Data 

Center: IDC)     

รายไดอ้ืน่ 

ในไตรมาส 2/2558 บรษัิทมรีายไดอ้ืน่จ านวนทัง้ส ิน้ 288 ลา้นบาท โดยสว่นใหญเ่ป็นก าไรจากการขายหุน้สามัญของ

บรษัิท  ซนิเนอรโ์ทน คอมมวินเิคชัน่ คอรป์อเรชัน่ (ซนิเนอรโ์ทน)  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทุนขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 2/2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,757 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 71 ลา้นบาท หรือ 

4.2% จาก 1,686 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนของธุรกจิดาวเทยีม สทุธกิับตน้ทุนที่
ลดลงของธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2558 บรษัิทมตีน้ทนุลดลง 102 ลา้นบาท หรือ 

5.5% จาก 1,859 ลา้นบาท 

ตน้ทนุรวมในงวดหกเดอืนแรกของปี 2558 มจี านวน 3,617 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 183 ลา้นบาท หรอื 5.3% จาก 3,434 

ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนแรกของปี 2557 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุขายและบรกิารของทัง้ธรุกจิบรกิารดาวเทยีม  
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
ไตรมำส 
2/58 

 

ไตรมำส 
1/58 

 

ไตรมำส 
2/57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

58 
 

6 เดอืน 
57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,271 1,384 1,184 -8.2% 7.3% 2,655 2,500 6.2% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 500 491 529 1.8% -5.5% 991 988 0.3% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (14) (16) (27) -12.5% -48.1% (29) (54) -46.3% 

รวม 1,757 1,859 1,686 -5.5% 4.3% 3,617 3,434 5.3% 

* ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการขายและใหบ้รกิารโดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากัด (ดทีวี)ี บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากัด    (ซดีเีอ็น) และ
บรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,271 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 87 
ลา้นบาท หรอื 7.3% จาก 1,184 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารทัง้ดาวเทยีม 

ไทยคมแบบทัว่ไป และตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสแรกของปี 2558 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องลดลง 113 ลา้นบาท 

หรือ 8.2% จาก 1,384 ลา้นบาท จากการลดลงของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปโดยเฉพาะ

ตน้ทนุจากการขายอปุกรณ์  

ตน้ทุนรวมในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2558 เพิม่ขึน้ไปในทศิทางเดยีวกับตน้ทนุในไตรมาส 2/2558 โดยเพิม่ขึน้จาก

ดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์   

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและ
เกีย่วเนือ่ง 

ไตรมำส 
2/58 

 

ไตรมำส 
1/58 

 

ไตรมำส 
2/57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

58 
 

6 เดอืน 
57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 597 713 533 -16.3% 12.0% 1,310 1,181 10.9% 

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 674 671 651 0.4% 3.5% 1,345 1,319 2.0% 

รวม 1,271 1,384 1,184 -8.2% 7.3% 2,655 2,500 6.2% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และดาวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหามาเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ข ึน้สูว่งโคจร 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในไตรมาส 2/2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 597 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

64 ลา้นบาท หรอื 12.0% จาก 533 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

- ตน้ทนุคา่บรกิารและคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากดาวเทยีมไทยคม 6 

- ค่าเสือ่มราคาและตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการของดาวเทียมไทยคม 7 ภายใตใ้บอนุญาต
ประกอบกจิการโทรคมนาคม ใหแ้กค่ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแหง่ชาตติามรายได ้   

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปลดลง 116 ลา้นบาท หรือ 
16.3% จาก 713 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจากการลดลงของ 

- ตน้ทนุคา่อปุกรณ์ทีข่ายใหก้ับผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในไตรมาส 1/2558 ซึง่ในไตร
มาส 2/2558 ไมม่ตีน้ทนุในสว่นนี ้ 

สทุธกิบัการเพิม่ขึน้ของ 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการภายใตใ้บอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ใหแ้ก่

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิตามรายไดท้ี่

เพิม่ขึน้ของดาวเทยีมไทยคม 7  

และเมือ่เปรียบเทยีบครึง่ปีแรกของปี 2558 กับปี 2557 บรษัิทมตีน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบ

ทัว่ไปรวมทัง้ส ิน้ 1,310 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 129 ลา้นบาท หรอื 10.9%  จากการเพิม่ขึน้ของ 

- ตน้ทนุคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการฯจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของดาวเทยีมไทยคม 6 และ 7  

- คา่เสือ่มราคาจากดาวเทยีมไทยคม 6 และไทยคม 7 สทุธกิับตน้ทนุคา่เชา่ดาวเทยีมจากการจัดหา

ดาวเทยีมชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร 

- ตน้ทนุคา่อุปกรณ์ทีข่ายใหก้ับผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีเ่พิม่ขึน้จากยอดขายอุปกรณ์

ใหก้บัผูป้ระกอบการโทรทศัน์ผา่นดาวเทยีม  

 ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 2/2558 มจี านวน 674 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 23 ลา้นบาท หรอื 3.5% จาก 651 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตามการ

เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิ 
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- ตน้ทนุการขายอปุกรณ์ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร ์

(UT) ในประเทศออสเตรเลยี ญีปุ่่ น และ อนิเดยี ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 

เมื่อเปรียบเทยีบกับไตรมาส 1/2558 ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 

2/2558 เพิม่ขึน้ 3 ลา้นบาท หรือ 0.4% จาก 671 ลา้นบาท มสีาเหตุจากเพิม่ขึน้ของตน้ทนุอุปกรณ์ผูใ้ช ้

ปลายทางไอพสีตาร ์(UT) ตามการเพิม่ขึน้ของยอดขาย   

ในงวดหกเดอืนแรกของปี 2558 บริษัทมตีน้ทุนในสว่นของดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) จ านวนรวม 
1,345 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 26 ลา้นบาท หรอื 2% จาก 1,319 ลา้นบาทในงวดหกเดอืนแรกของปี 2557 โดย

เพิม่ขึน้จาก 

- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตามการ
เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิ 

- ตน้ทนุขายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร ์(UT) ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้  
สทุธกิบั 

- การลดลงของตุน้ทนุยอดขายอปุกรณ์สถานคีวบคมุเครอืขา่ยภาคพืน้ดนิ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 2/2558  มจี านวนทัง้ส ิน้ 500 ลา้นบาท ลดลง 29 ลา้นบาท หรอื 

5.5% จาก 529 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีองซเีอสแอล จ านวน 28 ลา้นบาท หรอื 7.1% ตามการลดลง

ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโซลชูัน่ไอซที ี

 การลดลงของตน้ทุนจากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดหนา้เหลอืงของซเีอสแอลจ านวน 9 ลา้นบาท หรือ 

29.0%  

 ตน้ทนุการขายและบรกิารของดทีวีทีีล่ดลง 10 ลา้นบาท หรอื 50.0% จากการบรหิารตน้ทนุใหส้อดคลอ้งกับ

รายได ้ 

สทุธกิบั 

 ตน้ทนุจากธรุกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่อง

ซเีอสแอลทีเ่พิม่ขึน้ 8 ลา้นบาท หรอื 13.1% จากตน้ทนุคา่คอนเทนตท์ีเ่พิม่ขึน้  

 ตน้ทนุจากการขายและบรกิารของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท หรอื 45.8% ตามการเพิม่ขึน้ของยอดขาย 

เปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา ตน้ทุนการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 2/2558 เพิม่ขึน้ 9 ลา้นบาท 

หรอื 1.8% จาก 491 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 ตน้ทุนการขายและบรกิารของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท ตามการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายชุด

อปุกรณ์  

เมือ่เปรยีบเทยีบตน้ทนุรวมครึง่ปีแรกของธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปี 2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 991 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 3 ลา้นบาท หรอื 0.3% มสีาเหตจุาก 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดา้นไอซที ีจ านวน 20 ลา้นบาท หรอื 27.0% ตามการเตบิโตของรายได ้

 การเพิ่มขึน้ของตน้ทุนจากธุรกจิการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพท์และการใหบ้ริการเสริมบน

โทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องซเีอสแอลทีเ่พิม่ขึน้ 19 ลา้นบาท หรอื 16.3% จากตน้ทนุคา่คอนเทนตท์ีเ่พิม่ขึน้ 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการขายและบรกิารของซดีเีอ็น จ านวน 17 ลา้นบาท หรอื 39.5%  

สทุธกิบั 

 การลดลงของตน้ทุนจากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดหนา้เหลอืงของซเีอสแอลจ านวน 20 ลา้นบาท หรือ 

31.2%  

 ตน้ทนุทีล่ดลงของดทีวี ีจ านวน 33 ลา้นบาท หรอื 66.0% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 2/2558 รวม

ทัง้ส ิน้ 529 ลา้นบาท ลดลง 28 ลา้นบาท หรอื 5.0% จาก 557 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 มสีาเหตหุลักจากการ

ลดลงของ 

 คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมัยของธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

สทุธกิบั  

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม 



 
 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร: THCOM                                                          

7 

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2558 SG&A ในไตรมาส 2/2558 ลดลง 32 ลา้นบาท หรอื 5.7% จาก 561 ลา้นบาท 
มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม 

สทุธกิบั  

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ส าหรับหกเดอืนแรกของปี 2558 บรษัิทม ีSG&A จ านวนรวม 1,091 ลา้นบาท ลดลง 12 ลา้นบาท หรอื 1.1 % จาก 
1,103 ลา้นบาท ในหกเดอืนแรกของปี 2557 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมัยของธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ของธรุกจิดาวเทยีม 

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม 

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ

ในไตรมาส 2/2558 บรษัิทมผีลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นสทุธทิัง้ส ิน้ 202 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการขาดทนุ

จากอัตราแลกเปลีย่นจากการประเมนิมูลคา่ใหม่ในรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 จากการออ่น
ตวัของคา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐฯ  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 82 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 ลดลง 13 ลา้นบาท หรือ 13.7% จาก 95 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 2/2557 มสีาเหตหุลักจากอัตราดอกเบีย้เฉลีย่ของหุน้กูร้ะยะยาวทีล่ดลง รวมทัง้การลดลงของเงนิกูร้ะยะยาว
ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในไตรมาส 2/2558 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 77 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 35 ลา้น
บาท หรือ 83.3% จาก 42 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 มสีาเหตุหลักจาก สว่นแบ่งรายไดจ้ากการขายและบรกิาร

ของแอลทซีทีีเ่พิม่ขึน้จาก 265 ลา้นบาทในไตรมาสที ่2/2557 เป็น 324 ลา้นบาทในไตรมาสที ่2/2558 เนือ่งมาจาก 

 รายไดจ้ากการขายเครือ่งโทรศพัทไ์รส้าย (Fixed Wireless Handset) และ SIM Card ทีเ่ตบิโตขึน้ 

 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ระบบ Prepaid และ Postpaid อันเป็นผลมาจากการ

เพิม่ขึน้ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทไ์รส้าย Fixed Wireless ทีเ่พิม่ขึน้ 

 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนดไ์รส้าย HSPA  

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทเ์พิม่ขึน้ 31 ลา้น

บาท หรอื 67.4% จาก 46 ลา้นบาท จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้าย Fixed Wireless และ
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนดไ์รส้าย HSPA ประกอบกบัการบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

รวมสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุร่วมคา้ในธรุกจิโทรศพัทใ์นงวดหกเดอืนแรกของปี 2558 ทัง้สิน้ 124 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
57 ลา้นบาท  หรอื 85.1% จากรายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้เป็นอยา่งมาก 

ภำษเีงนิได ้

ในไตรมาส 2/2558 บรษัิทบันทกึภาระภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 115 ลา้นบาท ลดลง 14 ลา้นบาท หรอื 10.8% 

จาก 129 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557  

ก ำไรสทุธ ิ

บรษัิทมกี าไรสทุธสิ าหรับงวดจ านวน 618 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 เพิม่ขึน้ 62 ลา้นบาท หรอื 11.2% จาก 556 

ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 และเพิม่ขึน้ 30 ลา้นบาท หรอื 5.1% จากไตรมาสทีผ่่านมา สง่ผลใหก้ าไรสทุธสิว่นที่
เป็นของบรษัิทใหญ่มจี านวน 572 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.52 บาทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 74 ลา้นบาทหรอื 14.9% จาก 

498 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 และเพิม่ขึน้ 32 ลา้นบาท 5.9% จาก 540 ลา้นบาทจากไตรมาสทีผ่่านมา จาก 

ก าไรจากการขายหุน้ซนิเนอร์โทน และ ผลประกอบการทีเ่ตบิโตขึน้มากของแอลทซี ีสทุธกิับผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลีย่น  
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4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 31,805 ลา้นบาท ลดลง 83 ลา้นบาท หรอื 0.3% จาก 31,888 ลา้น
บาท ณ สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 ค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 

 การลดลงของเงนิลงทนุชัว่คราวจากการขายหุน้ซนิเนอรโ์ทนประกอบกับมูลคา่ของหุน้คงเหลอืของซนิเนอร์

โทนทีล่ดลงจากการประเมนิมลูคา่ใหมต่ามราคาตลาด  

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์ 30 มถินุำยน 2558 31 ธนัวำคม 2557 

      (ปรบัปรงุใหม)่ 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 7,606 23.9% 7,072 22.2% 

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 1,241 3.9% 1,083 3.4% 

อาคารและอปุกรณ ์ 8,579 27.0% 8,353 26.2% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 12,246 38.5% 13,249 41.5% 

ลกูหนีก้ำรคำ้ รำยไดค้ำ้งรบั และลกูหนีอ้ ืน่ 

ณ วันที ่ 30 มถิุนายน 2558 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ1,765 ลา้นบาท คดิเป็น 5.5% ของ

สนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลูกหนี้บคุคลภายนอกและลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีัดสว่นของยอดลกูหนี ้

93.7% และ 6.3% ตามล าดบั  

บริษัทมีการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 255 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 16.4% ของลูกหนี้การคา้ เพิ่มขึน้จาก 

16.0% ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 โดยลกูหนีก้ารคา้ รายไดค้า้งรับ และลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิณ วันที ่30 มถิุนายน 2558 
เพิม่ขึน้ 85 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2557 จากลกูหนีก้ารคา้ส าหรับธรุกจิดาวเทยีม และ อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 บรษัิทมอีตัราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี้สนิหมุนเวยีน 1.90 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 1.77 เทา่ ณ 

สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

 การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

สทุธกิบั 

 การลดลงของเงนิทุนชั่วคราวจากการขายหุน้ซนิเนอร์โทนและมูลค่าของหุน้คงเหลอืของซนิเนอร์โทนที่

ลดลงจากการประเมนิมลูคา่ใหมต่ามราคาตลาด 

เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 

บริษัทบันทกึเงินลงทุนในธุรกจิโทรศัพท์โดยวธิีส่วนไดเ้สยีในเชนซึง่ถือหุน้ในแอลทีซี ในรายการเงินลงทุนใน       

การร่วมคา้ โดย ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 บรษัิทมเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมทัง้ส ิน้ 1,241 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 158 ลา้นบาท 

หรอื 14.5% จาก 1,083 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 เนื่องจากการรับรูส้ว่นแบง่ก าไรสทุธจิากเงนิลงทุนตามสดัสว่น
จ านวน 124 ลา้นบาท และก าไรจากปรับปรุงการแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศจ านวน 35 ลา้นบาท 
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อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมีอาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 ทัง้ส ิน้ 8,579 ลา้นบาท ลดลง 226 ลา้นบาท หรือ 
2.7% จาก 8,353 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ในครึง่ปีแรกของปี 2558  

สทุธกิบั 

 การซือ้สนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้งส าหรับดาวเทยีมไทยคม 8 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการสทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 2/2558 ทัง้สิน้ 12,246 ลา้นบาท 
ลดลง 1,003 ลา้นบาท หรือ 7.5% จาก ณ สิน้ปี 2557 ทีม่จี านวนทัง้ส ิน้ 13,249 ลา้นบาท มสีาเหตุจากค่าตัด

จ าหน่ายในงวดหกเดอืนแรกของปี 2558 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 10,602 ลา้นบาท ลดลง 499 ลา้นบาท หรอื 4.4% จาก 11,101 

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 

 การจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ของซเีอสแอล และเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 

สทุธกิบั 

 ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการออ่นคา่ของสกลุเงนิบาทตอ่สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ           

ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 17,317 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 32 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกับ ณ สิน้ปี 
2557 มสีาเหตหุลกัจากก าไรสะสมสทุธจิ านวน 1,112 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2558 สทุธกิับ การจ่ายเงนิปันผล

ใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจ านวน 712 ลา้นบาท และผลจากการประเมนิมลูคา่ใหมข่องหุน้ซนิเนอรโ์ทน 

จากการลดลงของเงนิกูย้มืและการเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 ท าใหบ้รษัิทมอีัตราสว่นเงนิ

กูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.61 เทา่ ลดลงจาก 0.64 ณ สิน้ปี 2557  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน ในครึง่ปีแรกปี 2558 ทัง้ส ิน้ 2,709 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 160 
ลา้นบาท หรอื 6.2% จาก 2,549 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกปี 2557 โดยมสีาเหตุหลักจากก าไรจากการด าเนนิงานที่

เพิ่มขึน้ในครึ่งปีแรกปี 2558 สุทธกิับการเพิม่ขึน้ของเงนิสดทีใ่ชไ้ปจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนี้สนิ

ด าเนนิงาน  

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ ในครึง่ปีแรกปี 2558 จ านวนทัง้ส ิน้ 299 ลา้นบาท โดยมากเป็น 

 เงนิสดจา่ยส าหรับซือ้สนิทรัพยเ์พิม่เตมิส าหรับดาวเทยีมไทยคม 8  

สทุธกิบั 

 เงนิสดรับจากการขายหุน้ซนิเนอรโ์ทน 

 การใชค้นืเงนิกูย้มืจากบรษัิทย่อยและการร่วมคา้  

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในครึง่ปีแรกปี 2558 จ านวน 1,563 ลา้นบาท โดยมากเป็นการช าระเงนิ

กูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิส าหรับส าหรับซือ้สนิทรัพย์โครงการดาวเทยีมไทยคม 8 การช าระเงนิกูร้ะยะยาว
ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิท  

บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถินุายน 2558 ทัง้ส ิน้ 3,616 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ

ทางดา้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอยา่งของค าทีใ่ชใ้นการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”  เป็น

ตน้   แมว้า่ประมาณการดังกลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกล่าว

จะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


