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1. ภำพรวม 

ในไตรมาส 3/2558 บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 3,147 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 209 ลา้นบาท หรอื 7.1% จาก 2,938 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2558 และ เพิม่ขึน้ 116 ลา้นบาท 

หรอื 3.8% จาก 3,031 ลา้นบาทในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และส าหรับงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2558 บรษัิทมี
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 9,159 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 316 ลา้นบาท หรือ 3.6% จาก 8,843 ลา้นบาท 

ในปี 2557 จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของทัง้รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีม และการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่จ านวน 265 ลา้นบาท ลดลง 307 ลา้นบาท หรอื 53.7% จาก 572 ลา้น

บาทในไตรมาส 2/2558 และเมือ่เปรียบเทยีบไตรมาส 3/2557 บรษัิทมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ลดลง  

14 ลา้นบาท หรอื 5.0% จาก 279 ลา้นบาทในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และส าหรับงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2558 
บรษัิทมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่จ านวน 1,377 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 201 ลา้นบาท หรอื 17.1% จาก 1,176 

ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2557 

สาเหตุหลักที่ก าไรสุทธิในไตรมาส 3/2558 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2558 และไตรมาส 3/2557 มาจาก

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นจากการออ่นตัวของคา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐฯ  สง่ผลใหบ้รษัิทมผีลขาดทนุ

จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธหิลงัหักภาษีจ านวน 444 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่มาจากการประเมนิมูลคา่ใหม่ในรายการเงนิ
กูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 รวมทัง้เงนิกูย้มืทีบ่รษัิทเชนนงิตัน อนิเวสเมนท ์พทีอี ีลมิเิต็ด กูย้มืเพือ่การ

สนับสนุนการตอ่อายสุทิธใินการด าเนนิธุรกจิโทรคมนาคมของบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากัด (แอลทซี)ี ซึง่
ถอืเป็นการลงทุนเพื่อสรา้งความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิของแอลทซีใีนระยะยาว โดยแมว้่าในไตรมาส 3/2558 

บรษัิทไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากอัตราแลกเปลีย่น แตบ่รษัิทยังคงมรีายไดอ้ืน่ๆเป็นสว่นเสรมิ เชน่ รายไดจ้ากการ
ขายเงนิลงทนุใน บรษัิทซนิเนอรโ์ทน คอมมวินเิคชัน่ คอรป์อเรชัน่ เป็นตน้  

ทัง้นี้ เมื่อพิจารณาก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกตขิองบริษัท โดยไม่รวมส่วนของก าไร (ขาดทุน) จากอัตรา

แลกเปลี่ยน  ก าไรจากการขายเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยม บริษัทมีก าไรสุทธิจากการ
ด าเนนิงานปกตเิป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 645 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 126 ลา้นบาท หรือ 24.3% จาก 519 ลา้นบาทในไตรมาส 

2/2558 และเพิม่ขึน้ 163 ลา้นบาท หรอื 33.8% จาก 482 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2557 และส าหรับงวดเกา้เดอืนแรก
ของปี 2558 บรษัิท มกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกต ิจ านวน 1,652 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 301 ลา้นบาท หรอื 22.3% 

จาก 1,351 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนของปี 2557 

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

บรษัิทประกาศแตง่ตัง้ นายไพบลูย ์ภานุวัฒนวงศ ์ใหด้ ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูม้อี านาจ 

ลงนามผกูพันบรษัิท มผีลตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2558 โดยนางศภุจ ีสธุรรมพันธุ ์จะด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาเพือ่ใหก้าร
สนับสนุนประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารในชว่งเปลีย่นผ่านระหวา่งวันที ่1 ตลุาคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 เพือ่ใหก้ารด าเนนิ

ธรุกจิเป็นไปโดยตอ่เนือ่ง  

เมือ่วันที ่17 สงิหาคม 2558 ทีผ่่านมา กระทรวงกลาโหมและบรษัิทไดล้งนามบันทกึความร่วมมอืดา้นการสือ่สาร
ดาวเทยีม โดยความร่วมมอืดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ร่วมกันเสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาขดีความสามารถทางดา้น

การสือ่สารผ่านดาวเทยีม รวมถงึการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินโครงการดาวเทยีมสือ่สารร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ซึง่จะชว่ยเพิ่มขดีความสามารถทัง้ในดา้นก าลังพล เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อให ้

สามารถน าประโยชน์ไปใชใ้นการปฏบิัตภิารกจิทางดา้นความมั่นคงและภารกจิอืน่ๆของภาครัฐ ซึง่จะเป็นประโยชน์

สงูสดุของประเทศตอ่ไป 

บริษัทไดรั้บคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใหเ้ป็น “หุน้ยั่งยืน” โดยอยู่ในรายชื่อ Thailand 

Sustainability Investment 2015 บรษัิทเป็นหนึง่ในบรษัิทจดทะเบยีนทีส่ามารถผ่านเกณฑก์ารประเมนิดว้ยความ
ยั่งยนื ตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRIs) โดยพจิารณาจากขอ้มูลการด าเนนิงานทัง้ 3 ดา้นของ 

ESG ไดแ้ก ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภบิาล อกีทัง้บรษัิทยังไดรั้บการจัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 50 อันดับแรกของ

บรษัิทจดทะเบยีนในไทยทีไ่ดรั้บคะแนน ASEAN CG Scorecard สงูสดุประจ าปี 2557 โดยอยู่ในกลุม่ทีไ่ดรั้บคะแนน
ตัง้แต ่90 คะแนนขึน้ไป ถอืเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพของการบรหิารงาน และคณุภาพในการก ากับดแูล

กจิการของบรษัิท 

นอกจากนี ้บรษัิทยังสามารถรักษามาตรฐานการก ากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทยในระดับ “ดเีลศิ” ตอ่เนื่องกัน

เป็นปีที ่3 (2556 – 2558) จากผลการส ารวจการก ากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทยประจ าปี 2558 ของสมาคม
สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย หรอื IOD (Thai Institute of Directors Association) โดยการสนับสนุนจาก

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษัิทเป็น 1 ใน 55 บรษัิทจดทะเบยีนทีไ่ดรั้บการจัดอันดับดังกลา่ว จากการ

ส ารวจบรษัิทจดทะเบยีนทัง้ส ิน้รวม 588 แหง่  
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ธุรกจิบรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิท ซเีอส ลอ๊กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซเีอสแอล) ยังคงมกีารเตบิโตในสว่นของธุรกจิหลักในการใหบ้รกิารดา้น
ไอซที ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสว่นบรกิารดา้นศนูยข์อ้มูลอนิเทอร์เน็ต (Internet Data Center: IDC) บรกิารดา้น   

ไอซทีโีซลชูัน่และคลาวดค์อมพวิเตอร ์(ICT Solution) 

ในส่วนของธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง บริษัท เทเลอนิโฟ มีเดยี จ ากัด (มหาชน) (ทเีอ็มซี)      

ใหค้วามส าคัญกับการมุ่งเนน้การจัดพมิพแ์ละแจกจ่ายสิง่พมิพโ์ฆษณาใหม่ๆแบบเจาะเฉพาะกลุ่มมากขึน้เพือ่ชดเชย
รายไดจ้ากการขายโฆษณาในสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืงหลักทีล่ดลง อาทเิชน่ “อร่อย”, “Factory Guide”, “Machine 

Parts & Hardware Tools”, “Builder & Construction Guide” เป็นตน้ โดยสือ่สิง่พมิพด์ังกลา่วไดรั้บการตอบรับเป็น

อยา่งด ีเนือ่งจากสามารถเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ 

ธุรกจิบรกิำรโทรศพัท ์

ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากัด (แอลทซี)ี ยังมผีลประกอบการและฐานลกูคา้เตบิโต
ขึน้ตามล าดับ โดยมสีว่นแบง่ในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึง่ คดิเป็น 51.02% ของตลาดรวม เพิม่ขึน้จาก 

49.52% ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 และ 45.39% ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 ตามล าดับ โดยไตรมาสนี้ถอืเป็นไตรมาสแรก

ทีแ่อลทซีมีีส่วนแบ่งตลาดเกนิกว่า 50% ทัง้นี้แอลทซีมีีจ านวนผูใ้ชบ้ริการโทรศัพทใ์นระบบรวมทัง้ส ิน้ประมาณ 
1,891,640 ราย เพิม่ขึน้จาก 1,837,065 ราย ณ สิน้ไตรมาส 2/2558 และ 1,617,493 ราย ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 

ตามล าดบั 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

    จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  ไตรมำส 
3/58 

 

ไตรมำส 
2/58 

 

ไตรมำส 
3/57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

QoQ YoY 9 เดอืน 
58 

 

9 เดอืน 
57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

YoY 

  (%) (%) (%) 

  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,147 2,938 3,031 7.1% 3.8% 9,159 8,843 3.6% 

  ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,824 1,757 1,788 3.8% 2.0% 5,440 5,222 4.2% 

  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 507 529 1,144 -4.2% -55.7% 1,597 2,247 -28.9% 

  ก าไรจากการด าเนนิงาน* 816 652 99 25.2% 724.2% 2,122 1,374 54.4% 

  ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่น 
  ดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา** 

1,514 1,347 1,301 12.4% 16.4% 4,204 3,809 10.4% 

  สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุใน               
  การรว่มคา้ 

(13) 77 45 -116.9% -128.9% 110 112 -1.8% 

  ก าไรส าหรับงวด 315 618 10 -49.0% 3,050.0% 1,521 1,033 47.2% 

  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของสว่น              
  ไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 

50 46 (269) 8.7% -118.6% 144 (142) -201.4% 

  ก าไรสทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ 265 572 279 -53.7% -5.0% 1,377 1,176 17.1% 

  ก าไรสทุธ ิตอ่หุน้ (บาท) 0.24 0.52 0.25 -53.8% -4.0% 1.26 1.07 17.8% 

  รายการอืน่ๆ*** (380) 53 (203) -817.0% 87.2% (275) (175) 57.1% 

  ก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนปกต*ิ** 645 519 482 24.3% 33.8% 1,652 1,351 22.3% 

  ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกตติอ่หุน้  
  (บาท) 

0.59 0.47 0.44 24.3% 33.8% 1.51 1.23 22.3% 

     * ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

     **    ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา = ก าไรจากการด าเนนิงาน + คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 
     ***      ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกต ิ= ก าไรสทุธซิ ึง่ไมร่วมผลกระทบจากรายการอืน่ๆ ซึง่ไดแ้ก ่ผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่

ความนยิม และก าไรจากการขายเงนิลงทนุ (ตัวเลขรายการอืน่ๆดังกลา่วเป็นตัวเลขสทุธหิลังภาษี) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในไตรมาส 3/2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 3,147 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 209 ลา้นบาท 

หรอื 7.1% จาก 2,938 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2558 และ เพิม่ขึน้ 116 ลา้นบาท หรอื 3.8% จาก 3,031 ลา้นบาทใน

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นของทัง้รายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียม และการใหบ้ริการ
อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ในเกา้เดอืนแรกของปี 2558 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 9,159 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 316 ลา้นบาท 
หรอื 3.6% จาก 8,843 ลา้นบาทในปี 2557 จากธรุกจิดาวเทยีม และอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้รกิำร 

ไตรมำส 
3/58 

 

ไตรมำส 
2/58 

 

ไตรมำส 
3/57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

58 
 

9 เดอืน 
57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง 2,303 2,160 2,287 6.6% 0.7% 6,772 6,549 3.4% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 862 795 771 8.4% 11.8% 2,439 2,374 2.7% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (18) (17) (27) 5.9% -33.3% (52) (80) -35.0% 

รวม 3,147 2,938 3,031 7.1% 3.8% 9,159 8,843 3.6% 

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

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 3/2558 ทัง้ส ิน้ 2,303 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
143 ลา้นบาท หรอื 6.6% จาก 2,160 ลา้นบาทในไตรมาสทีผ่่านมา จากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป และ

จากดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และเพิม่ขึน้ 16 ลา้นบาท หรอื 0.7% จาก 2,287 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2557 
จากธรุกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไป 

เปรียบเทยีบรายไดจ้ากเกา้เดอืนแรกของปี 2558 กับปีทีผ่่านมา รายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทยีมและธุรกจิที่

เกีย่วเนือ่งยังคงเตบิโตขึน้ โดยเพิม่ขึน้ 223 ลา้นบาท หรอื 3.4% เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากดาวเทยีม
ไทยคมแบบทัว่ไป 

  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม  
  และธุรกจิเก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมำส 
3/58 

 

ไตรมำส 
2/58 

 

ไตรมำส 
3/57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

%QoQ %YoY 9 เดอืน 58 
 

9 เดอืน 57 
(ปรบัปรงุใหม)่ %YoY 

  ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,243 1,142 1,130 8.8% 10.0% 3,665 3,306 10.9% 

  ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  1,060 1,018 1,157 4.1% -8.4% 3,107 3,243 -4.2% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 1,005 960 999 4.7% 0.6% 2,924 2,961 -1.2% 

รายไดจ้ากการขาย 55 58 158 -5.2% -65.2% 183 282 -35.1% 

  รวม 2,303 2,160 2,287 6.6% 0.7% 6,772 6,549 3.4% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และดาวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหามาเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ข ึน้สูว่งโคจร 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป ในไตรมาส 3/2558 มจี านวน 1,243 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 101 

ลา้นบาท หรอื 8.8% จาก 1,142 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 และ เพิม่ขึน้ 113 ลา้นบาท หรอื 10.0% 

จาก 1,130 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทยีมไทยคม 7 ทีเ่พิ่มขึน้จากอัตราการใชง้าน หรือ Utilization ที่

เตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 

ในเกา้เดอืนแรกของปี 2558 บรษัิทมรีายไดจ้ากธรุกจิดาวเทยีมทั่วไปและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องรวมทัง้ส ิน้ 3,665 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 359 ลา้นบาท หรอื 10.9% จาก 3,306 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกของปี 2557 โดยมี

สาเหตจุาก 
- การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมตามการเตบิโตของธุรกิจ 

บรอดคาสต ์และการเปิดใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 7  โดย ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 มชีอ่งรายการ
โทรทัศน์บนดาวเทยีม ณ ต าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก จ านวน 774 ช่องรายการ (648 ช่อง

รายการประเภทความคมชัดปกต ิและ 126 ชอ่งรายการประเภทความคมชัดสงู) เพิม่ขึน้จาก 683 

ชอ่งรายการ (567 ชอ่งรายการประเภทความคมชดัปกต ิและ 116 ชอ่งรายการประเภทความคมชดั
สงู) ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการโทรทศัน์ผา่นดาวเทยีมโดยเฉพาะใน
ไตรมาส 1/2558 ทีผ่่านมา 

 รายไดจ้ากดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 3/2558 จ านวน 1,060 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 42 ลา้น

บาท หรอื 4.1% จาก 1,018 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558  เนือ่งจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในไตรมาส 3/2558 ทีเ่พิม่ขึน้ 45 ลา้นบาท หรอื 4.7% จาก 960 ลา้นบาท 

ในไตรมาสทีผ่่านมา มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิในประเทศ 

อนิเดยี และ พมา่ รวมทัง้สว่นแบง่รายไดจ้ากการขายแบนดว์ธิในประเทศจนี สทุธกิับการลดลงของ
รายไดจ้ากประเทศออสเตรเลยี ซึง่เป็นผลจากอัตราแลกเปลีย่นจากการทีค่า่เงนิบาทมกีารปรับตัว

แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญออสเตรเลีย โดยปริมาณการใชแ้บนด์วิธโดยรวมของ
ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 อยู่ที ่57.5% ยังคงเพิม่ขึน้จาก ณ สิน้  

ไตรมาส 2/2558 ซึง่อยูท่ี ่57.0% สทุธกิบั 
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- รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 3/2558 ทีล่ดลง 3 ลา้นบาท หรอื 5.2% จาก 58 ลา้นบาท มสีาเหตุ

หลักจากการลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่ายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทาง (UT) โดยเฉพาะในประเทศ
ออสเตรเลยี อนิเดยี และพมา่ สทุธกิบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้จากประเทศญีปุ่่ น และประเทศไทย 

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3/2557 รายไดจ้ากดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ลดลง 97 ลา้นบาท หรือ 
8.4% จาก 1,157 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดจ้ากการขายทีล่ดลง 103 ลา้นบาท หรอื 65.2% จาก 158 ลา้นบาท จากการลดลงของการ
ขายชดุอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทาง (UT) ตามกลยุทธ ์Open Access Platform (OAP) ของบรษัิท ซึง่

เป็นการเปิดโอกาสใหผู้จั้ดจ าหน่ายอุปกรณ์ภาคพืน้ดนิทีม่เีทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพและตรงต่อ

ความตอ้งการของลกูคา้ สามารถเขา้เชือ่มตอ่ใชง้านผ่านดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 เป็นการ
เพิม่ทางเลอืกใหก้ับลูกคา้และเพิม่โอกาสในการใหบ้รกิารแบนดว์ธิของบรษัิท  และการลดลงของ

รายไดจ้ากการตดิตัง้อปุกรณ์เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดค์วามเร็วสงู KU Band บนเครือ่งบนิ
กบัสายการบนินกแอร ์

ส าหรับรายไดใ้นงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2558 เมือ่เปรียบเทยีบกับปี 2557 บรษัิทมรีายไดท้ัง้ส ิน้จ านวน 

3,107 ลา้นบาท ลดลง 136 ลา้นบาท หรอื 4.2% จาก 3,243 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2557 
โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง 37 ลา้นบาท หรอื 1.2% จาก 2,961 ลา้นบาท จากรายไดท้ีล่ดลง
ในประเทศออสเตรเลยีและญีปุ่่ นจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น อย่างไรก็ตามปรมิาณการใช ้

แบนดว์ธิโดยรวมของดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 เพิม่ขึน้จาก 54.1% ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 
เป็น 57.5% ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 

- รายไดจ้ากการขายทีล่ดลง 99 ลา้นบาท หรอื 35.1% จาก 282 ลา้นบาท จากยอดขายอปุกรณ์

ผูใ้ชป้ลายทาง (UT) ซึง่เป็นไปตามกลยุทธ ์Open Access Platform (OAP) ของบรษัิท และการ
ลดลงของรายไดจ้ากการตดิตัง้อปุกรณ์เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดค์วามเร็วสงู KU Band บน

เครือ่งบนิกบัสายการบนินกแอร ์

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 3/2558 รวมทัง้ส ิน้ 862 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 67 

ลา้นบาท หรอื 8.4% จาก 795 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดท้ีเ่พิ่มขึน้จากการขายและบริการของบริษัท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริ์ค จ ากัด (ซดีเีอ็น) จ านวน    

44 ลา้นบาท หรอื 74.6% โดยมสีาเหตหุลกัจากการขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมในประเทศกมัพูชา  

 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีองซเีอสแอลจ านวน 18 ลา้นบาท หรอื 3.2% จากการ

เตบิโตของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยข์อ้มูลคอมพวิเตอร์ (Internet Data Center: IDC) และบรกิาร
โซลชูัน่ดา้นไอซที ี(ICT Solution)  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 3/2557 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่เพิม่ขึน้ 91 ลา้นบาท หรอื 
11.8% จาก 771 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 รายไดจ้ากการขายและบรกิารของซดีเีอ็นจ านวน 68 ลา้นบาท หรอื 194.3% จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของการ

ขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม 

 รายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีองซเีอสแอลจ านวน 48 ลา้นบาท หรอื 9.0% จากการเตบิโตของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยข์อ้มูลคอมพวิเตอร์ (Internet Data Center: IDC) บรกิารโซลชูัน่ดา้นไอซที ี
(ICT Solution) และบรกิารเสรมิอืน่ๆ สทุธกิบั 

 การลดลงของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารจากบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากัด (ดทีวี)ี ธุรกจิสือ่โฆษณาผ่าน

สมุดหนา้เหลือง และ ธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศัพท์และการใหบ้ริการเสริมบน
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

ส าหรับรายไดร้วมเกา้เดอืนแรกของปี 2558 จากการขายและใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่มจี านวนรวมทัง้ส ิน้ 2,439 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 65 ลา้นบาท หรอื 2.7% จากจ านวน 2,374 ลา้นบาทจากชว่งระยะเวลาเดยีวกันของปี 2557 โดยมี
สาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 รายไดจ้ากการขายและบรกิารของซดีเีอ็นจ านวน 110 ลา้นบาท หรือ 129.4% จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของ

การขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม 

 รายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีองซเีอสแอลจ านวน 83 ลา้นบาท หรอื 5.1% จากการเตบิโตของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผา่นสายวงจรเชา่ (Leased Line) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูย์

ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์(Internet Data Center: IDC) และ บรกิารโซลชูัน่ดา้นไอซที ี(ICT Solution) สทุธกิบั 

 การลดลงของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารจากดทีวีี ธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดหนา้เหลอืง และ ธุรกจิ

การใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ ซึง่เป็นไปตาม

แนวโนม้อตุสาหกรรม พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 3/2558 รวมทัง้ส ิน้ 1,824 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 67 ลา้นบาท หรอื 3.8% 
จาก 1,757 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 ที่ผ่านมาจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนของธุรกจิดาวเทียม และธุรกจิ

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 3/2557 บรษัิทมตีน้ทนุเพิม่ขึน้ 36 ลา้นบาท หรอื 2.0% จาก 1,788 
ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุจากธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

เปรยีบเทยีบตน้ทนุรวมในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2558 บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารจ านวน 5,440 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 218 ลา้นบาท หรอื 4.2% จาก 5,222 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2557 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุ

ขายและบรกิารของทัง้ธรุกจิบรกิารดาวเทยีม และอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
ไตรมำส 
3/58 

 

ไตรมำส 
2/58 

 

ไตรมำส 
3/57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

58 
 

9 เดอืน 
57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง 1,279 1,271 1,328 0.6% -3.7% 3,934 3,827 2.8% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 561 500 486 12.2% 15.4% 1,552 1,475 5.2% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (16) (14) (26) 14.3% -38.5% (46) (80) -42.5% 

รวม 1,824 1,757 1,788 3.8% 2.0% 5,440 5,222 4.2% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุจากการขายและใหบ้รกิารโดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั (ซดีเีอ็น) และบรษัิท 
ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซเีอสแอล) 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 3/2558 มีจ านวนทัง้ส ิน้ 1,279 ลา้นบาท เพิม่ขึน้      

8 ลา้นบาท หรอื 0.6% จาก 1,271 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีม 
ไทยคมแบบทัว่ไป สทุธกิบัการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี 2557 ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องลดลง 49     

ลา้นบาท หรอื 3.7% จาก 1,328 ลา้นบาท จากการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 
สทุธกิบัตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป  

ตน้ทนุรวมในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2558 เพิม่ขึน้ 107 ลา้นบาทหรือ 2.8% จากปี 2557 โดยเพิม่ขึน้จากการ
ใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป สทุธกิบัการลดลงของตน้ทนุจากการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและ
ธุรกจิเก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมำส 
3/58 

 

ไตรมำส 
2/58 

 

ไตรมำส 
3/57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

58 
 

9 เดอืน 
57 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 621 597 566 4.0% 9.7% 1,930 1,746 10.5% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  658 674 762 -2.4% -13.6% 2,004 2,081 -3.7% 

รวม 1,279 1,271 1,328 0.6% -3.7% 3,934 3,827 2.8% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และดาวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหามาเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ข ึน้สูว่งโคจร 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในไตรมาส 3/2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 621 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

24 ลา้นบาท หรอื 4.0% จาก 597 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการของดาวเทยีมไทยคม 7 ภายใตใ้บอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ใหแ้ก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ตามรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้    

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสที ่3/2557 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปเพิม่ขึน้ 55 ลา้นบาท หรือ 

9.7% จาก 566 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

- ตน้ทุนคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการภายใตใ้บอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ใหแ้ก ่กสทช. ตาม

รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของดาวเทยีมไทยคม 7 และ 

- ตน้ทนุคา่เสือ่มราคาจากดาวเทยีมไทยคม 7 ซึง่เริม่มกีารตดัคา่เสือ่มราคาในไตรมาส 4/2557  

และเมือ่เปรยีบเทยีบเกา้เดอืนแรกของปี 2558 กบัปี 2557 บรษัิทมตีน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมและ

ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องจากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปเพิม่ขึน้ 184 ลา้นบาท หรอื 10.5%  มสีาเหตหุลัก
จากการเพิม่ขึน้ของ 

- ตน้ทนุคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการภายใตใ้บอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ใหแ้ก ่กสทช. จาก
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของดาวเทยีมไทย 7  

- ตน้ทนุคา่เสือ่มราคาจากดาวเทยีมไทยคม 6 และไทยคม 7 สทุธกิับตน้ทนุคา่เชา่ดาวเทยีมจากการ

จัดหาดาวเทยีมชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร และ 
- การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนค่าอุปกรณ์ทีข่ายใหก้ับผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมตามยอดขาย

ในชว่งไตรมาส 1/2558 ทีผ่า่นมา 
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 ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 3/2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 658 ลา้น
บาท ลดลง 16 ลา้นบาท หรอื 2.4% จาก 674 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของตน้ทุนการขายอุปกรณ์ตามการลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณ์ผูใ้ช ้

ปลายทาง (UT) โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลยี อนิเดยี และพมา่ สทุธกิบั 

- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตามการ
เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิ  

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี 2557 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ใน 
ไตรมาส 3/2558 ลดลง 104 ลา้นบาท หรอื 13.6% จาก 762 ลา้นบาท และส าหรับงวดเกา้เดอืนแรกของปี 

2558 บรษัิทมตีน้ทุนขายและใหบ้รกิารในสว่นของดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 จ านวนรวม 2,004 ลา้น

บาท ลดลง 77 ลา้นบาท หรอื 3.7% จาก 2,081 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2557 โดยลดลงจาก 

- ตน้ทนุจากการตดิตัง้อปุกรณ์เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดค์วามเร็วสงู KU Band บนเครือ่งบนิ

กบัสายการบนินกแอร ์ 

- การลดลงของตน้ทนุอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทาง (UT) ตามยอดขายทีล่ดลง สทุธ ิ 

- ตน้ทนุคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีเ่พิม่ขึน้ ตาม

การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุการขายและใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 3/2558  มจี านวนทัง้ส ิน้ 561 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 61 ลา้น
บาท หรอื 12.2% จาก 500 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 ตน้ทนุจากการขายและบรกิารของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้ 45 ลา้นบาท หรอื 128.6% ตามการเพิม่ขึน้ของยอดขาย

ชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม 

 ตน้ทนุการขายและบรกิารของดทีวีทีีเ่พิม่ขึน้ 17 ลา้นบาท หรือ 170.0% มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของ

ตน้ทนุการขายซึง่เกดิจากการทีด่ทีวีจัีดโปรโมชัน่สนิคา้ขาย  

เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 3/2557 ตน้ทนุการขายและใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ เพิม่ขึน้ 75 ลา้นบาท หรอื 15.4% 

จาก 486 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 ตน้ทนุการขายและบรกิารของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้ 52 ลา้นบาท หรอื 185.7% ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้าก

การขายชดุอปุกรณ์  

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดา้นไอซที ีจ านวน 21 ลา้นบาท หรอื 6.1% ตามการเตบิโตของรายได ้

เมือ่เปรยีบเทยีบตน้ทนุรวมเกา้เดอืนแรกของธรุกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปี 2558 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,552 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 77 ลา้นบาท หรอื 5.2% จาก 1,475 ลา้นบาทในปี 2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการขายและบรกิารของซดีเีอ็น จ านวน 69 ลา้นบาท หรอื 97.2% ตามการเพิม่ขึน้ของ

ยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดา้นไอซที ีจ านวน 41 ลา้นบาท หรอื 3.9% ตามการเตบิโตของรายได ้

สทุธกิบั 

 ตน้ทนุทีล่ดลงของดทีวี ีจ านวน 44 ลา้นบาท หรอื 51.2% ตามรายไดท้ีล่ดลง 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 3/2558 รวม
ทัง้ส ิน้ 507 ลา้นบาท ลดลง 22 ลา้นบาท หรอื 4.2% จาก 529 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลักจากการ

ลดลงของ 

 คา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม  

 คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

สทุธกิบั  

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 3/2557 SG&A ในไตรมาส 3/2558 ลดลง 637 ลา้นบาท หรอื 55.7% จาก 1,114 ลา้น

บาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การบนัทกึผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ความนยิมของทเีอ็มซใีนไตรมาส 3/2557 จ านวน 550 ลา้นบาท 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม 
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ส าหรับเกา้เดอืนแรกของปี 2558 บรษัิทม ีSG&A จ านวนรวม 1,597 ลา้นบาท ลดลง 650 ลา้นบาท หรอื 28.9% จาก 

2,247 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกของปี 2557 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 การบนัทกึผลขาดทนุขาดทนุจากการดอ้ยคา่ความนยิมของทเีอ็มซใีนไตรมาส 3/2557  

 การกลบัรายการคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมัยซึง่เกดิจากการขายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมของดทีวี ี

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ

ในไตรมาส 3/2558 บรษัิทมผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นสทุธิหลังภาษีทัง้ส ิน้ 444 ลา้นบาท มสีาเหตุหลักจาก

การอ่อนตัวของคา่เงนิบาทต่อค่าเงนิเหรียญสหรัฐฯ ซึง่สง่ผลใหบ้รษัิทขาดทุนจากการประเมนิมูลคา่ใหม่ในรายการ
เงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 โดยในไตรมาส 2/2558 ทีผ่่านมา บรษัิทมผีลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นสทุธหิลังภาษีทัง้ส ิน้ 161 ลา้นบาท ในขณะทีใ่นไตรมาส 3/2557 บรษัิทมผีลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น

สทุธหิลงัภาษีทัง้ส ิน้ 28 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 86 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2558 เพิม่ขึน้ 4 ลา้นบาท หรอื 4.8%  จาก 82 ลา้นบาทใน
ไตรมาส 2/2558 มสีาเหตุหลักจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรับใชใ้นการช าระค่าต่ออายุสทิธใินการด าเนิน

ธรุกจิโทรคมนาคมของแอลทซี ี 

เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 3/2557 บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิลดลง 12 ลา้นบาท หรอื 12.2% จาก 98 ลา้นบาท มสีาเหตุ

หลกัจากการลดลงของเงนิกูร้ะยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 สทุธกิับการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรับ

ใชใ้นการช าระคา่ตอ่อายุสทิธใินการด าเนนิธุรกจิโทรคมนาคมของแอลทซี ีและจากอัตราดอกเบีย้เฉลีย่ของหุน้กูร้ะยะยาว
ทีล่ดลง 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในไตรมาส 3/2558 บรษัิทมีสว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 13 ลา้นบาท ลดลง 90 

ลา้นบาท หรอื 116.9% จากสว่นแบง่ก าไรฯจ านวน 77 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2558 มสีาเหตหุลกัจาก  

 ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในบรษัิทเชนนงิตัน อนิเวสเมน้ท ์พทีอี ีลมิเิต็ด (เชน) จากการประเมนิมูลคา่

ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืส าหรับใชช้ าระคา่ตอ่อายสุทิธใินการด าเนนิธรุกจิโทรคมนาคมของแอลทซี ีโดยบรษัิท
รับรูผ้ลขาดทนุตามสดัสว่นเป็นจ านวน 79 ลา้นบาท ในขณะทีไ่ตรมาส 2/2558 บรษัิทรับรูผ้ลก าไรจากอัตรา

แลกเปลีย่นในเชนจ านวน 2 ลา้นบาท 

 ตน้ทนุทางการเงนิของเชนทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืดังกลา่ว โดยบรษัิทรับรูต้ามสัดสว่นประมาณ 12 ลา้นบาท

สทุธกิบั 

 สว่นแบง่ผลก าไรจากแอลทซี ีทียั่งเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในไตรมาส 3/2558 บรษัิทมสีว่นแบง่รายไดจ้าก

การขายและใหบ้รกิารตามสดัสว่น จ านวน 332 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 324 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 ซึง่

เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้ายในระบบ Fixed Wireless และรายไดจ้ากบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตซมิ HSPA ทีย่ังคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3/2557 บรษัิทมสีว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทล์ดลง 
58 ลา้นบาท หรอื 128.9% จากสว่นแบง่ก าไรฯจ านวน 45 ลา้นบาท และในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2558 บรษัิทมี

สว่นแบง่ก าไรฯ ทัง้ส ิน้ 110 ลา้นบาท ลดลง 2 ลา้นบาท  หรอื 1.8% จาก 112 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดอืนปี 2557 จาก
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นและตน้ทุนทางการเงินทีเ่พิ่มขึน้ของเชน สุทธกิับส่วนแบ่งก าไรจากรายไดข้อง     

แอลทซีทีีย่ังคงเพิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้าย Fixed Wireless และรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอร์เน็ตซมิ 

HSPA และรายไดจ้ากการขายเครือ่งโทรศพัทไ์รส้าย (Fixed Wireless Handset) และ SIM Card 

ภำษเีงนิได ้

ในไตรมาส 3/2558 บรษัิทบันทกึภาระภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 66 ลา้นบาท ลดลง 77 ลา้นบาท หรือ 53.8% 
จาก 143 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2557  
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ก ำไรสทุธ ิ

ในไตรมาส 3/2558 กลุม่บรษัิทมกี าไรส าหรับงวดจ านวน 315 ลา้นบาท ลดลง 303 ลา้นบาท หรอื 49.0% จาก 618 
ลา้นบาทในไตรมาส 2/2558 สง่ผลใหก้ าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่มจี านวน 265 ลา้นบาท ลดลง 307 ลา้น

บาท หรือ 53.7% จาก 572 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2558 และเมื่อเปรียบเทยีบไตรมาส 3/2557 บรษัิท มกี าไร
ส าหรับงวดเพิม่ขึน้ 305 ลา้นบาท หรอื 3,050% จาก 10 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2557 และมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของ

บรษัิทใหญล่ดลง 14 ลา้นบาท 5.0% จาก 279 ลา้นบาท จากไตรมาส 3/2557  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกตขิองบริษัท โดยไม่รวมผลกระทบจากรายการ

ต่างๆ ไดแ้ก่ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลก าไรจากการขายเงินลงทุนจากการขายหุน้สามัญของบริษัท       

ซนิเนอรโ์ทน คอมมวินเิคชัน่ คอรป์อเรชัน่ (ซนิเนอรโ์ทน) และผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ความนยิมของ  ทเีอ็มซ ีใน
ไตรมาส 3/2558 บรษัิทมกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกตจิ านวนทัง้ส ิน้ 645 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 126 ลา้นบาท หรอื 

24.3% จาก 519 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2558 และเพิม่ขึน้ 163 ลา้นบาท หรอื 33.8% จาก 482 ลา้นบาทในไตร
มาส 3/2557 ตามล าดับ ซึง่เป็นผลจากการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของธุรกจิดาวเทียม โดยเฉพาะรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารจากดาวเทยีมไทยคม 7 และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีองซเีอสแอล และรายไดจ้ากซดีเีอ็น 

ส าหรับงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2558 บรษัิท มกี าไรส าหรับงวดจ านวน 1,521 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 488 ลา้นบาท หรอื 
47.2% จาก 1,033 ลา้นบาท ของปี 2557 และมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ จ านวน 1,377 ลา้นบาท (หรอื

คดิเป็น 1.26 บาทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 201 ลา้นบาท 17.1% จาก 1,176 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 1.07 บาทตอ่หุน้) จาก
งวดเกา้เดอืนแรกของปี 2557 และมกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกต ิจ านวน 1,652 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 301 ลา้นบาท 

หรอื 22.3% จาก 1,351 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนของปี 2557 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 32,247 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 359 ลา้นบาท หรอื 1.1% จาก 31,888 ลา้น
บาท ณ สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิ่มขึ้นของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวใหก้ับเชน เพื่อการสนับสนุนการต่ออายุสทิธิ์ในการด าเนินธุรกิจ

โทรคมนาคมของแอลทซี ีซึง่ถอืเป็นการลงทุนเพื่อสรา้งความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิของแอลทซีใีน

ระยะยาว 

 การเพิม่ขึน้อาคารทีด่นิและอปุกรณ์ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้งส าหรับโครงการดาวเทยีมไทย

คม 8 สทุธกิบั  

 ค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 

 การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจากการขายหุน้ซนิเนอร์โทนประกอบกับมูลค่าของหุน้คงเหลือของ         

ซนิเนอรโ์ทนทีล่ดลงจากการประเมนิมลูคา่ใหมต่ามราคาตลาด  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์ 30 กนัยำยน 2558 31 ธนัวำคม 2557 

      (ปรบัปรงุใหม)่ 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 6,561 20.3% 7,072 22.2% 

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 1,319 4.1% 1,083 3.4% 

อาคารและอปุกรณ ์ 8,730 27.1% 8,353 26.2% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 11,737 36.4% 13,249 41.5% 

ลกูหนีก้ำรคำ้ รำยไดค้ำ้งรบั และลกูหนีอ้ ืน่ 

ณ วันที ่ 30 กันยายน 2558 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ1,876 ลา้นบาท คดิเป็น 5.8% ของ
สนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลูกหนี้บคุคลภายนอกและลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีัดสว่นของยอดลกูหนี ้

93.8% และ 6.2% ตามล าดบั  

บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ านวน 264 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 16.0% ของลกูหนี้การคา้ เทา่กับ ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2557 โดยลกูหนี้การคา้ รายไดค้า้งรับ และลูกหนี้อืน่ - สทุธ ิณ วันที ่30 กันยายน 2558 เพิม่ขึน้ 174 ลา้น

บาท จาก ณ สิน้ปี 2557 จากลกูหนีก้ารคา้ส าหรับธรุกจิดาวเทยีม และ อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
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สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 บรษัิทมอีัตราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน 1.56 เท่า ลดลงจาก 1.77 เท่า     
ณ สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลกัจากลดลงของ 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด สว่นหนึ่งมาจากจากการปลอ่ยกูใ้หก้ับเชน ส าหรับใชใ้นการช าระค่าต่อ

อายสุทิธใินการด าเนนิธรุกจิโทรคมนาคมของแอลทซี ี

 เงนิลงทุนชัว่คราวจากการขายหุน้ซนิเนอรโ์ทนและมูลคา่ของหุน้คงเหลอืของซนิเนอรโ์ทนทีล่ดลงจากการ

ประเมนิมลูคา่ใหมต่ามราคาตลาด 

สทุธกิบั 
 การเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ เพือ่น าไปปลอ่ยกูใ้หก้ับเชนส าหรับใชใ้นการช าระคา่ตอ่

อายสุทิธใินการด าเนนิธรุกจิโทรคมนาคมของแอลทซี ี

เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 

บริษัทบันทกึเงินลงทุนในธุรกจิโทรศัพท์โดยวธิีส่วนไดเ้สยีในเชนซึง่ถือหุน้ในแอลทีซี ในรายการเงินลงทุนใน       
การร่วมคา้ โดย ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 บรษัิทมเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมทัง้ส ิน้ 1,319 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 236 ลา้นบาท 

หรอื 21.7% จาก 1,083 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 เนื่องจากการรับรูส้ว่นแบง่ก าไรสทุธจิากเงนิลงทุนตามสดัสว่น
จ านวน 110 ลา้นบาทและก าไรจากปรับปรุงการแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศจ านวน 126 ลา้นบาท  

อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมอีาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 ทัง้ส ิน้ 8,730 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 377 ลา้นบาท หรือ 
4.5% จาก 8,353 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การซือ้สนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้งส าหรับดาวเทยีมไทยคม 8 สทุธกิบั 

 คา่เสือ่มราคาอาคารและอปุกรณ์ในเกา้เดอืนแรกของปี 2558  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการสทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 3/2558 ทัง้สิน้ 11,737 ลา้นบาท 

ลดลง 1,512 ลา้นบาท หรอื 11.4% จาก ณ สิน้ปี 2557 ทีม่จี านวนทัง้ส ิน้ 13,249 ลา้นบาท มสีาเหตุจากคา่ตัด
จ าหน่ายในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2558 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 11,645 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 544 ลา้นบาท หรือ 4.9% จาก 
11,101 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ ส าหรับใชใ้นการช าระคา่ตอ่อายุสทิธใินการด าเนนิธุรกจิ

โทรคมนาคมของแอลทซี ี

 ผลกระทบจากการประเมนิมลูคา่ใหมข่องเงนิกูย้มืจากการออ่นตัวของคา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐฯ 

สทุธกิบั 

 การจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 

 การจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สทุธขิองซเีอสแอล  

ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 17,561 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 276 ลา้นบาท หรอื 1.5% จาก 
17,285 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลักจากก าไรสะสมสทุธจิ านวน 1,378 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกของปี 

2558 สทุธกิับ การจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจ านวน 712 ลา้นบาท และผลจากการประเมนิมูลค่าใหม่ของ

หุน้ซนิเนอรโ์ทน 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 บรษัิทมอีตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.66 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 0.64 ณ สิน้ปี 2557  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน จากเกา้เดอืนแรกปี 2558 ทัง้ส ิน้ 3,184 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
314 ลา้นบาท หรือ 10.9% จาก 2,870 ลา้นบาท จากเกา้เดอืนแรกปี 2557 โดยมสีาเหตหุลักจากก าไรจากการ

ด าเนนิงานทีย่ังเตบิโตขึน้ในปี 2558  

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ ในเกา้เดอืนแรกปี 2558 จ านวนทัง้ส ิน้ 2,435 ลา้นบาท โดยมากเป็น 

 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกเ่ชนซึง่ถอืหุน้ในแอลทซี ีและ  

 เงนิสดจา่ยส าหรับซือ้สนิทรัพยเ์พิม่เตมิส าหรับดาวเทยีมไทยคม 8  
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กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมจัดหาเงนิ ในเกา้เดอืนแรกปี 2558 จ านวน 1,120 ลา้นบาท โดยมากเป็น 

 การช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิส าหรับส าหรับซือ้สนิทรัพยโ์ครงการดาวเทยีมไทยคม 8 การ
ช าระเงนิกูร้ะยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิท  

สทุธกิบั 

 เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ โดยใชเ้ป็นจ านวนเงนิสว่นหนึง่ในการใหกู้ย้มืกบัเชน  

บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ทัง้ส ิน้ 2,388 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ

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

ตน้   แมว้า่ประมาณการดังกลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกล่าว

จะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


