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สบืเนื่องจากเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2560 บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดร้บัหนังสอืแสดงเจตจ านง
แบบมเีงื่อนไขและไม่ผูกพนั (Non-binding and Conditional Letter of Intent) จากบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 
จ ากดั (มหาชน) (“ADVANC”) ในการเสนอซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) จ านวน 
250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ CSL จากบริษัท ดีทีว ี
เซอรว์สิ จ ากดั (“DTV”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ DTV 
โดยมีราคาเสนอซื้อ เบื้องต้นที่ประมาณ 7.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จา ก 
ผลการตรวจสอบสถานะกจิการ และ/หรอื การเจรจาต่อรอง และการเขา้ท าธุรกรรมขา้งต้นจะขึน้อยู่กบัเงื่อนไขบงัคบัก่อน 
ซึง่รวมถงึเงื่อนไขหลกัดงัต่อไปนี้ 

1. ความพงึพอใจของ ADVANC ในผลการเขา้ตรวจสอบสถานะกจิการ และ/หรอื การเจรจาต่อรองระหว่าง 
ผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทัง้การเขา้ท าสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง โดย ADVANC อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะ
กจิการ (Due diligence) ของ CSL และคาดว่าจะด าเนินการเสรจ็สิน้ภายในช่วงกลางเดอืนตุลาคม 2560 

2. การได้รบัอนุมัติที่จ าเป็นจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ ADVANC, Singapore Tele- 
communication Limited และบรษิทัฯ (ตามความจ าเป็น) 

3. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จ าเป็นซึ่งจะได้ทราบต่อไปจากการตรวจสอบสถานะกิจการหรือตามที่จะได้มีการ  
ตกลงกนัเพิม่เตมิ รวมถงึการไดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

ต่อมา เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement เพื่อขายหุ้น
สามญัทัง้หมดที ่DTV ถอือยู่ใน CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้
ทัง้หมดของ CSL ใหแ้ก่บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั (“AWN”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ ADVANC ในราคา
เสนอซือ้ 7.80 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารายการเท่ากบั 1,950.78 ลา้นบาท โดยการขายหุน้สามญัของ CSL จะเกดิขึน้ใน
การท าค าเสนอซือ้แบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ทีด่ าเนินการโดย AWN ตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ภายใตเ้งื่อนไขต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่3 ขอ้ 3.6 เงื่อนไขการเขา้ท ารายการ 

ทัง้นี้ การลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement ข้างต้น เป็นการด าเนินการตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ วาระพเิศษ ครัง้ที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอ้งประชุม 
Intouch Board Room เลขที ่349 ชัน้ 30 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ถนนวภิาวดรีงัสติ จตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้  DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 
รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด ขายหุน้สามญัทัง้หมดที่ DTV ถอือยู่ใน CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแล้วทัง้หมดของ CSL ใหแ้ก่ ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ 
ADVANC  ในราคาเสนอซือ้ 7.80 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารายการเท่ากบั 1,950.78 ลา้นบาท โดยการขายหุน้สามญั
ของ CSL จะเกดิขึน้ในการท าค าเสนอซือ้แบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ทีด่ าเนินการโดย 
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ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ ADVANC ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศ ทจ. 12/2554 รวมถงึการเขา้ลงนามในสญัญา  Shares Tender Agreement และ
มอบหมายใหน้ายไพบลูย ์ภานุวฒันวงศ ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาด าเนินการ
เจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ ทีส่ าคญัในสญัญา Shares Tender Agreement ทีจ่ะลงนามกบั ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ 
ADVANC ภายหลงัจากเมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รบัแจ้งเป็นหนังสอืจาก ADVANC ว่าได้ท าการเข้า
ตรวจสอบสถานะกิจการของ CSL เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญของ CSL จ านวน 
250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CSL จาก DTV ในราคาเสนอ
ซือ้ที ่7.80 บาทต่อหุน้ (“หนงัสอืแจง้การเขา้ซือ้หุน้สามญั”) โดยหนังสอืแจง้การเขา้ซือ้หุน้สามญัดงักล่าวก าหนดให ้DTV 
เขา้ลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement ภายใน 5 วนันับแต่วนัที่ตอบรบัหนังสอืแจง้การเขา้ซือ้หุน้สามญั
ดงักล่าว 

 ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ย 

 (1) รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 
(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาดรายการสงูสุดเท่ากบัร้อยละ 15.70 ตาม
เกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน ซึง่เขา้ขา่ยรายการประเภท 2 ของประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึ
มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัท ีและ
จดัส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ภายใน 21 วนันับแต่วนัที่เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

 (2) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่เกีย่วโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ”) 
เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการกบั AWN ซึ่งมผีู้ถอืหุ้นใหญ่รายเดยีวกนักบับรษิทัฯ คอื บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั 
(มหาชน) (“INTOUCH”) โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 11.40  ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ซึง่มากกว่า
รอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ และมากกว่า 20.00 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีพร้อมทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ 
โดยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

จากหลกัเกณฑใ์นขา้งต้น บรษิทัฯ จงึไดแ้ต่งตัง้บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั (“IFA” หรอื “ทีป่รกึษาฯ”) เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซีเอส  
ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) ให้แก่ AWN ซึ่งเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ ต่อผูถ้ือหุ้นของ
บรษิทัฯ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาลงมต ิ
 ทัง้น้ี การค านวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบบัน้ี ตัวเลขทศนิยมที่แสดงนัน้ อาจเกิดจากการปดัเศษทศนิยม
ต าแหน่งที ่2 หรอืต าแหน่งที ่3 (แลว้แต่กรณี) ท าใหผ้ลลพัธท์ีค่ านวณไดจ้รงินัน้ อาจไม่ตรงกบัตวัเลขทีแ่สดงในรายงาน
ฉบบันี้ 
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สารบญั 

สารบญั 
  หน้า 

ส่วนท่ี 1 บทสรปุของผูบ้ริหาร ส่วนท่ี 1 หน้า 1 
   
ส่วนท่ี 2 แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลท่ีใช้ในการจดัท ารายงาน ส่วนท่ี 2 หน้า 1 
   
ส่วนท่ี 3 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ ส่วนท่ี 3 หน้า 1 
 3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ สว่นที ่3 หน้า 1 
 3.2 วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ สว่นที ่3 หน้า 3 
 3.3 คู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งและความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา สว่นที ่3 หน้า 3 
 3.4 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป สว่นที ่3 หน้า 3 
 3.5 รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป สว่นที ่3 หน้า 5 
 3.6 เงื่อนไขการเขา้ท ารายการ สว่นที ่3 หน้า 7 
 3.7 แผนการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยฯ์ สว่นที ่3 หน้า 8 
   
ส่วนท่ี 4 ความสมเหตสุมผลของรายการ ส่วนท่ี 4 หน้า 1 
 4.1 วตัถุประสงคข์องการเขา้ท ารายการ สว่นที ่4 หน้า 1 
 4.2 ความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ สว่นที ่4 หน้า 1 
 4.3 ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการกบับคุคลเกีย่วโยงกนั สว่นที ่4 หน้า 2 
 4.4 ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการกบับุคคลเกีย่วโยงกนั สว่นที ่4 หน้า 2 
 4.5 ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ สว่นที ่4 หน้า 2 
 4.6 ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ สว่นที ่4 หน้า 3 
 4.7       ขอ้ดขีองการไม่เขา้ท ารายการ สว่นที ่4 หน้า 4 
 4.8 ขอ้เสยีของการไม่เขา้ท ารายการ สว่นที ่4 หน้า 4 
 4.9 ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ สว่นที ่4 หน้า 5 
 4.10 ผลกระทบภายหลงัการเขา้ท ารายการ สว่นที ่4 หน้า 6 
 4.11 สรุปความเหน็ของทีป่รกึษาฯ สว่นที ่4 หน้า 7 
   
ส่วนท่ี 5 การประเมินมูลค่า ส่วนท่ี 5 หน้า 1 
   
ส่วนท่ี 6 สรปุความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ส่วนท่ี 6 หน้า 1 
   
เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 สรุปขอ้มลูของบรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารแนบ 2 สรุปขอ้มลูของบรษิทั ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั 
เอกสารแนบ 3 สรุปขอ้มลูของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารแนบ 4 สรุปขอ้มลูของบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารแนบ 5 สรุปขอ้มลูของบรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั 
เอกสารแนบ 6 สรุปรายงานประเมนิมลูค่าสนิทรพัย ์
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ค านิยาม 

ค านิยาม 
 
ค าย่อ  หมายถึง 
THCOM หรอื บรษิทัฯ : บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
CSL : บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 
ADVANC : บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
AWN : บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั 
TMC : บรษิทั เทเลอนิโฟ มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 
ADV : บรษิทั เอด ีเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 
DTV : บรษิทั ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั 
INTOUCH : บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
IFA หรอื ทีป่รกึษาฯ : บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั  
หนงัสอืแสดงเจตจ านงฯ : หนังสือแสดงเจตจ านงแบบมีเงื่อนไขและไม่ผูกพัน (Non-binding and 

Conditional Letter of Intent) ที ่THCOM ไดร้บัจาก ADVANC ในการเสนอซือ้
หุน้สามญัของ CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของ
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CSL 

ส านกังาน ก.ล.ต. : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาฯ :  รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ : 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 
2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ : 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ประกาศเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากจิการฯ 

: 
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวธิกีารในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ : พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) 
P/E : อตัราสว่นราคาต่อก าไร 
P/BV  : อตัราสว่นราคาต่อมลูค่าทางบญัช ี
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ส่วนท่ี 1 : บทสรปุของผูบ้ริหาร 
 
สบืเนื่องจากเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2560 บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดร้บัหนังสอืแสดงเจตจ านง

แบบมเีงื่อนไขและไม่ผูกพนั (Non-binding and Conditional Letter of Intent) จากบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 
จ ากดั (มหาชน) (“ADVANC”) ในการเสนอซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) จ านวน 
250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ CSL จากบริษัท ดีทีว ี
เซอรว์สิ จ ากดั (“DTV”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ DTV 
โดยมีราคาเสนอซื้อ เบื้องต้นที่ประมาณ 7.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จาก 
ผลการตรวจสอบสถานะกจิการ และ/หรอื การเจรจาต่อรอง และการเขา้ท าธุรกรรมขา้งต้นจะขึน้อยู่กบัเงื่อนไขบงัคบัก่อน 
ซึง่รวมถงึเงื่อนไขหลกัดงัต่อไปนี้ 

1. ความพงึพอใจของ ADVANC ในผลการเขา้ตรวจสอบสถานะกจิการ และ/หรอื การเจรจาต่อรองระหว่าง 
ผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทัง้การเข้าท าสญัญาที่เกี่ยวข้อง โดย ADVANC อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะ
กจิการ (Due diligence) ของ CSL และคาดว่าจะด าเนินการเสรจ็สิน้ภายในช่วงกลางเดอืนตุลาคม 2560 

2. การได้รบัอนุมัติที่จ าเป็นจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ ADVANC, Singapore Tele- 
communication Limited และบรษิทัฯ (ตามความจ าเป็น) 

3. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จ าเป็นซึ่งจะได้ทราบต่อไปจากการตรวจสอบสถานะกิจการหรือตามที่จะได้มีการ  
ตกลงกนัเพิม่เตมิ รวมถงึการไดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

ต่อมา เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement เพื่อขายหุ้น
สามญัทัง้หมดที ่DTV ถอือยู่ใน CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้
ทัง้หมดของ CSL ใหแ้ก่บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั (“AWN”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ ADVANC ในราคา
เสนอซือ้ 7.80 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารายการเท่ากบั 1,950.78 ลา้นบาท โดยการขายหุน้สามญัของ CSL จะเกดิขึน้ใน
การท าค าเสนอซือ้แบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ทีด่ าเนินการโดย AWN ตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ภายใตเ้งื่อนไขต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่3 ขอ้ 3.6 เงื่อนไขการเขา้ท ารายการ 

ทัง้นี้ การลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement ข้างต้น เป็นการด าเนินการตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ วาระพเิศษ ครัง้ที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอ้งประชุม 
Intouch Board Room เลขที ่349 ชัน้ 30 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ถนนวภิาวดรีงัสติ จตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้  DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 
รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด ขายหุน้สามญัทัง้หมดที่ DTV ถอือยู่ใน CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ CSL ให้แก่ ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ 
ADVANC  ในราคาเสนอซือ้ 7.80 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารายการเท่ากบั 1,950.78 ลา้นบาท โดยการขายหุน้สามญั
ของ CSL จะเกดิขึน้ในการท าค าเสนอซือ้แบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ทีด่ าเนินการโดย 
ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ ADVANC ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศ ทจ. 12/2554 รวมถงึการเขา้ลงนามในสญัญา  Shares Tender Agreement และ
มอบหมายใหน้ายไพบลูย ์ภานุวฒันวงศ ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาด าเนินการ
เจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ ทีส่ าคญัในสญัญา Shares Tender Agreement ทีจ่ะลงนามกบั ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ 
ADVANC ภายหลังจากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ADVANC ว่าได้ท าการเข้า
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ตรวจสอบสถานะกิจการของ CSL เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญของ CSL จ านวน 
250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CSL จาก DTV ในราคาเสนอ
ซือ้ที ่7.80 บาทต่อหุน้ (“หนงัสอืแจง้การเขา้ซือ้หุน้สามญั”) โดยหนังสอืแจง้การเขา้ซือ้หุน้สามญัดงักล่าวก าหนดให ้DTV 
เขา้ลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement ภายใน 5 วนันับแต่วนัที่ตอบรบัหนังสอืแจง้การเขา้ซือ้หุน้สามญั
ดงักล่าว 

 

 
ทีม่า : สารสนเทศของ ADVANC ทีเ่ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หมายเหตุ สดัส่วน (Up to 100.0%) ดงักล่าวขึน้อยู่กบัผลการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดย AWN 

 

 ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ย 

 (1) รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 
(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาดรายการสงูสุดเท่ากบัร้อยละ 15.70 ตาม
เกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน ซึง่เขา้ขา่ยรายการประเภท 2 ของประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึ
มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัท ีและ
จดัส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ภายใน 21 วนันับแต่วนัที่เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

 (2) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่เกีย่วโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ”) 
เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการกบั AWN ซึ่งมผีู้ถอืหุ้นใหญ่รายเดยีวกนักบับรษิทัฯ คอื บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั 
(มหาชน) (“INTOUCH”) โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 11.40  ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ซึง่มากกว่า
รอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และมากกว่า 20.00 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีพร้อมทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ 
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โดยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

ทัง้นี้ จากการศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ อาท ิเงื่อนไขต่างๆ ในการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้เสยีในการเขา้

ท ารายการ ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการไม่เขา้ท ารายการ รวมถงึความเหมาะสมของการ

จ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ CSL ท าใหส้ามารถสรุปความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ไดด้งันี้ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
1.  ราคาจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL ในการเข้าท ารายการในครัง้น้ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ 

CSL  
 จากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL โดยวธิสี่วนลดกระแสเงนิสด ภายใต้สมมตฐิานทีว่่า CSL 
จะมกีารด าเนินธุรกจิตามปกตต่ิอไปตามเดมิ จะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ระหว่าง 5.91 บาทต่อหุน้ และ 
7.19 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นมูลค่าทีต่ ่ากว่าราคาเสนอซื้อทีไ่ด้รบัจาก AWN ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของ ADVANC ในราคาเสนอ
ซือ้ 7.80 บาทต่อหุน้ ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ จ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL ไดใ้นราคาทีส่งูกว่ามูลค่ายุตธิรรม จะก่อใหเ้กดิ
ผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
 
2.  บริษทัฯ จะได้รบัเงินสดจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL 

การจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.80 บาทต่อหุน้ จะท าใหบ้รษิทัฯ 
ได้รบัเงนิสดจากการขายหุน้สามญัของ CSL ทัง้สิน้ 1,950.78 ล้านบาท ซึ่งบรษิทัฯ สามารถน าเงนิดงักล่าวไปสร้าง
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นอนาคต เช่น การลงทุนในโครงการใหม่หรอืธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตที่สรา้งอตัรา
ผลตอบแทนที่คาดหวงั (Expected Return) สูงกว่าต้นทุนทางการเงนิเฉลี่ย (WACC) ของบรษิัทฯ, การคนืเงนิกู้จาก
สถาบนัการเงนิซึง่จะช่วยลดตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ และอาจจ่ายเงนิปนัผลคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่
สามารถหาโครงการใหม่หรอืธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีส่รา้งอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั (Expected Return) สงู
กว่าตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

อย่างไรกต็าม ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาและพจิารณาโครงการลงทุนต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพในการ
สรา้งความเตบิโตใหธุ้รกจิ ซึง่หากมโีครงการใดทีส่ามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั (Expected Return) สงูกว่า
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ กจ็ะท าการศกึษาและอาจพจิารณาน าเงนิดงักล่าวไปลงทุน ทัง้นี้ 
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของบรษิทัฯ ทีน่ ามาพจิารณาจะแตกต่างกนัไปตามระยะเวลาทีล่งทุน โดยขึน้อยู่กบัอัตราเงนิกูย้มื
ของบรษิทัฯ (Kd) และอตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ต้องการ (Ke) ณ ขณะนัน้ โดยในปจัจุบนัต้นทุนทางการเงนิเฉลีย่ของ
บริษัทฯ ที่ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ที่ร้อยละ 7.97 (ดูรายละเอียดการค านวณเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนที่ 5 
หน้าที ่20 หวัขอ้ สมมตฐิานอตัราสว่นคดิลด)  
  
3. บริษทัฯ จะได้รบัก าไรทางบญัชีจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL 

จากขอ้มลูของฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ คาดว่าการจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 7.80 บาทต่อหุ้น หรอืคดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 1,950.78 ล้านบาท จะท าให้บรษิัทฯ ได้รบัก าไรทางบญัชจีากการ
จ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL เป็นจ านวนประมาณ 1,675.36 ลา้นบาท  
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ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 
1. สูญเสียรายได้จากธรุกิจของ CSL และการกระจายความเส่ียงรายได้ลดลง  

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ ไม่มรีายไดจ้ากธุรกจิของ CSL อกีต่อไป ซึง่ท าใหก้ารกระจายความ
เสีย่งของแหล่งทีม่าของรายไดข้องบรษิทัฯ ลดลง โดยบรษิทัฯ จะพึง่พงิรายไดจ้ากบรกิารสื่อสารดาวเทยีมเป็นหลกัเพยีง
ธุรกจิเดยีว ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาจากรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารและก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ จากงบการเงนิรวมส าหรบั
งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 รายไดข้อง CSL คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.83 ของรายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้รกิารของบรษิทัฯ และก าไรสุทธขิอง CSL คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.50 ของก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ซึง่หากพจิารณา
จากงบการเงนิรวมส าหรบัปี 2557 – 2559 ของบรษิทัฯ จะเหน็ไดว้่า หากบรษิทัฯ เขา้ท ารายการดงักล่าวจะท าใหก้ าไร
สทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ลดลงไปประมาณ 122.07 – 132.56 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมส าหรบังวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2557 2558 2559 2559 2560 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 11,893.03 12,453.09 11,516.63 6,111.69 5,017.25 
รายไดจ้ากธุรกจิของ CSL 2,975.51 2,909.51 2,875.08 1,441.92 1,396.20 
รอ้ยละ 25.02 23.36 24.96 23.59 27.83 
      

ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 1,514.03 2,304.68 1,783.26 1,386.24 564.42 
ก าไรสุทธขิอง CSL ในงบการเงนิ
รวมของบรษิทัฯ 

(63.08) 132.56 122.07 68.73 64.92 

รอ้ยละ N.A. 5.75 6.85 4.96 11.50 
ทีม่า : บรษิทัฯ 

อย่างไรกต็าม ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาและพจิารณาโครงการลงทุนต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพในการ
สรา้งความเตบิโตใหธุ้รกจิ ซึง่หากมโีครงการใดทีส่ามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั (Expected Return) สงูกว่า
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ กจ็ะท าการศกึษาและอาจพจิารณาน าเงนิดงักล่าวไปลงทุน เพื่อ
ลดความเสีย่งในการพึง่พงิรายไดจ้ากบรกิารสือ่สารดาวเทยีมเป็นหลกัเพยีงธุรกจิเดยีว ทัง้นี้ ต้นทุนทางการเงนิเฉลีย่ของ
บรษิทัฯ ทีน่ ามาพจิารณาจะแตกต่างกนัไปตามระยะเวลาทีล่งทุน โดยขึน้อยู่กบัอตัราเงนิกูย้มืของบรษิทัฯ (Kd) และอตัรา
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ (Ke) ณ ขณะนัน้ โดยในปจัจุบนัต้นทุนทางการเงนิเฉลี่ยของบรษิัทฯ ที่ค านวณโดยที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระอยู่ทีร่อ้ยละ 7.97 (ดูรายละเอยีดการค านวณเพิม่เตมิไดท้ี ่ส่วนที่ 5 หน้าที ่20 หวัขอ้ สมมตฐิาน
อตัราสว่นคดิลด)  
 
ความเส่ียงของการเข้าท ารายการ 
1. ความเส่ียงในการเผชิญค่าเสียโอกาสจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่สามารถ

จดัหาผลประโยชน์จากเงินสดท่ีได้รบัจากการขายหุ้นสามญัของ CSL สูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉล่ียของ
บริษทัฯ 
การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ อาจท าใหบ้รษิทัฯ เผชญิความเสีย่งในดา้นค่าเสยีโอกาส หากเงนิสดทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั

จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่บรษิัทฯ ได้เทยีบเท่ากบัต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย 
(WACC) ของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มแีผนจะน าเงนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในธุรกจิทีม่ศีกัยภาพ หรอืใช้
คนืเงนิกู้ยมืก่อนก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีผลตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัในครัง้นี้ หรอืหาก 
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บรษิทัฯ ไม่มธีุรกจิทีจ่ะลงทุนทีไ่ดร้บัผลตอบแทนทีส่งูกว่าผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้คาดหวงั กม็แีนวโน้มทีบ่รษิทัฯ จะจ่ายเงนิ
ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

อย่างไรกต็าม ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาและพจิารณาโครงการลงทุนต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพในการ
สรา้งความเตบิโตใหธุ้รกจิ ซึง่หากมโีครงการใดทีส่ามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั (Expected Return) สงูกว่า
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ กจ็ะท าการศกึษาและอาจพจิารณาน าเงนิดงักล่าวไปลงทุน ทัง้นี้ 
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของบรษิทัฯ ทีน่ ามาพจิารณาจะแตกต่างกนัไปตามระยะเวลาทีล่งทุน โดยขึน้อยู่กบัอตัราเงนิกูย้มื
ของบรษิทัฯ (Kd) และอตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ต้องการ (Ke) ณ ขณะนัน้ โดยในปจัจุบนัต้นทุนทางการเงนิเฉลีย่ของ
บริษัทฯ ที่ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ที่ร้อยละ 7.97 (ดูรายละเอียดการค านวณเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนที่ 5 
หน้าที ่20 หวัขอ้ สมมตฐิานอตัราสว่นคดิลด)  
 
2. ความเส่ียงในการเข้าท ารายการไม่ส าเรจ็ เน่ืองจากไม่สามารถบรรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญาเสนอ

ซ้ือหุ้นสามญัของ CSL และการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยข์อง CSL แบบมีเง่ือนไข 
 การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มคีวามเสีย่งที่อาจจะไม่ประสบผลส าเรจ็ โดยขึน้อยู่กบัการบรรลุตามเงื่อนไขบงัคบั
ก่อนทีร่ะบุในสญัญาเสนอซือ้หุน้สามญัของ CSL และเงื่อนไขในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง CSL แบบมเีงื่อนไข 
โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญัซึง่มผีลต่อความส าเรจ็ของการท ารายการ ไดแ้ก่ 

2.1 การครอบครองหุ้น CSL โดย AWN ท่ีจะต้องได้ครอบครองเกินกว่ารอ้ยละ 50 ใน CSL 
 หนึ่งในเงื่อนไขบงัคบัก่อนส าหรบัการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี้คอื การที ่AWN สามารถซือ้หุน้ CSL ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ CSL โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSL 
ประกอบด้วย DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 42.07 และ Singapore 
Telecommunication Limited ซึ่งถือหุ้นในอตัราร้อยละ 14.14 โดยหากผู้ถือหุ้นทัง้สองรายนี้ตกลงเสนอ 
ขายหุน้ AWN จะไดค้รอบครองหุน้รวมรอ้ยละ 56.21 ซึง่ถอืว่าเงื่อนไขบงัคบัก่อนขอ้น้ีบรรลุผลส าเรจ็ 
 

2.2 การได้รบัอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการท่ี AWN ได้มาซ่ึง
หุ้นสามญัของ CSL จนถึงร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของ CSL ตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการควบรวม
และการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มคีวามเสีย่งทีอ่าจจะไม่ประสบผลส าเรจ็ โดยขึน้อยู่กบัการไดร้บัอนุมตัจิาก
ส านกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตใินการที ่AWN ไดม้าซึง่หุน้สามญัของ CSL จนถงึรอ้ย
ละ 100 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CSL ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารควบรวมและการถอืหุน้ไขวใ้นกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยเงื่อนไขดงักล่าวถูกระบุอยู่ในเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยข์อง CSL แบบมเีงื่อนไขโดย AWN 
 ทัง้นี้ จากการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร ทีป่รกึษาการเงนิอสิระเหน็ว่ามคีวามเสยีงต ่าทีก่ารควบรวมกจิการ
ระหว่าง CSL และ AWN จะไม่ไดร้บัอนุมตัฯิ เนื่องจากหลกัเกณฑส์ าคญัทีส่ านักงานคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาตใิชใ้นการพจิารณาอนุมตักิารควบรวมกจิการโทรคมนาคม คอืการควบรวมของบรษิทัที่
ขออนุมตัิส่งผลใหเ้กดิการครอบง าตลาดทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืไม่ โดยธุรกจิที ่AWN และ CSL มกีารด าเนินการ
ซ ้าซอ้นกนันัน้ มผีูป้ระกอบธุรกจิเช่นเดยีวกนัในตลาดหลายรายและเป็นไปไดย้ากทีก่ารควบรวมของทัง้สอง
บรษิทัจะก่อใหเ้กดิการครอบง าตลาด  
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 อย่างไรกต็าม หากการเขา้ท ารายการดงักล่าวไม่ส าเรจ็ตามเงื่อนไขขา้งตน้ กม็ไิดส้ง่ผลกระทบใดๆ ทีเ่สยีหายต่อ
บรษิทัฯ 
 
ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 
1. ไม่ต้องสูญเสียรายได้จากธรุกิจของ CSL และการกระจายความเส่ียงรายได้ลดลง 

หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ กจ็ะท าใหบ้รษิทัฯ ยงัคงมรีายไดจ้ากธุรกจิของ CSL เช่นเดมิ ซึง่จะท าให้
บรษิทัฯ มกีารกระจายความเสีย่งของแหล่งทีม่าของรายไดข้องบรษิทัฯ เช่นเดมิ โดยทีบ่รษิทัฯ ไม่ต้องพึง่พงิรายไดจ้าก
บรกิารสือ่สารดาวเทยีมเพยีงธุรกจิเดยีว 

ข้อเสียของการไม่เข้าท ารายการ 
1. สูญเสียโอกาสในการท าก าไรจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL ในครัง้น้ี ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นสามญัของ CSL 
หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสในการท าก าไรจากการขายหุน้สามญัของ 

CSL ในราคาเสนอซือ้เท่ากบั 7.80 บาทต่อหุน้โดย AWN ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ ADVANC โดยราคาดงักล่าวมมีูลค่าสงู
กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ CSL ทีท่ีป่รกึษาฯ ประเมนิได้จากการประเมนิมูลค่าโดยวธิสี่วนลดกระแสเงนิสด 
ภายใต้สมมตฐิานที่ว่า CSL จะมกีารด าเนินธุรกจิตามปกตต่ิอไปตามเดมิ โดยมมีูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ CSL 
เท่ากบั 5.91 - 7.19 บาทต่อหุน้ 

2. สูญเสียโอกาสในการได้รบัเงินสดจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL 
หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสในการไดร้บัเงนิสดจากการขายหุน้สามญั

ของ CSL ทัง้สิน้ 1,950.78 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสในการน าเงนิดงักล่าวไปสรา้งผลประโยชน์ใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นในด้านอื่นๆ ได้ เช่น การลงทุนในโครงการใหม่หรือธุรกจิที่มศีกัยภาพในการเติบโตที่ สร้างอตัราผลตอบแทนที่
คาดหวงั (Expected Return) สงูกว่าตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ, การคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิซึง่
จะช่วยลดตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ, หรอืการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

3. บริษทัฯ จะไม่ได้รบัก าไรทางบญัชีจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL 
 หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสในการรบัรูก้ าไรทางบญัชจีากการจ าหน่าย
หุน้สามญัของ CSL เป็นจ านวนประมาณ 1,675.36 ลา้นบาท 
 
ผลกระทบภายหลงัการเข้าท ารายการ 
 ภายหลงัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะท าใหบ้รษิทัฯ มรีายไดล้ดลงคดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 23.36 – 25.02 
ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ หรอืคดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 2,875.08 – 2,975.51 ลา้นบาท และมกี าไร
สุทธลิดลงคดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 5.75 – 6.85 ของก าไรสุทธิของบรษิทัฯ หรอืคดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 122.07 – 
132.56 ลา้นบาท  โดยพจิารณาจากงบการเงนิรวมส าหรบัปี 2557 – 2559 
 แต่อย่างไรกต็าม จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัรูก้ าไรทางบญัชจีากการจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL เป็นจ านวน
ประมาณ 1,675.36 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้จากเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการขายหุน้สามญัของ CSL เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 1,950.78 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ สามารถน าเงนิดงักล่าวไปสรา้งผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นอนาคต เช่น การ
ลงทุนในโครงการใหม่หรอืธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทนทีด่กีว่า CSL, การคนืเงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิซึง่จะช่วยลดตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ, และอาจจ่ายเงนิปนัผลคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถ
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หาโครงการใหม่หรอืธุรกจิที่มศีกัยภาพในการเติบโตที่สร้างอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั (Expected Return) สูงกว่า
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาและพจิารณาโครงการลงทุนต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งความ
เติบโตใหแ้ก่ธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่โครงการลงทุนต่างๆ ลว้นมคีวามเสีย่งทีโ่ครงการลงทุนเหล่านัน้อาจไม่เป็นไปตามที่
คาดหวงั บรษิทัฯ จงึยงัไม่สามารถลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านัน้ไดใ้นทนัท ีบรษิทัฯ จงึมคีวามจ าเป็นต้องใชร้ะยะเวลา
ในการศกึษาเพื่อความรอบคอบในการลงทุนและเป็นการป้องกนัความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจท าใหโ้ครงการลงทุนหรอืธุรกจิ
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั โดยระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาแต่ละโครงการนัน้ บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถระบุใหแ้น่นอน
ได ้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของแต่ละโครงการหรอืแต่ละธุรกจิ ซึง่หากมโีครงการใดทีส่ามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั 
(Expected Return) สงูกว่าตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ กม็คีวามสนใจที่จะท าการศกึษาและ
พจิารณาน าเงนิทีไ่ดจ้ากรายการดงักล่าวไปลงทุน ทัง้นี้ ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของบรษิทัฯ ทีน่ ามาพจิารณาจะแตกต่าง
กันไปตามระยะเวลาที่ลงทุน โดยขึ้นอยู่กับอัตราเงินกู้ยืมของบริษั ทฯ (Kd) และอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
ตอ้งการ (Ke) ณ ขณะนัน้ โดยในปจัจุบนัตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของบรษิทัฯ ทีค่ านวณโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอยู่
ทีร่อ้ยละ 7.97 (ดรูายละเอยีดการค านวณเพิม่เตมิไดท้ี ่สว่นที ่5 หน้าที ่20 หวัขอ้ สมมตฐิานอตัราสว่นคดิลด)  

และท้ายที่สุด หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาโครงการใหม่หรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ สร้างอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวงั (Expected Return) สูงกว่าต้นทุนทางการเงนิเฉลี่ย (WACC) ของบรษิัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจ
พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 

ในเรื่องความเหมาะสมของราคาทีเ่ขา้ท ารายการในครัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุ้น
สามญัของ CSL โดยวธิต่ีางๆ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
มูลค่ายุติธรรมของ CSL 

(ล้านบาท) 
ราคาต่อหุ้น  
(บาทต่อหุ้น) 

วธิมีลูค่าทางบญัช ี 736.53 1.24 
วธิปีรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ี 814.82 1.37 
วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญั 3,632.49 – 4,559.93 6.11 - 7.67 
วธิเีปรยีบเทยีบอตัราสว่นตลาด - P/E 6,534.15 - 7,876.08 10.99 – 13.25 
วธิเีปรยีบเทยีบอตัราสว่นตลาด - P/BV 1,838.84 - 1,990.59 3.09 – 3.35 
วธิสีว่นลดกระแสเงนิสด 3,511.62 – 4,276.36 5.91 – 7.19 
 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าวธิสี่วนลดกระแสเงนิสดเป็นวธิทีีเ่หมาะสมที่สุดในการประเมนิมูลค่า เนื่องจากเป็นวธิทีี่
ค านึงถงึผลการด าเนินงานทีบ่รษิทัฯ จะสามารถท าไดใ้นอนาคต โดยราคาทีบ่รษิทัฯ เขา้ท ารายการในครัง้นี้มมีลูค่าเท่ากบั 
7.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งมมีูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ที่ปรกึษาฯ ประเมนิได้ โดยมูลค่ายุติธรรมของ CSL ที่ที่ปรกึษาฯ 
ค านวณไดจ้ากวธิสีว่นลดกระแสเงนิสดนัน้มีค่าอยู่ระหว่าง 5.91 – 7.19 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั 

จากเหตุผลขา้งต้น ที่ปรกึษาฯ เห็นว่าการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัของ CSL ในครัง้นี้ มีความ
สมเหตุสมผล จงึเหน็ว่าผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ ควรอนุมติัในการเข้าท ารายการในครัง้น้ี อย่างไรกต็าม ผูถ้ือหุ้นควร
พจิารณาความสมเหตุสมผลและความเหน็ของที่ปรกึษาฯ ซึ่งตัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล เอกสาร และร่างเอกสารที่
ได้รบั รวมถึงการสมัภาษณ์ผู้บรหิารและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง และผู้ถือหุ้นควรพจิารณา
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของการเขา้ท ารายการดงักล่าว  
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ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าสมมติฐานทีใ่ชใ้นการจดัเตรยีมประมาณการทางการเงินมคีวามสมเหตุสมผล อย่างไรก็
ตาม สมมตฐิานดงักล่าวตัง้ขึน้โดยการพจิารณาภาวะเศรษฐกจิและขอ้มูลทีม่อียู่ในช่วงเวลาทีศ่กึษาเท่านัน้ ดงันัน้ การ
เปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในอนาคตอาจจะสง่ผลกระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ทัง้นี้ การตดัสนิใจทีจ่ะอนุมตัหิรอืไม่
อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
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ส่วนท่ี 2 : แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลท่ีใช้ในการจดัท ารายงาน 

 ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มูลการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ 
จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) โดยบรษิทั ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (“DTV”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของ
หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ DTV ใหแ้ก่บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั (“AWN”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของบรษิัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) (“ADVANC”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ ตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ จากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ การสมัภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทัว่ไป รวมถงึขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีง 

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และสารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
รายการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ CSL ซึง่เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัฯ 

2. เอกสารของบรษิทัฯ, DTV และ CSL เช่น หนงัสอืรบัรอง หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้ 
3. สญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสอืแสดงเจตจ านงแบบมเีงื่อนไขและไม่ผูกพนั (Non-binding and 

Conditional Letter of Intent) ที ่THCOM ไดร้บัจาก ADVANC ในการเสนอซือ้หุน้สามญัของ CSL สญัญา
ระหว่างผูถ้อืหุน้ของ CSL (Shareholder Agreement) เป็นตน้ 

4. การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ CSL รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ  
6. ประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการควบรวมและการถอื

หุน้ไขวใ้นกจิการโทรคมนาคม 
7. ขอ้มลูสถติจิากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และภาวะอุตสาหกรรม 

 ความเหน็ของที่ปรึกษาฯ ตัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ่งที่ปรกึษาฯ ได้รบั ตลอดจนการ
สมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ CSL รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นขอ้มูลทีถู่กต้องและเป็นความจรงิ โดยทีป่รกึษาฯ 
ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มลูดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพี นอกจากนี้ 
ทีป่รกึษาฯ ถอืว่า สญัญาและขอ้ตกลงทางธุรกจิต่างๆ มผีลบงัคบัใชแ้ละผูกพนัตามกฎหมาย และไม่มกีารเปลีย่นแปลง
เงื่อนไข เพกิถอน หรอื ยกเลกิ รวมถงึไม่มเีหตุการณ์หรอืเงื่อนไขใดๆ ทีอ่าจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการเขา้
ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ CSL ในครัง้นี้  
 ดงันัน้ หากขอ้มลู และ/หรอื เอกสาร ซึง่ทีป่รกึษาฯ ไดร้บั ไม่ถูกต้อง และ/หรอื ไม่เป็นความจรงิ หรอื สญัญาและ
ขอ้ตกลงทางธุรกจิต่างๆ ไม่มผีลบงัคบัใช ้และ/หรอื ไม่ผูกพนัตามกฎหมาย และ/หรอื มกีารเปลีย่นแปลง เงื่อนไข เพกิ
ถอน หรอื ยกเลกิ และ/หรอื มเีหตุการณ์หรอืเงื่อนไขใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการเขา้ท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัของ CSL กอ็าจส่งผลต่อความเห็นของที่ปรกึษาฯ ซึ่งที่ปรกึษาฯ ไม่สามารถให้ความเหน็ต่อ
ผลกระทบดงักล่าวต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได ้
 ความเห็นของที่ปรกึษาฯ จดัท าขึ้นภายใต้ข้อมูลซึ่งที่ปรกึษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกจิ และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการจดัท า ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัในภายหลงั และอาจ
สง่ผลกระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาฯ โดยทีป่รกึษาฯ ไม่มภีาระผกูพนัในการปรบัปรุงความเหน็ของรายงานความเหน็
ของทีป่รกึษาฯ ฉบบันี้ 
 รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ฉบบันี้ จดัท าขึน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิใจลง
มตกิารเขา้ท ารายการที่เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัฯ ดงันัน้การตดัสนิใจอนุมตัหิรอืไม่
อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ควร
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ศกึษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ ด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงัก่อนท าการลงมต ิเพื่อทีจ่ะไดพ้จิารณาลงมตไิดอ้ย่างเหมาะสม  
 อย่างไรกต็าม รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาฯ มไิดเ้ป็นการรบัรองผลส าเรจ็ของการเขา้ท ารายการต่างๆ รวมถงึ
ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ และที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกดิขึน้จากการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

สว่นที ่3 - หน้า 1 

ส่วนท่ี 3 : ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
 
3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

สบืเนื่องจากเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2560 บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดร้บัหนังสอืแสดงเจตจ านง
แบบมเีงื่อนไขและไม่ผูกพนั (Non-binding and Conditional Letter of Intent) จากบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 
จ ากดั (มหาชน) (“ADVANC”) ในการเสนอซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) จ านวน 
250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ CSL จากบริษัท ดีทีว ี
เซอรว์สิ จ ากดั (“DTV”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ DTV 
โดยมีราคาเสนอซื้อ เบื้องต้นที่ประมาณ 7.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จาก 
ผลการตรวจสอบสถานะกจิการ และ/หรอื การเจรจาต่อรอง และการเขา้ท าธุรกรรมขา้งต้นจะขึน้อยู่กบัเงื่อนไขบงัคบัก่อน 
ซึง่รวมถงึเงื่อนไขหลกัดงัต่อไปนี้ 

1. ความพงึพอใจของ ADVANC ในผลการเขา้ตรวจสอบสถานะกจิการ และ/หรอื การเจรจาต่อรองระหว่าง 
ผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทัง้การเขา้ท าสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง โดย ADVANC อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะ
กจิการ (Due diligence) ของ CSL และคาดว่าจะด าเนินการเสรจ็สิน้ภายในช่วงกลางเดอืนตุลาคม 2560 

2. การได้รบัอนุมัติที่จ าเป็นจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ ADVANC, Singapore Tele- 
communication Limited และบรษิทัฯ (ตามความจ าเป็น) 

3. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จ าเป็นซึ่งจะได้ทราบต่อไปจากการตรวจสอบสถานะกิจการหรือตามที่จะได้มีการ  
ตกลงกนัเพิม่เตมิ รวมถงึการไดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

ต่อมา เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement เพื่อขายหุ้น
สามญัทัง้หมดที ่DTV ถอือยู่ใน CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้
ทัง้หมดของ CSL ใหแ้ก่บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั (“AWN”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ ADVANC ในราคา
เสนอซือ้ 7.80 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารายการเท่ากบั 1,950.78 ลา้นบาท โดยการขายหุน้สามญัของ CSL จะเกดิขึน้ใน
การท าค าเสนอซือ้แบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ทีด่ าเนินการโดย AWN ตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ภายใตเ้งื่อนไขต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่3 ขอ้ 3.6 เงื่อนไขการเขา้ท ารายการ 

ทัง้นี้ การลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement ข้างต้น เป็นการด าเนินการตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ วาระพเิศษ ครัง้ที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอ้งประชุม 
Intouch Board Room เลขที ่349 ชัน้ 30 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ถนนวภิาวดรีงัสติ จตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้  DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 
รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด ขายหุน้สามญัทัง้หมดที่ DTV ถอือยู่ใน CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแล้วทัง้หมดของ CSL ใหแ้ก่ ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ 
ADVANC  ในราคาเสนอซือ้ 7.80 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารายการเท่ากบั 1,950.78 ลา้นบาท โดยการขายหุน้สามญั
ของ CSL จะเกดิขึน้ในการท าค าเสนอซือ้แบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ทีด่ าเนินการโดย 
ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ ADVANC ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศ ทจ. 12/2554 รวมถงึการเขา้ลงนามในสญัญา  Shares Tender Agreement และ
มอบหมายใหน้ายไพบลูย ์ภานุวฒันวงศ ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาด าเนินการ
เจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ ทีส่ าคญัในสญัญา Shares Tender Agreement ทีจ่ะลงนามกบั ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ 
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ADVANC ภายหลงัจากเมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รบัแจ้งเป็นหนังสอืจาก ADVANC ว่าได้ท าการเข้า
ตรวจสอบสถานะกิจการของ CSL เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญของ CSL จ านวน 
250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CSL จาก DTV ในราคาเสนอ
ซือ้ที ่7.80 บาทต่อหุน้ (“หนงัสอืแจง้การเขา้ซือ้หุน้สามญั”) โดยหนังสอืแจง้การเขา้ซือ้หุน้สามญัดงักล่าวก าหนดให ้DTV 
เขา้ลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement ภายใน 5 วนันับแต่วนัที่ตอบรบัหนังสอืแจง้การเขา้ซือ้หุน้สามญั
ดงักล่าว 

 

 
ทีม่า : สารสนเทศของ ADVANC ทีเ่ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
หมายเหตุ สดัส่วน (Up to 100.0%) ดงักล่าวขึน้อยู่กบัผลการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดย AWN 

 
 ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ย 

 (1) รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 
(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาดรายการสงูสุดเท่ากบัร้อยละ 15.70 ตาม
เกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน ซึง่เขา้ขา่ยรายการประเภท 2 ของประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึ
มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัท ีและ
จดัส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ภายใน 21 วนันับแต่วนัที่เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

 (2) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่เกีย่วโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ”) 
เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการกบั AWN ซึ่งมผีู้ถอืหุ้นใหญ่รายเดยีวกนักบับรษิทัฯ คอื บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั 
(มหาชน) (“INTOUCH”) โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 11.40  ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ซึง่มากกว่า
รอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และมากกว่า 20.00 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีพร้อมทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ 
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โดยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

3.2 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิทั ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (“DTV”) ทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกช าระ
แลว้ทัง้หมด จะเขา้ท ารายการจ าหน่ายหุน้สามญัทัง้หมดทีถ่อือยู่ใน CSL ใหแ้ก่ AWN ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ของบรษิทัฯ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2560 และภายหลงัจากทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ DTV และเมื่อไดด้ าเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการเขา้ท ารายการทีก่ าหนดในหวัขอ้ 3.6 
เงื่อนการเขา้ท ารายการ ใหส้ าเรจ็เสรจ็สิน้ครบถว้นแลว้ ซึง่คาดว่าการจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL จะแลว้เสรจ็ภายในไตร
มาสที ่1/2561 โดยการขายหุน้สามญัของ CSL จะเกดิขึน้ในการท าค าเสนอซือ้ทีด่ าเนินการโดย AWN ตามประกาศ ทจ. 
12/2554 

3.3 คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา 
ผูข้าย : บรษิทั ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (“DTV”) บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ผูซ้ือ้ : AWN ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ ADVANC ที ่ADVANC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด 
ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : AWN ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที่ ADVANC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อก

และช าระแล้วทัง้หมด เขา้ข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ ตาม
ประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัฯ เนื่องจากมผีู้ถือหุ้นใหญ่รายเดยีวกนักบั
บรษิทัฯ คอื INTOUCH โดย INTOUCH ถอืหุ้นในบรษิทัฯ และ ADVANC 
ร้อยละ 41.14 และร้อยละ 40.45 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว
ทัง้หมด ตามล าดบั 

3.4 เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าของสินทรพัยท่ี์จะได้มา 

3.4.1 รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์
การ เข้าท า รายการ จ าห น่ายหุ้นสามัญทั ้งหมดที่ถืออยู่ ใ น  CSL ในครั ้งนี้  เ ข้าข่ าย เ ป็นรายการ 

จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ ตามประกาศได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ เมื่อค านวณขนาดรายการโดยอ้างองิจากงบการเงนิรวม
ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และงบการเงนิรวมส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 ของ
บรษิทัฯ และ CSL มรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้ 
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เกณฑ ์  วิธีการค านวณ 

มูลค่าตามบญัชีของ 
สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 

= สดัสว่นทีจ่ าหน่ายไป x มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง CSL 
มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ 

= 42.07% x 610.56 ลา้นบาท 
17,104.61 ลา้นบาท 

= รอ้ยละ 1.50 
ก าไรสุทธิจากการ 
ด าเนินงานปกติ 

= สดัสว่นทีจ่ะจ าหน่าย x ก าไรสทุธขิอง CSL  
ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 

= 42.07% x 296.82 ลา้นบาท 
795.22 ลา้นบาท 

= รอ้ยละ 15.70 
มูลค่ารวมของ 
ส่ิงตอบแทน 

= มลูค่าสิง่ตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

= 1,950.78 
31,476.12 ลา้นบาท 

= รอ้ยละ 6.20 
มูลค่าของหลกัทรพัยท่ี์
บริษทัจดทะเบียนออกให้
เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนการ
ได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

= ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากบรษิทัฯ ไมม่กีารออกหุน้สามญัเพิม่ทุน เพื่อเป็น
การตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

จากการค านวณขนาดรายการในขา้งต้น จะไดข้นาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 15.70 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงาน ซึ่งเขา้ข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้อง
เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัที และจดัส่งหนังสอืเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.4.2 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
การเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้นสามัญทัง้หมดที่ถืออยู่ใน CSL ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่ 

เกีย่วโยงกนั ประเภทรายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร ตามประกาศรายการที่เกีย่วโยงกนัฯ โดยมขีนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 11.40 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (สินทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 
มถุินายน 2560 เท่ากบั 17,104.61 ลา้นบาท) ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ
ของบรษิัทฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีพรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และ
ด าเนินการให้มกีารประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ โดยจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มสีทิธลิงคะแนน ซึง่ไดแ้ก่ INTOUCH เนื่องจากบรษิทัฯ และ 
AWN ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ ADVANC ที ่ADVANC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด มผีูถ้อื
หุน้รายใหญ่รายเดยีวกนั คอื INTOUCH โดย INTOUCH ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 450,870,934 หุน้ หรอืคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 41.14 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ (ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดเมื่อ
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วนัที ่28 กนัยายน 2560) และถอืหุน้ใน ADVANC จ านวน 1,202,712,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.45 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของ ADVANC (ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้นล่าสุดเมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 
2560) ดงันัน้ AWN จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัฯ  ดงัที่แสดงใน
แผนภาพดงัต่อไปนี้ 

 
 
เน่ืองจาก INTOUCH เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และ ADVANC ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อก

และช าระแลว้ทัง้หมดใน AWN ดงันัน้ INTOUCH จงึเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีและไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
3.5 รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 
3.5.1 ข้อมูลทัว่ไปของ CSL 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 
เลขทีท่ะเบยีนนิตบิุคคล : 0107548000609 
ทีต่ัง้บรษิทั : เลขที ่90 อาคารซดีบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์เอ ชัน้ 17-20 ถนนรชัดาภเิษก แขวง

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
ทุนจดทะเบยีน : 148,628,692.25 บาท แบ่งออกเป็น 594,514,769 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 148,628,692.25 บาท แบ่งออกเป็น 594,514,769 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิ 3 ประเภท คอื  

1. ธุรกจิใหบ้รกิารไอซที ี 
2. ธุรกจิสือ่โฆษณาบนสมุดหน้าเหลอืง  
3. ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยเสยีงและบรกิารเสรมิผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
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3.5.2 โครงสรา้งผูถ้ือหุ้นของ CSL (ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560) 
 รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น รอ้ยละ 
1. บรษิทั ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั 250,099,990 42.07 
2. SINGAPORE TELECOMMUNICATION LIMITED 84,057,030 14.14 
3. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 24,567,853 4.13 
4. น.ส.สดุรงัศร ีโรจน์เรอืงทว ี 5,693,800 0.96 
5. ดร.ชชัวนิ เจรญิรชัตภ์าคย ์ 5,650,000 0.95 
6. บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 4,900,000 0.82 
7. นายสโุรจน์ ตรโีลจน์วงศ ์ 3,800,000 0.64 
8. นายธวชั ตนัตเิมธ 3,646,500 0.61 
9. นายธวชัชยั เตชะอศิวธรรม 3,500,000 0.59 
10. อื่น ๆ 208,599,596 35.09 

 รวม 594,514,769 100.00 
ทีม่า : สารสนเทศของ THCOM ทีเ่ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
3.5.3 รายช่ือกรรมการของ CSL 

 รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายวเิชยีร เมฆตระการ ประธานกรรมการ 
2. นายไพบลูย ์ภานุวฒันวงศ ์ กรรมการ 
3. นายอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ กรรมการ 
4. นายหรรษา ชวีะพฤกษ ์ กรรมการ 
5. นายโก บุน ฮวด กรรมการ 
6. นายอนุวฒัน์ สงวนทรพัยากร กรรมการ 
7. นายสทิธชิยั จนัทราวด ี กรรมการอสิระ 
8. นายศลิปพร ศรจีัน่เพชร กรรมการอสิระ 
9. นายสรุพล ปลืม้อารมย ์ กรรมการอสิระ 

ทีม่า : บรษิทัฯ  
 
3.5.4 สรปุข้อมูลทางการเงินของ CSL 

หน่วย : ล้านบาท 
งวดปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
งวดปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
งวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
บญัชีทางการเงินท่ีส าคญั    
สนิทรพัยร์วม 1,908.23 1,898.35 1,786.12 
หนี้สนิรวม 1,251.42 1,185.32 1,049.59 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 656.82 713.02 736.53 
มลูค่าหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ 148.63 148.63 148.63 
รายไดร้วม 2,963.84 2,917.86 1,410.83 
ก าไรสทุธ ิ 315.10 305.90 154.30 
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หน่วย : ล้านบาท 
งวดปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
งวดปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
งวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.53 0.51 0.26 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั    
ROA (%) 22.05 21.20 20.76 
ROE (%) 49.67 44.66 41.29 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 10.63 10.48 10.94 

 ทีม่า : บรษิทัฯ  
 
3.6 เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 

ภายใน 180 วนันับแต่วนัทีล่งนามในสญัญาเสนอขายซื้อหุ้นสามญั (วนัที ่6 ตุลาคม 2560) AWN จะต้องท าค า
เสนอซือ้หุน้สามญัของ CSL ทัง้หมดโดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ภายใตเ้งื่อนไข ดงันี้ 

1. การได้รบัอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตใินการได้มาซึ่งหุน้สามญัของ 
CSL จนถึงรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CSL ตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจ การ โทรคมนาคมแห่ งช าติ  เ รื่ อ ง  หลัก เกณฑ์และวิธีก า รควบรวมและ 
การถอืหุน้ไขวใ้นกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. AWN จะต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเขา้ท าค า
เสนอซือ้หุน้สามญัของ CSL โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) และเรื่องอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการ
เขา้ท าค าเสนอซือ้หุน้สามญัของ CSL โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ดงักล่าว 

3. DTV ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในเรื่องการเขา้ท ารายการที่
เกีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ 

นอกจากนี้ AWN อาจก าหนดเงื่อนไขอื่นใดในการท าค าเสนอซือ้หุน้สามญัของ CSL ทัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมี
เงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ภายใต้กฎหมาย กฎ และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าค าเสนอซือ้หุน้
สามญัของ CSL ทัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ซึง่รวมถงึการก าหนดจ านวน
หุน้ขัน้ต ่าในการทีจ่ะไดม้าซึง่หุน้สามญัของ CSL ทัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender 
Offer) ทีจ่ านวนไม่น้อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CSL และเนื่องจาก
ในการท าเสนอซื้อหุน้สามญัของ CSL ทัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ของ 
AWN มกีารท าค าเสนอซือ้กบัผูถ้อืหุน้รายอื่นของ CSL ดงันัน้ ในการพจิารณาเงื่อนไขอื่นๆ เพิม่เตมิในการเขา้ท ารายการ 
ต้องพจิารณาเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการเพิม่เติมของ ADVANC จากสารสนเทศของ ADVANC ที่เปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. การไดร้บัอนุมตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจาก SingTel ในการขายหุน้สามญัทัง้หมดใน CSL ทีถ่อืโดย SingTel ใหก้บั 
AWN ในกระบวนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary 
Tender Offer) (ตามความจ าเป็น) 

2. AWN และ SingTel ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาเสนอซือ้หุน้สามญัใน CSL (Share Tender Agreement)  
3. การไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ของ THCOM ใหข้ายหุน้สามญัทัง้หมดใน CSL ทีถ่อืโดย DTV 

ใหก้บั AWN ภายใตห้ลกัเกณฑข์องประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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4. การไดร้บัอนุมตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจาก DTV ในการขายหุน้สามญัทัง้หมดใน CSL ทีถ่อืโดย DTV ใหก้บั AWN 
ในกระบวนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender 
Offer) (ตามความจ าเป็น) 

5. CSL จะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเสนอซือ้หุน้สามญัใน CSL (Share Tender 
Agreement) ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ จนถึงวันที่แบบค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
(แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ 

 
 ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่24 ตุลาคม 2560 AWN ไดเ้ขา้ท าสญัญาเสนอซือ้หุน้สามญัใน CSL (Share Tender Agreement) 
กบั Singtel เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มผีลใหเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนของการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยด์งัต่อไปนี้ส าเรจ็ 

1. การไดร้บัอนุมตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจาก SingTel ในการขายหุน้สามญัทัง้หมดใน CSL ทีถ่อืโดย SingTel ใหก้บั 
AWN ในกระบวนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary 
Tender Offer) (ตามความจ าเป็น) 

2. AWN และ SingTel ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาเสนอซือ้หุน้สามญัใน CSL (Share Tender Agreement)  
 
3.7 แผนการใช้เงินท่ีได้รบัจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยฯ์ 

เงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL บรษิทัฯ มแีผนในการใชเ้งนิดงันี้  

1) น าไปเป็นเงินทุนหมุนเวยีน หรอืเงินลงทุนในธุรกิจดาวเทียมหรอืธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศกัยภาพในการ
เตบิโตและเสรมิกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึง่คาดว่าจะท าใหบ้รษิทัมรีายไดส้ว่นเพิม่จากการลงทุนดงักล่าว 

2) ใชค้นืเงนิกูย้มื ซึง่ช่วยลดภาระดอกเบีย้และเพิม่ก าไรสทุธใิหแ้ก่บรษิทัฯ 
3) จ่ายปนัผลต่อผูถ้อืหุน้  

อย่างไรกต็าม แผนการใชเ้งนิดงักล่าวจะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/
หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แลว้แต่กรณี จะเหน็สมควรอนุมตัต่ิอไป 
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ส่วนท่ี 4 : ความสมเหตสุมผลของรายการ 
 
4.1 วตัถปุระสงคข์องการเข้าท ารายการ 

เนื่องจากบรษิทัฯ ไดร้บัหนังสอืแสดงเจตจ านงแบบมเีงื่อนไขและไม่ผูกพนั (Non-binding and Conditional 
Letter of Intent) จากบรษิัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) (“ADVANC”) ในการเสนอซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) จ านวน 250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของจ านวนหุน้ที่
ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CSL จากบรษิทั ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (“DTV”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 
99.99 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ DTV โดยมรีาคาเสนอซือ้เบือ้งตน้ทีป่ระมาณ 7.80 บาทต่อหุน้ 

โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่าการเขา้ท ารายการในขา้งต้นเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 จงึมมีตอินุมตัใินหลกัการให้ DTV ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทัฯ ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด ขายหุน้สามญัทัง้หมดที่ DTV ถอือยู่ใน 
CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CSL ใหแ้ก่ ADVANC 
และ/หรอื บรษิทัย่อยของ ADVANC  ในราคาเสนอซือ้ 7.80 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารายการเท่ากบั 1,950.78 ลา้นบาท 
โดยการขายหุน้สามญัของ CSL จะเกดิขึน้ในการท าค าเสนอซือ้แบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่
ด าเนินการโดย ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ ADVANC ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ ทจ. 12/2554 รวมถึงการเข้าลงนามในสญัญา  Shares Tender 
Agreement และมอบหมายให้นายไพบูลย ์ภานุวฒันวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของบรษิัทฯ เป็นผูม้อี านาจในการ
พจิารณาด าเนินการเจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ ทีส่ าคญัในสญัญา Shares Tender Agreement ทีจ่ะลงนามกบั ADVANC และ/
หรอื บรษิทัย่อยของ ADVANC  
 ดงันัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 จงึมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2560 เพื่อพจิารณาอนุมตัิให้บรษิทั ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (“DTV”) ทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกช าระแลว้ทัง้หมด จ าหน่ายหุน้สามญัทัง้หมดทีถ่อือยู่ใน CSL ใหแ้ก่ 
ADVANC และ/หรอื บรษิทัย่อยของ ADVANC 

ซึง่ต่อมา เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญา Shares Tender Agreement เพื่อขายหุน้
สามญัทัง้หมดที ่DTV ถอือยู่ใน CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.07 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้
ทัง้หมดของ CSL ใหแ้ก่บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั (“AWN”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ ADVANC ในราคา
เสนอซือ้ 7.80 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารายการเท่ากบั 1,950.78 ลา้นบาท โดยการขายหุน้สามญัของ CSL จะเกดิขึน้ใน
การท าค าเสนอซือ้แบบมเีงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ทีด่ าเนินการโดย AWN ตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ภายใตเ้งื่อนไขต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่3 ขอ้ 3.6 เงื่อนไขการเขา้ท ารายการ 
 
4.2 ความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 
 เน่ืองจากคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่าการจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL ใหแ้ก่ ADVANC มคีวามเหมาะสมและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ของ DTV และของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ รวมทัง้เป็นการเขา้ท ารายการทีอ่ยู่
ภายใตเ้งื่อนไขทีส่มเหตุสมผล 
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4.3 ข้อดีของการท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยงกนัเมื่อเทียบกบับุคคลภายนอก 
4.3.1 ความรวดเรว็ในการเจรจาและการด าเนินงาน 
 เน่ืองจากบรษิทัฯ และ ADVANC มผีูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดยีวกนั คอื INTOUCH จงึอาจท าใหก้ารเจรจาในการเขา้
ท ารายการรวดเรว็กว่าการเจรจากบับุคคลภายนอก 
 
4.3.2 ลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการแข่งขนัทางธรุกิจ 
 เนื่องจากในปี 2558 ADVANC ได้มกีารขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกจิอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ “AIS  
Fiber” โดยมกีลุ่มลกูคา้ทัง้กลุ่มลกูคา้องคก์ร, กลุ่มผูพ้กัอาศยัในคอนโดมเินียม และกลุ่มผูพ้กัอาศยัตามบา้นเรอืน โดยสิน้
ปี 2559 มจี านวนลูกคา้ทัง้สิน้ 301,500 ราย ซึง่ธุรกจิดงักล่าวของ ADVANC เป็นธุรกจิทีม่กีารแข่งขนัโดยตรงกบัธุรกจิ
หลกัของ CSL ซึง่กค็อืธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่า รวมถงึธุรกจิใหบ้รกิารดา้นอนิเตอรเ์น็ตความเรว็
สงูส าหรบักลุ่มผูพ้กัอาศยัในคอนโดมเินียม ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ จ าหน่ายหุน้ของ CSL ใหแ้ก่ AWN ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของ ADVANC จะช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างทางผลประโยชน์และการแข่งขนัทางธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตระหว่าง
บรษิทัฯ และ ADVANC ได ้อกีทัง้ผูซ้ือ้ยงัมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของ CSL เป็นอย่างด ีจงึท าใหผู้ซ้ือ้ยนิดทีีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของ CSL ในราคาทีส่งูกว่ามลูค่ายุตธิรรม เน่ืองจาก CSL สามารถต่อยอดและสรา้ง Synergy ใหก้บัธุรกจิปจัจบุนัของผูซ้ือ้
ได ้
 
4.4 ข้อเสียของการท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยงกนัเมื่อเทียบกบับุคคลภายนอก 
4.4.1 บุคคลภายนอกอาจเสนอเง่ือนไขท่ีดีกว่า 
 เนื่องจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ เป็นการท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั จงึอาจส่งผลให้การเจรจา
ต่อรองราคาซื้อขายรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ อาจไม่สามารถกระท าได้เต็มที่เสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
นอกจากนี้ จากการทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัขอ้เสนอจาก ADVANC ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเพยีงรายเดยีว จงึท าใหท้ีป่รกึษาฯ 
ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าราคาดงักล่าวจะเป็นราคาทีด่ทีีส่ดุทีบ่รษิทัฯ สามารถจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL ได ้ 
 ซึ่งเหตุผลในข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อย ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 จงึไดม้มีตใิห้
เรยีกประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL โดยผู้มสี่วนได้เสยี ซึ่งได้แก่ 
INTOUCH จะไม่สามารถลงมตใินวาระดงักล่าวได ้
 
4.5 ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
4.5.1 ราคาจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL ในการเข้าท ารายการในครัง้น้ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั

ของ CSL 
 จากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL โดยวธิสีว่นลดกระแสเงนิสด ภายใต้สมมตฐิานทีว่่า CSL 
จะมกีารด าเนินธุรกจิตามปกตต่ิอไปตามเดมิ จะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ระหว่าง 5.91 บาทต่อหุน้ และ 
7.19 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นมูลค่าทีต่ ่ากว่าราคาเสนอซื้อทีไ่ด้รบัจาก AWN ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของ ADVANC ในราคาเสนอ
ซือ้ 7.80 บาทต่อหุน้ ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ จ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL ไดใ้นราคาทีส่งูกว่ามูลค่ายุตธิรรม จะก่อใหเ้กดิ
ผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
 
4.5.2 บริษทัฯ จะได้รบัเงินสดจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL 
 การจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.80 บาทต่อหุน้ จะท าใหบ้รษิทัฯ 
ได้รบัเงนิสดจากการขายหุน้สามญัของ CSL ทัง้สิน้ 1,950.78 ล้านบาท ซึ่งบรษิทัฯ สามารถน าเงนิดงักล่าวไปสร้าง
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ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นอนาคต เช่น การลงทุนในโครงการใหม่หรอืธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีส่รา้งอตัรา
ผลตอบแทนที่คาดหวงั (Expected Return) สูงกว่าต้นทุนทางการเงนิเฉลี่ย (WACC) ของบรษิัทฯ, การคนืเงนิกู้จาก
สถาบนัการเงนิซึง่จะช่วยลดตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ และอาจจ่ายเงนิปนัผลคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่
สามารถหาโครงการใหม่หรอืธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตที่สรา้งอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั (Expected Return) สงู
กว่าตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

อย่างไรกต็าม ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาและพจิารณาโครงการลงทุนต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพในการ
สรา้งความเตบิโตใหธุ้รกจิ ซึง่หากมโีครงการใดทีส่ามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั (Expected Return) สงูกว่า
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ กจ็ะท าการศกึษาและอาจพจิารณาน าเงนิดงักล่าวไปลงทุน ทัง้นี้ 
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของบรษิทัฯ ทีน่ ามาพจิารณาจะแตกต่างกนัไปตามระยะเวลาทีล่งทุน โดยขึน้อยู่กบัอตัราเงนิกูย้มื
ของบรษิทัฯ (Kd) และอตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ต้องการ (Ke) ณ ขณะนัน้ โดยในปจัจุบนัต้นทุนทางการเงนิเฉลีย่ของ
บริษัทฯ ที่ค านวณโดยที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระอยู่ที่ร้อยละ 7.97 (ดูรายละเอียดการค านวณเพิม่เติมได้ที่ ส่วนที่ 5 
หน้าที ่20 หวัขอ้ สมมตฐิานอตัราสว่นคดิลด)  
 
4.5.3 บริษทัฯ จะได้รบัก าไรทางบญัชีจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL 
 จากขอ้มูลของฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ คาดว่าการจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL จ านวน 250,099,990 หุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 7.80 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นมลูค่าเท่ากบั 1,950.78 ลา้นบาท จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัก าไรทางบญัชจีากการ
จ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL เป็นจ านวนประมาณ 1,675.36 ลา้นบาท 
 
4.6 ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 
4.6.1 สูญเสียรายได้จากธรุกิจของ CSL และการกระจายความเส่ียงรายได้ลดลง 

 การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ ไม่มรีายไดจ้ากธุรกจิของ CSL อกีต่อไป ซึง่ท าใหก้ารกระจายความ
เสีย่งของแหล่งทีม่าของรายไดข้องบรษิทัฯ ลดลง โดยบรษิทัฯ จะพึง่พงิรายไดจ้ากบรกิารสื่อสารดาวเทยีมเป็นหลกัเพยีง
ธุรกจิเดยีว ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาจากรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารและก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ จากงบการเงนิรวมส าหรบั
งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 รายไดข้อง CSL คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27.83 ของรายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้รกิารของบรษิทัฯ และก าไรสุทธขิอง CSL คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.50 ของก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ซึง่หากพจิารณา
จากงบการเงนิรวมส าหรบัปี 2557 – 2559 ของบรษิทัฯ จะเหน็ไดว้่า หากบรษิทัฯ เขา้ท ารายการดงักล่าวจะท าใหก้ าไร
สทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ลดลงไปประมาณ 122.07 – 132.56 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมส าหรบังวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2557 2558 2559 2559 2560 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 11,893.03 12,453.09 11,516.63 6,111.69 5,017.25 
รายไดจ้ากธุรกจิของ CSL 2,975.51 2,909.51 2,875.08 1,441.92 1,396.20 
รอ้ยละ 25.02 23.36 24.96 23.59 27.83 
      

ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 1,514.03 2,304.68 1,783.26 1,386.24 564.42 
ก าไรสุทธขิอง CSL ในงบการเงนิ
รวมของบรษิทัฯ 

(63.08) 132.56 122.07 68.73 64.92 

รอ้ยละ N.A. 5.75 6.85 4.96 11.50 
ทีม่า : บรษิทัฯ 
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อย่างไรกต็าม ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาและพจิารณาโครงการลงทุนต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพในการ
สรา้งความเตบิโตใหธุ้รกจิ ซึ่งหากมโีครงการใดทีส่ามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั (Expected Return) สงูกว่า
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ กจ็ะท าการศกึษาและอาจพจิารณาน าเงนิดงักล่าวไปลงทุน เพื่อ
ลดความเสีย่งในการพึง่พงิรายไดจ้ากบรกิารสือ่สารดาวเทยีมเป็นหลกัเพยีงธุรกจิเดยีว ทัง้นี้ ต้นทุนทางการเงนิเฉลีย่ของ
บรษิทัฯ ทีน่ ามาพจิารณาจะแตกต่างกนัไปตามระยะเวลาทีล่งทุน โดยขึน้อยู่กบัอตัราเงนิกูย้มืของบรษิทัฯ (Kd) และอตัรา
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ (Ke) ณ ขณะนัน้ โดยในปจัจุบนัต้นทุนทางการเงนิเฉลี่ยของบรษิัทฯ ที่ค านวณโดยที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระอยู่ทีร่อ้ยละ 7.97 (ดูรายละเอยีดการค านวณเพิม่เตมิไดท้ี ่ส่วนที ่5 หน้าที ่20 หวัขอ้ สมมตฐิาน
อตัราสว่นคดิลด)  

 
4.7 ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 
4.7.1 ไม่ต้องสูญเสียรายได้จากธรุกิจของ CSL และการกระจายความเส่ียงรายได้ลดลง 
 หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ กจ็ะท าใหบ้รษิทัฯ ยงัคงมรีายไดจ้ากธุรกจิของ CSL เช่นเดมิ ซึง่จะท าให้
บรษิทัฯ มกีารกระจายความเสีย่งของแหล่งทีม่าของรายไดข้องบรษิทัฯ เช่นเดมิ โดยทีบ่รษิทัฯ ไม่ต้องพึง่พงิรายไดจ้าก
บรกิารสือ่สารดาวเทยีมเพยีงธุรกจิเดยีว 
 
4.8 ข้อเสียของการไม่เข้าท ารายการ 
4.8.1 สูญเสียโอกาสในการท าก าไรจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL ในครัง้น้ี ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นสามญัของ CSL 
 หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสในการท าก าไรจากการขายหุน้สามญัของ 
CSL ในราคาเสนอซือ้เท่ากบั 7.80 บาทต่อหุน้โดย AWN ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ ADVANC โดยราคาดงักล่าวมมีูลค่าสงู
กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ CSL ทีท่ีป่รกึษาฯ ประเมนิได้จากการประเมนิมูลค่าโดยวธิสี่วนลดกระแสเงนิสด 
ภายใต้สมมตฐิานที่ว่า CSL จะมกีารด าเนินธุรกจิตามปกตต่ิอไปตามเดมิ โดยมมีูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ CSL 
เท่ากบั 5.91 - 7.19 บาทต่อหุน้ 
 
4.8.2 สูญเสียโอกาสในการได้รบัเงินสดจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL  
 หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสในการไดร้บัเงนิสดจากการขายหุน้สามญั
ของ CSL ทัง้สิน้ 1,950.78 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสในการน าเงนิดงักล่าวไปสรา้งผลประโยชน์ใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นในด้านอื่นๆ ได้ เช่น การลงทุนในโครงการใหม่หรือธุรกจิที่มศีกัยภาพในการเติบโตที่สร้างอตัราผลตอบแทนที่
คาดหวงั (Expected Return) สงูกว่าตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ, การคนืเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิซึง่
จะช่วยลดตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ, หรอืการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 
 
4.8.3 บริษทัฯ จะไม่ได้รบัก าไรทางบญัชีจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL 
 หากบริษัทฯ ไม่เข้าท ารายการในครัง้นี้ จะท าให้บริษัทฯ สูญเสยีโอกาสในการรับรู้ก า ไรทางบัญชีจากการ
จ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL เป็นจ านวนประมาณ 1,675.36 ลา้นบาท 
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4.9 ความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ 
4.9.1 ความเส่ียงในการเผชิญค่าเสียโอกาสจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ CSL เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่สามารถ

จดัหาผลประโยชน์จากเงินสดท่ีได้รบัจากการขายหุ้นสามญัของ CSL สูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉล่ีย
ของบริษทัฯ 
การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ อาจท าใหบ้รษิทัฯ เผชญิความเสีย่งในดา้นค่าเสยีโอกาส หากเงนิสดทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั

จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่บรษิัทฯ ได้เทียบเท่ากบัต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย 
(WACC) ของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มแีผนจะน าเงนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในธุรกจิทีม่ศีกัยภาพ หรอืใช้
คนืเงนิกู้ยมืก่อนก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีผลตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัในครัง้นี้  หรอืหาก 
บรษิทัฯ ไม่มธีุรกจิทีจ่ะลงทุนทีไ่ดร้บัผลตอบแทนทีส่งูกว่าผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้คาดหวงั กม็แีนวโน้มทีบ่รษิทัฯ จะจ่ายเงนิ
ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

อย่างไรกต็าม ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาและพจิารณาโครงการลงทุนต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพในการ
สรา้งความเตบิโตใหธุ้รกจิ ซึง่หากมโีครงการใดทีส่ามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั (Expected Return) สงูกว่า
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ กจ็ะท าการศกึษาและอาจพจิารณาน าเงนิดงักล่าวไปลงทุน ทัง้นี้ 
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของบรษิทัฯ ทีน่ ามาพจิารณาจะแตกต่างกนัไปตามระยะเวลาทีล่งทุน โดยขึน้อยู่กบัอตัราเงนิกูย้มื
ของบรษิทัฯ (Kd) และอตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ต้องการ (Ke) ณ ขณะนัน้ โดยในปจัจุบนัต้นทุนทางการเงนิเฉลีย่ของ
บริษัทฯ ที่ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ที่ร้อยละ 7.97 (ดูรายละเอียดการค านวณเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนที่ 5 
หน้าที ่20 หวัขอ้ สมมตฐิานอตัราสว่นคดิลด)  
 
4.9.2 การท ารายการไม่ส าเรจ็ เน่ืองจากไม่สามารถบรรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญาเสนอซ้ือหุ้นสามญั

ของ CSL และการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยข์อง CSL แบบมีเงื่อนไข 
 การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มคีวามเสีย่งทีอ่าจจะไม่ประสบผลส าเรจ็ โดยขึน้อยู่กบัการบรรลุตามเงื่อนไขบงัคบั

ก่อนทีร่ะบุในสญัญาเสนอซือ้หุน้สามญัของ CSL และเงื่อนไขในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง CSL แบบมเีงื่อนไข 
โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญัซึง่มผีลต่อความส าเรจ็ของการท ารายการ ไดแ้ก่ 

4.9.2.1 การครอบครองหุ้น CSL โดย AWN ท่ีจะต้องได้ครอบครองเกินกว่ารอ้ยละ 50 ใน CSL 
 หนึ่งในเงื่อนไขบงัคบัก่อนส าหรบัการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี้คอื การที ่AWN สามารถซือ้หุน้ CSL ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ CSL โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSL 
ประกอบด้วย DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 42.07 และ Singapore 
Telecommunication Limited ซึ่งถือหุ้นในอตัราร้อยละ 14.14 โดยหากผู้ถือหุ้นทัง้สองรายนี้ตกลงเสนอ 
ขายหุน้ AWN จะไดค้รอบครองหุน้รวมรอ้ยละ 56.21 ซึง่ถอืว่าเงื่อนไขบงัคบัก่อนขอ้น้ีบรรลุผลส าเรจ็ 
 

4.9.2.2 การได้รบัอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการท่ี AWN ได้มาซ่ึง
หุ้นสามญัของ CSL จนถึงร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของ CSL ตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการควบรวม
และการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มคีวามเสีย่งทีอ่าจจะไม่ประสบผลส าเรจ็ โดยขึน้อยู่กบัการไดร้บัอนุมตัจิาก
ส านกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตใินการที ่AWN ไดม้าซึง่หุน้สามญัของ CSL จนถงึรอ้ย
ละ 100 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CSL ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารควบรวมและการถอืหุน้ไขวใ้นกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 
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2553 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยเงื่อนไขดงักล่าวถูกระบุอยู่ในเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยข์อง CSL แบบมเีงื่อนไขโดย AWN 
 ทัง้นี้ จากการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร ทีป่รกึษาการเงนิอสิระเหน็ว่ามคีวามเสยีงต ่าทีก่ารควบรวมกจิการ
ระหว่าง CSL และ AWN จะไม่ไดร้บัอนุมตัฯิ เนื่องจากหลกัเกณฑส์ าคญัทีส่ านักงานคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาตใิชใ้นการพจิารณาอนุมตักิารควบรวมกจิการโทรคมนาคม คอืการควบรวมของบรษิทัที่
ขออนุมตัิส่งผลใหเ้กดิการครอบง าตลาดทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืไม่ โดยธุรกจิที ่AWN และ CSL มกีารด าเนินการ
ซ ้าซอ้นกนันัน้ มผีูป้ระกอบธุรกจิเช่นเดยีวกนัในตลาดหลายรายและเป็นไปไดย้ากทีก่ารควบรวมของทัง้สอง
บรษิทัจะก่อใหเ้กดิการครอบง าตลาด  

 อย่างไรกต็าม หากการเขา้ท ารายการดงักล่าวไม่ส าเรจ็ตามเงื่อนไขขา้งตน้ กม็ไิดส้ง่ผลกระทบใดๆ ทีเ่สยีหายต่อ
บรษิทัฯ 
 
4.10 ผลกระทบภายหลงัการเข้าท ารายการ 
 ภายหลงัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะท าใหบ้รษิทัฯ มรีายไดล้ดลงคดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 23.36 – 25.02 
ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ หรอืคดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 2,875.08 – 2,975.51 ลา้นบาท และมกี าไร
สุทธิลดลงคิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 5.75 – 6.85 ของก าไรสุทธิของบริษัทฯ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 122.07 – 
132.56 ลา้นบาท  โดยพจิารณาจากงบการเงนิรวมส าหรบัปี 2557 – 2559 
 แต่อย่างไรกต็าม จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัรูก้ าไรทางบญัชจีากการจ าหน่ายหุน้สามญัของ CSL เป็นจ านวน
ประมาณ 1,675.36 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้จากเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการขายหุน้สามญัของ CSL เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 1,950.78 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ สามารถน าเงนิดงักล่าวไปสรา้งผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได้ในอนาคต เช่น การ
ลงทุนในโครงการใหม่หรอืธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทนทีด่กีว่า CSL, การคนืเงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิซึง่จะช่วยลดตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ, และอาจจ่ายเงนิปนัผลคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถ
หาโครงการใหม่หรอืธุรกจิที่มศีกัยภาพในการเติบโตที่สร้างอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั (Expected Return) สูงกว่า
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาและพจิารณาโครงการลงทุนต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งความ
เติบโตใหแ้ก่ธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่โครงการลงทุนต่างๆ ลว้นมคีวามเสีย่งทีโ่ครงการลงทุนเหล่านัน้อาจไม่เป็นไปตามที่
คาดหวงั บรษิทัฯ จงึยงัไม่สามารถลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านัน้ไดใ้นทนัท ีบรษิทัฯ จงึมคีวามจ าเป็นต้องใชร้ะยะเวลา
ในการศกึษาเพื่อความรอบคอบในการลงทุนและเป็นการป้องกนัความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจท าให้โครงการลงทุนหรอืธุรกจิ
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั โดยระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาแต่ละโครงการนัน้ บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถระบุใหแ้น่นอน
ได ้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของแต่ละโครงการหรอืแต่ละธุรกจิ ซึง่หากมโีครงการใดทีส่ามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั 
(Expected Return) สงูกว่าตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ กม็คีวามสนใจที่จะท าการศกึษาและ
พจิารณาน าเงนิทีไ่ดจ้ากรายการดงักล่าวไปลงทุน ทัง้นี้ ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของบรษิทัฯ ทีน่ ามาพจิารณาจะแตกต่าง
กันไปตามระยะเวลาที่ลงทุน โดยขึ้นอยู่กับอัตราเงินกู้ยืมของบริษัทฯ  (Kd) และอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
ตอ้งการ (Ke) ณ ขณะนัน้ โดยในปจัจุบนัตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของบรษิทัฯ ทีค่ านวณโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอยู่
ทีร่อ้ยละ 7.97 (ดรูายละเอยีดการค านวณเพิม่เตมิไดท้ี ่สว่นที ่5 หน้าที ่20 หวัขอ้ สมมตฐิานอตัราสว่นคดิลด)  

และท้ายที่สุด หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาโครงการใหม่หรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สร้างอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวงั (Expected Return) สูงกว่าต้นทุนทางการเงนิเฉลี่ย (WACC) ของบรษิัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจ
พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
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4.11 สรปุความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ 
 จากการพจิารณาขอ้ดแีละขอ้เสยีของการท ารายการกบับุคคลเกีย่วโยงกนัเมื่อเทยีบกบับุคคลภายนอก ขอ้ดแีละ
ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการไม่เขา้ท ารายการ และความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ พบว่าโดย
ภาพรวมการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัของ CSL ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ จะสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ ท่ีปรกึษาฯ จึงเหน็ว่าการเข้าท ารายการในครัง้น้ี
มีความสมเหตสุมผล 
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ส่วนท่ี 5 : การประเมินมูลค่า 
 
 การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ CSL สามารถท าไดโ้ดยการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CSL 
และน ามูลค่าดงักล่าวหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของ CSL ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด เพื่อใหไ้ดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั
ของ CSL ต่อหุน้ ซึง่ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ดว้ยวธิกีารต่างๆ จ านวน 4 วธิ ี
ดงันี้ 
 1. วธิมีลูค่าทางบญัช ี(Book Value Approach) 
 2. วธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) 
 3. วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญั (Market Price Approach) 
 4. วธิเีปรยีบเทยีบอตัราสว่นตลาด (Market Comparable Approach) 
 5. วธิสีว่นลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL แต่ละวธิ ีดงันี้ 
 
5.1 วิธีมูลค่าทางบญัชี 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ CSL ดว้ยวธินีี้ จะพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัย์ของ CSL หกัด้วย
ภาระหนี้สนิทางบญัชทีัง้หมด โดยทีป่รกึษาฯ ไดอ้า้งองิขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของ CSL จากงบการเงนิรวมส าหรบังวด
หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 ซึง่ผ่านการสอบทานโดยนายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลข
ทะเบยีน 4301 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้
สามญัของ CSL ดงันี้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 หน่วย 
สินทรพัยร์วม 1,786.12 ล้านบาท 
หกั หนี้สนิรวม 1,049.59 ลา้นบาท 
หกั สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - ลา้นบาท 
มูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 736.53 ล้านบาท 
หาร จ านวนหุน้สามญั 594,514,769 หุน้ 
มูลค่าหุ้นสามญั 1.24 บาทต่อหุ้น 

 
จากการประเมนิดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีจะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 

เท่ากบั 736.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 1.24 บาทต่อหุน้ ตามล าดบั  
อย่างไรกต็าม การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ดว้ยวธิมีูลค่าทางบญัช ีเป็นการแสดงมูลค่าทาง

บญัชขีอง CSL ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ไดค้ านึงถงึผลการด าเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ CSL ในอนาคต 
จงึอาจไม่สะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรของ CSL ในอนาคต ดงันัน้ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่าวธิมีูลค่าทางบญัชอีาจ
เป็นวธิทีีไ่ม่เหมาะสมส าหรบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL 
  
5.2 วิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี 

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสว่นของผูถ้อืหุน้ของ CSL ดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีเป็นการปรบัปรุงมูลค่า
ของส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CSL โดยน ามูลค่าทางบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ซึง่ทีป่รกึษาฯ อ้างองิจากงบการเงนิรวม
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 ซึง่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัช ีมาปรบัปรุงดว้ยรายการส าคญัที่
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มผีลกระทบหรอืมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญักบัมูลค่าทางบญัช ีเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และ
หน้ีสนิ ซึง่จะท าใหมู้ลค่าของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิสะทอ้นมูลค่ายุตธิรรมและเป็นปจัจุบนั เช่น การปรบัปรุงมูลค่าทีด่นิซึ่ง
อาจบนัทกึบญัชทีีร่าคาทุนใหเ้ป็นราคาตลาด และการปรบัปรุงมลูค่าสิง่ปลกูสรา้งหรอือาคารใหเ้ป็นมลูค่าตลาด เป็นตน้  

ทัง้นี้ CSL ไดท้ าการว่าจา้งผูป้ระเมนิทรพัยส์นิอสิระ ไดแ้ก่ บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนส์  จ ากดั เพื่อท าการ
ประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์ซึง่ไดแ้ก่ ทีด่นิพรอ้มอาคาร The Cloud Data Center ของ CSL และอาคารพาณิชย ์
1 คูหา ของ CSL ทีต่ัง้อยู่ในอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่อกสารแนบ 6 สรุป
รายงานประเมนิมูลค่าสนิทรพัย์) ซึง่มูลค่าทางบญัชขีองสนิทรพัยท์ัง้ 2 รายการ คดิเป็นรอ้ยละ 12.69 ของสนิทรพัยร์วม
ของ CSL ณ 30 มถุินายน 2560 โดยมรีายละเอยีดการปรบัปรุงมลูค่าดงันี้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 หน่วย 
มูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 736.53 ล้านบาท 
รายการปรบัปรุง   
+   มลูค่าตลาดของทีด่นิพรอ้มอาคาร The Cloud Data Center 296.94 ลา้นบาท 
- มลูค่าทางบญัชขีองทีด่นิพรอ้มอาคาร The Cloud Data Center (222.47) ลา้นบาท 
+   มลูค่าตลาดของอาคารพาณิชย ์1 คหูา ทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัชลบุร ี  8.00 ลา้นบาท 
- มลูค่าทางบญัชขีองอาคารพาณิชย ์1 คหูา ทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัชลบุร ี  (4.18) ลา้นบาท 
รายการปรบัปรงุ มลูค่าทรพัยสิ์นตามราคาประเมิน 78.29 ล้านบาท 
มูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่หลงัปรบัปรงุ 814.82 ล้านบาท 
หาร จ านวนหุน้สามญั 594,514,769 หุน้ 
มูลค่าหุ้นสามญั 1.37 บาทต่อหุ้น 

 
ดงันัน้ จากการประเมนิด้วยวธิีปรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีจะไดมู้ลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ณ วนัที ่30 

มถุินายน 2560 เท่ากบั 814.82 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้เท่ากบั 1.37 บาทต่อหุน้ 
ทัง้นี้การประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีข้างต้น มิได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อื่น

โดยเฉพาะสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วเนื่องกบัเทคโนโลยี เนื่องจากทีป่รกึษาฯเหน็ว่า สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยีนัน้มกีาร
เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ ดงันัน้มูลค่าสนิทรพัยอ์ื่นๆทีไ่ดป้รบัมูลค่าตามนโยบายการบญัชใีนแต่ละงวดจงึเหมาะสมแลว้ ใน
ส่วนหนี้สนิของ CSL เนื่องจากทีป่รกึษาฯ เหน็ว่ามูลค่าทางบญัชแีละมูลค่ายุตธิรรมของหนี้สนิของ CSL จากงบการเงนิ
รวมส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 นัน้มไิดแ้ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั  

อย่างไรกต็ามวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชดีงักล่าว ไม่ไดพ้จิารณาถงึความสามารถในการด าเนินธุรกจิและการท า
ก าไรของ CSL ตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต จึงท าให้การประเมนิมูลค่าหุ้น
อาจจะยงัไม่สะทอ้นราคาหุน้ทีแ่ทจ้รงิของ CSL ดงันัน้การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ดว้ยวธิปีรบัปรุง
มลูค่าทางบญัชจีงึอาจเป็นวธิทีีย่งัไม่เหมาะสมในการประเมนิมลูค่าหุน้ในครัง้นี้ 
 
5.3 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามญั 

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ดว้ยวธินีี้ จะพจิารณาจากราคาตลาดของหุน้สามญัของ CSL ที่
ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาจากราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของ CSL 
ยอ้นหลงั 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน จากวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ซึง่เป็นวนัที่คณะกรรมการบรษิทัฯ 
จะมมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ฯ เนื่องจากทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าช่วงเวลาดงักล่าวสามารถ
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สะทอ้นใหเ้หน็แนวโน้ม และการเคลื่อนไหวของมลูค่าหุน้ตามราคาตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ
ในการด าเนินธุรกจิของ CSL โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ราคาตลาดของ 
หุ้นสามญัของ CSL (บาท) ปริมาณการซ้ือขายหุ้น

เฉล่ียต่อวนั (หุ้น) 

รอ้ยละของปริมาณซ้ือ
ขายเฉล่ียต่อวนัต่อ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของ CSL 

สูงสุด ต า่สุด 
เฉล่ียถ่วง
น ้าหนัก 

ณ วนัที ่2 ตุลาคม 2560 7.70  7.65  7.67  391,800.00  0.07  
ยอ้นหลงั 1 เดอืน 7.37  7.22  7.29  7,564,203.29  1.27  
ยอ้นหลงั 3 เดอืน 6.52  6.43  6.47  2,930,880.35  0.49  
ยอ้นหลงั 6 เดอืน 6.28  6.20  6.23  1,843,220.28  0.31  
ยอ้นหลงั 9 เดอืน 6.25  6.18  6.21  1,375,627.09  0.23  
ยอ้นหลงั 12 เดอืน 6.16  6.08  6.11  1,101,068.01  0.19  

 
ราคาตลาดเป็นกลไกทีถู่กก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของนักลงทุนทีม่ต่ีอหุน้ของ CSL ซึง่สามารถสะทอ้นถงึ

มูลค่าหุ้นในขณะนัน้ๆ รวมทัง้สะท้อนถึงปจัจยัพื้นฐาน และความต้องการของนักลงทุนทัว่ไปที่มีต่อศกัยภาพและการ
เตบิโตของ CSL ในอนาคตไดด้พีอสมควร ดงันัน้ในบางกรณีราคาตลาดของหุน้ของ CSL ในอดตีจงึสามารถใชเ้ป็นราคา
อา้งองิเพื่อสะทอ้นมลูค่าหรอืราคาทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ CSL ได ้ซึง่จากการประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้
สามญั จะไดม้ลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ระหว่าง 6.11 บาทต่อหุน้ ถงึ 7.67 บาทต่อหุน้ 

อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาฯ มขีอ้สงัเกตว่า ในกรณีหุน้ของ CSL นัน้ ราคาหุน้มกีารปรบัตวัสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญั
ในช่วงประมาณ 1 เดอืน ก่อนการประกาศมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ในวนัที ่2 ตุลาคม 2560 และมมีลูค่าการซือ้
ขายเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั โดยมไิดม้กีารเปิดเผยข่าวสาร หรอืการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีม่นีัยส าคญัเกี่ยวกบัธุรกจิของ
บรษิทัฯ ดงันัน้ ทีป่รกึษาฯ จงึมคีวามเหน็ว่า การประเมนิโดยใชร้าคาตลาดของหุน้ CSL ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวจงึอาจ
ไม่สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่าวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญัในครัง้นี้ 
เหมาะสมส าหรบัการใชเ้ปรยีบเทยีบเท่านัน้ 
 
5.4 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนตลาด  

วธิเีปรยีบเทยีบอตัราสว่นตลาด เป็นวธิกีารประเมนิมลูค่าภายใต้สมมตฐิานว่าบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกนั 
ควรจะมอีตัราส่วนตลาดที่ใกล้เคยีงกนั โดยอตัราส่วนตลาดนัน้สะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนที่มต่ีอ
บรษิทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรกต็าม บรษิทัทีน่ ามาเปรยีบเทยีบนัน้ ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทีม่าของ
รายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบายการบนัทกึบญัช ีเป็นตน้ ซึง่เป็นขอ้จ ากดัของวธิเีปรยีบเทยีบ
อตัราสว่นตลาด  

ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ CSL ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการ
ประเมนิมลูค่าโดยใชอ้ตัราสว่นตลาด ดงันี้ 

1. อตัราสว่นราคาต่อก าไร (Price to Earnings Ratio : P/E) 
2. อตัราสว่นราคาต่อมลูค่าทางบญัช ี(Price to Book Value Ratio : P/BV) 

 
ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการพจิารณาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีป่ระกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกนักบั CSL ซึง่

ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและบรกิารดา้น ICT อาทเิช่น ธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตผ่านสายวงจรเช่า 
บริการศูนย์อินเทอร์เน็ต และบรกิารด้าน Cloud Computing เป็นต้น มาใช้เป็นบริษัทเปรียบเทียบกบั CSL โดย 
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ทีป่รกึษาฯ พบว่ามบีรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีป่ระกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกนักบั CSL จ านวนทัง้สิน้ 7 บรษิทั 
คอื  

1. บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ILINK”)  
2. บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) (“ITEL”) 
3. บรษิทั จสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“JAS”) 
4. บรษิทั จสัมนิ เทเลคอม ซสิเตม็ส ์จ ากดั (มหาชน) (“JTS”) 
5. บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“INET”) 
6. บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“TRUE”) 
7. บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“SYMC”) 

 
บริษทั อินเตอรล้ิ์งค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร (ICT) โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มสีนิทรพัยร์วม 
6,048.71 ลา้นบาท และในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทั 
อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มรีายไดร้วม 2,971.94 ลา้นบาท และ 1,637.52 ลา้นบาท ตามล าดบั และมี
ก าไรสทุธ ิ227.16 ลา้นบาท และ 85.70 ลา้นบาท ตามล าดบั (อา้งองิจากงบการเงนิรวม) 
 

บริษทั อินเตอรล้ิ์งค ์เทเลคอม (มหาชน)  
บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร (ICT) โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) มสีนิทรพัยร์วม 3,593.87 
ลา้นบาท และในงวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์
เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) มรีายไดร้วม 809.29 ลา้นบาท และ 394.03 ลา้นบาท ตามล าดบั และมกี าไรสุทธ ิ67.24 ลา้น
บาท และ 43.25 ลา้นบาท ตามล าดบั (อา้งองิจากงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี) 

 
บริษทั จสัมิน อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั จสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิร่วมลงทุนผ่านบรษิทัในเครอื (Holding Company) 

แต่เพยีงอย่างเดยีว ซึง่ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศในระบบต่างๆ รวมทัง้ธุรกจิ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทเิช่น ธุรกจิให้บรกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง , ธุรกจิใหบ้รกิารโครงข่ายโทรคมนาคม, ธุรกจิ
ใหบ้รกิารดา้นอนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบต่างๆ เป็นตน้ 

โดย ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 บรษิัท จสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มสีนิทรพัย์รวม 47,725.00 
ลา้นบาท และในงวดปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิัท จสัมนิ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มรีายไดร้วม 18,150.84 ลา้นบาท และ 9,210.61 ล้านบาท ตามล าดบั และมกี าไร
สทุธ ิ2,991.78 ลา้นบาท และ 1,262.12 ลา้นบาท ตามล าดบั (อา้งองิจากงบการเงนิรวม) 
 

บริษทั จสัมิน เทเลคอม ซิสเตม็ส ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท จสัมิน เทเลคอม ซสิเต็มส์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) อาทิเช่น ธุรกิจให้บริการ Cloud Computing, ธุรกิจให้บริการออกแบบและวางระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศแบบครบวงจร เป็นตน้ 
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โดย ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 บรษิัท จสัมนิ เทเลคอม ซสิเต็มส์ จ ากดั (มหาชน) มสีนิทรพัย์รวม 1,255.29 
ลา้นบาท และในงวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทั จสัมนิ เทเล
คอม ซสิเต็มส์ จ ากดั (มหาชน) มรีายได้รวม 142.06 ลา้นบาท และ 53.79 ล้านบาท ตามล าดบั และมกี าไร (ขาดทุน) 
สทุธ ิ(57.81) ลา้นบาท และ 13.94 ลา้นบาท ตามล าดบั (อา้งองิจากงบการเงนิรวม) 

 
บริษทั อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT แบบครบ

วงจร โดยบรกิารของบรษิทัครอบคลุมตัง้แต่บรกิารเชื่อมต่อเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเต็มรูปแบบ การใหบ้รกิารศูนย์ขอ้มูล
พรอ้มอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรบัผูท้ีต่้องการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพมาตรฐานในระดบัสากล ไปจนถงึการน าเสนอระบบ ICT 
แบบ cloud computing solutions (Cloud Solutions Provider) เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเพิม่ประสทิธภิาพประสทิธผิล
ส าหรบัธุรกจิ 

โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มสีนิทรพัยร์วม 3,291.81 ลา้น
บาท และในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560 บรษิทั อนิเทอรเ์น็ต
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มรีายไดร้วม 1,020.68 ลา้นบาท และ 887.41 ลา้นบาท ตามล าดบั และมกี าไร (ขาดทุน) 
สทุธ ิ84.37 ลา้นบาท และ 260.21 ลา้นบาท ตามล าดบั (อา้งองิจากงบการเงนิรวม) 

 
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ใหบ้รกิารสื่อสารครบวงจรหนึ่งเดยีวของประเทศไทย โดยสร้าง

ความแตกต่างจากการผสมผสานสนิคา้และบรกิารหลากหลายในกลุ่มทรู ประกอบดว้ย บรกิารบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตทัง้
แบบมสีายและไร้สาย บรกิารโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ และโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล บรกิารด้านเสยีง (โทรศพัท์
พืน้ฐานและโทรศพัท์เคลื่อนที)่ บรกิารดา้นขอ้มูลและคอนเทนต์ อกีทัง้การประสานประโยชน์จากโครงข่ายบรกิาร และ
ผลติภณัฑ์ที่หลากหลายของกลุ่ม ท าให้กลุ่มทรูมคีวามพร้อมส าหรบัการเติบโตอย่างแขง็แกร่ง และมสี่วนร่วมในการ
พฒันาอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของไทยให้ทดัเทียมนานาประเทศ พร้อมรองรบัการก้าวเข้าสู่ยุคดจิติอลของ
ประเทศอย่างเตม็รปูแบบ 

โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มสีนิทรพัยร์วม 463,880.64 ลา้นบาท 
และในงวดปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิัท ทรู คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) มรีายได้รวม 131,157.90 ล้านบาท และ 72,324.69 ล้านบาท ตามล าดบั และมกี าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
(2,807.03) ลา้นบาท และ (2,394.06) ลา้นบาท ตามล าดบั (อา้งองิจากงบการเงนิรวม) 
 

บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้หบ้รกิารวงจรสือ่สารความเรว็สงูภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ โดยใชโ้ครงขา่ยเคเบลิใยแกว้น าแสงเป็นโครงข่ายหลกั โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมู
นิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มสีนิทรพัยร์วม 4,176.15 ลา้นบาท และในงวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และงวดหกเดอืน
สิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560 บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มรีายได้รวม 1,388.72 ล้านบาท และ 
723.58 ล้านบาท ตามล าดบั และมกี าไรสุทธ ิ99.36 ล้านบาท และ 48.00 ลา้นบาท ตามล าดบั (อ้างองิจากงบการเงนิ
รวม) 
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หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั 
สินทรพัยร์วม รายได้รวม ก าไรสุทธิ 

30 มิ.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 มิ.ย. 60 31 ธ.ค. 59 30 มิ.ย. 60 
ILINK 6,048.71 2,971.94 1,637.52 227.16 85.70 
ITEL 3,593.87 809.29 394.03 67.24 43.25 
JAS 47,725.00 18,150.84 9,210.61 2,991.78 1,262.12 
JTS 1,255.29 142.06 53.79 (57.81) 13.94 
INET 3,291.81 1,020.68 887.41 84.37 260.21 
TRUE 463,880.64 131,157.90 72,324.69 (2,807.03) (2,394.06) 
SYMC 4,176.15 1,388.72 723.58 99.36 48.00 
CSL 1,786.12 2,917.86 1,410.83 305.90 154.30 

 
ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ไดร้วบรวมขอ้มลูอตัราส่วนตลาดระหว่างวนัที ่3 ตุลาคม 2559 ถงึวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ส าหรบั

บรษิทัต่างๆ ดงักล่าวเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบหามลูค่าหุน้สามญัของ CSL โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

อตัราส่วนราคาต่อก าไร 

บริษทัฯ หน่วย 
ณ วนัท่ี 2 

ตลุาคม 2560 
ย้อนหลงัจากวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ILINK เท่า 30.50x 29.84x 29.69x 29.47x 30.45x 31.65x 
JAS เท่า 16.96x 17.18x 15.65x 15.82x 16.44x 16.22x 
INET เท่า 7.03x 6.69x 11.07x 15.30x 18.87x 22.56x 
SYMC เท่า 35.00x 34.34x 33.64x 34.37x 36.05x 35.71x 
ค่าเฉล่ีย เท่า 22.37x 22.01x 22.51x 23.74x 25.45x 26.53x 

ท่ีมา :  SETSMART 
หมายเหต ุ: 1. บรษิทั อนิเตอรล์ิ้งค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) มคี่า P/E Ratio สูงผดิปกตใินช่วงเวลาดงักล่าว ทีป่รกึษาฯ จงึมไิด้น ามารวมค านวณ

ค่าเฉลีย่ในครัง้นี้ 
 2. บรษิทั จสัมนิ เทเลคอม ซสิเตม็ส์ จ ากดั (มหาชน) มคี่า P/E Ratio สูงผดิปกตใินชว่งเวลาดงักล่าว ทีป่รกึษาฯ จงึมไิดน้ ามารวมค านวณ

ค่าเฉลีย่ในครัง้นี้ 
2. บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มผีลขาดทนุสุทธสิ าหรบัผลการด าเนินงานย้อนหลงั 9 เดอืน ในช่วงเวลาดงักล่าว จงึท าใหไ้ม่

สามารถค านวณ P/E ได้ อกีทัง้มคี่า P/E Ratio สูงผดิปกตใินช่วงเวลา 12 เดอืนย้อนหลงันับจากวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ทีป่รกึษาฯ จงึ
มไิดน้ ามารวมค านวณค่าเฉลีย่ในครัง้นี้ 

 
อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี  

บริษทัฯ หน่วย 
ณ วนัท่ี 2 

ตลุาคม 2560 
ย้อนหลงัจากวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ILINK เท่า 2.06x 2.02x 1.98x 2.04x 2.24x 2.47x 
ITEL เท่า 3.86x 3.86x 3.86x 3.71x 3.80x 3.82x 
JAS เท่า 4.92x 4.98x 4.70x 4.80x 5.11x 5.25x 
JTS เท่า 1.47x 1.45x 1.42x 1.50x 1.54x 1.48x 
INET เท่า 1.39x 1.33x 1.38x 1.44x 1.53x 1.85x 
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บริษทัฯ หน่วย 
ณ วนัท่ี 2 

ตลุาคม 2560 
ย้อนหลงัจากวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
TRUE เท่า 1.61x 1.59x 1.50x 1.56x 1.59x 1.63x 
SYMC เท่า 2.67x 2.62x 2.63x 2.66x 2.60x 2.43x 
ค่าเฉล่ีย เท่า 2.57x 2.55x 2.50x 2.53x 2.63x 2.70x 

ท่ีมา :  SETSMART 

 
5.4.1 อตัราส่วนราคาต่อก าไร 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CSL ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E จะน าก าไรสุทธยิอ้นหลงั 12 
เดอืนของ CSL สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยนายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4301 บรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และงบการเงนิรวมส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 และสิน้สุดวนัที ่
30 มถุินายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยนายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4301 
บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั มาคูณกบั P/E ของบรษิัททีน่ ามาเปรยีบเทยีบ โดยมรีายละเอยีด
การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ดงันี้ 

 

 หน่วย 
ณ วนัท่ี 2 

ตลุาคม 2560 
ย้อนหลงัจากวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ก าไรสุทธิของ CSL 
ส าหรบังวดปีส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

ล้านบาท 296.82 

P/E Ratio เท่า 22.37x 22.01x 22.51x 23.74x 25.45x 26.53x 
มูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้น ล้านบาท 6,640.69 6,534.15 6,682.34 7,047.03 7,555.00 7,876.08 
หาร จ านวนหุน้สามญั หุน้ 594,514,769 
มูลค่าหุ้นสามญั บาทต่อหุ้น 11.17 10.99 11.24 11.85 12.71 13.25  

 
จากการประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E Ratio จะไดม้ลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ณ วนัที ่30 มถุินายน 

2560 ระหว่าง 6,534.15 ลา้นบาท ถงึ 7,876.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมูลค่าต่อหุน้ระหว่าง 10.99 บาทต่อหุน้ ถงึ 13.25 
บาทต่อหุน้ 

อย่างไรกต็าม การประเมนิยุติธรรมของหุน้สามญัของ CSL ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E Ratio นัน้ บรษิทัทีน่ ามา
เปรยีบเทยีบนัน้ ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทีม่าของรายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบาย
การบนัทกึบญัช ีเป็นต้น นอกจากนี้ วธิเีปรยีบเทยีบ P/E Ratio เป็นเพยีงการเปรยีบเทยีบราคากบัก าไรสุทธเิท่านัน้ ซึง่
สะทอ้นสว่นเพิม่ทีน่กัลงทุนใหแ้ก่ก าไรสทุธขิองบรษิทัทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ และน า P/E Ratio ไปคูณกบัก าไรสุทธสิ าหรบั
งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 ของ CSL โดยไม่ไดค้ านึงถงึผลการด าเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ 
CSL ในอนาคต จงึอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรของ CSL ในอนาคต ดงันัน้ที่ปรกึษาฯ จงึเหน็ว่าวิธี
เปรยีบเทยีบ P/E Ratio เหมาะสมส าหรบัการใชเ้ปรยีบเทยีบเท่านัน้ 
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5.4.2 อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี  
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV Ratio จะน ามูลค่าทางบญัชขีอง 

CSL ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 ซึ่ง
ผ่านการสอบทานโดยนายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4301 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั คูณกบั P/BV Ratio ของบรษิัทที่น ามาเปรยีบเทยีบ โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมูลค่า
ยุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ดงันี้ 
 

 หน่วย 
ณ วนัท่ี 2 

ตลุาคม 2560 
ย้อนหลงัจากวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
มูลค่าทางบญัชีของ CSL 
ณ 30 มิถนุายน 2560 

ล้านบาท 736.53 

P/BV Ratio เท่า 2.57x 2.55x 2.50x 2.53x 2.63x 2.70x 
มูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้น ล้านบาท 1,891.83 1,877.65 1,838.84 1,864.37 1,935.84 1,990.59 
หาร จ านวนหุน้สามญั หุน้ 594,514,769 
มูลค่าหุ้นสามญั บาทต่อหุ้น 3.18  3.16  3.09  3.14  3.26  3.35  

 
จากการประเมนิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV Ratio จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ CSL ณ วนัที่ 30 

มถุินายน 2560 ระหว่าง 1,838.84 ลา้นบาท ถงึ 1,990.59 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าต่อหุน้ระหว่าง 3.09 บาทต่อหุน้ ถงึ 
3.35 บาทต่อหุน้ 

อย่างไรกต็าม การประเมนิยุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV Ratio นัน้ บรษิทัทีน่ ามา
เปรยีบเทยีบนัน้ ย่อมมคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทีม่าของรายได ้ขนาดของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ และนโยบาย
การบนัทกึบญัช ีเป็นตน้  

 นอกจากนี้ วธิเีปรยีบเทยีบ P/BV Ratio เป็นเพยีงการเปรยีบเทยีบราคากบัมลูค่าทางบญัชเีท่านัน้ ซึง่สะทอ้นสว่น
เพิม่ทีน่ักลงทุนใหแ้ก่มูลค่าทางบญัชขีองบรษิัททีน่ ามาเปรยีบเทยีบ และน า  P/BV Ratio ไปคูณกบัมูลค่าทางบญัช ีณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2560 ของ CSL โดยไม่ไดค้ านึงถงึผลการด าเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ CSL ในอนาคต จงึ
อาจไม่สะทอ้นถึงความสามารถในการท าก าไรของ CSL ในอนาคต ดงันัน้ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่าวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV 
Ratio เหมาะสมส าหรบัการใชเ้ปรยีบเทยีบเท่านัน้ 
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5.5 วิธีส่วนลดกระแสเงินสด 
 การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธิมีลูค่าปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด เป็นการประเมนิมลูค่าหุน้โดย
ค านึงถงึความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดในอนาคตของ CSL โดยการคดิลดกระแสเงนิสดอสิระ (Free Cash Flow 
to Firm) ที่ CSL คาดว่าจะได้รบัจากการจดัท าประมาณการทางการเงนิด้วยต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
(Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของบรษิทัฯ เพื่อหามูลค่าปจัจุบนัสุทธขิองหุน้สามญัของ CSL ซึง่ที่
ปรกึษาฯ ได้จดัท าประมาณการทางการเงนิของ CSL ในปี 2560 – 2564 หรอืในอนาคต 5 ปีขา้งหน้า โดยตัง้อยู่บน
พืน้ฐานว่าธุรกจิของ CSL จะยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมี
นยัส าคญัเกดิขึน้ รวมทัง้เป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปจัจุบนั ซึง่ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า ระยะเวลา
การประมาณการดงักล่าวภายใต้สมมติฐานขา้งต้นนัน้ มคีวามเหมาะสมโดยสามารถครอบคลุมรอบวฏัจกัรการด าเนิน
ธุรกจิของ CSL ทีด่ าเนินธุรกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ตลอดเวลา  
 ซึง่การประมาณการในครัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ได้อา้งองิสมมตฐิานจากงบการเงนิรวมของ CSL ในปี 2557 - 2559 ซึง่
ผ่านการตรวจสอบโดยนายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4301 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทั
สุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และงบการเงนิรวมส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 ซึง่ผ่านการสอบทาน
โดยนายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4301 บรษิทั ดลีอยท ์ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบ
บญัช ีจ ากดั และอ้างองิจากประมาณการผลการด าเนินงานจากการเติบโตของอุตสาหกรรม แผนการลงทุน แผนการ
ด าเนินงาน และพจิารณาขอ้มลูภาวะอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์ฝา่ยบรหิารของ CSL รวมถงึเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ทัง้นี้ ที่ปรกึษาฯ ได้ท าการศกึษาและวเิคราะหถ์ึงความน่าเชื่อถอืและความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานต่างๆ ที่
ได้รบัจากการสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิารของ CSL และปรบัปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 
(Conservative Basis) อย่างไรก็ตาม ประมาณการทางการเงินทัง้หมดนี้จดัท าขึ้นภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มนีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของ CSL นอกจากนี้ในกรณีที่มเีหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ CSL อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ CSL 
เปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นเดยีวกนั โดยการประเมนิมลูค่า CSL ของทีป่รกึษาฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

สมมติฐานการประมาณการรายได้ 
1. รายได้ค่าบริการ (Service Income) ประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากธุรกจิดา้น ICT (ซึง่ประกอบดว้ย รายไดจ้าก

การบรกิารอนิเทอรเ์น็ต, รายไดจ้ากการบรกิารศูนยค์อมพวิเตอร์, รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไอซทีี, รายไดจ้ากการบรกิาร
รบัส่งสญัญาณโทรทศัน์), 2) รายไดจ้ากธุรกจิสมุดหน้าเหลอืง และ 3) รายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารขอ้มูลเสยีงและบรกิาร
เสรมิบนมอืถอื โดยมรีายละเอยีดการประมาณการดงันี้  

1) รายได้จากธรุกิจด้าน ICT 
1.1 รายได้จากการบริการอินเทอรเ์น็ต (Internet Service Revenue) ประกอบดว้ย รายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตแบบ

ผ่านสายวงจรเช่า, รายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายโทรศพัท ์และรายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

1.1.1. รายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่า (Leased Line) 
- อตัราการเติบโตของจ านวนผู้ใช้บริการ (Subscriber Growth Rate) ที่ปรกึษาฯ ประมาณการให้จ านวน

ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่าของ CSL ซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้องคก์ร มอีตัราเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 
2.63 ต่อปี ตลอดการประมาณการ ตามอตัราการเตบิโตของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจร
เช่าของ CSL เฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.63 ต่อปี โดยไม่น าอัตราการเติบโตของจ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่าของ CSL ในปี 2557 มารวมค านวณ เนื่องจากในปีดงักล่าว CSL 
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มอีตัราการเตบิโตของผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่าสงูมาก อนัเนื่องมาจากฐานผูใ้ชบ้รกิารในปี 
2556 มขีนาดเลก็ประกอบกบัปจัจุบนัธุรกจิดงักล่าวมกีารแขง่ขนัทีส่งูมาก จงึท าใหป้จัจุบนัไม่สามารถเตบิโตเท่า
ปี 2557 ได ้อกีทัง้อตัราการเตบิโตจากการประมาณการโดยที่ปรกึษาฯ ขา้งต้น ยงัสอดคลอ้งกบัประมาณการ
ของผูบ้รหิารของ CSL ทีค่าดว่าธุรกจิดงักล่าวจะมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารเตบิโตประมาณรอ้ยละ 2-3 ต่อปี 

- รายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการต่อเดือน (ARPU per Subscriber) ที่ปรกึษาฯ ประมาณการใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อ
ผูใ้ช้บรกิารของบรกิารอนิเทอร์เน็ตแบบผ่านสายวงจรเช่าของ CSL มอีตัราลดลงเท่ากบัร้อยละ (3.74) ต่อปี 
ตลอดการประมาณการ โดยอ้างองิจากอตัราการลดลงของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บรกิารของบรกิารอนิเทอร์เน็ต
แบบผ่านสายวงจรเช่าของ CSL ในปี 2559 ทีม่คี่าเท่ากบัร้อยละ (3.74) ต่อปี ทัง้นี้ทีป่รกึษาฯ ไม่น าค่าเฉลี่ย
ยอ้นหลงั 3 ปีของอตัราการลดลงของรายไดเ้ฉลีย่ต่อผู้ใชบ้รกิารของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่า
ของ CSL ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ (4.68) ต่อปี มาใชอ้า้งองิในการประมาณการ เน่ืองจากรายไดเ้ฉลีย่ต่อผูใ้ชบ้รกิาร
ของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่าของ CSL มอีตัราการลดลงทีต่ ่าลงอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีทีผ่่าน
มา ดงันัน้การเลอืกใชอ้ตัราดงักล่าวจงึมคีวามเหมาะสมกว่าค่าเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปีของอตัราการลดลงของรายได้
เฉลีย่ต่อผูใ้ชบ้รกิารของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่าของ CSL 

ตารางท่ี 5.1 ตารางสรปุสมมติฐานรายได้จากอินเทอรเ์น็ตแบบผา่นสายวงจรเช่า (Leased Line) 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารตน้ปี (1) ราย 4,905  5,498  5,740  5,789  5,941  6,097  6,257  6,422  
เพิม่ขึน้ ราย 593  242  49  152  156  160  164  169  
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารสิน้ปี (2) ราย 5,498  5,740  5,789  5,941  6,097  6,257  6,422  6,591  
อตัราการเตบิโต % 12.09 4.40 0.85 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 
จ านวนผูใ้ช้บริการเฉล่ีย 
[(1) กบั (2)] 

ราย 5,202  5,619  5,765  5,865  6,019  6,177  6,340  6,506  

          
รายได้เฉล่ียต่อ
ผู้ใช้บริการต่อเดือน 

บาท 21,847.72 20,737.89 19,962.73 19,216.54 18,498.24 17,806.79 17,141.19 16,500.47 

อตัราการลดลง % (5.22) (5.08) (3.74) (3.74) (3.74) (3.74) (3.74) (3.74) 
          
รายได้จากอินเทอรเ์น็ต
แบบผ่านสายวงจรเช่า 

ล้าน
บาท 

1,363.69 1,398.31 1,380.90 1,352.47 1,336.13 1,319.98 1,304.03 1,288.27 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 4.74 2.54 (1.25) (2.06) (1.21) (1.21) (1.21) (1.21) 

 
1.1.2. รายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายโทรศพัท ์ 

- ทีป่รกึษาฯ ประมาณการใหร้ายได้จากอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายโทรศพัท์ ลดลงรอ้ยละ (7.35) ต่อปี ตลอดการ
ประมาณการ โดยอา้งองิจากอตัราการลดลงของรายได้จากอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายโทรศพัท์ของปี 2559 ทีม่ี
ค่าเท่ากบัร้อยละ (7.35) ต่อปี ซึ่งมีค่าต ่ากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลงั 3 ปีของอตัราการเปลี่ยนแปลงรายได้จาก
อนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายโทรศพัทท์ีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 2.20 ต่อปี อนัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม ICT ที่ผู้ใช้บริการในปจัจุบนัที่เป็นกลุ่มผู้พกัอาศยัตามบ้านเรือนมีแนวโน้มการใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายโทรศพัทท์ีจ่ะค่อยๆ ลดลงและหนัมาใชง้านอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูกนัมากขึน้ (อา้งองิ
ขอ้มูลจากรายงานดชันีชี้วดัในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยส านักงาน กสทช.)  โดยสมมติฐาน
ดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์ของผู้บริหารที่มองว่า รายได้จากธุรกิจดงักล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 5.2 ตารางสรปุสมมติฐานรายได้จากอินเทอรเ์น็ตแบบผา่นสายโทรศพัท ์(Dial-up) 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

รายได้จากอินเทอรเ์น็ต
แบบผ่านสายโทรศพัท ์

ล้านบาท 16.91  21.28  19.71  18.26  16.92  15.68  14.53  13.46  

อตัราการเตบิโต (ลดลง) % (11.86) (25.81) (7.35) (7.35) (7.35) (7.35) (7.35) (7.35) 

 
1.1.3. รายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 

- อตัราการเติบโตของจ านวนผู้ใช้บริการ (Subscriber Growth Rate) ที่ปรกึษาฯ ประมาณการจ านวน
ผูใ้ช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูของ CSL ทีเ่ป็นกลุ่มผูพ้กัอาศยัในคอนโดมเินียม ในแต่ละปีตามประมาณ
การของผูบ้รหิารของ CSL ทีค่าดว่าภายใน 5 ปีขา้งหน้า CSL จะมผีูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูประมาณ 
100,000 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.33 ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูของประเทศไทย ณ วนัที่ 
25 ตุลาคม 2560 ทีม่จี านวนเท่ากบั 7,542,002 ราย (อา้งองิขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของส านักงานกสทช.) ซึง่ที่
ปรึกษาฯ ได้พิจารณาจากข้อมูลอัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในอดีตของ CSL 
ประกอบกบัภาวะอุตสาหกรรมอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูทีค่าดว่าจะมผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเป็น 8.45 
ล้านรายในปี 2562 แล้ว (อ้างองิขอ้มูลจากรายงานดชันีชี้วดัในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดย
ส านกังาน กสทช.) ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า สมมตฐิานดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและอยู่ในวสิยัทีเ่ป็นไปได ้

 
ตารางท่ี 5.3 ตารางสรปุสมมติฐานอตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ช้บริการ 

ของรายได้จากอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง (Broadband) 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารตน้ปี ราย 1,996  1,338  4,527  10,620  20,000  30,000  50,000  75,000  
เพิม่ขึน้ (ลดลง) ราย (658)  3,189  6,093  9,380  10,000  20,000  25,000  25,000  
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารสิน้ปี ราย 1,338  4,527  10,620  20,000  30,000  50,000  75,000  100,000  
อตัราการเตบิโต % (32.97) 238.34 134.59 88.32 50.00 66.67 50.00 33.33 
จ านวนผูใ้ช้บริการเฉล่ีย ราย 1,667 2,933  7,574  15,310  25,000  40,000  62,500  87,500  

 
- รายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการต่อเดือน (ARPU per Subscriber) ที่ปรกึษาฯ ประมาณการให้รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

ผูใ้ชบ้รกิารของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงของ CSL มอีตัราลดลงเท่ากบัรอ้ยละ (12.20) ต่อปี ตลอดการ
ประมาณการ โดยอา้งองิจากอตัราการลดลงของรายไดเ้ฉลีย่ต่อผูใ้ชบ้รกิารของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู
ของ CSL เฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2557 – 2559 ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ (12.20) ต่อปี  

ตารางท่ี 5.4 ตารางสรปุสมมติฐานรายได้จากอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารเฉลีย่ ราย 1,667 2,933  7,574  15,310  25,000  40,000  62,500  87,500  
รายไดเ้ฉลีย่ต่อผูใ้ชบ้รกิาร
ต่อเดอืน 

บาท 2,305.92  1,005.18  652.05  572.49  502.64  441.31  387.46  340.18  

รายได้จากอินเทอรเ์น็ต
ความเรว็สงู 

ล้านบาท 46.13 35.37 59.26 105.18 150.79 211.83 290.60 357.19 
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ตารางท่ี 5.5 ตารางสรปุสมมติฐานรายได้จากการบริการอินเทอรเ์น็ต (Internet Services Revenue) 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

รายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ต
แบบผา่นสายวงจรเชา่ 

ลา้นบาท 1,363.69 1,398.31 1,380.90 1,352.47 1,336.13 1,319.98 1,304.03 1,288.27 

รายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ต
แบบผา่นสายโทรศพัท ์

ลา้นบาท 16.91  21.28  19.71  18.26  16.92  15.68  14.53  13.46  

รายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ต
ความเรว็สูง 

ลา้นบาท 46.13 35.37 59.26 105.18 150.79 211.83 290.60 357.19 

รายได้จากการบริการ
อินเทอรเ์น็ต 

ล้านบาท 1,426.73 1,454.96 1,459.88 1,475.92 1,503.84 1,547.49 1,609.15 1,658.92 

 
1.2 รายได้จากการบริการศนูยค์อมพิวเตอร ์(Data Center Service Revenue) 
- อตัราการเติบโตของจ านวน Rack  Server ท่ีมีผู้ใช้บริการ (Rack Server Growth Rate) ทีป่รกึษาฯ 

ประมาณการใหจ้ านวน Rack Server ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมอีตัราเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 6.18 ต่อปี ตลอดการประมาณ
การ ตามอตัราการเตบิโตของจ านวน Rack Server ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารในปี 2559 ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 6.18 ต่อปี  
โดยไม่น าอตัราการเติบโตของจ านวน Rack Server ที่มผีู้ใช้บรกิารในปี 2557 และ 2558 มารวมค านวณ 
เน่ืองจากหากพจิารณาในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา พบว่า CSL มจี านวน Rack Server ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในอตัรา
การเตบิโตทีล่ดลงตลอด 3 ปีทีผ่่านมา อนัเนื่องมาจากการฐานลูกคา้ของ CSL ทีใ่หญ่ขึน้เมื่อเทยีบกบัในอดตี 
และการแขง่ขนัทีม่ากขึน้ในธุรกจิดงักล่าวจงึท าให ้CSL สามารถขยายฐานลกูคา้ในธุรกจิดงักล่าวไดใ้นอตัราการ
เติบโตที่ลดลง ดงันัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงได้พจิารณาเลือกใช้อตัราการเติบโตของจ านวน Rack Server ที่มี
ผูใ้ชบ้รกิารในปี 2559 มาใชใ้นการประมาณการครัง้นี้  

- รายได้เฉล่ียต่อ Rack Server ต่อเดือน (Revenue per Rack Server) ทีป่รกึษาฯ ประมาณการให้รายได้
เฉลีย่ต่อ Rack Server ต่อเดอืนมอีตัราเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 0.37 ต่อปี ตลอดการประมาณการ โดยอา้งองิจาก
อตัราการเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อ Rack Server ต่อเดอืนเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 0.37 ต่อปี 

ตารางท่ี 5.6 ตารางสรปุสมมติฐานรายได้จากการบริการศนูยค์อมพิวเตอร ์(Data Center Service Revenue) 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

จ านวน Rack Server ทีม่ ี
ผูใ้ชบ้รกิารตน้ปี 

servers 364  434  502  533  566  601  638  677  

เพิม่ขึน้ (ลดลง) servers 70  68  31  33  35  37  39  42  
จ านวน Rack Server ทีม่ ี
ผูใ้ชบ้รกิารสิน้ปี 

servers 434  502  533  566  601  638  677  719  

อตัราการเตบิโต % 19.23 15.67 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 
จ านวน Rack Server ท่ีมี
ผู้ใช้บริการเฉล่ีย 

servers 399  468  518  549  583  619  658  698  

          
รายได้เฉล่ียต่อ Rack 
Server ต่อเดือน 

บาท 47,205.27 46,687.38 46,766.66 46,941.78 47,117.55 47,293.98 47,471.07 47,648.83 

อตัราการเตบิโต (ลดลง) % 2.05 (1.10) 0.17 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 
          
รายได้จากการบริการ
ศนูยค์อมพิวเตอร ์

ล้านบาท 226.02 262.20 290.42 309.51 329.85 351.53 374.64 399.27 
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1.3 รายได้จากการให้บริการไอซีที (ICT Solution Service Revenue) ทีป่รกึษาฯ ประมาณการใหร้ายได้จาก
การใหบ้รกิารไอซทีลีดลงตามรายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่า (Leased Line) ตลอดการประมาณ
การ โดยอ้างอิงจากการสมัภาษณ์ผู้บรหิารของ CSL ที่ระบุว่า รายได้จากการให้บรกิารไอซทีจีะเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกบัรายได้จากอินเทอร์เน็ตแบบผ่านสายวงจรเช่า (Leased Line) เนื่องจากลูกค้าของบรกิาร
ดงักล่าวเป็นลูกคา้องคก์รที่ CSL ให้บรกิารต่อเนื่องมาจากธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่า 
(Leased Line) ประกอบกบัในช่วงปี 2558 – 2559 CSL มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารไอซทีลีดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาของ CSL 

 
ตารางท่ี 5.7 ตารางสรปุสมมติฐานรายได้จากการให้บริการไอซีที (ICT Solution Service Revenue) 

สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
รายได้จากการให้บริการ
ไอซีที 

ล้าน
บาท 

536.31 525.30 510.47 499.96 493.91 487.95 482.05 476.22 

อตัราการเตบิโต (ลดลง) % 16.81 (2.05) (2.82) (2.06) (1.21) (1.21) (1.21) (1.21) 

 
1.4 รายได้จากการบริการรบัส่งสญัญาณโทรทศัน์ (Uplink-Downlink Service Revenue) ทีป่รกึษาฯ ประมาณ

การรายไดด้งักล่าวจากประมาณการของผูบ้รหิารของ CSL โดยรายไดด้งักล่าวจะเกดิขึน้จนถงึปี 2561 และจะ
ไม่เกดิขึน้อกีตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป อนัเนื่องมาจากสญัญาใหบ้รกิารระหว่าง CSL กบั THCOM ทีจ่ะสิน้สุด
การใหบ้รกิารในปี 2561 และไม่มกีารต่อสญัญาอกีต่อไป เน่ืองจาก THCOM จะด าเนินการว่าจา้งบรษิทัย่อยของ 
THCOM ทีส่ามารถด าเนินธุรกจิดงักล่าวได ้เป็นผูใ้หบ้รกิารแทน CSL  

 
ตารางท่ี 5.8 ตารางสรปุสมมติฐานรายได้จากการบริการรบัส่งสญัญาณโทรทศัน์  

(Uplink-Downlink Service Revenue) 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

รายได้จากการบริการ
รบัส่งสญัญาณโทรทศัน์ 

ล้าน
บาท 

32.98  31.43  25.38  8.68  6.51  - - - 

อตัราการเตบิโต (ลดลง) % 24.32 (4.71) (19.25) (65.82) (25.00) - - - 

 
โดยสามารถสรุปการประมาณการรายไดจ้ากธุรกจิดา้น ICT ไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5.9 ตารางสรปุรายได้จากธรุกิจด้าน ICT 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

1.1 รายไดจ้ากการบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต 

ลา้นบาท 1,426.73 1,454.96 1,459.88 1,475.92 1,503.84 1,547.49 1,609.15 1,658.92 

1.2 รายไดจ้ากการบรกิารศนูย์
คอมพวิเตอร ์

ลา้นบาท 226.02 262.20 290.42 309.51 329.85 351.53 374.64 399.27 

1.3 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไอซที ี ลา้นบาท 536.31 525.30 510.47 499.96 493.91 487.95 482.05 476.22 
1.4 รายไดจ้ากการบรกิารรบัส่ง

สญัญาณโทรทศัน์ 
ลา้นบาท 32.98  31.43  25.38  8.68  6.51  - - - 

รายได้จากธรุกิจด้าน ICT ล้านบาท 2,222.05 2,273.89 2,286.14 2,294.06 2,334.12 2,386.97 2,465.84 2,534.41 
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2) รายได้จากธุรกิจสมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages Business Revenue) ทีป่รกึษาฯ ประมาณการให้รายได้
จากธุรกจิสมุดหน้าเหลอืงมอีตัราลดลงเท่ากบัรอ้ยละ (13.95) ต่อปี ตลอดการประมาณการ โดยอา้งองิจากอตัรา
การลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิสมุดหน้าเหลอืงเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ (13.95) ต่อปี 

ตารางท่ี 5.10 ตารางสรปุสมมติฐานรายได้จากธรุกิจสมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages Business Revenue) 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

รายได้จากธรุกิจสมุด
หน้าเหลือง 

ล้าน
บาท 

289.34  237.00  210.95  181.51  156.18  134.39  115.64  99.50  

อตัราการลดลง % (12.78) (18.09) (10.99) (13.95) (13.95) (13.95) (13.95) (13.95) 

 
3) รายได้จากธุรกิจให้บริการข้อมูลเสียงและบริการเสริมบนมือถือ (Voice & Mobile Content Business 

Revenue) ประกอบดว้ย รายไดจ้ากบรกิาร 1900 และ Call Center Outsourcing (“CCO”), รายไดจ้ากบรกิาร
รงิโทนและกราฟฟิค และรายไดจ้ากบรกิารดูดวง เกม และ SMS บนมอืถอื (สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ส าหรบัแต่ละบรกิารได้ในเอกสารแนบ 3 สรุปขอ้มูลของบรษิัท ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน)) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 
1.6.1. รายไดจ้ากบรกิาร 1900 และ CCO ทีป่รกึษาฯ ประมาณการใหร้ายไดด้งักล่าวมอีตัราเพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 

6.78 ต่อปี ตลอดการประมาณการ โดยอา้งองิจากอตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดด้งักล่าวเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี 
ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 6.78 ต่อปี 

1.6.2. รายไดจ้ากบรกิารรงิโทนและกราฟฟิคบนมอืถอื ทีป่รกึษาฯ ประมาณการใหร้ายไดด้งักล่าวมอีตัราเพิม่ขึน้
เท่ากบัร้อยละ 3.04 ต่อปี ตลอดการประมาณการ โดยอ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยเฉลี่ย
ยอ้นหลงั 25 ปี ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 3.04 ต่อปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประมาณการของผูบ้รหิาร CSL ทีค่าด
ว่ารายไดจ้ากบรกิารดงักล่าวค่อนขา้งคงที ่

1.6.3. รายไดจ้ากบรกิารดดูวง เกม และ SMS บนมอืถอื ทีป่รกึษาฯ ประมาณการใหร้ายไดจ้ากบรกิารดงักล่าวใน
ปี 2560 ลดลงเท่ากบัร้อยละ (31.82) ต่อปี โดยอ้างอิงจากอตัราการลดลงของรายได้ดงักล่าวเฉลี่ย
ยอ้นหลงั 3 ปี ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ (31.82) ต่อปี และประมาณการใหร้ายไดด้งักล่าวตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้น
ไป มคี่าเท่ากบัรายไดจ้ากบรกิารดงักล่าวในปี 2560 ตลอดการประมาณการ เพื่อใหส้อดคลอ้งแนวโน้มการ
ลดลงของรายได้ดงักล่าวในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาของ CSL โดยทีป่รกึษาฯ ไดป้รบัลดประมาณการดงักล่าว
จากผูบ้รหิารของ CSL ทีค่าดว่ารายไดจ้ากบรกิารดงักล่าวจะค่อนขา้งคงทีเ่มื่อเทยีบกบัรายไดด้งักล่าวในปี 
2559 ทีม่คี่าเท่ากบั 152.81 ลา้นบาท 
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ตารางท่ี 5.11 ตารางสรปุสมมติฐานรายได้จากธรุกิจให้บริการข้อมลูเสียงและบริการเสริมบนมือถือ  
(Voice & Mobile Content Business Revenue) 

สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
รายไดจ้ากบรกิาร 1900 
และ CCO 

ลา้น
บาท 

       
140.03  

          
138.86  

          
156.97  

                 
167.61  

          
178.97  

          
191.10  

          
204.06  

          
217.89  

อตัราการลดลง % 8.13 (0.84) 13.04 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 
รายไดจ้ากบรกิารรงิโทน
และกราฟฟิคบนมอืถอื 

ลา้น
บาท 

          
16.87  

            
48.42  

            
83.20  

                    
85.73  

            
88.34  

            
91.02  

            
93.79  

            
96.64  

อตัราการลดลง % 24.46 187.10 71.83 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 
รายไดจ้ากบรกิารดดูวง 
เกม และ SMS บนมอืถอื 

ลา้น
บาท 

       
345.15  

          
236.03  

          
152.81  

                 
104.18  

          
104.18  

          
104.18  

          
104.18  

          
104.18  

อตัราการลดลง % (28.60) (31.61) (35.26) (31.82) - - - - 
รายได้จากธรุกิจ
ให้บริการข้อมลูเสียงและ
บริการเสริมบนมือถือ  

ล้าน
บาท 

502.05 423.32 392.99 357.52 371.49 386.31 402.03 418.71 

 
2. รายได้อ่ืน (Other Income) ที่ปรกึษาฯ ประมาณการให้รายได้อื่นของ CSL มคี่าเท่ากบัร้อยละ 1.01 ของ

รายไดค้่าบรกิารตลอดการประมาณการ โดยอา้งองิจากสดัส่วนรายได้อื่นต่อรายได้ค่าบรกิารเฉลีย่ย้อนหลงั 3 ปี ทีม่คี่า
เท่ากบัรอ้ยละ 1.01 ของรายได้ค่าบรกิาร เนื่องจากทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณามูลค่ารายไดอ้ื่นยอ้นหลงั 3 ปี พบว่า CSL มี
สดัส่วนรายได้อื่นต่อรายได้ค่าบรกิารที่ค่อนขา้งคงที่ โดยมคี่าเท่ากบัร้อยละ 0.96 – 1.04 ของรายได้ค่าบรกิารในปี  
2557 - 2559 
 
โดยสามารถสรุปการประมาณการรายไดต่้างๆ ไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5.12 ตารางสรปุสมมติฐานรายได้ต่างๆ 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร          
1. รายไดจ้ากธรุกจิดา้น ICT ลา้นบาท 2,222.05 2,273.89 2,286.14 2,294.06 2,334.12 2,386.97 2,465.84 2,534.41 
2. รายไดจ้ากธรุกจิสมดุหน้า

เหลอืง 
ลา้นบาท 289.34  237.00  210.95  181.51  156.18  134.39  115.64  99.50  

3. รายไดจ้ากธรุกจิใหบ้รกิาร
ขอ้มลูเสยีงและบรกิารเสรมิบน
มอืถอื  

ลา้นบาท 502.05 423.32 392.99 357.52 371.49 386.31 402.03 418.71 

รายได้ค่าบริการ ล้านบาท 3,013.44 2,934.21 2,890.08 2,833.10 2,861.79 2,907.67 2,983.51 3,052.63 
รายไดอ้ื่น ลา้นบาท 31.47 29.63 27.78 28.48 28.76 29.22 29.99 30.68 
รายได้รวม ล้านบาท 3,044.91 2,963.84 2,917.86 2,861.57 2,890.56 2,936.89 3,013.50 3,083.31 
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สมมติฐานการประมาณการต้นทุน 
1. ต้นทุนขายและบริการของธรุกิจด้าน ICT (Cost of ICT Business) ประกอบดว้ย ตน้ทุนขายและบรกิารของ

ธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต, ธุรกจิใหบ้รกิารศูนยค์อมพวิเตอร์, ธุรกจิใหบ้รกิารไอซที ีและธุรกจิบรกิารรบัส่งสญัญาณ
โทรทศัน์ โดยที่ปรกึษาฯ ประมาณการให้ต้นทุนขายและบรกิารของธุรกจิด้าน ICT คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 62.30 ของ
รายไดจ้ากธุรกจิดา้น ICT ตลอดการประมาณการ โดยอา้งองิจากสดัส่วนของต้นทุนขายและบรกิารของธุรกจิดา้น ICT 
เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากธุรกจิดา้น ICT ของปี 2559 ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 62.30 ของรายไดจ้ากธุรกจิดา้น ICT ซึง่มคี่าต ่า
กว่าค่าเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ของสดัส่วนของต้นทุนขายและบรกิารของธุรกจิดา้น ICT เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากธุรกจิดา้น 
ICT ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 64.16 ของรายไดจ้ากธุรกจิดา้น ICT เนื่องจากทีป่รกึษาฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่า CSL มสีดัส่วน
ของต้นทุนขายและบรกิารของธุรกจิด้าน ICT เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากธุรกจิด้าน ICT ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

ตารางท่ี 5.13 ตารางสรปุสมมติฐานต้นทุนขายและบริการของธรุกิจด้าน ICT (Cost of ICT Business) 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

ตน้ทุนขายและบรกิารของ
ธุรกจิดา้น ICT 

ลา้นบาท 1,462.00 1,464.00 1,424.33 1,429.26 1,454.22 1,487.15 1,536.29 1,579.01 

รายไดจ้ากธุรกจิดา้น ICT ลา้นบาท 2,222.05 2,273.89 2,286.14 2,294.06 2,334.12 2,386.97 2,465.84 2,534.41 
สดัส่วนตน้ทนุเมือ่เทยีบกบั
รายได ้

% 65.80 64.38 62.30 62.30 62.30 62.30 62.30 62.30 

 
2. ต้นทุนบริการของธุรกิจสมุดหน้าเหลือง (Cost of Yellow Pages Business)  ทีป่รกึษาฯ ไดป้ระมาณการ

ใหต้้นทุนบรกิารของธุรกจิสมุดหน้าเหลอืงคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36.99 ของรายไดจ้ากธุรกจิสมุดหน้าเหลอืง ตลอดการ
ประมาณการ โดยอา้งองิจากสดัส่วนของต้นทุนบรกิารของธุรกจิสมุดหน้าเหลอืงเมื่อเทยีบกบัรายได้จากธุรกจิสมุดหน้า
เหลอืงเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2557 – 2559 ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 36.99 ของรายไดจ้ากธุรกจิสมุดหน้าเหลอืง 

ตารางท่ี 5.14 ตารางสรปุสมมติฐานต้นทุนบริการของธรุกิจสมุดหน้าเหลือง (Cost of Yellow Pages Business) 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

ตน้ทุนบรกิาร ลา้นบาท 107.00 86.58 79.03 67.15 57.78 49.71 42.78 36.81 
รายไดจ้ากธุรกจิสมดุหน้าเหลอืง ลา้นบาท 289.34  237.00  210.95  181.51  156.18  134.39  115.64  99.50  

สดัส่วนตน้ทนุเมือ่เทยีบกบั
รายได ้

% 36.98 36.53 37.47 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 

 
3. ต้นทุนบริการของธุรกิจให้บริการข้อมูลเสียงและบริการเสริมบนมือถือ (Cost of Voice & Mobile 

Content Business) ทีป่รกึษาฯ ไดป้ระมาณการใหต้น้ทุนบรกิารของธรุกจิใหบ้รกิารขอ้มลูเสยีงและบรกิารเสรมิบนมอืถอื
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 61.68 ของรายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารขอ้มลูเสยีงและบรกิารเสรมิบนมอืถอื ตลอดการประมาณการ 
โดยอา้งองิจากสดัสว่นของตน้ทุนบรกิารของธุรกจิใหบ้รกิารขอ้มูลเสยีงและบรกิารเสรมิบนมอืถอืเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้าก
ธุรกจิใหบ้รกิารขอ้มลูเสยีงและบรกิารเสรมิบนมอืถอืเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2557 – 2559 ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 61.68 
ของรายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารขอ้มลูเสยีงและบรกิารเสรมิบนมอืถอื 
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ตารางท่ี 5.15 ตารางสรปุสมมติฐานต้นทุนบริการของธรุกิจให้บริการขอ้มูลเสียงและบริการเสริมบนมือถือ  
(Cost of Voice & Mobile Content Business) 

สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
ตน้ทุนบรกิาร ลา้นบาท 231.67 272.60 292.80 220.53 229.15 238.29 247.98 258.28 
รายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารขอ้มลู
เสยีงและบรกิารเสรมิบนมอืถอื 

ลา้นบาท 502.05 423.32 392.99 357.52 371.49 386.31 402.03 418.71 

สดัส่วนตน้ทนุเมือ่เทยีบกบั
รายได ้

% 46.14 64.40 74.51 61.68 61.68 61.68 61.68 61.68 

 
โดยสามารถสรุปการประมาณการตน้ทุนต่างๆ ไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5.16 ตารางสรปุสมมติฐานต้นทุนต่างๆ 

สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
ตน้ทุนขายและบรกิารของธุรกจิ
ดา้น ICT 

ลา้นบาท 1,462.00 1,464.00 1,424.33 1,429.26 1,454.22 1,487.15 1,536.29 1,579.01 

ตน้ทุนบรกิารของธุรกจิสมดุหน้า
เหลอืง 

ลา้นบาท 107.00 86.58 79.03 67.15 57.78 49.71 42.78 36.81 

ตน้ทุนบรกิารของธุรกจิใหบ้รกิาร
ขอ้มลูเสยีงและบรกิารเสรมิบน
มอืถอื 

ลา้นบาท 231.67 272.60 292.80 220.53 229.15 238.29 247.98 258.28 

ต้นทุนขายและบริการรวม ล้านบาท 1,800.67 1,823.19 1,796.17 1,716.94 1,741.14 1,775.15 1,827.05 1,874.09 

รายไดค้่าบรกิาร ลา้นบาท 3,013.44 2,934.21 2,890.08 2,833.10 2,861.79 2,907.67 2,983.51 3,052.63 

สดัส่วนเมือ่เทยีบกบัรายได ้ % 59.75 62.14 62.15 60.60 60.84 61.05 61.24 61.39 

 
สมมติฐานการประมาณการค่าใช้จ่าย 

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายคอมมชิชัน่ (Commission Expense) และ
ค่าใชจ้่ายทางการตลาด (Marketing Expense) โดยที่ปรกึษาฯ ประมาณการใหค้่าใชจ้่ายคอมมชิชัน่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 
3.06 ของรายไดค้่าบรกิาร ตลอดการประมาณการ โดยอา้งองิจากสดัส่วนค่าใชจ้่ายคอมมชิชัน่ต่อรายไดค้่าบรกิาร เฉลีย่
ยอ้นหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2557 – 2559 ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 3.06 ของรายไดค้่าบรกิาร และประมาณการใหค้่าใชจ้่าย
ทางการตลาดมคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 1.37 ของรายไดค้่าบรกิาร ตลอดการประมาณการ โดยอา้งองิจากสดัส่วนค่าใชจ้่ายทาง
การตลาดต่อรายไดค้่าบรกิารเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2557 – 2559 ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 1.37 ของรายไดค้่าบรกิาร 

ตารางท่ี 5.17 ตารางสรปุสมมติฐานค่าใช้จา่ยในการขาย (Selling Expense) 
สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

ค่าใชจ้่ายคอมมชิชัน่ ลา้นบาท 91.02 91.88 87.57 86.71 87.59 88.99 91.31 93.43 
สดัส่วนต่อรายไดค้่าบรกิาร % 3.02 3.13 3.03 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 
ค่าใชจ้่ายทางการตลาด ลา้นบาท 48.51 38.75 34.16 38.83 39.23 39.86 40.90 41.84 
สดัส่วนต่อรายไดค้่าบรกิาร % 1.61 1.32 1.18 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 
ค่าใช้จ่ายในการขาย ล้านบาท 139.53 130.63 121.73 125.54 126.82 128.85 132.21 135.27 
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2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expense) ประกอบด้วย ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลตอบแทนของ
พนกังาน, ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร, ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย, และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ โดยมรีายละเอยีดการ
ประมาณการดงันี้ 

2.1 ค่าใช้จ่ายพนักงาน (Staff Expense) ประกอบดว้ย เงนิเดอืน สวสัดกิารต่างๆ รวมถงึผลตอบแทนทัง้หมดจ่าย
ใหแ้ก่พนกังานทัง้หมดในกลุ่ม CSL โดยเป็นค่าตอบแทนของพนกังานทัง้หมดในฝ ัง่ Back office ของกลุ่มบรษิทั 
CSL ดงันัน้ ที่ปรกึษาฯ จงึประมาณการให้ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิเดอืน ผลตอบแทนจ่ายให้พนักงานของ
บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ตลอดการประมาณการ โดยอา้งองิจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ 
CSL เกีย่วกบันโยบายการปรบัผลตอบแทนของพนกังาน 

2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (Executive Benefits Expense) ทีป่รกึษาฯ ประมาณการใหค้่าตอบแทนผูบ้รหิารมคี่า
เท่ากบัรอ้ยละ 0.94 ของรายไดค้่าบรกิาร ตลอดการประมาณการ โดยอา้งองิจากสดัสว่นค่าตอบแทนผูบ้รหิารต่อ
รายไดค้่าบรกิารเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2557 – 2559 ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 0.94 ของรายไดค้่าบรกิาร  

2.3 ค่าเส่ือมราคา (Depreciation Expense) ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการประมาณการค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยท์ีก่ลุ่ม
บรษิทั CSL มอียู่ โดยคดิค่าเสือ่มราคาอา้งองิกบันโยบายทางบญัชขีองกลุ่มบรษิทั CSL 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ (Other Administrative Expense) ประกอบดว้ย ค่าเช่าส านักงาน, ค่าเดนิทาง
ของพนักงานและผู้บรหิาร, ค่าจ้างที่ปรกึษาด้านต่างๆ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารที่ไม่ใช่
ค่าใชจ้่ายขา้งต้น โดยทีป่รกึษาฯ ประมาณการใหค้่าใชจ้่ายดงักล่าว มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3.04 ต่อปี ตลอด
การประมาณการ ตามอตัราเงนิเฟ้อของประเทศไทยเฉลีย่ยอ้นหลงั 25 ปี 

โดยสามารถสรุปจ านวนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าใชจ้่ายอื่นๆ จากการประมาณการไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5.18 ตารางสรปุสมมติฐานค่าใช้จา่ยในการบริหาร 

สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
ค่าใชจ้่ายพนกังาน ลา้นบาท 405.80 420.21 432.64 454.27 476.98 500.83 525.88 552.17 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ลา้นบาท 27.22 29.22 26.95 26.74 27.01 27.44 28.16 28.81 
ค่าเสือ่มราคา ลา้นบาท 22.62 20.65 16.65 18.23 19.65 21.07 22.49 23.90 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ ลา้นบาท 131.74 120.65 120.19 123.85 127.61 131.49 135.49 139.61 
ดอ้ยค่าจากเงนิลงทุนใน TMC ลา้นบาท 550.01 - - - - - - - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ล้านบาท 1,137.39 590.73 596.43 623.09 651.25 680.83 712.01 744.49 

 
โดยสามารถสรุปการประมาณการค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5.19 ตารางสรปุสมมติฐานค่าใช้จา่ยต่างๆ 

สมมติฐาน หน่วย 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
ค่าใชจ้่ายในการขาย ลา้นบาท 139.53 130.63 121.73 125.54 126.82 128.85 132.21 135.27 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ลา้นบาท 1,137.39 590.73 596.43 623.09 651.25 680.83 712.01 744.49 
รวมค่าใช้จ่าย ล้านบาท 1,276.92 721.36 718.16 748.63 778.07 809.68 844.22 879.76 
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สมมติฐานอ่ืนๆ 
(1) สมมติฐานด้านอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล (Tax Expense) ทีป่รกึษาฯ ประมาณการรอ้ยละ 20 ตลอดการ

ประมาณการ ตามอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในปจัจุบนั 
(2) สมมติฐานด้านเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) การประมาณการเงนิทุนหมุนเวยีนในแต่ละประเภท ที่

ปรกึษาฯ อ้างองิจากงบการเงนิรวมของ CSL ในปี 2557 - 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนายชวาลา เทยีน
ประเสรฐิกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4301 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั โดยที่
ปรกึษาฯ ประมาณการระยะเวลาเกบ็หนี้จากลูกหนี้การคา้เฉลีย่อยู่ที่ 48 วนั และประมาณการระยะเวลาช าระหนี้
ของเจา้หนี้การคา้อยู่ที ่56 วนั และประมาณการระยะเวลาของสนิคา้คงเหลอือยู่ที ่7 วนั โดยอา้งองิจากระยะเวลา
เกบ็หนี้จากลกูหนี้การคา้ ระยะเวลาช าระหนี้ของเจา้หนี้การคา้ และระยะเวลาของสนิคา้คงเหลอื เฉลีย่ยอ้นหลงั 3 
ปี ตัง้แต่ปี 2557 - 2559 

(3) สมมติฐานด้านเงินลงทุนในสินทรพัยถ์าวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (Capital Expenditure) ที่ปรกึษาฯ 
ประมาณการใหก้ลุ่มบรษิทั CSL มเีงนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรปีละ 180.00 ลา้นบาท และมเีงนิลงทุนในสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนปีละ 20.00 ลา้นบาท โดยอา้งองิจากประมาณการของผูบ้รหิารและทมีงานของ CSL เกีย่วกบันโยบาย
การลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของ CSL 

(4) สมมติฐานด้านหน้ีสินและเงินกู้ยืม (Loan from Related Parties) ทีป่รกึษาฯ ประมาณการค่าใชจ้่ายดอกเบีย้
และการช าระคนืเงนิต้น โดยอ้างองิขอ้มูลจากสญัญาเงนิกู้ทุกฉบบั ณ ปจัจุบนัของกลุ่มบรษิทั CSL และจากการ
ประมาณการของผูบ้รหิารของ CSL 

(5) สมมติฐานด้านการจ่ายเงินปันผล (Dividend payout) ทีป่รกึษาฯ ก าหนดให้ CSL มกีารจ่ายเงนิปนัผลเป็น
จ านวนเท่ากบั 0.42 บาทต่อหุน้ต่อปี ตลอดการประมาณการ โดยอา้งองิจากมูลค่าเงนิปนัผลที ่CSL จ่ายใหผู้ถ้อื
หุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2558 - 2560  
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สมมติฐานอตัราส่วนคิดลด (Discount rate) 
อตัราสว่นคดิลดทีใ่ชใ้นการค านวณหามลูค่าปจัจุบนัสทุธขิองโครงการจะใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของ

โครงการ (Weighted Average Cost of Capital : WACC) โดยมสีตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

WACC  = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 
 
โดยที ่  
 WACC = อตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
  
 D = หนี้สนิทางการเงนิทีม่ดีอกเบีย้ตามงบแสดงฐานะทางการเงนิของ

CSL ณ 30 ม.ิย. 60 
 
 E = สว่นของผูถ้อืหุน้ของ CSL ณ 30 ม.ิย. 60 
 Kd = ต้นทุนทางการเงนิในการจดัหาเงนิทุนจากการกู้ยมืระยะยาวของ 

CSL ณ 30 ม.ิย. 60 เท่ากบัรอ้ยละ 4.25  
 
 T = อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เท่ากบัรอ้ยละ 20 
 
 Ke = อตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการซึง่ค านวณมาจากสตูร CAPM 

ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 9.98 โดยมรีายละเอยีดการค านวณค่า Ke ดงันี้ 

Ke = Rf   +   β( Rm  –  Rf ) 
 

โดยที ่
 Ke = อตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ 
 Risk Free Rate (Rf) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มคีวามเสีย่ง อา้งองิจากอตัรา

ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 25 ปี ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 3.13 
(อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560) 
โดยที่ปรึกษาฯ เลือกใช้อัตราดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับช่วง
ระยะเวลาเดยีวกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเฉลีย่ยอ้นหลงั 25 ปี  

 Rm = อตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
เฉลี่ยย้อนหลงั 25 ปี ตัง้แต่ปี 2536-2560 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 9.94 
ซึง่เป็นช่วงระยะเวลาสะทอ้นภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์น
ช่วงเวลาต่างๆ ไดด้กีว่าการใชข้อ้มูลในช่วงระยะเวลาสัน้ (อ้างองิ
ขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

 
 Beta (β) = เป็นค่าเฉลีย่ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวนัของบรษิทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการประกอบ

http://www.thaibma.or.th/
http://www.set.or.th/
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ธุรกจิเกีย่วกบัใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและบรกิารดา้น ICT อาทเิช่น 
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายวงจรเช่า บริการศูนย์
อนิเทอร์เน็ต และบรกิารด้าน Cloud Computing เป็นต้น ซึ่ง
คลา้ยคลงึกบั CSL ไดแ้ก่ 

1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่  จ ากัด (มหาชน) 

(“ILINK”)  

2. บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) (“ITEL”) 

3. บรษิทั จสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“JAS”) 

4. บรษิทั จสัมนิ เทเลคอม ซสิเตม็ส ์จ ากดั (มหาชน) (“JTS”) 

5. บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“INET”) 

6. บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“TRUE”) 

7. บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“SYMC”) 

   รวมถึง CSL เทียบกบัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ยอ้นหลงั 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่3 ตุลาคม 2559 ถงึวนัที ่2 
ตุลาคม 2560 (ที่มา: Bloomberg) เพื่อให้สะท้อนโครงสร้างทาง
การเงินและค่าเบต้าโดยเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจดงักล่าว ซึ่งเมื่อน า
ค่าเฉลีย่ Unlevered Beta ของทัง้ 7 บรษิทั รวมถงึ CSL มาปรบั
ตามโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัฯ ทีม่สีดัสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อ
ทุน เท่ ากับ  0.44 ท า ให้ได้ค่ า  Beta เท่ ากับ  1.006 (ที่มา  : 
Bloomberg) โดยมรีายละเอยีดการค านวณดงันี้ 

บริษทั 
Levered Beta อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 30 มิ.ย. 60 Unlevered Beta 

(βL) (DE Ratio) (βU) 
ILINK 1.284 0.478 0.929 
ITEL 1.247 1.055 0.676 
JAS 0.979 0.795 0.598 
JTS 0.936 - 0.936 
INET 1.270 0.738 0.799 
TRUE 1.603 0.710 1.022 
SYMC 1.042 1.638 0.451 
CSL 0.729 0.440 0.539 

ค่าเฉล่ีย Unlevered Beta ของ CSL 0.744 
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ทัง้นี้จากสตูรการค านวณและค่าตวัแปรต่างๆ ทีน่ ามาใชด้งักล่าวขา้งตน้จะค านวณไดผ้ลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้
ตอ้งการ (Ke) เท่ากบัรอ้ยละ 9.98 ต่อปี 

 
แทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหาผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ 
 Ke = Rf   +   β( Rm  –  Rf ) 
  = 3.13% + 1.006 (9.94% - 3.13%) 
  = 9.98% 

 
แทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหาอตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
 WACC = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 
  = 1.04% + 6.93%  
  = 7.97% 
 

สมมติฐานกระแสเงินสดกิจการหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 
ทีป่รกึษาฯ ได้จดัท าประมาณการทางการเงนิเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสิน้สุด ณ เดอืนธนัวาคมปี 2564 โดยที่

ปรกึษาฯ มสีมมตฐิานให ้CSL ไม่มกีารเตบิโตของธุรกจิภายหลงัระยะเวลาการประมาณการดงักล่าว ซึง่เป็นไปตามหลกั
ความระมดัระวงั (Conservative Basis) อกีทัง้หากพจิารณาจากงบการเงนิของ CSL ยอ้นหลงั 3 ปี พบว่า รายไดแ้ละก าไร
สทุธขิอง CSL ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 – 2559 
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ผลการประมาณการทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 2557 2558 2559 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

รายไดค้่าบรกิาร 3,013.44 2,934.21 2,890.08 2,833.10 2,861.79 2,907.67 2,983.51 3,052.63 
รายไดอ้ื่น 31.47 29.63 27.78 28.48 28.76 29.22 29.99 30.68 
รายได้รวม 3,044.91 2,963.84 2,917.86 2,861.57 2,890.56 2,936.89 3,013.50 3,083.31 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิาร 1,800.67 1,823.19 1,796.17 1,716.94 1,741.14 1,775.15 1,827.05 1,874.09 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 139.53 130.63 121.73 125.54 126.82 128.85 132.21 135.27 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,137.39 590.73 596.43 623.09 651.25 680.83 712.01 744.49 
รวมค่าใช้จ่าย 3,077.58 2,544.54 2,514.32 2,465.57 2,519.22 2,584.83 2,671.26 2,753.85 
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี (35.60) 416.49 400.63 396.00 371.34 352.06 342.23 329.45 
ดอกเบีย้จ่าย 15.18 21.41 17.81 17.75 15.46 14.45 14.73 15.08 
ก าไรก่อนหกัภาษี (50.78) 395.08 382.83 378.25 355.88 337.61 327.50 314.37 
ค่าใชจ้่ายภาษ ี 102.07 82.79 79.83 75.65 71.18 67.52 65.50 62.87 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (152.86) 312.28 303.00 302.60 284.70 270.09 262.00 251.50 
         
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานหลงัภาษ ี    316.80 297.07 281.65 273.78 263.56 
+ ค่าเสือ่มราคา    166.96 183.63 200.30 216.97 233.64 
- ค่าใชจ้่ายลงทุน    (200.00) (200.00) (200.00) (200.00) (200.00) 
- เงนิทุนหมนุเวยีน    9.11 7.79 8.08 8.65 8.56 
- กระแสเงนิสดอสิระในชว่งครึง่ปีแรกของปี 
2560    

(41.61)     

กระแสเงินสดอิสระของ CSL    251.26 288.49 290.03 299.40 305.77 
Terminal Value        3,837.65 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดอิสระ
ของ CSL    

241.82 257.16 239.45 228.94 2,934.53 

รวมมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด
อิสระของ CSL 

3,901.89 ล้านบาท      
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การค านวณมูลค่ายุติธรรมของ CSL 
จากขอ้มลูและสมมตฐิานดงักล่าวขา้งตน้ จะสามารถค านวณหามลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ตามวธิี

มลูค่าปจัจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด ไดด้งัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท 
มลูค่าปจัจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด ตัง้แต่ครึง่ปีหลงัของปี 2560 – ปี 2564 1,183.92 
มลูค่าปจัจุบนั ณ สิน้ระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 2,717.97 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 30 มถุินายน 2560  290.26 
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด ก่อนหกัหน้ีสินทางการเงิน 4,192.15 
หกั หนี้สนิทางการเงนิ ณ 30 มถุินายน 2560 (324.36) 
มูลค่ายุติธรรมของ CSL 3,867.80 
จ านวนหุ้นของ CSL 594,514,769 
มูลค่ายุติธรรมหุ้นสามญัของ CSL (บาทต่อหุ้น) 6.51 

จากประมาณการกระแสเงนิสดทีไ่ด้จากการก าหนดสมมติฐานต่างๆ ขา้งต้น โดยใช้อตัราต้นทุนถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนัก (WACC) สามารถค านวณหามูลค่าปจัจุบันสุทธิของกระแสเงินสดได้เท่ากบั 1,183.92 ล้านบาท โดยมีการ
ค านวณมูลค่าปจัจุบนั ณ สิน้ระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ไดเ้ท่ากบั 2,717.97 ลา้นบาท บวกดว้ยเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 30 มถุินายน 2560 จ านวน 290.26 ลา้นบาท ท าใหม้มีลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดก่อน
หกัหนี้สนิทางการเงนิจ านวน 4,192.15 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม ณ 30 มถุินายน 2560  CSL มหีนี้สนิทางการเงนิเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 324.36 ลา้นบาท ท าใหไ้ดมู้ลค่ายุตธิรรมของ CSL เท่ากบั 3,867.80 ลา้นบาท หรอืเท่ากบั 6.51 บาทต่อ
หุน้ 

 
5.6  การวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) 

การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ CSL จะถูกต้องหรอืมมีูลค่าใกล้เคยีงความเป็นจริงนัน้ ขึน้อยู่กบั
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการด าเนินธุรกิจและ
นโยบายการบรหิารงานในอนาคต ภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปจัจุบนั ดงันัน้ หากมเีหตุการณ์ทีส่่งผลใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกบัสภาวะเศรษฐกจิ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิและนโยบายของรฐับาลทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
อาจท าให้ประมาณการทีก่ าหนดขึน้ภายใต้สมมติฐานทีก่ล่าวมาขา้งต้นเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั และอาจส่งผล
กระทบใหม้ลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยสาเหตุและปจัจยัต่างๆ ทีอ่าจเกดิการเปลีย่นแปลงและอาจสง่ผลกระทบกบัการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้
สามญัของ CSL ทีป่รกึษาฯ จงึไดท้ าการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้
สามญั เพื่อศกึษาถงึผลกระทบโดยปจัจยัต่างๆ ทีอ่าจเกดิการเปลีย่นแปลง โดยศกึษาและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัจากการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัหลกั 2 ปจัจยั ได้แก่ อตัราถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของทุน 
(WACC) ของ CSL และอตัราการเปลีย่นแปลงของรายไดเ้ฉลีย่ต่อผูใ้ชบ้รกิารของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจร
เช่า (Leased Line) ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของ CSL ซึง่สามารถสรุปผลการวเิคราะหค์วามไวของการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม
ของหุน้สามญัดว้ยวธิสีว่นลดกระแสเงนิสดตามกรณีต่างๆ ไดด้งันี้ 
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ตารางท่ี 5.20 ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์วามไวของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CSL 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

อตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของทุน
(WACC) 

อตัราการลดลงของรายได้เฉล่ียต่อผูใ้ช้บริการ 
ของบริการอินเทอรเ์น็ตแบบผา่นสายวงจรเช่า  

(ARPU per Subscriber of Leased Line Revenue) 

(4.74%) (4.24%) (3.74%) (3.24%) (2.74%) 
WACC – 1.0% 3,198.91 3,318.50 3,440.41 3,564.68 3,691.35 
WACC – 0.5% 3,384.26 3,511.62 3,641.47 3,773.85 3,908.79 

WACC 3,592.88 3,729.00 3,867.80 4,009.31 4,153.59 
WACC + 0.5% 3,829.43 3,975.51 4,124.47 4,276.36 4,431.23 
WACC + 1.0% 4,099.94 4,257.41 4,418.01 4,581.79 4,748.79 

 
จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ CSL โดยการเปลีย่นแปลง

ของอตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของทุน (WACC) ของ CSL และอตัราการลดลงของรายไดเ้ฉลีย่ต่อผูใ้ชบ้รกิารของบรกิาร
อนิเทอร์เน็ตแบบผ่านสายวงจรเช่า (Leased Line) ซึ่งเป็นรายได้หลกัของ CSL ท าให้มูลค่ายุติธรรมของ CSL ท่ี
ค านวณได้จะมีค่าระหว่าง 3,511.62 – 4,276.36 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามกรณีฐานเท่ากบั 3,867.80 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 5.21 ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์วามไวของการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามญัของ CSL 
(หน่วย : บาทต่อหุน้) 

อตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของทุน
(WACC) 

อตัราการลดลงของรายได้เฉล่ียต่อผูใ้ช้บริการ 
ของบริการอินเทอรเ์น็ตแบบผา่นสายวงจรเช่า  

(ARPU per Subscriber of Leased Line Revenue) 

(4.74%) (4.24%) (3.74%) (3.24%) (2.74%) 
WACC – 1.0% 5.38  5.58  5.79  6.00  6.21  
WACC – 0.5% 5.69  5.91  6.13  6.35  6.57  

WACC 6.04  6.27  6.51  6.74  6.99  
WACC + 0.5% 6.44  6.69  6.94  7.19  7.45  
WACC + 1.0% 6.90  7.16  7.43  7.71  7.99  

 
จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญของ 

CSL โดยการเปลีย่นแปลงของอตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของทุน (WACC) ของ CSL และอตัราการลดลงของรายไดเ้ฉลีย่
ต่อผูใ้ชบ้รกิารของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบผ่านสายวงจรเช่า (Leased Line) ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของ CSL ท าใหมู้ลค่า
ยุติธรรมหุ้นสามญัของ CSL ท่ีค านวณได้จะมีค่าระหว่าง 5.91 – 7.19 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าตามกรณีฐาน
เท่ากบั 6.51 บาทต่อหุ้น  
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5.7 สรปุผลการประเมินมูลค่า 
จากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ไดผ้ลสรุปดงันี้ 

 
มูลค่ายุติธรรมของ CSL 

(ล้านบาท) 
ราคาต่อหุ้น  
(บาทต่อหุ้น) 

วธิมีลูค่าทางบญัช ี 736.53 1.24 
วธิปีรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ี 814.82 1.37 
วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของหุน้สามญั 3,632.49 – 4,559.93 6.11 - 7.67 
วธิเีปรยีบเทยีบอตัราสว่นตลาด - P/E 6,534.15 - 7,876.08 10.99 – 13.25 
วธิเีปรยีบเทยีบอตัราสว่นตลาด - P/BV 1,838.84 - 1,990.59 3.09 – 3.35 
วธิสีว่นลดกระแสเงนิสด 3,511.62 – 4,276.36 5.91 – 7.19 
 

โดยสรุป ที่ปรกึษาฯ เหน็ว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของ CSL ทีป่ระเมนิดว้ยวธิสี่วนลดกระแสเงนิสด มี
ความเหมาะสม เนื่องจากวธิสี่วนลดกระแสเงนิสด ค านึงถงึความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดในอนาคตของ  CSL 
ในขณะทีว่ธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีจะมกีารปรบัปรุงมูลค่าทางบญัชขีองสนิทรพัยใ์หส้ะทอ้นมูลค่าตลาด อย่างไรกต็าม 
วธิดีงักล่าว ไม่ได้พจิารณาถึงความสามารถในการด าเนินธุรกจิและการท าก าไรของ CSL ตลอดจนแนวโน้มของภาวะ
เศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต จงึท าใหก้ารประเมนิมูลค่าหุน้อาจจะยงัไม่สะทอ้นราคาหุน้ที่แทจ้รงิของ CSL 
ดงันัน้การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ดว้ยวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัชจีงึอาจเป็นวธิทีีย่งัไม่เหมาะสมใน
การประเมินมูลค่าหุ้นในครัง้นี้ ส่วนวิธมีูลค่าทางบญัชี วธิีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามญั และวิธเีปรยีบเทียบ
อตัราสว่นตลาด เป็นการอา้งองิถงึขอ้มลูในอดตี โดยไม่ไดค้ านึงถงึผลการด าเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ CSL ใน
อนาคต จงึอาจไม่สะทอ้นถงึมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ CSL ไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยมลูค่ายุตธิรรมของ CSL ทีค่ านวณไดจ้ากวธิสีว่นลดกระแสเงนิสดนัน้มีค่าอยู่ระหว่าง 3,511.62 – 4,276.36 
ล้านบาท หรอื 5.91 – 7.19 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั 

อย่างไรกต็าม มลูค่ายุตธิรรมและมูลค่ายุตธิรรมหุน้สามญัของ CSL ขึน้อยู่กบัฐานขอ้มูลในอดตีทีไ่ดร้บัจากทาง 
CSL ตามทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ซึง่การประมาณการทางการเงนิทีไ่ดจ้ะมคีวามใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิหรอืไม่ขึ้นอยู่
กบัความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงนิในอนาคต  โดยทีป่รกึษาฯ 
ได้สอบทานในรายละเอยีดของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทัง้หมด ด้วยความรอบคอบตามจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวชิาชพี และมคีวามเชื่อมัน่ว่าสมมตฐิานทีใ่ชม้คีวามเหมาะสมและมคีวามเป็นไปได ้ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้อาจใชว้ธิกีาร
ประเมนิมลูค่าหุน้วธิอีื่นประกอบการพจิารณาดว้ย 
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เอกสารแนบ 1 : สรปุข้อมูลของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษทั : บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : บรษิัทประกอบธุรกจิในกลุ่มธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม คอื (1) ธุรกจิดาวเทยีม

และบริการที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจ
โทรศพัทใ์นต่างประเทศ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107536000897 
ท่ีตัง้บริษทั : 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 
ทุนจดทะเบียน : 5,499,884,200 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,099,976,840 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท (ณ วนัที ่22 กนัยายน 2560) 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 5,480,333,200 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,096,066,640 หุน้  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท (ณ วนัที ่22 กนัยายน 2560) 
 

2. ประวติัความเป็นมา 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ( “THCOM”) ก่อตัง้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 เป็นผู้ให้บริการด้าน

โทรคมนาคมผ่านดาวเทียมภายใต้สญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างบริษัทกบักระทรวง
คมนาคม (ปจัจุบนัอ านาจการดแูลสญัญาน้ีไดถู้กโอนไปอยู่ภายใตก้ระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม) เป็นระยะเวลา 
30 ปี สิน้สดุสญัญาในปี 2564 โดยท าหน้าทีจ่ดัสรา้งจดัสง่ดาวเทยีมขึน้สูว่งโคจรเพื่อใหบ้รกิารช่องสญัญาณดาวเทยีม โดย
ตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (กระทรวงดจิทิลัฯ) ในอตัรารอ้ยละของรายได้
ค่าบริการช่องสญัญาณดาวเทียมที่ได้รบัหรืออย่างน้อยเท่ากับจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ระบุไว้ในสญัญา และต้องส่งมอบ
ดาวเทยีม สถานีควบคุมดาวเทยีม รวมทัง้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิดงักล่าว ใหเ้ป็นกรรมสทิธิข์อง
กระทรวงดจิทิลัฯ เมื่อไดด้ าเนินการก่อสรา้งและตดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ 

บรษิทัประสบผลส าเรจ็ในการจดัส่งและใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 8 ดวง ได้แก่ ดาวเทยีม
ไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 (ดาวเทยีมไทยคม 1 – 3 ไดป้ลดระวางเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 
6 ไทยคม 7 และล่าสุดดาวเทยีมไทยคม 8 นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารขยายการประกอบธุรกจิไปยงัธุรกจิการใหบ้รกิาร
อนิเทอร์เน็ต ธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์ และธุรกิจให้บริการจ าหน่ายอุปกรณ์จานรบัสญัญาณดาวเทยีม ในปี 2540 
2543 และ 2550 ตามล าดบั 

 
3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

THCOM ด าเนินธุรกจิ 3 ธุรกจิ ผ่านการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย ดงันี้ 
1. ธุรกจิดาวเทยีมและบรกิารที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารและด าเนินโครงการดาวเทยีมสื่อสารแห่งชาติ

ภายใต้สญัญาด าเนินกจิการดาวเทยีมสื่อสารภายในประเทศระหว่างบรษิทักบักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร (ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็นกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม) (“กระทรวงฯ”) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดปี พ.ศ. 
2564 จนถงึปจัจุบนับรษิทัไดจ้ดัสง่ดาวเทยีมขึน้สูว่งโคจรแลว้จ านวนทัง้สิน้ 8 ดวง คอื ดาวเทยีมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทย
คม 3 (ดาวเทยีมไทยคม 1 - 3 ไดป้ลดระวางเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุด
ไทยคม 
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นอกจากนี้ บริษัทยงัได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ประกอบดว้ย ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบทีห่นึ่งส าหรบัผูป้ระกอบกจิการ
โทรคมนาคมที่ไม่มโีครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกจิการที่มลีกัษณะสมควรใหม้กีารบรกิารไดโ้ดยเสร ี
ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บรกิารโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทยีม (Satellite Network 
Operator) ในลกัษณะใหบ้รกิารเช่าช่องสญัญาณดาวเทยีม (Transponder) และใบอนุญาตใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบที่
หนึ่ง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ประเภทไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (เช่าใช้ผ่านโครงข่าย
โทรคมนาคมของผูอ้ื่น) โดยตอ้งเป็นการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแก่ลกูคา้ (End User) โดยตรง เป็นเวลา 5 ปี 

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ ประกอบไปด้วย การจดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียม บริการให้
ค าปรกึษา และตดิตัง้ระบบส าหรบัเครอืขา่ยบรอดแบรนดแ์บบครบวงจร (System Integration) ทัง้ในประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและกมัพูชา ให้บรกิารด้านอินเทอร์เน็ต คอมพวิเตอร์ และการสื่อสารที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจ ผ่าน CSL น าเสนอสื่อโฆษณาแบบผสมผสานสิง่พิมพ์ เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และ
โทรศพัทม์อืถอื ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารรายบุคคลและภาคธุรกจิ คดัสรรและน าเสนอขอ้มลูขา่วสาร และสาระความบนัเทงิทีต่รง
กบัความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(Mobile Content Provider) และเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต 
(Community Portal) 

3. ธุรกจิโทรศพัทใ์นต่างประเทศ โดย THCOM เป็นผูใ้หบ้รกิารธุรกจิโทรศพัทผ์่าน บรษิทั เชนนิงตนั อนิเวส
เมน้ทส์ พทีอี ีจ ากดั (เชน) ซึง่เป็นกจิการร่วมคา้ของ THCOM ประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding 
Company) ซึง่ลงทุนในธุรกจิโทรคมนาคมในต่างประเทศ ซึง่ปจัจุบนัมกีารลงทุน 1 บรษิทั คอื บรษิทั ลาว เทเลคอมมวินิ
เคชัน่ส์ จ ากดั ซึ่งเป็นกจิการร่วมค้ากบัรฐับาลของประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ได้รบัสทิธิในการ
ด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาวเป็นเวลา 25 ปี สิน้สุดปี 2564 นอกจากนี้ รฐับาลลาวและเชน ยงัได้ลงนาม
สญัญาร่วมทุนฉบับใหม่เพื่อต่อสมัปทานอีก 25 ปี โดยเริ่มจากปี 2565 ถึงปี 2589 โดยให้บริการโทรศพัท์พื้นฐาน 
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โทรศพัทส์าธารณะ โทรศพัทร์ะหว่างประเทศ และอนิเทอรเ์น็ต 

 โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทั ตามงบการเงนิรวมตรวจสอบในปี 2557 2558 และ 2559 สามารถจ าแนก
ไดด้งันี้ 

รายการ ด าเนินการโดย 
งบการเงินรวมตรวจสอบ (หน่วย:ล้านบาท) 
2557 2558 2559 

บรกิารสือ่สารดาวเทยีมและ
บรกิารทีเ่กีย่วเน่ือง 
 

ไทยคม  
ทซี ีบรอดคาสติง้ 
บรษิทัในกลุ่มธุรกจิไอพสีตาร ์

8,783 71.45% 9,258 73.82% 8,414 69.72% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ ดทีวี ีเซอรว์สิ 
แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ 
ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ 

3,230 26.28% 3,272 26.09% 3,185 26.39% 

ตดัรายการระหว่างสว่นงาน (120) (0.98%) (77) (0.61%) (83) (0.69%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ 72 0.59% (595) (4.74%) 152 1.26% 
รายไดอ้ื่นๆ 173 1.41% 489 3.90% 202 1.67% 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 154 1.25% 194 1.55% 198 1.64% 
รวมรายได ้ 12,292 100% 12,541 100% 12,068 100% 
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4. รายช่ือคณะกรรมการ 
 ณ วนัที ่15 กนัยายน 2560 THCOM มคีณะกรรมการบรษิทัจ านวน 11 ท่าน โดยมรีายชื่อดงันี้ 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นายพารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2.  นายประเสรฐิ บุญสมัพนัธ ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการอสิระ 
3.  นายไพบลูย ์ภานุวฒันวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการ 
4.  นายสมประสงค ์บญุยะชยั กรรมการ 
5.  นายเกวก็ บคั ไช กรรมการ 
6.  นายวรีะศกัดิ ์กติวิฒัน์ กรรมการ 
7.  นายเอนก พนาอภชิน กรรมการ 
8.  นายหริญั รดศีร ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
9.  นางชรนิทร วงศภ์ธูร กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
10.  นายส าเรยีง เมฆเกรยีงไกร กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
11.  นางภทัรยีา เบญจพลชยั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีมา : www.set.or.th  
 

5. โครงสรา้งผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัที ่10 เมษายน 2560 THCOM มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดงันี้ 

 ช่ือ – นามสกลุ หุ้น รอ้ยละ 
1.  บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 450,870,934 41.14 
2.  State Street Bank Europe Limited 97,292,130 8.88 
3.  บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 82,598,693 7.54 
4.  นายณฤทธิ ์เจยีอาภา  17,613,000 1.61 

5.  
Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-Lembaga 
Tabung Haji-Asia Pacific  

15,520,000 1.42 

6.  Chase Nominees Limited  14,656,900 1.34 
7.  นางจารุณี ชนิวงศว์รกุล 10,349,400 0.94 
8.  HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd  9,155,570 0.84 
9.  Credit Suisse Ag, Singapore Branch  8,301,500 0.76 

10.  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)  

7,605,100 0.69 

11.  Nortrust Nominees Ltd-Cl Ac  6,839,500 0.62 
12.  นายกติต ิงามมหรตัน์  5,797,200 0.53 
ท่ีมา : www.set.or.th 

 
 

 

http://www.set.or.th/
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6. งบการเงิน 
6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2560 

(สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         
สินทรพัยห์มุนเวียน         
เงนิสดและรายการทีเ่ทยีบเทา่เงนิสด 2,769.15 8.68 3,401.14 10.12 2,683.69 8.17 3,680.68 11.69 
เงนิลงทนุชัว่คราว 1,736.20 5.44 1,645.15 4.90 3,537.89 10.77 3,120.04 9.91 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 1,946.17 6.10 2,417.50 7.20 2,427.97 7.39 2,123.64 6.75 
ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 71.23 0.22 82.40 0.25 124.39 0.38 157.94 0.50 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่การรว่มคา้ 291.14 0.91 168.52 0.50 18.19 0.06 - - 
สนิคา้คงเหลอื 236.50 0.74 229.80 0.68 323.88 0.99 166.66 0.53 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 21.24 0.07 60.60 0.18 11.37 0.03 32.53 0.10 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 7,071.63 22.18 8,005.12 23.83 9,127.35 27.79 9,281.05 29.49 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 2,161.86 6.44 2,145.95 6.53 2,034.96 6.47 
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 1,082.91 3.40 1,210.35 3.60 1,417.20 4.32 1,410.01 4.48 
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 8,352.63 26.19 9,031.83 26.89 9,347.16 28.46 9,029.05 28.69 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 13,249.34 41.55 11,227.19 33.42 9,204.75 28.03 8,202.06 26.06 
ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัช ี 44.36 0.14 19.65 0.06 17.65 0.05 16.65 0.05 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 966.82 3.03 829.13 2.47 710.77 2.16 670.39 2.13 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 248.17 0.78 240.04 0.71 310.41 0.95 275.27 0.87 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 871.85 2.73 866.58 2.58 558.53 1.70 557.64 1.77 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 24,816.09 77.82 25,586.64 76.17 23,712.42 72.21 22,195.07 70.51 
รวมสินทรพัย ์ 31,887.71 100.00 33,591.76 100.00 32,839.76 100.00 31,476.12 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2560 

(สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

         

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสินหมนุเวียน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 871.10 2.73 1,650.52 4.91 230.00 0.70 230.00 0.73 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,060.95 3.33 1,225.86 3.65 1,406.07 4.28 967.35 3.07 
เจา้หนี้ – อาคารและอปุกรณ์ 170.51 0.54 92.46 0.28 11.05 0.03 - - 
เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 0.28 0.00 0.22 0.00 0.05 0.00 0.78 0.00 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 639.54 2.01 69.06 0.21 728.87 2.22 694.40 2.21 
เงนิรบัล่วงหน้าค่าบรกิารจากลกูคา้ 783.38 2.46 733.96 2.18 805.73 2.45 524.84 1.67 
ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจา่ย 285.70 0.90 333.40 0.99 316.22 0.96 792.39 2.52 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 53.62 0.17 161.90 0.48 32.84 0.10 37.73 0.12 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 118.38 0.37 112.54 0.34 81.35 0.25 81.17 0.26 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,985.95 12.50 4,379.93 13.04 3,612.18 11.00 3,328.66 10.58 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
เจา้หนี้ – อาคารและอปุกรณ์ระยะยาว 307.95 0.97 250.15 0.74 248.42 0.76 235.62 0.75 
เงนิกูร้ะยะยาว 9,590.33 30.08 10,030.36 29.86 9,265.99 28.22 8,646.95 27.47 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 337.04 1.06 404.26 1.20 429.77 1.31 424.43 1.35 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 381.81 1.20 416.28 1.24 362.24 1.10 348.35 1.11 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,617.13 33.30 11,101.05 33.05 10,306.42 31.38 9,655.35 30.68 
รวมหน้ีสิน 14,603.08 45.80 15,480.98 46.09 13,918.59 42.38 12,984.01 41.25 
         

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุจดทะเบยีน 5,489.09 17.21 5,494.51 16.36 5,499.88 16.75 5,499.88 17.47 
ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 5,479.69 17.18 5,479.69 16.31 5,479.97 16.69 5,480.33 17.41 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 4,301.99 13.49 4,301.99 12.81 4,305.39 13.11 4,313.93 13.71 
ก าไรสะสม         

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 544.15 1.71 549.45 1.64 549.99 1.67 549.99 1.75 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2560 

(สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไมจ่ดัสรร 5,469.86 17.15 6,715.45 19.99 7,614.33 23.19 7,322.18 23.26 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนผูถ้อืหุน้ 1,091.67 3.42 637.24 1.90 559.93 1.71 400.50 1.27 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 397.27 1.25 426.96 1.27 411.57 1.25 425.18 1.35 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,284.63 54.20 18,110.78 53.91 18,921.17 57.62 18,492.11 57.40 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 31,887.71 100.0 33,591.76 100.0 32,839.76 100.0 31,476.12 100.00 

 
6.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้           
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 11,893.03 96.62 12,453.09 96.22 11,516.63 97.02 6,111.69 96.70 5,017.25 92.57 
รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 172.27 1.40 0.54 0.00 0.11 0.00 - - 0.19 0.00 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ 71.87 0.58 - - 152.11 1.28 118.87 1.88 116.04 2.14 
รายไดอ้ื่น 172.65 1.40 489.11 3.78 202.03 1.70 89.75 1.42 286.67 5.29 
รวมรายได้ 12,309.82 100.00 12,942.74 100.00 11,870.87 100.00 6,320.31 100.00 5,420.15 100.00 
ค่าใช้จ่าย           
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร (6,055.78) (49.19) (6,287.17) (48.58) (6,296.85) (53.04) (2,994.62) (49.97) (3,113.43) (57.44) 
ตน้ทนุค่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ (172.27) (1.40) (0.54) (0.00) (0.11) (0.00) - - (0.19) (0.00) 
ตน้ทนุค่าอนุญาตใหด้ าเนินการ (985.26) (8.00) (1,066.62) (8.24) (1,057.05) (8.90) (533.27) (8.44) (514.67) (9.50) 
ค่าใชจ้า่ยในการขาย (376.28) (3.06) (338.45) (2.61) (316.74) (2.67) (157.81) (2.50) (119.86) (2.21) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,825.06) (14.83) (1,676.99) (12.96) (1,793.27) (15.11) (857.71) (13.57) (353.74) (14.84) 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าความนิยม (550.01) (4.47) - - - - - - - - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (102.63) (0.83) (102.59) (0.79) (115.67) (0.97) (38.60) (0.61) (45.12) (0.83) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ - - (595.02) (4.60) - - - - - - 
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งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทนุทางการเงนิ (384.48) (3.12) (306.04) (2.36) (358.78) (3.02) (142.32) (2.25) (209.33) (3.86) 
รวมค่าใช้จ่าย (10,451.77) (84.90) (10,373.44) (80.14) (9,938.47) (83.71) (4,724.33) (74.75) (4,807.20) (88.69) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 154.06 1.25 193.66 1.49 198.47 1.67 103.35 1.64 91.08 1.68 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,012.10 16.35 2,762.96 21.35 2,130.87 17.95 1,699.32 26.89 704.03 12.99 
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (498.08) (4.05) (458.28) (3.54) (347.61) (2.93) (313.08) (4.95) (139.60) (2.58) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 1,514.03 12.30 2,304.68 17.81 1,783.26 13.78 1,386.24 21.93 564.42 10.41 

 
6.3 งบกระแสเงินสด 

งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 1,514.03 2,304.68 1,783.26 1,386.24 564.42 

รายการปรบัปรงุเป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

     

ค่าเสื่อมราคา 465.75 618.76 773.28 297.50 456.82 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,967.01 2,022.70 2,002.54 1,005.79 1,002.88 
ค่าตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้า่ยรอตดับญัช ี 10.51 25.04 2.00 0.99 1.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 129.05 135.55 127.04 63.93 62.05 
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 59.77 (42.20) 23.29 - - 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าคา่ความนิยม 550.01 - - - - 
รายไดจ้ากการลงทนุ (72.92) (413.55) (130.34) (57.48) (79.63) 
การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 6.87 7.94 7.96 3.04 4.93 
ตน้ทนุทางการเงนิ 384.48 306.04 358.78 142.32 209.33 
(ก าไร) ขาดทนุ จากอตัราแลกเปลีย่น (28.36) 269.76 (125.46) (117.24) (205.26) 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาเงนิกูย้มื 2.36 1.07 1.07 0.53 0.53 
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 17.75 61.69 138.11 78.17 16.59 
(กลบัรายการ) ค่าเผื่อมลูคา่สนิคา้เสื่อมสภาพ 31.05 (49.96) 15.75 4.12 2.10 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 1.44 (3.46) (10.13) (8.04) (1.71) 
การตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 18.80 25.86 0.57 0.08 0.12 
การตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.53 5.27 0.52 -  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ (154.06) (193.66) (198.47) (103.35) (91.08) 
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 498.08 458.28 347.61 313.08 139.09 
การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 

(เพ่ิมขึ้น) ลดลง 
     

ลูกคา้การคา้และลกูหนี้อื่น (13.60) (507.53) (121.87) 188.51 254.99 
ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (22.45) (11.06) (41.81) (40.99) (33.34) 
สนิคา้คงเหลอื 54.07 73.67 (109.83) 20.69 156.94 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 54.47 (5.38) 25.27 21.59 (12.73) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (51.18) (16.30) 278.20 285.83 (6.19) 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (65.61) (80.37) 82.64 (217.45) (448.12) 
เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (0.92) (0.23) (0.17) 0.98 0.73 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ (348.93) (49.46) 71.77 (50.37) (281.49) 
ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจา่ย 20.42 47.70 (17,178.77) 487.33 476.17 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 53.05 27.55 (26,138.24) (142.37) (1.33) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 3.09 1.67 (42.37) (12.95) (0.60) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17.03 29.64 11.64 18.40 (12.63) 
จา่ยภาษเีงนิได ้ (270.47) (321.03) (536.52) (256.77) (101.83) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 4,831.11 4,728.64 4,711.03 3,312.11 2,072.75 
      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      
ดอกเบีย้รบั 66.15 73.35 135.82 64.53 74.64 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิปนัผลรบั 68.57 - - - - 
เงนิลงทนุชัว่คราว 505.17 (364.64) (1,911.10) (852.37) 386.36 
เงนิสดจา่ยซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (6,344.03) (1,247.04) (1,075.38) (803.74) (145.93) 
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 8.05 5.25 15.71 12.95 1.96 
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการรว่มคา้ - 137.21 150.20 102.30 18.19 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (1,972.42) - -  
เงนิสดจา่ยส าหรบัค่าใชจ้า่ยรอตดับญัช ี (20.18) - - - - 
เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (22.09) (9.54) (9.27) (3.23) (18.10) 
เงนิจา่ยสุทธเิพื่อซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทางออ้ม (174.24) - - - - 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,912.59) (3,377.84) (2,694.01) (1,479.56) 317.12 
      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

จา่ยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั (754.93) (850.13) (857.00) (781.23) (842.96) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,074.03 1,351.39 2,433.67 1,856.13 230.00 
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (1,202.93) (657.31) (3,854.19) (2,076.99) (582.12) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 6,289.93 3,768.15 - - - 
ช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (4,485.40) (4,038.02) (72.08) - - 
ช าระคนืทนุใหก้บัผูถ้อืหุน้จากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อย - - (41.92) - - 
จา่ยดอกเบีย้ (353.25) (290.29) (342.96) (130.97) (197.82) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,567.46) (716.21) (2,734.48) (1,133.07) (1,392.90) 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพ่ิมขึ้น) ลดลงสุทธิ 485.98 634.60 (717.46) 699.49 996.97 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 2,278.60 2,769.15 3,401.14 3,401.14 2,683.69 
ผลกระทบจากซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทางออ้ม 2.07 - - - - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ 2.50 (2.61) 0.00 7.21 0.02 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 2,769.15 3,401.14 2,683.69 4,093.42 3,680.68 
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6.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

 
 

หน่วย 
งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

   
 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.77 1.83 2.53 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.56 1.65 2.34 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.88 1.13 1.18 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 7.72 6.67 5.50 
ระยะเวลาเรยีกเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 47 54 65 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 4.69 6.44 5.24 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 77 56 69 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ เท่า 14.16 12.31 11.08 
ระยะเวลาชาระหนี้ วนั 25 29 32 
Cash Cycle วนั 98 81 102 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

   
 

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 40.80 40.95 36.15 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 16.80 23.94 16.82 
อตัราก าไรอื่น % 3.24 5.20 4.58 
อตัราสว่นเงนิสดต่อก าไร % 241.80 158.61 243.21 
อตัราก าไรสุทธ ิ % 13.46 17.04 14.00 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 9.87 12.28 8.91 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

        

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 5.31 6.48 4.85 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 21.42 23.53 23.38 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.41 0.40 0.36 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน         
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.84 0.85 0.54 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 14.86 17.95 15.10 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 0.38 0.54 0.80 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล % 44.50 33.57 47.60 

 
7. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
7.1 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ในไตรมาส 2/2560 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้สิน้ 2,286 ลา้นบาท ลดลง 616 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 21.2 จาก 2,902 ล้านบาทในไตรมาส 2/2559 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของรายได้จากการ
ใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง โดยเฉพาะจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนด์
ไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลยี และประเทศไทย   

บรษิทัมตีน้ทุนขายและการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้จากไตรมาส 2/2559 จากต้นทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัดาวเทยีมไทยคม 8 
เช่นค่าเสือ่มราคาและค่าประกนัภยัดาวเทยีม สง่ผลใหบ้รษิทัมผีลก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) จ านวน 101 ลา้นบาท 
ลดลง 609 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 85.8 จาก 710 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 และมกี าไรสุทธจิ านวน 216 ลา้นบาท 
ลดลง 375 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 63.5 จาก 591 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559  
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เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่ผ่านมา บรษิัทมรีายได้จากการขายและการให้บรกิารรวม ลดลง 445 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 16.3 จาก 2,731 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 
เช่นกนั อย่างไรกต็าม รายไดท้ีล่ดลงดงักล่าวถูกชดเชยดว้ยรายไดอ้ื่นจากประเทศออสเตรเลยีและส่วนแบ่งก าไรจากเงนิ
ลงทุนในการร่วมคา้จากธุรกจิการใหบ้รกิารโทรศพัทใ์นต่างประเทศ สง่ผลใหบ้รษิทัมกี าไรสทุธลิดลง จ านวน 43 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 16.6 จาก 259 ลา้นบาท 

 
7.1.1 รายได้จากการขายและให้บริการ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในปี 2559 มจี านวนทัง้สิน้ 11,517 ลา้นบาท ลดลง 936 ลา้นบาท หรอื 
รอ้ยละ 7.5 จาก 12,453 ลา้นบาท ในปี 2558 โดยมสีาเหตุมาจากรายไดท้ีล่ดลงของทัง้ธุรกจิขายและใหบ้รกิารดาวเทยีม
และอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ส าหรบัครึ่งปีแรกของปี 2560 บริษัทมรีายได้จากการขายและการให้บริการรวมรวมทัง้สิน้ 5,017 ล้านบาท 
ลดลง 1,095 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.9  จาก 6,112 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2559 มสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้าก
การใหบ้รกิารดาวเทยีม 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2559 2558 %YoY 1H/2560 1H/2559 %YoY 
บรกิารดาวเทยีมและธุรกจิเกีย่วเนื่อง 8,414 9,258 -9.1% 3,510 4,525 -22.4% 
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 3,185 3,272 -2.7% 1,553 1,633 -4.9% 
ตดัรายการระหว่างส่วนงาน (82) (77) 6.5% (46) (46) 0.0% 
รวม 11,517 12,453 -7.5% 5,017 6,112 -17.9% 

*ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการโดยบริษทั ดีทีวี เซอรวิ์ส จ ากดั (ดีทีวี) บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค์ จ ากดั ดี
เอน็) และซีเอสแอล 

 

บรษิัทมรีายได้จากการให้บรกิารดาวเทยีมและบรกิารที่เกีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2560 ทัง้สิน้ 1,555 ลา้นบาท 
ลดลง 576 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 27.0 จาก 2,131 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ไตรมาสที่ผ่านมา รายได้จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารที่เกี่ยวเนื่องมจี านวนลดลง 401 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
20.5 จาก 1,956 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทัว่ไปและ
ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 

ส าหรบัช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิัทมรีายได้จากการให้บรกิารดาวเทียมและบรกิารที่เกี่ยวเนื่องรวม
ทัง้สิน้ 3,510 ล้านบาท ลดลง 1,015 ล้านบาท หรอืร้อยละ 22.4 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปี 2558 จ านวน 
4,525 ลา้นบาท จากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไปและดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการท่ี
เก่ียวเน่ือง 

2559 2558 %YoY 1H/2560 1H/2559 %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 4,414 5,031 -12.3% 1,929 2,354 -18.1% 
ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  4,000 4,227 -5.4% 1,581 2,171 -27.2% 
รายไดจ้ากการบรกิาร 3,731 3,910 -4.6% 1,355 1,949 -30.5% 
รายไดจ้ากการขาย 269 317 -15.1% 226 222 1.8% 
รวม 8,414 9,258 -9.1% 3,510 4,525 -22.4% 

* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 
 
รายได้จากการให้บรกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไปและบรกิารที่เกี่ยวเนื่อง ในไตรมาส 2/2560 มจี านวน 949 ล้าน

บาท ลดลง 133 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 12.3 จาก 1,082 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 และส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 
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2560 บรษิทัมรีายไดฯ้รวมทัง้สิน้จ านวน 1,929 ลา้นบาท ลดลง 425 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.1 จากรายไดฯ้ของงวดหก
เดอืนแรกปี 2559  โดยมสีาเหตุหลกัจาก อตัราการใชง้านทรานสพอนเดอร ์หรอื Utilization โดยรวมลดลง สาเหตุหลกั
จากการยกเลกิบรกิารของลูกคา้บรอดคาสต์รายใหญ่ในประเทศไทย รวมถงึการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิ
ต่างๆ สุทธกิบัการเพิม่ขึน้ของรายได้จากลูกคา้รายใหม่ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 
(Greater Mekong Subregion) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไป ลดลง 
32 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.3 จาก 981 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัมาจากรายไดท้ีล่ดลงจากการขายอุปกรณ์ดาวเทยีม ซึง่เป็น
การจ าหน่ายเป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลกูคา้  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในไตรมาส 2/2560 มจี านวน 606 ลา้นบาท 
ลดลง 443 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.2 จาก 1,049 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2559  และเมื่อเปรยีบเทยีบกบั  ไตรมาส 
1/2560 บรษิทัมรีายไดฯ้ ลดลง 369 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 37.8 จาก 975 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการลดลงของรายไดจ้าก
การให้บรกิารในประเทศออสเตรเลยีจากการยกเลกิสญัญาก่อนก าหนดของโครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาตขิองประเทศ
ออสเตรเลยี (National Broadband Network: NBN) อย่างไรกต็ามบรษิทัไดร้บัค่าชดเชยจากการยกเลกิดงักล่าว โดยรบัรู้
อยู่ในรายการรายไดอ้ื่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในประเทศไทยตามอายุสญัญากบั บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ทีห่มด
ลงในไตรมาส 2/2560 รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนด ์โดยรายไดด้งักล่าวถือเป็นรายไดเ้ป็นครัง้คราว
และเกดิขึน้ตามความตอ้งการของลกูคา้ สทุธกิบั การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการเตบิโตของจ านวนลูกคา้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิาร
รายย่อย (Retail Business) ในประเทศออสเตรเลยี 

ในส่วนของรายได้จากการขายและให้บรกิารดาวเทยีมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ส าหรบังวดหกเดือนแรกของปี 
2560 บรษิทัมรีายไดฯ้ทัง้สิน้จ านวน 1,581 ลา้นบาท ลดลง 590 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 27.2 จาก 2,171 ลา้นบาท ในงวด
หกเดอืนแรกของปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัจาก รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลงในประเทศออสเตรเลยีและประเทศไทย 
สทุธกิบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ประเทศอนิเดยี 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 2/2560 ทัง้สิน้ 745 ลา้นบาท ลดลง 48 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 6.1 จาก 793 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 โดยมสีาเหตุหลกัจาก รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของซเีอ
สแอลทีล่ดลง 25 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.5 จากธุรกจิสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศพัทห์น้าเหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่สุทธกิบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิการใหบ้รกิาร
ดา้นไอซที ีรายไดข้องซดีเีอน็ที่ลดลง จ านวน 15 ล้านบาท หรอืร้อยละ 21.7 จากการลดลงของยอดขายชุดอุปกรณ์รบั
สญัญาณดาวเทียม รายได้ของดีทีวีที่ลดลง จ านวน 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.3 จากการลดลงของรายได้จากการ
ใหบ้รกิารแพลทฟอรม์ D Channel และ รายไดก้ารขายอุปกรณ์จากการใหบ้รกิารวางระบบใหแ้ก่ลกูคา้ 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสก่อน รายได้จากการให้บรกิารอินเทอร์เน็ตและสื่อในไตรมาส 2/2560  ลดลง 62 
ลา้นบาท หรอืร้อยละ 7.7 จาก 807 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากรายได้ที่ลดลงของซเีอสแอล จ านวน 30 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 4.2 จากธุรกจิไอซที ีธุรกจิสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศพัทห์น้าเหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีง
ทางโทรศพัทแ์ละการให้บรกิารเสรมิบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ รายได้จากการขายของซดีเีอน็ทีล่ดลง จ านวน 31 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 36.5 จากการลดลงของยอดขายชุดอุปกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีม  

ส าหรบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ใน 6 เดอืนแรกของปี 2560 มจี านวนทัง้สิน้ 1,553 ลา้นบาท 
ลดลง 80 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.9 จาก 1,633 ลา้นบาท โดยมผีลมาจากรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอล
ทีล่ดลง จ านวน 56 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.9 จากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศพัทห์น้าเหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่สุทธกิบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิการใหบ้รกิาร
ด้านไอซทีี รายได้ของซดีเีอ็นที่ลดลง จ านวน 12 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7.7 จากการลดลงของยอดขายชุดอุปกรณ์รบั
สญัญาณดาวเทยีม รายได้ของดีทวีีที่ลดลง จ านวน 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.8 จากการลดลงของรายได้จากการ
ใหบ้รกิารแพลทฟอรม์ D Channel และ รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ 
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7.1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ 

บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2559 ทัง้สิ้น 7,354 ล้านบาท มีจ านวนเท่ากบัต้นทุนขายและการ
ใหบ้รกิารในปี 2558 ขณะทีใ่นครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษิทัมตี้นทุนขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้สิน้ 3,628 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 100 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.8 จาก 3,528 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2559 เกีย่วเนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของ
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารดาวเทยีม สทุธกิบัการลดลงของตน้ทุนการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 2559 2558 %YoY 1H/2560 1H/2559 %YoY 
บรกิารดาวเทยีมและธุรกจิเกีย่วเนื่อง 5,419 5,302 2.2% 2,667 2,539 5.0% 
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 2,019 2,115 -4.5% 1,003 1,035 -3.1% 
ตดัรายการระหว่างส่วนงาน (84) (63) 33.3% (42) (46) -8.7% 
รวม 7,354 7,354 0.0% 3,628 3,528 2.8% 

*  ประกอบด้วยต้นทุนขายและให้บริการจากโดย ดีทีวี ซีดีเอน็ และซีเอสแอล 
 
ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 2/2560 มีจ านวนทัง้สิ้น 1,284 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 31 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.5 จาก 1,253 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 จากการเพิม่ขึน้ของต้นทุนการใหบ้รกิาร
ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป สทุธกิบัการลดลงของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัต้นทุนการให้บรกิารดาวเทยีมและบรกิารที่เกี่ยวเนื่องจ านวน 1,383 ล้านบาทในไตรมาส 1/2560 ต้นทุนดงักล่าวมี
จ านวนลดลง 99 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 จากการลดลงของต้นทุนการให้บรกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป และ
ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

เมื่อเปรยีบเทยีบครึง่ปีแรกของปี 2560 กบัปีทีผ่่านมา บรษิทัมตี้นทุนฯ เพิม่ขึน้ 128 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.0 
ตามการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป สทุธกิบัการลดลงของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีม 
บรอดแบนดไ์ทยคม 4 

  
ต้นทุนการบริการดาวเทียมและบริการท่ี
เก่ียวเน่ือง 

2559 2558 %YoY 1H/2560 1H/2559 %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 2,529 2,557 -1.1% 1,333 1,173 13.6% 
ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  2,890 2,745 5.3% 1,334 1,366 -2.3% 
รวม 5,419 5,302 2.2% 2,667 2,539 5.0% 

* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 
 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไปและบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองในไตรมาส 2/2560 มจี านวนทัง้สิน้ 663 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 64 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 10.7 จาก 599 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2559 และเมื่อเปรยีบเทยีบงวดหก
เดอืน ปี 2560 กบัปี 2559 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไป เพิม่ขึน้ 160 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.6 จาก 1,173 
ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัจากตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัดาวเทยีมไทยคม 8  เช่นค่าเสื่อมราคาและค่าประกนัภยัดาวเทยีม สุทธิ
กบั การลดลงของต้นทุนการด าเนินงานอื่นๆ จากการบรหิารต้นทุนที่มปีระสทิธภิาพ เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2560 
ต้นทุนการให้บรกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไป มจี านวนลดลง 7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.0 จาก 670 ล้านบาท มสีาเหตุหลกั
จากการลดลงของตน้ทุนขายอุปกรณ์ดาวเทยีม ตามรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ทีล่ดลง 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2560 มจี านวนทัง้สิน้ 
621 ลา้นบาท ลดลง 33 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.0 จาก 654 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 และเปรยีบเทยีบต้นทุนส าหรบั
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งวดหกเดอืน ตน้ทุนทีเ่กีย่วเน่ืองกบัดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ลดลง 32 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.3 จาก 1,366 ลา้น
บาท มสีาเหตุหลกัจากการลดลงของต้นทุนค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นสดัส่วนของรายได้จากการใช้งานแบนด์วิธให้กับ
หน่วยงานของรฐั ตามการลดลงของปรมิาณการใชง้านแบนดว์ธิโดยรวม การลดลงของต้นทุนค่าเสื่อมราคา จากการที่มี
สนิทรพัยท์ีต่ดัค่าเสือ่มราคาหมดแลว้เพิม่มากขึน้ สทุธกิบัการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนการขายอุปกรณ์บรอดแบนดต์ามยอดขาย
ทีเ่พิม่ขึน้ และการเพิม่ขึน้ของต้นทุนทีเ่กี่ยวเนื่องกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลูกคา้รายย่อยในประเทศออสเตรเลยีตาม
รายไดท้ีเ่ตบิโตขึน้ 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2560 ต้นทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 2/2560 
ลดลง 92 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 12.9 จาก 713 ลา้นบาท มสีาเหตุจากการลดลงของต้นทุนการขายอุปกรณ์ที่ลดลงตาม
ยอดขาย การลดลงของตน้ทุนค่าธรรมเนียมซึง่เป็นสดัสว่นของรายไดจ้ากการใชง้านแบนดว์ธิใหก้บัหน่วยงานของรฐั ตาม
การลดลงของปรมิาณการใชง้านแบนดว์ธิโดยรวม 

ต้นทุนการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสื่อในไตรมาส 2/2560 มจี านวนทัง้สิน้ 488 ลา้นบาท ลดลง 16 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 3.2 จาก 504 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 มสีาเหตุหลกัจากการลดลงของต้นทุนขายของซดีเีอน็จ านวน 10 
ล้านบาท หรอื 18.2% ตามยอดขายชุดอุปกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีมที่ลดลง ต้นทุนขายและการให้บรกิารของดีทีวี
จ านวน 5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 38.5 ตามรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทีล่ดลง สุทธกิบัต้นทุนขายและการใหบ้รกิาร
ของซเีอสแอล ตามการลดลงของธุรกจิสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศพัทห์น้าเหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีง
ทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่สทุธกิบัตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้จากธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซที ีสง่ผล
ใหต้น้ทุนขายและการใหบ้รกิารของซเีอสเอลลดลง 1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.2 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2560 ต้นทุนการให้บรกิารอนิเทอร์เน็ตและสื่อ ลดลง 26 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
5.1 จากจ านวน 514 ล้านบาท มสีาเหตุหลกัจากการลดลงของต้นทุนขายของซดีเีอน็จ านวน 21 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
31.8 ตามการลดลงของรายไดจ้ากการขาย การลดลงของต้นทุนขายและการใหบ้รกิารของซเีอสแอลจ านวน 9 ลา้นบาท
หรอืรอ้ยละ 5.0 ตามการลดลงของรายไดฯ้ สุทธกิบัการเพิม่ขึน้ของต้นทุนของดทีวีจี านวน 4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 100 
จากการการปรบัปรุงรายการพเิศษของค่าใบอนุญาตในไตรมาส 1/2560 

ในสว่นของตน้ทุนการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสื่อส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2560 มจี านวนทัง้สิน้ 1,003 
ลา้นบาท ลดลง 32 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.1 จาก 1,035 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนแรกของปี 2559 มสีาเหตุหลกัจากการ
ลดลงของต้นทุนขายและการใหบ้รกิารของซเีอสแอลจ านวน 16 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 1.8 จากการลดลงของต้นทุนจาก
ธุรกจิสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์น้าเหลอืง และ ธุรกจิการให้บรกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศพัท์และการใหบ้รกิาร
เสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่สทุธกิบัต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซที ีต้นทุนขายและการใหบ้รกิารของดี
ทวีจี านวน 12 ล้านบาท หรอืร้อยละ 49.9 ตามรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของที่ลดลง และต้นทุนขายของซดีเีอน็
จ านวน 4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.5 ตามรายไดจ้ากการขาย 

 
7.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร (SG&A) ในไตรมาส 2/2560 
รวมทัง้สิน้ 427 ลา้นบาท ลดลง 31 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.8 จาก 458 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 มสีาเหตุหลกัจาก
การลดลงของค่าใชจ้่ายทางการตลาดของธุรกจิดาวเทยีม และธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2560 SG&A ในไตรมาส 2/2560 ลดลง 116 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.4 จาก 
543 ลา้นบาท และส าหรบังวดหกเดอืน บรษิทัม ีSG&A จ านวนทัง้สิน้ 969 ลา้นบาท ลดลง 85 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.1 
จากงวดหกเดอืนปี 2559 มสีาเหตุหลกัจากการลดลงของค่าใชจ้่ายทางการตลาดของธุรกจิดาวเทยีม และอนิเทอรเ์น็ตและ
สือ่ และการลดลงของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของธุรกจิดาวเทยีม เน่ืองจากไดร้บัช าระเงนิจากลูกคา้ทีไ่ดต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสญูไว ้
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7.1.4 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
ในไตรมาส 2/2560 บรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้สิน้ 21 ล้านบาท มสีาเหตุหลกัจากก าไรจากอตัรา

แลกเปลีย่นจากการประเมนิมูลค่าใหม่ในรายการเงนิกู้ยมืส าหรบัโครงการดาวเทยีม จากการแขง็ค่าของค่าเงนิบาทต่ อ
ค่าเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 

 
7.1.5 ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิทัง้สิน้ 104 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2560 เพิม่ขึน้ 31 ลา้นบาท หรอื 42.5% จาก 73 
ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูส้ าหรบัโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 
จากการเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ไตรมาส 3/2559 สทุธกิบัการลดลงของดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืระยะสัน้ จากการทีบ่รษิทัได้
ทยอยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบัทัง้ธุรกจิดาวเทยีม และแอลทซีเีพื่อใชใ้นการช าระค่าต่ออายุสทิธใินการด าเนินธุรกจิ
โทรคมนาคมทัง้หมด 

 
7.1.6 ก าไรสุทธิ 

บรษิัทมกี าไรส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ส าหรบัไตรมาส 2/2560 จ านวนทัง้สิน้ 216 ลา้นบาท ลดลง 375 ล้าน
บาทหรอืรอ้ยละ 63.5 จาก 591 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 โดยสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร
ของทัง้จากธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ทีล่ดลง ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัดาวเทยีมไทยคม 8 เปรยีบเทยีบกบั
ไตรมาสที่ผ่านมา บรษิัทมกี าไรฯ ลดลง 43 ล้านบาท หรอืร้อยละ 16.6 จาก 259 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การลดลงของรายไดจ้ากดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ือง ในประเทศออสเตรเลยีและประเทศไทย 
สทุธกิบัค่าชดเชยจากการยกเลกิสญัญาก่อนก าหนดของ NBN ซึง่รบัรูอ้ยู่ในรายการรายไดอ้ื่น และการเพิ่มขึ้นของส่วน
แบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศพัท ์

 
7.2 ฐานะทางการเงิน 
7.2.1 สินทรพัย ์

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 31,476 ลา้นบาท ลดลง 1,364 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.2 จาก 
32,840 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตุหลกัมาจากค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการใน 6 เดอืนแรกของปี 2560 

 ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษิทัมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรบั-สทุธ ิ(ไม่รวมลกูหนี้อื่น) จ านวน 1,907 ลา้น
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.1 ของสนิทรพัยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนี้บุคคลภายนอกและลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยมี
สดัสว่นของยอดลกูหนี้รอ้ยละ 95 และรอ้ยละ 5 ตามล าดบั  

บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจ านวน 347 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21.7 ของลกูหนี้การคา้ ลดลงจาก 
ณ สิน้ปี 2559 ซึง่มจี านวน 252 ลา้นบาท ทัง้นี้ลกูหนี้การคา้ รายไดค้า้งรบั และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 2/2560 มี
จ านวนลดลง 304 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยเป็นผลมาจากลกูหนี้การคา้ราย NBN 

บรษิัทมทีี่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 ทัง้สิน้ 9,029 ล้านบาท ลดลง 318 ล้าน
บาท หรอืร้อยละ 3.4 จาก 9,347 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตุหลกัจากค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์ในครึง่ปีแรกของปี 2560 
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7.2.2 หน้ีสิน 
ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัมหีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้สิน้ 10,225 ลา้นบาท สว่นมากประกอบดว้ย 

 
เงินกู้ยืม 

31 ธ.ค.59 31 ธ.ค.58 
สกลุเงิน  ครบก าหนดช าระ จ านวน จ านวน 

  (ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบัโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 เหรยีญสหรฐั ภายใน 1 ปี  - 406 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบัเชน เหรยีญสหรฐั ภายใน 1 ปี - 1,055 
เงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบัโครงการดาวเทยีมไทยคม 6* เหรยีญสหรฐั 8 3,694 3,720 
เงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบัโครงการดาวเทยีมไทยคม 8* เหรยีญสหรฐั 8 1,591 1,603 
หุน้กูร้ะยะยาวส าหรบัโครงการดาวเทยีมไทยคม 7 และ 
8 

บาท 3,5 4,546 4,545 

เงนิกูย้มือื่นๆ บาท  - 394 422 
รวมเงินกู้ยืม    10,225 11,750 
* วงเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรบัโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และ 8 มีสญัญาเงินกู้มีระยะเวลา 10 ปี เงินกู้ยืมตามสญัญามีอตัรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตวั โดยอ้างอิงกบั LIBOR ทัง้น้ีบริษัทต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาเงินกู้ในการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นไม่เกิน 2:1  

 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืสุทธทิัง้สิน้ 9,571 ลา้นบาท ลดลง 654 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.4 จาก 
10,225 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 มีสาเหตุหลกัจากการช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวส าหรบัโครงการดาวเทยีม และการ
ประเมนิมลูค่าใหม่ในรายการเงนิกูย้มื จากการแขง็ค่าของค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิเหรยีญสหรฐั 
 
7.2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษิทัมสี่วนของผู้ถอืหุน้ทัง้สิน้ 18,492 ลา้นบาท ลดลง 429 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 2.3 
จาก 18,921 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตุหลกัการจ่ายเงนิปนัผลให้ผูถ้ือหุ้น สุทธกิบัก าไรสะสมในครึ่งปีแรกของปี 
2560 

 
8. ภาวะอตุสาหกรรม 

ภาวะอตุสาหกรรมบริการแพรภ่าพสญัญาณโทรทศัน์ (Broadcast) และการบริการส่ือ (Media) 
จากรายงานของ Northern Sky Research: NSR (Global Satellite Capacity Supply and Demand Study, 

13th  Edition) พบว่าบรกิารดา้นการแพร่ภาพสญัญาณโทรทศัน์จะยงัคงเป็นการใชง้านหลกัของช่องสญัญาณดาวเทยีม
แบบทัว่ไปในย่านความถีซ่แีบนดแ์ละเคยแูบนดท์ัว่โลก โดยมสีดัสว่นรอ้ยละ 61 ของความตอ้งการใชง้านทัง้หมดในอกี 10 
ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ แบ่งเป็นการใชบ้รกิารสนับสนุนและส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมรอ้ยละ 37 และบรกิารส่งช่อง
รายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมถงึบา้นผูร้บัโดยตรงรอ้ยละ 23 

ภาวะอุตสาหกรรมในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับทัว่โลก ความต้องการใช้

ช่องสญัญาณดาวเทยีมแบบทัว่ไปในย่านความถี่ซแีบนดแ์ละเคยูแบนดใ์นอกี 10 ปีขา้งหน้าส่วนใหญ่ยงัคงมาจากการใช้
บรกิารสนบัสนุนและสง่ช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมรอ้ยละ 39 และบรกิารสง่ช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมถงึ
บา้นผูร้บัโดยตรงรอ้ยละ 30 ของความตอ้งการใชง้านทัง้หมด  
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ส าหรบัในประเทศไทยมกีารก าหนดให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทศัน์ดาวเทยีมแบบบอกรบัสมาชกิต้อง
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(กสทช.) ขอ้ก าหนดดงักล่าวท าใหช้่องรายการโทรทศัน์มคีุณภาพและเกดิประโยชน์กบัผูบ้รโิภคมากขึน้ ช่วยสง่เสรมิ 

การแข่งขนัอย่างเป็นธรรมส าหรบัผู้ประกอบการด้านโทรทศัน์ดาวเทยีมซึ่งมสี่วนช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรม
โทรทศัน์ภายในประเทศมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

ในภูมภิาคเอเชยี -แปซฟิิกคู่แข่งทีส่ าคญัของบรษิทัประกอบดว้ยบรษิทั Asia Satellite Telecommunications 
(Asiasat) บรษิัท APT Satellite (Apstar) และ บรษิทั Asia Broadcast Satellite (ABS) ของประเทศฮ่องกง บรษิัท 
Eutelsat จากประเทศฝรัง่เศส บรษิทั IntelSat และบรษิัท SES Astra จากลกัเซมเบริก์ บรษิทั Measat Satellite 
Systems จากประเทศมาเลเซยี และบรษิทั Vietnam Posts and Telecommunications จากประเทศเวยีดนาม ในขณะที่
ยงัคงมกีารแข่งขนัสงูในภูมภิาค บรษิทัเชื่อว่าการแข่งขนัดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัมากนัก เนื่องจากชื่อเสยีง
และความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ทีม่มีายาวนานประกอบกบัการคดัสรรกลุ่มลกูคา้และช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมที่
มคุีณภาพมาออกอากาศบนดาวเทียมไทยคม ท าให้ดาวเทยีมไทยคมเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บรกิารรายใหม่ ปจัจุบนั
ประเทศไทยมปีระมาณ 18.4 ลา้นครวัเรอืน หรอืรอ้ยละ 73 ของประชากรทัง้หมดทีม่กีารใชบ้รกิารรบัสญัญาณโทรทศัน์
ผ่านดาวเทยีม และเคเบลิทวีผี่านดาวเทยีมไทยคม ณ ต าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวนัออก ส าหรบัตลาดต่างประเทศ 
บรษิทัยงัคงเป็นผูน้ าสว่นแบ่งการตลาดในภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง และเป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิารหลกัในภูมภิาคเอเชยีใต้ ซึง่ใน
ปีทีผ่่านมาบรษิทัไดเ้สรมิสรา้งความแขง็แกร่งในภูมภิาคดงักล่าวจากการใหบ้รกิารแพร่กระจายช่องรายการโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทยีมทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศพม่าและอนิเดยี เป็นตน้ 

ภาวะอุตสาหกรรมในภูมภิาคแอฟรกิา 
แอฟริกาเป็นตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยศกัยภาพ ปจัจยัหลกัที่ส าคญัในการผลกัดนัอุตสาหกรรมดาวเทียมใน

ภูมภิาคนี้ คอื ความตอ้งการใชบ้รกิารสนบัสนุนและสง่ช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมเน่ืองจากมกีารผลติช่องรายการ
โทรทศัน์ใหม่ทีม่เีน้ือหาทอ้งถิน่ส าหรบัชาวแอฟรกิาเพิม่สงูขึน้มสีดัสว่นการใชง้านคดิเป็นรอ้ยละ 35 ความต้องการใชง้าน
ดาวเทยีมจากผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ าหรบัเชื่อมต่อโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่น่ืองจากมกีารขยายพื้นทีใ่หบ้รกิาร
ออกไปในเขตชานเมอืงและชนบทอย่างรวดเรว็ และความต้องการเชื่อมต่อเครอืข่ายขอ้มูลภายในและภายนอกส าหรบั
ภาคธุรกจิและภาครฐั 

ผูป้ระกอบการดาวเทยีมหลายรายสนใจและเลง็เหน็โอกาสในการขยายตลาดเป้าหมายมายงัทวปีแอฟรกิาคู่แข่ง
ทีส่ าคญัของบรษิทัในภูมภิาคนี้ประกอบดว้ย บรษิทั Arabsat จากประเทศซาอุดอิาระเบยี บรษิทั Eutelsat จากประเทศ
ฝรัง่เศส บรษิทั Intelsat และบรษิทั SES Astra จากประเทศลกัเซมเบริก์ จากการทีม่ผีูใ้หบ้รกิารดาวเทยีมหลายรายสง่ผล
ใหภู้มภิาคแอฟรกิามกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรง แต่อย่างไรกต็าม แอฟรกิาเป็นตลาดทีม่ศี ักยภาพในเชงิปรมิาณ ความต้องการ
ใช้งานเนื่องจากเป็นทวปีที่ใหญ่อนัดบั 2 มจี านวนประชากรอยู่เป็นจ านวนมากแต่ประชากรยงัมขีดีจ ากดัในการเขา้ถึง
เทคโนโลยกีารสือ่สารค่อนขา้งต ่า บรษิทัจงึเชื่อมัน่ว่าจะสามารถแข่งขนัในภูมภิาคแอฟรกิาไดด้ว้ยการมุ่งเน้นไปยงัตลาด
เป้าหมายทัง้การให้บรกิารแพร่กระจายช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมและการขยายโครงข่ายด้านโทรคมนาคม 
นอกจากนี้บรษิทัยงัมุ่งสรา้งความร่วมมอืกบัพนัธมติรธุรกจิเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

ภาวะอตุสาหกรรมบริการบรอดแบนด ์(Broadband) และการรบัส่งข้อมูล (Data) 
จากรายงานของ Northern Sky Research: NSR (Global Satellite Capacity Supply and Demand Study, 

13th Edition) พบว่าความตอ้งการใชบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดห์รอืดาวเทยีม High Throughput Satellite (HTS) ทัว่
โลกมแีนวโน้มเตบิโตขึน้อย่างมากในอกี 10 ปีขา้งหน้า ซึง่ภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก มคีวามต้องการใชง้านเป็นอนัดบัทีส่อง
รองจากทวปีอเมรกิาเหนือ แต่อย่างไรกต็าม เอเชยี-แปซฟิิก เป็นภูมภิาคทีม่อีตัราการเติบโตสงูทีสุ่ดในโลกเหน็ได้จาก
อตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีทีส่งูถงึประมาณรอ้ยละ 32 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เอกสารแนบ 1 - หน้า 18 
 

จากความตอ้งการใชบ้รกิารบรอดแบนดใ์นภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ดงักล่าว การใชบ้รกิารในกลุ่มภาคธุรกจิเพื่อ
เชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลภายในและภายนอกมสีดัส่วนการใช้งานสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาเป็นการใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 44 ในขณะเดยีวกนัถา้มองในมุมของอตัราการเตบิโตเฉลีย่
ต่อปี จะเหน็ว่าการใชบ้รกิารแบบเคลื่อนทีม่อีตัราการเตบิโตทีส่งูสดุทีร่อ้ยละ 61 ต่อปี รองลงมาเป็นกลุ่มภาครฐับาลทีร่อ้ย
ละ 48 ต่อปี การใชง้านจากกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีร่อ้ยละ 40 ต่อปี และการใชบ้รกิารในกลุ่มภาคธุรกจิทีร่อ้ยละ 26 ต่อ
ปี 

ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมดาวเทียมบรอดแบนด์มีการแข่งขันสูงขึ้นจากการเริ่มให้บริการของกลุ่ม
ผู้ประกอบการดาวเทยีมบรอดแบนด์รายใหญ่ที่มเีครอืข่ายครอบคลุมทัว่โลกและผู้ประกอบการดาวเทยีมบรอดแบนด์
แห่งชาติของประเทศออสเตรเลยี (NBN Co Limited) อย่างไรกต็าม ผู้ประกอบการดาวเทยีมบรอดแบนด์รายใหญ่
ดงักล่าวมกีลุ่มตลาดเป้าหมายหลกัทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้ยงัคงต้องใชเ้วลาในการทดสอบการใชง้านทางเทคนิคและการขอ
อนุญาตใหบ้รกิารในแต่ละประเทศ ในขณะที ่NBN Co Limited มพีืน้ทีใ่หบ้รกิารเฉพาะในประเทศออสเตรเลยี ส่งผลให้
ดาวเทยีมไทยคม 4 ยงัคงความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัทีแ่ขง็แกร่งจากการเป็นผูป้ระกอบการดาวเทยีมบรอดแบนดร์าย
แรกและการมใีบอนุญาตใหบ้รกิาร (Landing Rights) ในกว่า 10 ประเทศทัว่ภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก อกีทัง้มปีระสบการณ์
ในการใหบ้รกิารดา้นบรอดแบนดย์าวนานกว่า 10 ปี 
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เอกสารแนบ 2 : สรปุข้อมูลของบริษทั ดีทีวี เซอรวิ์ส จ ากดั 

 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษทั : บรษิทั ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : บรษิทัใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย (1) การ

จ าหน่ายอุปกรณ์จานรบัสญัญาณดาวเทยีม (2) บรกิารใหค้ าปรกึษาและ
ตดิตัง้ระบบส าหรบัเครอืขา่ยบรอดแบนดแ์บบครบวงจร และเครอืข่ายทวีี
ภายในอาคาร และ (3) บรกิารแพลทฟอรม์ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105543050231 
ท่ีตัง้บริษทั : 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 
ทุนจดทะเบียน : 398,791,470 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 39,879,147 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท (ณ วนัที ่29 กนัยายน 2560) 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 398,791,470 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 39,879,147 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท (ณ วนัที ่29 กนัยายน 2560) 
 

2. ประวติัความเป็นมา 
บรษิทั ดทีวี ีเซอร์วสิ จ ากดั (DTV) ก่อตัง้เมื่อวนัที ่29 พฤษภาคม 2543 เพื่อจดัจ าหน่ายอุปกรณ์รบัสญัญาณ

ดาวเทยีม บรกิารใหค้ าปรกึษา และตดิตัง้ระบบส าหรบัเครอืขา่ยบรอดแบนดแ์บบครบวงจร (System Integration) 
DTV ไดร้บัใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบทีห่นึ่ง เป็นเวลา 5 ปีนับจากวนัที ่18 ตุลาคม 

2552 สิน้สดุวนัที ่17 ตุลาคม 2557 โดยทาง DTV ไดม้กีารยื่นต่อใบอนุญาตประเภทการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบทีห่นึ่ง 
เพื่อความต่อเนื่องในการใหบ้รกิารซึง่การต่อใบอนุญาตแต่ละครัง้จะมอีายุของใบอนุญาตคราวละ 5 ปี โดย DTV ไดร้บั
อนุญาตต่อไปอกี 5 ปี นับแต่วนัที ่18 ตุลาคม 2557 สิน้สุดวนัที ่17 ตุลาคม 2562 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ นอกจากนี้ DTV  
ได้รบัใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อใหบ้รกิารโครงข่ายการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ทีไ่ม่ใช้คลื่นความถี่ ระดบัชาติ เป็น
เวลา 15 ปี นับจากวนัที่ 21 มกราคม 2556 สิน้สุดวนัที่ 20 มกราคม 2571 และใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อใหบ้รกิาร
กระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ ช่องรายการ อกีจ านวน 7 ใบอนุญาต 

 
3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

DTV ด าเนินธุรกจิโดยมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารหลกั 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
1. การจ าหน่ายอุปกรณ์จานรบัสญัญาณดาวเทยีมดทีวี ีซึง่ประกอบดว้ยจานดาวเทยีมและเครื่องรบัสญัญาณ

ดาวเทยีมเคยู แบนด ์เพื่อรบัสญัญาณดาวเทยีมไทยคม 5 และดาวเทยีมไทยคม 6 เป็นจานดาวเทยีมขนาดเลก็ราคาไม่
แพง สะดวกในการตดิตัง้ โดยจ าหน่ายทัง้แบบครบชุด (Full Set) และเฉพาะกล่อง (IRD Box) ผูซ้ือ้สามารถรบัชมรายการ
โทรทศัน์ได้ชดัเจน โดยเน้นบริการที่ช่องฟรีทวีีทัว่ไป โทรทศัน์เพื่อการศึกษา รวมทัง้ ช่องสาระบนัเทิงอื่น ๆ บริษัท
จ าหน่ายผ่านรา้นติดตัง้จานดาวเทยีม รา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า หา้งสรรพสนิคา้บางแห่ง ฯลฯ ทัว่ประเทศ ซึง่อาจจะขาย
เฉพาะอุปกรณ์ หรอืรวมค่าตดิตัง้ดว้ยกไ็ด ้

2. บรกิารให้ค าปรกึษาและติดตัง้ระบบส าหรบัเครอืข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครอืข่ายทวีภีายใน
อาคาร (System Integration) เป็นการออกแบบและติดตัง้ระบบฯ ตามความต้องการของลูกค้า เน้นบรกิารที่ใช้สื่อ
ดาวเทยีมและสื่ออนิเทอร์เน็ตอื่น ๆ เช่น (1) การให้บรกิาร Platform เช่น IPTV บรกิาร VDO Conference, Data 
Transfer, Multimedia Online (2) บรกิารส าหรบัเครอืข่ายบรอดแบนด ์เพื่อตอบสนองลูกค้าในการเชื่อมต่อเครอืข่าย
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สง่ผ่านขอ้มลูหลากหลายเน้ือหาในรปูแบบต่าง ๆ การอบรมตามทีล่กูคา้ตอ้งการทัง้แบบ ONE WAY และ TWO WAY (3) 
บรกิารส าหรบัเครอืข่ายทวีภีายใน เพื่อตอบสนองลูกคา้ในการตดิตัง้ระบบเครอืข่ายทวีภีายในส าหรบัสถานพกัอาศยัใน
อาคาร ทัง้แบบรบัชมฟรโีดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย และแบบรบัชมโดยเสยีค่าบรกิารรายเดอืน 

3. บรกิารแพลทฟอรม์ บรกิารจ าหน่าย และใหเ้ช่าแพลทฟอรม์ หรอืระบบทีท่างดทีวีไีดพ้ฒันาขึน้ เช่น IPTV 
Channel ซึง่เป็นช่องโทรทศัน์บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต หรอื Multimedia Streaming Platform ซึง่ใชใ้นการถ่ายทอด
เนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็น Video หรือ Audio ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การถ่ายทอดสถานีวิทยุ โทรทศัน์ ผ่าน
อนิเทอร์เน็ต ซึ่งแพลทฟอร์มและแอพพลเิคชัน่ที่ได้พฒันาขึน้นี้มคีวามเหมาะสมอย่างมากกบัการใช้งานร่วมกบับรอด
แบนดอ์นิเทอรเ์น็ต รวมทัง้การพฒันาบรกิารตามความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ 

 
4. รายช่ือคณะกรรมการ 

 ณ วนัที ่29 กนัยายน 2560 DTV มคีณะกรรมการบรษิทัจ านวน 4 ท่าน โดยมรีายชื่อดงันี้ 
 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นายเอกชยั ภคัดุรงค ์ กรรมการ 
2.  นายปราโมทย ์บุญน าสขุ กรรมการ 
3.  นายสลลิ จารุจนิดา กรรมการ 
4.  นางพรรณี นิวาศนนัทน์ กรรมการ 
ท่ีมา : BOL  
 

5. โครงสรา้งผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัที ่28 เมษายน 2560 DTV มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดงันี้ 

 ช่ือ – นามสกลุ หุ้น รอ้ยละ 
1.  บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  39,879,140 100.00 
2.  นายปฐมภพ สวุรรณศริ ิ 1 0.00 
3.  นายไพบลูย ์ภานุวฒันวงศ ์  2 0.00 
4.  นายวุฒ ิอศัวเสรมิเจรญิ  1 0.00 
5.  นายสลลิ จารุจนิดา  2 0.00 
6.  นายอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์  1 0.00 
ท่ีมา : BOL 
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6. งบการเงิน 
6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 108,503,165 11.87 97,553,423 11.12 9,693,914 1.11 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 95,000,000 10.84 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 27,083,470 2.96 13,145,942 1.50 2,578,222 0.29 
สนิคา้คงเหลอื 2,065,808 0.23 655,914 0.07 1,714,929 0.20 
เงนิจ่ายล่วงหน้า 249,808 0.03 - - - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 16,540,406 1.81 7,591,478 0.87 9,802,218 1.12 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 154,442,657 16.89 118,946,757 13.56 118,789,283 13.55 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 754,024,948 82.48 754,024,948 85.97 754,024,948 86.02 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 2,873,897 0.31 1,980,069 0.23 1,251,993 0.14 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 268,150 0.03 226,353 0.03 166,311 0.02 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 2,611,836 0.29 1,872,370 0.21 2,375,366 0.27 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 759,778,831 83.11 758,103,740 86.44 757,818,618 86.45 
รวมสินทรพัย ์ 914,221,488 100.00 877,050,497 100.00 876,607,901 100.00 
       
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น       
หน้ีสิน       
หน้ีสินหมนุเวียน       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 22,375,961 2.45 27,156,177 3.10 27,777,799 3.17 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 32,589 0.00 - - - - 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 277,480 0.03 149,830 0.02 853,440 0.10 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 22,686,030 2.48 27,306,007 3.11 28,631,239 3.27 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,294,535 0.47 6,279,762 0.72 7,163,081 0.82 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 4,294,535 0.47 6,279,762 0.72 7,163,081 0.82 
รวมหน้ีสิน 26,980,565 2.95 33,585,769 3.83 35,794,320 4.08 
       
ส่วนของผูถ้ือหุ้น       
ทุนจดทะเบยีน 398,791,470 43.62 398,791,470 45.47 398,791,470 45.49 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 398,791,470 43.62 398,791,470 45.47 398,791,470 45.49 
ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 7,193,483 0.79 11,690,735 1.33 14,012,283 1.60 
ยงัไมจ่ดัสรร 481,255,970 52.64 432,982,523 49.37 428,009,828 48.83 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 887,240,923 97.05 843,464,728 96.17 840,813,581 95.92 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 914,221,488 100.00 877,050,497 100.00 876,607,901 100.00 
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6.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 92,009,707 32.45 49,930,532 32.66 53,518,073 33.14 
รายไดอ้ื่น 191,547,407 67.55 102,965,823 67.34 107,978,865 66.86 
รวมรายได้ 283,557,114 100.00 152,896,355 100.00 161,496,938 100.00 
       
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนสนิคา้และบรกิาร (133,199,144) (46.97) (27,141,543) (17.75) (42,304,992) (26.20) 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (14,841,062) (5.23) (12,882,133) (8.43) (5,754,306) (3.56) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (52,171,544) (18.40) (36,569,991) (23.92) (15,843,539) (9.81) 
ค่าใชจ้่ายอื่น - - (64,317) (0.04) - - 
รวมค่าใช้จ่าย (200,211,750) (70.61) 76,657,984 (50.14) (63,902,837) (39.57) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน 83,345,364 29.39 76,238,371 49.86 97,594,101 60.43 
ตน้ทุนทางการเงนิ (840,298) (0.30) (14,566) (0.01) (245,248) (0.15) 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 82,505,066 29.10 76,223,805 49.85 97,348,853 60.28 

 
7. ภาวะอตุสาหกรรม 

ภาวะอตุสาหกรรมการจ าหน่ายอปุกรณ์จานรบัสญัญาณดาวเทียมดีทีวี 
ปจัจุบนัในตลาดมอุีปกรณ์รบัสญัญาณโทรทศัน์หลากหลายรูปแบบ เช่น จานรบัสญัญาณผ่านดาวเทยีม เคเบลิ

ท้องถิ่น และเสาอากาศแบบดจิติอลทีว ีจึงมกีารแข่งขนัที่สูง โดยเฉพาะทางด้านราคา ช่องรายการ รวมทัง้ มจีานรบั
สญัญาณดาวเทยีมรุ่นใหม่ ๆ และกล่องรบัสญัญาณทวีดีจิติอล ออกมาแข่งขนั ในราคาทีถู่กลงมาก หรอืคู่แข่งโดยอ้อม
อย่างเช่น กล่อง AIS PLAYBOX – AIS Fibre แต่ผลติภณัฑด์งักล่าวรองรบัสญัญาณจาก Internet และผ่าน Routers 

ภาวะอตุสาหกรรมการบริการให้ค าปรกึษาและติดตัง้ระบบส าหรบัเครอืข่ายบรอดแบนดแ์บบครบวงจร 
(System Integration) 
บรกิารส าหรบัเครอืข่ายบรอดแบนดน์ัน้ เป็นบรกิารทีม่ผีูใ้หบ้รกิารหลายราย ซึ่งแต่ละรายจะมคีวามช านาญใน

เทคนิคเฉพาะดา้น ส าหรบัดทีวีจีะเน้นเทคโนโลยใีนการส่งไฟลข์นาดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็นหลกั 
โดยเฉพาะแบบบรอดแบนดผ์่านเครอืขา่ยดาวเทยีม หรอืผ่านบรกิารไอพสีตาร ์โดยจะเน้นไปทีก่ารใหบ้รกิารส่งขอ้มูลเพื่อ
การศกึษาอบรมภายในองคก์รบรกิารส าหรบัเครอืขา่ยทวีภีายในนัน้ เป็นบรกิารทีม่คีู่แขง่ขนัในตลาดทัง้แบบใหบ้รกิารช่อง
ทวีผี่านดาวเทยีมเช่นเดียวกบัดีทวี ีและแบบที่ให้บริการผ่านทางเครอืข่ายเคเบิ้ลทีว ีโดยดทีวีีจะเน้นเจาะกลุ่มอาคาร
สรา้งใหม่ โดยเฉพาะอาคารคอนโดมเินียมทีเ่กดิขึน้จ านวนมาก ดทีวีจีะเน้นจุดแขง็ดว้ยการน าเสนอและตดิตัง้เครอืขา่ยทวีี
ภายในอาคารของลูกคา้ด้วยกล่อง HDTV Box ทีใ่หคุ้ณภาพในการรบัชมรายการทวีทีี่คมชดักว่ากล่องดาวเทยีมปกต ิ
นอกจากนี้ ดทีวี ีไดม้กีารเจาะกลุ่มผูใ้หบ้รกิารเคเบิล้ ทอ้งถิน่เพื่อขายชุดอุปกรณ์ DTV-IP GATEWAY Box เพื่อใชง้านใน
การเปลีย่นโครงขา่ยเคเบิล้ทวีเีดมิจากระบบอนาลอ็ก เป็นแบบระบบดจิติอล 

ภาวะอตุสาหกรรมบริการแพลทฟอรม์ 
ดทีวี ียงัคงใหบ้รกิารกบัลกูคา้กลุ่มเดมิสรา้งรายไดจ้ากอุปกรณ์เดมิทีม่อียู่โดยไม่ไดม้กีารขยายฐานลกูคา้ออกไป 
มากนกั เนื่องจากการใหบ้รกิารแพลทฟอรม์นี้เป็นบรกิารทีแ่พรห่ลายและลงทุนไม่สงูลกูคา้สามารถเลอืกใชบ้รกิาร  
เลอืกลงทุนเอง หรอืท าเองได ้
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เอกสารแนบ 3 : สรปุข้อมูลของบริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษทั : บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารที่ตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้องคก์รธุรกจิ 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107546000377 
ท่ีตัง้บริษทั : เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 17-20 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 
ทุนจดทะเบียน : 148,628,692 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 594,514,768 หุน้  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ณ วนัที ่1 กนัยายน 2560) 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 148,628,692 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 594,514,768 หุน้  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ณ วนัที ่1 กนัยายน 2560) 
 

2. ประวติัความเป็นมา 
บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (CSL) เริม่ต้นใหบ้รกิารในฐานะผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) (เดมิ

ชื่อ บรษิทั ซ.ีเอส. คอมมวินิเคชัน่ส ์จ ากดั) ไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตตัง้แต่ปี 2540 ต่อมา CSL ไดเ้ขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อปี 2547 ปจัจุบนั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ ไดป้รบักลยุทธจ์ากการเป็นเพยีง 
”ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์เน็ต” มาเป็น “ผูใ้หบ้รกิารทางดา้น ICT” ทีเ่น้นความเป็นเลศิทางดา้น ICT (Internet, Computer, 
Telecommunications) เพื่อตอบรบัความต้องการของกลุ่มลูกคา้องค์กรยุคใหม่ในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการหลอม
รวมกนัของเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆ 

 
3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

CSL ด าเนินธุรกจิ 3 ธุรกจิ ดว้ยตนเองและการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย ดงันี้ 
1. ธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตและบริการด้านไอซีที ( ICT) ภายใต้ชื่อ ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ ให้บริการ

อนิเตอรเ์นตคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารแก่ลกูคา้องคก์รธุรกจิ ดว้ยการเน้นการบรกิารทีม่คีุณภาพและยดืหยุ่นตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ โดยปจัจุบนัมลีกูคา้หลกัเป็นธุรกจิขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ โดยในปี 2559 ธุรกจินี้มสีดัส่วนรายไดค้ดิ
เป็นรอ้ยละ 79 ของรายไดร้วม และมสีดัส่วนก าไรคดิเป็นรอ้ยละ 89 ของก าไรสุทธริวม รายได้หลกัส่วนใหญ่มาจากการ
ให้บรกิารอนิเทอร์เน็ตผ่านสายวงจรเช่า บรกิารศูนย์ขอ้มูลอนิเทอร์เน็ต การให้บรกิารแบบครบวงจรด้านไอซทีี ( ICT 
Solution) และบรกิารด้านคลาว์ดคอมพวิติ้ง ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 95 ของรายได้จากธุรกจิการให้บรกิารอนิเทอร์เน็ตและ
บรกิารดา้นไอซที ีตามล าดบั 

 1.1 บรกิารดา้นอนิเตอรเ์น็ตส าหรบัองคก์ร (Leased Line) บรกิารอนิเตอร์เน็ตที่มคีุณภาพสงูส าหรบั
ลูกค้าองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาปริมาณการใช้เงินเพิ่มขึ้น แต่รายได้ทรงตัว เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาของ
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ 

 1.2 บรกิารดา้น ICT ส าหรบัลูกคา้องคก์ร โดย CSL มบีรกิารต่างๆ มากมาย ประกอบดว้ย (1) ระบบ
โครงข่าย (Network Infrastructure) เช่น โครงข่ายมสีาย/ไรส้ายส าหรบัส านักงานหรอืโรงงาน ระบบ Wi-fi ในโรงแรม 
โรงเรยีน (2) ระบบคอมพวิเตอรแ์ละคลาวดค์อมพวิติ้ง (Cloud & Computer Infrastructure) เช่น ระบบเซริฟ์เวอรเ์สมอืน 
(Virtualization) เพื่อลดจ านวนเครื่องเซริฟ์เวอร ์Server & Storage DR Site/Backup Site และ (3) ระบบสื่อสารทาง
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ธุรกจิ (Business Communication) เช่น กลอ้งวงจรปิด CCTV ระบบดจิทิลั เพื่อความปลอดภยั Video Conference เพื่อ
การสือ่สารระหว่างสาขา 

 1.3 บรกิารศนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอร ์(Data Center) ส าหรบั (1) กลุ่มลกูคา้องคก์รทีต่อ้งการยา้ยระบบไอ
ทจีากส านักงานมาไวใ้นศูนยบ์รกิารขอ้มูลคอมพวิเตอร ์เพื่อใหร้ะบบการท างานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวาม
ปลอดภยัเพิม่สงูขึน้ (2) กลุ่มลกูคา้ในธุรกจิคอนเทนต์หรอืเนื้อหาต่างๆ ทีม่กีารขยายตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากความนิยมของ
ผูบ้รโิภคทีป่จัจุบนัดรูายการ Streaming ผ่านคอมพวิเตอรใ์นทีพ่กัอาศยั หรอืบนสมารท์โฟน แทปเลต ทีม่ากขึน้ (3) กลุ่ม
ลกูคา้สถาบนัการเงนิ ซึง่มคีวามจ าเป็นในการท าระบบส ารองหรอืไซต์ส ารอง รองรบัการเกดิภยัพบิตั ิและเหตุการณ์ทีไ่ม่
คาดฝนั หรือน าไปเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต และ (4) กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการด้าน
ออนไลน์ อาท ิเกมส ์อคีอมเมริช์ โซเชยีลแอปพลเิคชนั โดย CSL มศีนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอร ์จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ อาคาร
เดอะคลาวด ์ถนนรชัดาภเิษก-รามอนิทรา อาคารซดีบัเบิล้ยู ถนนรชัดาภเิษก และอาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรกั ใน
ส่วนของอาคารเดอะคลาวด ์ทีเ่ป็นศูนยข์อ้มูลคอมพวิเตอร์หลกัแห่งใหม่นัน้ บรษิัทเป็นเจ้าของทีด่นิ และออกแบบสรา้ง
อาคารเพื่อศนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอรโ์ดยเฉพาะ จงึสามารถใหบ้รกิารรองรบัความต้องการของลูกคา้ทุกกลุ่มอย่างเพยีงพอ
ดว้ยมาตรฐานระดบัสากล 

 1.4 บริการด้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับกลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม โดยปจัจุบันได้
ให้บรกิารคอนโดมเินียมตามแนวรถไฟฟ้ากว่า 250 แห่ง และได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างด ีเนื่องจากบรษิัทมโีครงสร้าง
พื้นฐานและทรัพยากรในการให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และมีอตัราแบนด์วิธด์การใช้งานลดลงในช่วงกลางคืน 
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบรษิัทเป็นองค์กร ที่ใช้งานอนิเทอร์เน็ตในช่วงเวลาท างานเป็นหลกั บรษิัทจงึสามารถท า
การตลาดกบัลกูคา้กลุ่มผูพ้กัอาศยัในคอนโดมเินียมไดใ้นราคาทีถู่กกว่า แต่ยงัคงคุณภาพและความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตที่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และไม่ต้องพ่วงบรกิารเสรมิต่างๆ ทีไ่ม่จ าเป็นอกีดว้ย โดยบรกิารนีมีแ้นวโน้ม
การเตบิโตสงูมากขึน้และอาจเป็นรายไดห้ลกัทีส่ าคญัของบรษิทัต่อไป 

 1.5 บรกิารซอฟตแ์วรอ์อนไลน์ (Software as a Service) ส าหรบักลุ่มลูกคา้ SME’s โดยบรษิทัมคีวาม
ได้เปรยีบจากการเป็นผู้ให้บรกิารศูนย์บรกิารขอ้มูลระบบคลาวด์ คอมพวิติ้ง Infrastructure as a Service และมี
อนิเทอรเ์น็ตทีม่คีวามปลอดภยั อกีทัง้มบีุคลากรผูเ้ชีย่วชาญ มรีะบบการบรหิารจดัการทีไ่ดคุ้ณภาพมาตรฐานระดบัสากล 
และมแีบรนด์ทีแ่ขง็แกร่งได้รบัความไว้วางใจจากลูกคา้กลุ่มองค์กร บรษิัทจงึร่วมมอืพฒันาสนิคา้และบรกิารซอฟต์แวร์
ออนไลน์กบัพนัธมติรเจา้ของซอฟตแ์วรใ์นการใหบ้รกิาร Software as a Service หลกัๆ ทีม่แีนวโน้มธุรกจิทีเ่ตบิโตสงูขึน้ 
โดยเริม่ทดลองตลาดทัง้กลุ่มซอฟต์แวรเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานขององคก์ร อาทเิช่น ซอฟต์แวรบ์รหิารการขาย 
(CRM) ซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์ระบบขายหน้าร้าน (POS) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
ซอฟต์แวร์บริหารจดัการทรพัยากรองค์กร (ERP) เน้นรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอีใน
ประเทศไดท้ัง้ในดา้นของราคาและรูปแบบการใชง้าน นอกจากนี้ยงัไดเ้ริม่ทดลองตลาดส าหรบัซอฟต์แวร์บรหิารจดัการ
โรงแรม ซึง่เป็นซอฟต์แวรท์ีใ่ชใ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม แมย้งัมจี านวนลูกคา้ไม่มากนัก แต่มีแนวโน้มเติบโต
ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศ ปจัจุบนัรายไดข้องบรกิารน้ียงัไม่มาก แต่ถือเป็นโอกาสในการ
สรา้งรายไดร้ะยะยาวใหแ้ก่บรษิทัได ้

2. ธุรกจิสือ่และโฆษณาบนสมุดหน้าเหลอืง (YellowPages) บรษิทัใหบ้รกิารธุรกจิบรกิารจดัพมิพแ์ละเผยแพร่
สมุดโทรศพัทผ์่านการลงทุนในบรษิทั เทเลอนิโฟ มเีดยี จ ากดั (มหาชน) (TMC) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีด่ าเนินธุรกจิบรกิาร
สื่อโฆษณาแบบผสมผสานผ่าน สิง่พมิพ์ เวบ็ไซด์ คอมพวิเตอร์ และโทรศพัท์มอืถือ ส าหรบัผู้ใช้บรกิารรายบุคคลและ
ภาคเอกชน โดยในปี 2559 ธุรกจิสือ่และโฆษณาบนสมุดหน้าเหลอืงมสีดัส่วนรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 7 ของรายไดร้วมของ
กลุ่มบรษิทั อย่างไรกต็าม ธุรกจิสือ่โฆษณาบนสมุดหน้าเหลอืงมผีลขาดทุน 20 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ -7 ของก าไร
สทุธริวมของกลุ่มบรษิทั 
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เอกสารแนบ 3 - หน้า 3 

 2.1 ธุรกจิสื่อสิง่พมิพ ์ประกอบไปดว้ย (1) สมุดหน้าเหลอืง (YellowPages) ซึง่จดัท าทัง้ฉบบักรุงเทพ 
ฉบบัภูมภิาค ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้ DVD สมุดหน้าเหลอืง (2) Factory Supply Guide หนังสอืแจกฟรี
รายปี ที่รวบรวมสนิค้าและบริการทางอุตสาหกรรม เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมอืเครื่องใชต่้างๆ ภายในโรงงาน รวมถงึผูใ้หบ้รกิารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัอุตสาหกรรม (3) Builder and Construction 
Guide หนงัสอืแจกฟรรีายปี ทีร่วบรวมสนิคา้และบรกิารส าหรบังานก่อสรา้งเพื่อเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมา บรษิทัก่อสรา้ง 
บรษิทัขายเครื่องมอื อุปกรณ์เกีย่วกบัการก่อสรา้งและงานบรกิารดา้นการก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2.2 บรกิารออนไลน์ 2 เวบ็ไซต์ (1) www.yellowpages.co.th สื่อกลางแหล่งรวมขอ้มูลธุรกจิสนิคา้และ
บรกิาร ช่วยสรา้งโอกาสท าธุรกจิ สะดวกคน้พบบนโลกดจิทิลัไดง้่ายขึน้ ผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซต์กว่า 85 ลา้นครัง้ต่อปี หรอื
เฉลีย่ 200,000 ครัง้ต่อวนัจากผูใ้ชง้านเฉลีย่ 77,000 คนต่อวนั และเป็นเวบ็ไซต์ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของหมวดธุรกจิจาก 
Truehits.net มาอย่างต่อเนื่อง โดยใหบ้รกิารโฆษณาดา้นออนไลน์ครบวงจร (2) www.aroi.com แหล่งรวบรวมรา้นอาหาร
อร่อยทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั พร้อมรวีวิและคูปองส่วนลดมากมาย ผ่านเวบ็ไซต์และ Mobile Application ที่
รองรบัทัง้ iOS และ Android 

 2.3 บรกิารทีป่รกึษาดา้นธุรกจิทีห่ลากหลาย (1) Enterprise Business Management Solutions หรอื 
EBMS ใหบ้รกิารดา้นระบบบรหิารจดัการสนิคา้ขนาดใหญ่ ช่วยจดัการสนิคา้ไดม้ากถงึ 1 ล้านรายการ พรอ้มเชื่อมต่อสู่
โลกออนไลน์ ไปยงัเครอืขา่ยผูซ้ือ้ สาขา คู่คา้และผูผ้ลติไดต้รงถงึกนั และยงัช่วยบรหิารจดัการงานขายไดร้วดเรว็ แม่นย า 
ไดป้ระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ประกอบดว้ย 6 โมดูลหลกั ทีจ่ะช่วยเพิม่ขดีความสามารถใหก้บัผูป้ระกอบการในการด าเนิน
ธุรกจิ และเปิดโลกธุรกจิออนไลน์ดว้ยระบบ e-Commerce ทีอ่อกแบบมาพเิศษส าหรบัผูป้ระกอบการ B2B (2) บรกิารใน
ดา้นการท าสือ่การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไดแ้ก่ บรกิารใหเ้ช่าขอ้มูล (Data Rental Service) ใหบ้รกิารทีค่รบ
วงจรตัง้แต่การใหบ้รกิารเช่า บรหิาร ปรบัปรุง จดัเตรยีมฐานขอ้มูลพมิพแ์ละติดรายชื่อ จดัส่งและสรุปผลรวมถงึบรกิาร 
Outsource Call Center อกีดว้ย (3) ฝา่ยบรกิารลกูคา้ (Customer Service) พฒันาไปอกีกา้วเพื่อสรา้งความแขง็แกร่งให้
ทุกธุรกิจอย่างมืออาชีพแห่งแรกและแห่งเดียว ที่มีบริการใหม่ "ฝ่ายบริการลูกค้า เยลโล่เพจเจส" ดูแลรบัเรื่องและ
ประสานงานระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายผ่านทาง "ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ" ในโชวร์ูมสนิคา้และบรกิาร (แคตตาลอ็กออนไลน์) 
บน www.yellowpages.co.th 

3. ธุรกจิการให้บรกิารข้อมูลด้วยเสยีงทางโทรศพัท์ และการบรกิารเสริมบนโทรศพัท์เคลื่อนที่  (Voice & 
Mobile Content) ประกอบดว้ยบรกิารหลกัๆ ดงันี้ 

 3.1 การให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงส าหรับผู้ใช้
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และบรกิารเวบ็ hunsa.com ผ่านการลงทุนในบรษิัท เอด ีเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (ADV) ซึง่เป็น
บรษิทัย่อย โดยมกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็น “กลุ่มผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืทัว่ไป” โดยแบ่งธุรกจิออกเป็น 3 ประเภท (1) ธุรกจิ
ทางดา้น Mobile Content ภายใตช้ื่อ “ชนิน่ี” ผ่านระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น เอไอเอส ดแีทค ทรมูฟู 
ทรูมูฟเอช และระบบ Audiotex ซึง่โทรศพัทพ์ื้นฐานกส็ามารถใชบ้รกิารไดด้ว้ย เช่น บรกิารเสยีงเรยีกเขา้ บรกิารภาพ
หน้าจอ (Wallpaper) บรกิารข่าวสาร ข่าวบนัเทงิ พยากรณ์โชคชะตา (2) Application ส าหรบัลูกค้าองค์กร เช่น แอป
พลเิคชนัส าหรบัใชใ้นการสือ่สารภายในองคก์ร ขออนุมตัต่ิางๆ ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยใชง้านไดท้ัง้ผูข้ออนุมตัแิละผูม้ี
สิทธิอนุมัติ จองห้องประชุมผ่านแอปพลิเคชัน หรือการท า Online Poll/Survey (3) ธุรกิจเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ 
www.hunsa.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าช่วงอายุ 10 - 35 ปี ซึ่งมีบริการข้อมูลข่าวสารและ
สาระบนัเทงิ เวบ็บอรด์ และสือ่โฆษณา Banner 

 3.2 การใหบ้รกิารการสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัทห์รอืบรกิารด้านคอลเซน็เตอร์ (Outsourcing Call 
Center & Audiotex) ผ่านการลงทุนในบรษิทั เทเลอนิโฟ มเีดยี จ ากดั (มหาชน) (TMC) โดยเน้นการใหบ้รกิารกบัลูกคา้
ธุรกจิองคก์รทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเลก็เป็นหลกั ไดแ้ก่ (1) ศูนยส์อบถามขอ้มูลธุรกจิ 1188 บรกิารสอบถามหมายเลข
โทรศพัทข์องธุรกจิ รา้นคา้ และบุคคลทัว่ประเทศไทย ครอบคลุมทุกหมวดสนิคา้ และบรกิาร (2) บรกิารขอ้มูลทางเสยีง

http://www.yellowpages.co.th/
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เอกสารแนบ 3 - หน้า 4 

ผ่านระบบโทรศพัท ์ภายใต้ชื่อ “2Get & 2Load” เป็นบรกิารขอ้มูลข่าวสารความบนัเทงิในรูปแบบเสียงทีร่องรบัไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง อาท ิบรกิารพยากรณ์ดวงชะตาสดๆ กบัทมีหมอดูชื่อดงั ค าพยากรณ์ดา้นเนื้อคู่ ความรกั ตรวจผลสลากกนิ
แบ่งรฐับาล ออมสนิ และ ธกส. บรกิารรายงานผลและโปรแกรมการแขง่ขนักฬีา บรกิารฟงัเสยีงพากยม์วยจากสนาม เรื่อง
สยองขวญั (3) การให้บรกิารลูกคา้ด้าน Call Center อย่างครบวงจรและมมีาตรฐาน โดยบรษิัททีว่่าจา้งไม่ต้องลงทุน
ค่าใชจ้่ายระบบ หรอืค่าใชจ้่ายพนักงาน โดยเพิม่ขดีความสามารถดา้นธุรกจิหรอืการตลาดไดท้นัท ีใหลู้กคา้ไดต้ดิต่อกบั
บรษิัทได้ง่ายขึน้ตลอด 24 ชัว่โมง และสามารถเพิ่มบริการใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา โดยได้รบัความไว้วางใจทางหลาย
หน่วยงาน อาท ิรา้นอาหารสง่ถงึบา้น ธุรกจิประกนัชวีติ สถานทตู โทรคมนาคม ซุปเปอรส์โตร ์และธุรกจิเช่าซือ้ เป็นตน้ 

โดยในปี 2559 ธุรกจิการให้บรกิารขอ้มูลด้วยเสยีงทางโทรศพัท์และบรกิารเสรมิบนโทรศพัท์เคลื่อนที่มี
สดัส่วนรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 14 ของรายไดร้วมของกลุ่มบรษิทั และมสีดัส่วนก าไรคดิเป็นรอ้ยละ 18 ของก าไรสุทธริวม
ของกลุ่มบรษิทั 

 โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทั ตามงบการเงนิรวมตรวจสอบในปี 2557 2558 และ 2559 สามารถจ าแนก
ไดด้งันี้ 

รายการ ด าเนินการโดย 
งบการเงินรวมตรวจสอบ (หน่วย:ล้านบาท) 

2557 2558 2559 
 รายไดจ้ากการบรกิารอนิเทอรเ์น็ต 
- แบบผ่านสายโทรศพัท ์(Dial up) 
- แบบผ่านสายวงจรเช่า (Leased Line) 
- แบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู (Broadband) 

CSL 

1,429 
19 

1,364 
46 

47% 
1% 

44% 
2% 

1,456 
22 

1,398 
36 

49% 
1% 

47% 
1% 

1,460 
20 

1,381 
59 

50% 
1% 

47% 
2% 

รายไดจ้ากการบรกิารศนูยข์อ้มลูอนิเทอรเ์น็ต 
(Internet Data Center: IDC) 

226 7% 262 9% 290 10% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไอซที ี 536 18% 525 18% 511 18% 
รายไดจ้ากการบรกิารรบัส่งสญัญาณโทรทศัน์ 
(Uplink-Downlink) 

32 1% 31 1% 25 1% 

รายไดจ้ากธุรกจิสมดุหน้าเหลอืง TMC 289 9% 237 8% 211 7% 
รายไดจ้ากธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มลูเสยีงและการ
ใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

ADV 
502 17% 423 14% 393 13% 

รวมรายได้จากการขายและบริการ  3,014 99% 2,934 99% 2,890 99% 
รายไดอ้ื่นๆ  31 1% 30 1% 28 1% 
รวมรายได้  3,045 100% 2,964 100% 2,918 100% 

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 5 

4. รายช่ือคณะกรรมการ 
 ณ วนัที ่1 กนัยายน 2560 CSL มคีณะกรรมการบรษิทัจ านวน 9 ท่าน โดยมรีายชื่อดงันี้ 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นายวเิชยีร เมฆตระการ ประธานกรรมการ 
2.  นายศลิปพร ศรจีัน่เพชร กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายหรรษา ชวีะพฤกษ ์ กรรมการ 
4.  นายสทิธชิยั จนัทราวด ี กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
6.  นายสรุพล ปลืม้อารมณ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายไพบลูย ์ภานุวฒันวงศ ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
8.  นายโก บุน ฮวด กรรมการอสิระ  
9.  นายอนุวฒัน์ สงวนทรพัยากร กรรมการอสิระ  
ท่ีมา : www.set.or.th  
 

5. โครงสรา้งผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัที ่18 สงิหาคม 2560 CSL มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดงันี้ 

 ช่ือ – นามสกลุ หุ้น รอ้ยละ 
1.  บรษิทั ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั  250,099,990 42.07 
2.  Singapore Telecommunication Limited 84,057,030 14.14 
3.  บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 24,567,853 4.13 
4.  นางสาวสดุรงัศร ีโรจน์เรอืงทว ี  5,693,800 0.96 
5.  ดร.ชชัวนิ เจรญิรชัตภ์าคย ์  5,650,000 0.95 
6.  บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  4,900,000 0.82 
7.  นายสโุรจน์ ตรโีลจน์วงศ ์  3,800,000 0.64 
8.  นายธวชั ตนัตเิมธ 3,646,500 0.61 
9.  นายธวชัชยั เตชะอศิวธรรม  3,500,000 0.59 
ท่ีมา : www.set.or.th 
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6. งบการเงิน 
6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2560 

(สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         
สินทรพัยห์มุนเวียน         
เงนิสดและรายการทีเ่ทยีบเทา่เงนิสด 386.20 20.4 399.46 20.9 420.33 22.1 290.26 16.3 
ลูกหนี้การคา้และรายไดค้า้งรบั 404.56 21.4 409.05 21.4 357.13 18.8 360.39 20.2 
ลูกหนี้อื่น 86.19 4.5 113.88 6.0 131.07 6.9 107.75 6.0 
สนิคา้คงเหลอื 42.82 2.3 21.73 1.1 32.19 1.7 31.94 1.8 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1.29 0.1 2.34 0.1 3.10 0.2 4.10 0.2 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 921.06 48.6 946.47 49.6 943.83 49.7 794.43 44.5 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 814.59 43.0 810.98 42.5 812.28 42.8 841.86 47.1 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 82.51 4.4 67.85 3.6 59.99 3.2 68.53 3.8 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 52.98 2.8 59.33 3.1 58.57 3.1 57.45 3.2 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 23.62 1.2 23.61 1.2 23.66 1.2 23.86 1.3 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 973.70 51.4 961.77 50.4 954.51 50.3 991.69 55.5 
รวมสินทรพัย ์ 1,894.76 100.00 1,908.23 100.00 1,898.35 100.00 1,786.12 100.00 
         

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสิน         

หน้ีสินหมนุเวียน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 230.00 12.1 190.00 10.0 230.00 12.1 230.00 12.9 
เจา้หนี้การคา้ 265.35 14.0 285.55 15.0 283.86 15.0 272.19 15.2 
เจา้หนี้อื่น 170.51 9.0 166.39 8.7 148.40 7.8 109.22 6.1 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 60.00 3.2 60.00 3.1 60.00 3.2 60.00 3.4 
รายไดร้อตดับญัชแีละเงนิรบัลว่งหน้าจากลูกคา้ 185.60 9.8 186.58 9.8 171.21 9.0 133.93 7.5 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 12.05 0.6 5.45 0.3 7.05 0.4 5.47 0.3 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2560 

(สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 30.42 1.6 23.46 1.2 16.01 0.8 16.16 0.9 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 953.92 50.3 917.42 48.1 916.53 48.3 827.80 46.3 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 160.00 8.4 120.00 6.3 60.00 3.2 30.00 1.7 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 133.68 7.1 189.13 9.9 186.59 9.8 167.95 9.4 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 35.29 1.9 24.86 1.3 22.20 1.2 20.31 1.1 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 328.97 17.4 334.00 17.5 268.79 14.2 221.80 12.4 
รวมหน้ีสิน 1,282.89 67.7 1,251.42 65.6 1,185.32 62.4 1,049.59 58.8 
         

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุจดทะเบยีน 148.63 7.8 148.63 7.8 148.63 7.8 148.63 8.3 
ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 148.63 7.8 148.63 7.8 148.63 7.8 148.63 8.3 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 321.21 17.0 321.21 16.8 321.21 16.9 321.21 18.0 
ก าไรสะสม         

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 5.34 0.3 14.86 0.8 14.86 0.8 14.86 0.8 
ยงัไมจ่ดัสรร 136.70 7.2 172.12 9.0 228.33 12.0 251.83 14.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 611.87 32.3 656.82 34.4 713.02 37.10 736.53 41.2 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,894.76 100.0 1,908.23 100.0 1,898.35 100.0 1,786.12 100.00 
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6.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้           
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,013.44 99.0 2,934.22 99.0 2,890.08 99.0 1,453.62 99.5 1,397.67) 99.1 
รายไดจ้ากการลงทนุ 2.92 0.1 2.81 0.1 2.91 0.1 1.38 0.1 1.11 0.1 
รายไดอ้ื่น 28.55 0.9 26.81 0.9 24.88 0.9 5.79 0.4 12.05 0.9 
รวมรายได้ 3,044.91 100.00 2,963.84 100.00 2,917.86 100.00 1,460.79 100.00 1,410.83 100.00 
           
ค่าใช้จ่าย           
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร (1,800.67) (59.1) (1,823.19) (61.5) (1,796.17) (61.6) (894.64) (61.2) (879.40) (62.3) 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (699.69) (23.0) (692.13) (23.4) (691.21) (23.7) (337.52) (23.1) (324.06) (23.0) 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของคา่ความนิยมในบรษิทัย่อย (550.01) (18.1) - - - - - - - - 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (27.21) (0.9) (29.22) (1.0) (26.95) (0.9) (13.40) (0.9) (14.13) (1.0) 
ตน้ทนุทางการเงนิ (15.19) (0.5) (21.41) (0.7) (17.81) (0.6) (9.41) (0.6) (7.56) (0.5) 
รวมค่าใช้จ่าย (3,092.77) (101.6) (2,565.96) (86.6) (2,532.13) (86.8) (1,254.98) (85.9) (1,225.15) (86.8) 
           
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (47.86) (1.6) 397.89 13.4 385.73 13.2 205.81 14.1 185.68 13.2 
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (102.07) (3.4) (82.79) (2.8) (79.83) (2.7) (42.43) (2.9) (31.38) (2.2) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (149.94) (4.9) 315.10 10.6 305.91 10.5 163.38 11.2 154.30 10.9 
           

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน           

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

- - (40.43) (1.4) - - - - - - 

ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อื่น 

- - 8.09 0.3 - - - - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - - (32.35) (1.1) - - - - - - 
           

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (149.94) (4.9) 282.75 9.5 305.91 10.5 163.38 11.2 154.30 10.9 
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6.3 งบกระแสเงินสด 

งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี (149.94) 315.10 305.91 163.38 154.30 

รายการปรบัปรงุเป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

     

ค่าเสื่อมราคา 132.70 146.56 146.30 74.49 72.11 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20.42 20.87 17.22 9.09 7.56 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของคา่ความนิยมในบรษิทัย่อย 550.01 - - - - 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6.81 1.78 - - - 
รายไดจ้ากการลงทนุ (2.92) (2.81) (2.91) (1.38) (1.11) 
ตน้ทนุทางการเงนิ 15.19 21.41 17.81 9.41 7.56 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (0.00) 0.03 (0.04) (0.02) 0.03 
หนี้สงสยัจะสูญ 18.71 20.14 17.26 8.49 8.66 
ค่าเผื่อมลูคา่สนิคา้ลดลง 0.28 0.46 0.05 (0.01) (0.01) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 0.42 (2.25) (12.45) 0.22 (0.47) 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (0.08) 0.00 0.51 (0.65) 0.01 
ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 14.28 10.65 23.22 8.14 15.40 
ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย - (0.03) - - - 
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 102.07 75.71 79.83 42.43 31.38 
การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 

(เพ่ิมขึ้น) ลดลง 
     

ลูกคา้การคา้และรายไดค้า้งรบั (10.37) (24.64) 34.68 (18.14) (11.90) 
ลูกหนี้อื่น 21.99 (28.06) (27.93) (5.34) 17.37 
สนิคา้คงเหลอื 24.90 20.63 (10.41) (16.77) 0.27 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 7.10 (1.05) (0.76) (0.80) (0.99) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 0.20 8.10 (0.07) 0.18 (0.19) 
เจา้หนี้การคา้ (8.72) 20.21 (1.67) (6.07) (11.66) 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เจา้หนี้อื่น 14.07 5.59 (9.65) (49.48) (42.88) 
รายไดร้อตดับญัชแีละเงนิรบัลว่งหน้าจากลูกคา้ (74.03) 0.98 (15.37) (3.41) (37.28) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3.39 (0.02) 0.08 1.07 1.02 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 0.82 (4.06) (1.37) (0.27) 2.04 
จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (8.31) (0.81) (32.21) 0.08 (37.08) 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย ไดร้บัคนื 31.56 11.32 20.59 8.99 10.90 
จา่ยภาษเีงนิได ้ (124.75) (99.63) (87.32) (43.17) (36.77) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 585.96 516.26 461.17 180.96 148.26 
      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      
ดอกเบีย้รบั 2.92 2.81 2.91 1.38 1.11 
เงนิสดจา่ยซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (319.57) (151.05) (158.99) (62.93) (98.18) 
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 3.15 2.97 14.08 0.64 0.77 
เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (14.28) (8.28) (8.97) (4.20) (16.03) 
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 0.00 0.00 - 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (327.78) (153.55) (150.97) (65.10) (112.33) 
      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

ดอกเบีย้จา่ย (15.62) (16.23) (10.34) (5.12) (4.64) 
จา่ยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั (451.83) (237.81) (249.70) (118.90) (130.79) 
จา่ยชาระหนีสิน้ตามสญัญาเชา่การเงนิ (16.52) (15.37) (9.30) (8.74) (0.56) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื 520.00 360.00 640.00 410.00 230.00 
ช าระคนืเงนิกูย้มื (190.00) (440.00) (660.00) (410.00) (260.00) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (153.97) (349.41) (289.33) (132.76) (166.00) 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพ่ิมขึ้น) ลดลงสุทธิ 104.21 13.29 20.87 (16.90) (130.07) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 281.99 386.20 399.46 399.46 420.33 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ 0.00 (0.03) (0.00) 0.01 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 386.20 399.46 420.33 382.56 290.26 
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6.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

 
 

หน่วย 
งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

   
 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.97 1.03 1.03 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.92 1.01 0.99 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.68 0.55 0.50 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 7.37 7.21 7.54 
ระยะเวลาเรยีกเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 49.51 50.60 48.38 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 5.36 8.42 10.04 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 68.13 43.37 36.37 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ เท่า 6.68 6.62 6.31 
ระยะเวลาชาระหนี้ วนั 54.67 55.14 57.85 
Cash Cycle วนั 62.97 38.83 26.90 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

   
 

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 40.25 37.86 37.85 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 16.99 14.15 13.83 
อตัราก าไรอื่น % 1.03 1.00 0.95 
อตัราสว่นเงนิสดต่อก าไร % 96.53 126.77 137.41 
อตัราก าไรสุทธ ิ % 13.14 10.63 10.48 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 43.83 49.67 44.66 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

        

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 19.46 16.57 16.07 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 56.67 38.77 37.69 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 1.48 1.56 1.53 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน         
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.10 1.91 1.66 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 34.07 19.58 22.66 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 0.73 1.25 1.08 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล % 76.10 84.62 85.51 

 
7. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
7.1 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

บริษัท มีรายได้จากการขายและบรกิารส าหรบัปี 2559 จานวน 2,890 ล้านบาท ทัง้นี้รายได้ของกลุ่มบริษัท 
ประกอบด้วย 1) รายได้จากการให้บริการด้านไอซีท ี2) รายได้จากสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศพัท์หน้าเหลือง และ 3) 
รายได้จากธุรกจิการให้บรกิารขอ้มูลด้วยเสยีงทางโทรศพัท์และบรกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (Voice & Mobile 
Content Business) 

ส าหรบัผลประกอบการช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 1,411 ลา้นบาท ลดลง 50 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 3 และมกี าไรรวม เท่ากบั 154 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 0.26 บาทต่อหุน้ ลดลง 9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6 
จากช่วงครึง่ปีแรกของปี 2559 เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงธุรกจิสมุดหน้าเหลอืงทีห่ยุดการขายโฆษณาสื่อสิง่พมิพ ์และ
หนัมาเน้นแต่เพยีงดา้นออนไลน์อย่างเดยีว ท าใหร้ายไดย้งัไม่มากพอ ประกอบกบัการเตบิโตของยอดขายจากธุรกจิการ
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ใหบ้รกิารดา้นไอซที ียงัไม่สามารถชดเชยยอดขายที่ลดลงของธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการ
ใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ด้ โดยในการปรบัเปลีย่นธุรกจิสมุดหน้าเหลอืงมาสู่สื่อออนไลน์นัน้ บรษิัทได้มกีาร
ปรบัโครงสรา้งการบรหิารงานดว้ยเช่นกนั ท าใหใ้นไตรมาสนี้ บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการปรบัโครงสรา้งประมาณ 13 
ลา้นบาท ซึง่เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ 

 
7.1.1 รายได้จากการให้บริการด้านไอซีที 

รายได้จากการให้บรกิารดา้นไอซสี าหรบัปี 2559 เท่ากบั 2,286 ลา้นบาท 261.16 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 12 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 1 จากปี 2558 ขณะทีไ่ตรมาส 2/2560 เท่ากบั 569 ลา้นบาท ลดลง 13 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2 จากไตร
มาสก่อน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
รายได้จากการให้บริการ 

ด้านไอซีที  
2558  

(ล้านบาท)  
2559  

(ล้านบาท)  
เปล่ียนแปลง  

(%)  
Q1/2560  
(ล้านบาท)  

Q2/2560 
(ล้านบาท)  

เปล่ียนแปลง  
(%)  

บรกิารเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตผ่านสาย
วงจรเช่า (Leased Line)  

1,398 1,381 (1) 343  342  -  

บรกิารศนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอร ์
(Internet Data Center: IDC)  

262 290 11 79  79  -  

บรกิารโซลชูัน่ดา้นไอซที ี(ICT 
Solution) 

525 511 (3) 138  123  (11)  

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 
(Broadband)  

36 59 64 18  21  17  

บรกิารเสรมิอื่นๆ  53 45 (15) 4 4  -  
รวม 2,274 2,286 1 582  569  (2)  

 
รายไดจ้ากบรกิารเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตผ่านสายวงจรเช่า และรายไดจา้กบรกิารศูนยข์้อมูลคอมพวิเตอร ์ทรงตวั

จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรง 
รายไดจ้ากบรกิารโซลูชัน่ดา้นไอซที ีลดลงร้อยละ 11 จากไตรมาสก่อน ตามขัน้ของความส าเรจ็และระยะเวลา

การสง่มอบของงานโปรเจค และการชะลองบประมาณดา้นการลงทุน/ขยายตวัของบรษิทั 
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 จากไตรมาสก่อน จากฐานลูกคา้ใหม่ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง

จากการขยายตวัของฐานลกูคา้คอนโดมเินียม 
บรกิารเสรมิอื่นๆ ลดลง รอ้ยละ 15 จากปีก่อน เนื่องจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงและสภาพเศรษฐกจิทีย่งัคงชะลอตวั 
 

7.1.2 รายได้จากธรุกิจส่ือโฆษณาผา่นสมุดโทรศพัทห์น้าเหลือง 
รายไดจ้ากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศพัทห์น้าเหลอืง ส าหรบัปี 2559 เท่ากบั 211 ลา้นบาท ลดลง 26 ลา้น

บาท หรอืรอ้ยละ 11 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนซึง่มรีายไดจ้ านวน 237 ลา้นบาท ขณะทีไ่ตรมาส 2/2560 เท่ากบั 36 ลา้น
บาท ลดลง 9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2560 ซึง่เท่ากบั 45 ลา้นบาท เน่ืองจากการถดถอย
ของอุตสาหกรรมสื่อและสิง่พมิพท์ัว่โลก ในขณะทีร่ายไดจ้ากสื่อออนไลน์ยงัมกีารเตบิโตแต่ไม่มากนักรวมถงึยงัมรีาคาที่
ถูกกว่าสือ่สิง่พมิพจ์งึยงัไม่สามารถชดเชยรายไดท้ีล่ดลงจากสือ่สิง่พมิพไ์ด้ 

 
7.1.3 รายได้จากธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศพัท์และการบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

(Voice Info Services & Mobile Content) 
รายไดจ้ากธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการบรกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ส าหรบัปี 

2559 เท่ากบั 393 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนซึง่มรีายไดจ้ านวน 423 ล้าน
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บาท และ ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 79 ลา้นบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9 จากไตรมาสก่อน ซึง่เท่ากบั 87 ล่าน
บาท เนื่องจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป 

 
7.1.4 ต้นทุนการให้บริการด้านไอซีที 

ต้นทุนในการให้บริการด้านไอซทีีในปี 2559 เท่ากบั 1,424 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนซึง่มตีน้ทุนจ านวน 1,464 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 366 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 2 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการบรหิารจดัการต้นทุนค่าเช่าสายวงจรอนิเทอรเ์น็ต (Media Leased 
Line) ทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัตน้ทุนจากการใหบ้รกิารโซลชูัน่ดา้นไอซทีลีดลงตามขัน้ของความส าเรจ็ของงาน 

 
7.1.5 ต้นทุนจากธรุกิจส่ือโฆษณาผา่นสมุดโทรศพัทห์น้าเหลือง 

ตน้ทุนจากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศพัทห์น้าเหลอืงส าหรบัปี 2559 เท่ากบั 79 ลา้นบาท ลดลง 8 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 9 จากปีก่อน ซึง่มตีน้ทุนจ านวน 87 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 12 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัไตร
มาสก่อน 

 
7.1.6 ต้นทุนจากธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศพัท์และการบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

(Voice Info Services & Mobile Content) 
ตน้ทุนจากธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ าหรบั 

ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 57 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จากไตรมาสก่อนซึ่งเท่ากบั 73 ล้านบาท 
เน่ืองจากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยเสยีงทางโทรศพัทใ์นไตรมาสก่อน 

 
7.1.7 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บรษิทั มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารส าหรบัปี 2559 จ านวน 718 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อย เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปีก่อน ซึง่มคี่าใชจ้่ายจ านวน 721 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส 2/2560 จ านวน 172 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 4 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสก่อนซึง่เท่ากบั 166 ลา้นบาท 

 
7.1.8 ก าไรขัน้ต้นและก าไรจากการด าเนินงาน 

ในปี 2559 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจ านวน 1,094 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากปีก่อน ซึ่งมี
จ านวน 1,111 ล้านบาท และมกี าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 386 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3 จาก
ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลกัเกดิจากผลประกอบการทีล่ดลงของธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทาง
โทรศพัทแ์ละการบรกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและเทคโนโลยทีี่
เปลีย่นไป 

 
7.2 ฐานะทางการเงิน 
7.2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 บรษิัท มสีนิทรพัย์รวมทัง้สิน้ 1,786 ลา้นบาท ลดลง 112 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 6 
จากสิน้ปี 2559 โดยสาเหตุหลกัเกดิจากการลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เน่ืองจากการจ่ายเงนิปนัผลจาก
ผลประกอบการครึง่ปีหลงัของปี 2559 และการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
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7.2.2 หน้ีสิน 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทั มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 1,050 ลา้นบาท ลดลง 135 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11 จาก

สิน้ปีก่อน สว่นใหญ่เกดิจาก เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลง 51 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 12 เนื่องจากการจ่ายช าระหนี้ค่า
อุปกรณ์อนิเทอรเ์น็ตของธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซที ีรายไดร้อตดับญัชแีละเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ลดลง 37 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 22 เน่ืองจากการปรบัโครงสรา้งสว่นงานธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศพัทห์น้าเหลอืงจากสื่อสิง่พมิพม์าเน้น
ทางดา้นออนไลน์มากขึน้ และจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จ านวน 30 ลา้นบาท  
 
7.2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้จานวน 736 ลา้นบาท เพิม่ขึน้23 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3 
จากสิน้ปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกั คอื ก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบังวดหกเดอืนของปี 2560 จานวน 154 ลา้นบาท 
และ เงนิปนัผลส าหรบังวดหกเดอืนหลงัของปี 2559 จ านวน 131 ลา้นบาท (0.22 บาทต่อหุน้) ซึง่บรษิทัไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2560 ทีผ่่านมา  

 
8. ภาวะอตุสาหกรรม 

ภาวะอตุสาหกรรมโทรคมนาคมและไอซีที 
 ตลาดโทรคมนาคมและไอซีท ียงัคงมกีารแข่งขนัอย่างรุนแรง เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิที่ยงัคงอ่อนตวั ท าให้
ลูกค้าองค์กรชะลอการลงทุน โดยบริษัทพยายามที่จะรักษาการเติบโตของรายได้ และพัฒนาสินค้าและบริการที่
หลากหลายมากยิง่ขึน้ เพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พาบรกิารอนิเทอรเ์น็ตอนัเป็นบรกิารหลกัของบรษิทัเพยีงอย่างเดยีว 
 ซึง่ตลาดอนิเทอร์เน็ตส าหรบักลุ่มลูกคา้องคก์รเป็นตลาดทีม่กีารแข่งขนัสูง โดยเฉพาะการแข่งขนัด้านราคากบั
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ 4-5 ราย บรษิทัพยายามรกัษารายไดใ้นการบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบคุณภาพสงูแก่
ลูกค้ากลุ่มองค์กร จุดแขง็ของบริษัทคือการบริหารอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยยึดความ
ต้องการของลูกคา้องค์กรเป็นส าคญั และบรษิทัไดม้กีารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อคงความสามารถในการแข่งขนักบั
ผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมรายใหญ่ ด้วยราคาที่เหมาะสม และท าการขยายฐานลูกค้าที่เน้นบรกิารอนิเทอร์เน็ตคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 ตลาดศนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอรม์กีารแขง่ขนัโดยมผีูป้ระกอบการหลกั 4-5 ราย บรษิทัยงัคงรกัษาระดบัอยู่ในกลุ่ม
ผู้น าที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนัเป็นโอกาสทางการตล าดในการขยายฐานรายได้ เนื่องจากตลาดศูนย์
ขอ้มูลคอมพวิเตอร์มกีารขยายตวัสูงจากการขยายตวัของบรกิารออนไลน์ โซเชยีล ดจิทิลัคอนเทนต์ ตลอดจนการวาง
ระบบส ารองเพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง ขอ้ดขีองตลาดศูนยข์อ้มูลคอมพวิเตอร ์คอื อตัราค่าบรกิารไม่มี
แนวโน้มลดลงเหมอืนบรกิารโทรคมนาคมทัว่ไป โดยเน้นจุดแขง็ทัง้พืน้ฐาน คอื การใชง้านต่อเนื่อง ระบบความปลอดภยั 
ความเป็นกล าง ลูกค้าสามารถเลอืกใช้โครงข่ายจากผู้ให้บริการรายใดกไ็ด้ เพื่อประสทิธิภาพในการเชื่อมต่อตรงกบั
อนิเทอร์เน็ตเกตเวย์ของบริษัท และจุดแขง็ด้านความยดืหยุ่นในการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 
บรษิัทมปีระสบการณ์ในการสร้างและบรหิารศูนยข์อ้มูลคอมพวิเตอรเ์อง ปจัจุบนัมบีรษิัทต่างชาตไิด้มาลงทุนสรา้งศูนย์
ขอ้มลูคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ในเขตต่างจงัหวดั ซึง่มที าเลทีแ่ตกต่างกนั อย่างไรกต็าม บรษิทัมองว่าลูกคา้เป้าหมายเป็น
คนละกลุ่มกนั 
 ตลาดไอซีทีเป็นตลาดที่ใหญ่มากและมีการแข่งขนัสูงทัง้จากผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศและ
ผูป้ระกอบการรายเลก็ในประเทศจ านวนมาก บรษิทัจงึใชป้ระสบการณ์จากการตดิต่อธุรกจิกนัมานาน มุ่งเน้นใหบ้รกิาร
อย่างเขา้ใจแก่ฐานลกูคา้เดมิเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่าการแขง่ขนัดา้นราคา และมทีมีงานวศิวกรมอือาชพีทีเ่ป็นทีไ่วว้างใจ
ของลูกคา้ ประกอบกบับรษิทัมพีนัธมติรเจา้ของผลติภณัฑแ์บรนดท์ี่เป็นทีย่อมรบัระดบัโลก สามารถครองใจลูกคา้ดว้ย
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ประสบการณ์การให้บรกิาร จงึท าให้ได้รบัความเชื่อมัน่จากลูกค้าในการให้บรกิารไอซทีใีนรูปแบบ “One Stop ICT 
Service” ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 
 ตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูส าหรบักลุ่มคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครชัน้ในเป็นตลาดทีม่กีารแข่งขนั
โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ 3-4 ราย โดยมกัแขง่ขนักนัทีค่วามเรว็อนิเทอรเ์น็ต (แบนดว์ดิธ)์ และบรกิารเสรมิ (หรอืบรกิาร
พ่วง) เช่น รายการภาพยนตร ์ฯลฯ ทีไ่ม่จ าเป็นส าหรบัลูกคา้หลายราย บรษิทัมฐีานลูกคา้กลุ่มองคก์รเป็นหลกั ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพชัน้ใน จงึมศีกัยภาพในการใชง้านอนิเทอร์เน็ตของพืน้ทีน่ี้ บรษิัทจงึเปิดให้บรกิารแก่ลูกค้าที่พัก
อาศยัในคอนโดเนียมบรเิวณกรุงเทพชัน้ในดว้ยระดบัราคาทีเ่หมาะสม 
 ตลาดซอฟต์แวรอ์อนไลน์ (Software as a Service) เป็นตลาดทีเ่ตบิโตสงูในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ส าหรบัใน
ต่างประเทศบรษิทัโทรคมนาคม บรษิทัซอฟตแ์วรข์นาดใหญ่ กห็นัมาใหบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติง้ แต่ในประเทศไทยตลาด
นี้ยงัเพิง่เริม่ตน้และมขีนาดเลก็มาก แต่กม็ศีกัยภาพเตบิโตในระยะยาว บรษิทัร่วมกบัพนัธมติรเจา้ของซอฟต์แวรพ์ฒันา
บรกิาร เพื่อใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในราคาทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัมจีุดแขง็ คอื เป็นเจา้ของ
โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพสงูทีจ่ าเป็นในก ารใหบ้รกิาร เช่น ศูนยข์อ้มูลคอมพวิเตอร ์
ระบบคอมพวิเตอรเ์สมอืน ระบบความปลอดภยั ระบบบรกิารหลงัการขาย ฯลฯ ปีทีผ่่านมา บรษิทัไดใ้หบ้รกิารซอฟต์แวร์
หลกัๆ ไดแ้ก่ ซอฟต์แวรบ์รหิารจดัการโรงแรม ซอฟต์แวรบ์รหิารการขาย (CRM) ซอฟต์แวรบ์ญัช ีซอฟต์แวรร์ะบบขาย
หน้ารา้น (POS) ซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์(HRM) ซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการทรพัยากรองคก์ร (ERP) โดย
เน้นกจิกรรมการสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย และรบัฟงัค าตชิมเพื่อพฒันาบรกิารในระยะยาวต่อไป 
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เอกสารแนบ 4 : สรปุข้อมูลของบริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
ช่ือบริษทั : บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107535000265 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่บรกิารอนิเทอรเ์น็ต

ความเรว็สงู และบรกิารดจิทิลัคอนเทนต์ 
ท่ีตัง้บริษทั : อาคารเอไอเอส ทาวเวอร ์1, 414 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กทม. 
ทุนจดทะเบียน : 4,997,459,800.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,997,459,800 หุน้  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (ณ วนัที ่10 ตุลาคม 2560) 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 2,973,095,330.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,973,095,330 หุ้น 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (ณ วนัที ่10 ตุลาคม 2560) 
 

2. ประวติัความเป็นมา 
 บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) หรอื เอไอเอส (“ADVANC”) เริม่แรกจดทะเบยีนก่อตัง้เป็น  
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั เมื่อวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2529 และไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อ 5 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ปจัจุบนัเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” ด้วยการด าเนิน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ บริการ 
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู และบรกิารดจิทิลั คอนเทนต์ เอไอเอสให้บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่า
เป็นระยะเวลา 26 ปีและเป็นผูน้ าธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีด่ว้ยส่วนแบ่งทางการตลาดเชงิรายไดท้ีร่อ้ยละ  48 ใหบ้รกิาร
ลกูคา้จ านวนกว่า 40.5 ลา้นราย และมโีครงขา่ยทัง้ 4G/3G/2G ครอบคลุมรอ้ยละ 98 ของประชากรไทย ในปีทีผ่่านมา 
 
3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ธุรกจิหลกัของเอไอเอส สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 สว่นดงัต่อไปนี้  
 
1. ธรุกิจให้บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 
ปจัจุบนั เอไอเอสไดใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีบ่นคลื่นความถีย่่าน 2.1 กกิะเฮริตซ ์1800 เมกะเฮริตซ ์และ 900 

เมกะเฮริตซ ์โดยใหบ้รกิารทัง้เทคโนโลย ี2G 3G และ 4G ทัง้หมดนี้ พรอ้มรองรบัลูกคา้รวมกว่า 41 ลา้นราย โดยเป็น
ลูกคา้ ระบบเตมิเงนิประมาณ 34.6 ลา้นราย และมลีูกคา้ระบบรายเดอืนประมาณ 6.4 ลา้นราย ในปี 2559 เอไอเอสได้
ขยายสถานี ฐาน 3G ไปทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้กว่า 51,200 สถานี ครอบคลุมรอ้ยละ 98 ของประชากร และสถานีฐาน 4G 
มจีานวน 42,100 สถานี ครอบคลุมรอ้ยละ 98 ของประชากร  

ระบบเติมเงิน ลูกค้าสามารถเลอืกเตมิเงนิผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ผ่าน เอไอเอสชอ็ป mPAY ธนาคาร 
เครื่องเอทเีอ็ม ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ เพื่อให้มเีงินคงอยู่ในระบบ จากนัน้จึงสามารถใช้บริการโดยเลือกจากแพ็กเกจที่
หลากหลาย ภายใต้ แบรนด์เอไอเอส วนัทูคอล! เพื่อให้ตรงตามลกัษณะการใช้งานมากที่สุด โดยทัว่ไปแล้ว เมื่อจด
ทะเบยีนซมิ ลูกค้าจะเลอืก แพค็เกจหลกัซึ่งมทีัง้แบบรวมการใชง้านโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต ซึง่มกัจะรวมบรกิาร AIS 
Wi-Fi ไวด้ว้ย หรอืแพค็เกจ NET SIM ทีใ่หบ้รกิารเฉพาะอนิเทอรเ์น็ตซึง่ไดร้บัความนิยมเพื่อนาไปใชก้บัอุปกรณ์อื่นๆ ที่
ต้องการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเท่านัน้เช่น แทบ็เลต็ หรอืแบบสุดทา้ยคอื แบบใชง้านโทรศพัทเ์พยีงอย่างเดยีว ที่มอีตัราค่า
โทรแตกต่างกนัไปทัง้ในเครอืข่ายและ นอกเครอืข่ายเอไอเอส และนอกจากนี้ยงัมรีูปแบบค่าโทรราคาพเิศษสา  หรบัผู้
บกพร่องทางการไดย้นิและทางสายตา  

https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
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ระบบรายเดือน เป็นรปูแบบทีล่กูคา้ใชบ้รกิารก่อนแลว้จงึชาระค่าใชจ้่ายเมื่อสิน้สดุรอบการใช ้โดยสามารถเลอืก 
แพค็เกจที่สามารถแบ่งประเภทไดเ้ช่นเดยีวกบัระบบเตมิเงนิ แบบรวมการใชง้านโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต ซึง่มบีรกิาร 
AIS Wi-Fi รวมอยู่หรอืรปูแบบการใชบ้รกิารเฉพาะอนิเทอรเ์น็ต หรอืรปูแบบการใชง้านโทรศพัทเ์พยีงอย่างเดยีว ลูกคา้ใน
ระบบราย เดอืนมแีพค็เกจการใชง้านใหเ้ลอืกอย่างหลากหลายเช่นเดยีวกนั แต่จะมขีอ้แตกต่างจากระบบเตมิเงนิคอืการ
ชาระเงนิหลงั รอบการใชบ้รกิารในแต่ละเดอืน ซึง่เป็นสิง่ทีล่กูคา้จานวนมาก พงึพอใจกบัความสะดวกสบายในแง่นี้  
 

2. ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง  
เอไอเอสไดใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้นความเรว็สงู ภายใตแ้บรนด ์“เอไอเอส ไฟเบอร”์ โดยใหบ้รกิารบรอดแบนด ์

อนิเทอรเ์น็ตผ่านโครงขา่ยใยแกว้นาแสงอย่างเตม็รปูแบบ เขา้ตรงสู่บา้น (FTTH) และอาคาร (FTTB) ดว้ยความมุ่งมัน่ใน 
การเป็นผูน้าดา้น Digital Home Service Infrastructure และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่าง เตม็
ประสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นความเรว็และความเสถยีรในการใชง้าน โดยมาพรอ้ม AIS PLAYBOX กล่องทวีอีนิเทอรเ์น็ตที่
ช่วย สรา้งความบนัเทงิไดอ้ย่างครบครนั  

ในปี 2559 เอไอเอสมีผู้ใช้บริการ 301,500 ราย ด้วยพื้นที่บริการครอบคลุม 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสมีา เชียงใหม่ ภูเก็ต 
พระนครศรอียุธยา ระยอง อุบลราชธานี บุรรีมัย์ หนองคาย เชยีงราย พษิณุโลก สุราษฎร์ธานี สงขลา สระบุร ีสุรนิทร ์
ราชบุรี สกลนคร มหาสารคาม นราธิวาส และนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นผู้ให้บริการหลักในตลาด
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูภายในระยะเวลา 3 ปี  

แพค็เกจของเอไอเอสไฟเบอรท์ีใ่ห้ลูกคา้เลอืกใช้บริการ แบ่งเป็น 3 ประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารที ่แตกต่างกนั ไดแ้ก่  

แพก็เกจ PowerHome เหมาะส าหรบัการใชง้านตามบา้นทัว่ไป มาพรอ้มกบัความเรว็ในการอพัโหลดทีส่งู ทา
ใหผู้ใ้ชง้าน สามารถท่องโลกออนไลน์ โซเชยีลมเีดยี เกมสอ์อนไลน์ อพัโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพ รวมถงึการดูวดิโีอ
สตรมีมิง่และ อพัโหลดคลปิหรอืด ูYouTube ไดอ้ย่างไม่ตดิขดั  

แพก็เกจ PowerPRO เหมาะสาหรบัการใชง้านตามบา้น หรอืองคก์รขนาดเลก็ ทีต่้องการความพเิศษของช่อง
ทางผ่าน โครงขา่ยทีม่อีตัราการแชรต์ ่า เพิม่ศกัยภาพในการทางาน ไม่ตดิขดัแมใ้นช่วงทีม่ผีู้ใชบ้รกิารจานวนมาก รวมถงึ 
ช่องทางการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตต่างประเทศดว้ยแบนดว์ดิธท์ีม่ากกว่าเพื่อการเชื่อมต่อทีร่วดเรว็  

แพก็เกจ PowerBiz เหมาะสาหรบัการใชง้านในระดบัองคก์ร สามารถตอบโจทยท์างธุรกจิไดอ้ย่างหลากหลาย 
มจีุดเด่น เท่ากบัมกีารใหบ้รกิารไอพสีาหรบัการติดตัง้เซริฟ์เวอรแ์ละสามารถใชบ้รกิารเชงิธุรกจิต่างๆ ผ่านอนิเทอรเ์น็ต
ความเรว็สูง ระดบัองค์กร เช่น การประชุมผ่านวดิโีอคุณภาพระดบั Full HD และไดร้บับรกิารหลงัการขายทีร่วดเรว็ 
เพื่อใหธุ้รกจิ สามารถดาเนินต่อไปไดโ้ดยไม่ตดิขดั  

นอกจากนี้ในช่วงปีทีผ่่านมายงัไดข้ยายกลุ่มฐานลกูคา้ดงัต่อไปนี้ 
เน็ตหอ  เอไอเอสไฟเบอรเ์ปิดให้บรกิาร “เน็ตหอ โดยเอไอเอสไฟเบอร์” มติใิหม่ของอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง

แบบเติมเงิน ครัง้แรกของไทย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่พักอาศัยตามหอพักบริเวณรอบ
มหาวทิยาลยั  

การร่วมมือกบัผู้พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอสไฟเบอร์จบัมอืร่วมกนักบัผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์หลาย
โครงการ เช่น บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี้ เพอรเ์ฟค จากดั (มหาชน) บรษิทัเอน็.ซ.ี เฮา้สซ์ิง่ จากดั บรษิทั ดเีวล แกรนด ์แอส
เสท จากดั และบรษิัทมัน่คงเคหะการ จากดั (มหาชน) เพื่อ วางโครงข่ายอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้ผู้พกัอาศยั
สามารถใชง้านไดท้นัททีีเ่ขา้อยู่ในโครงการ 
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3. ธรุกิจดิจิทลัคอนเทนต ์ 
นอกจากการพฒันาคุณภาพเครือข่ายเพื่อรองรบัการใช้งานของลูกค้าแล้ว อกีสิง่ที่เอไอเอสได้พฒันามาโดย

ตลอด คอื บรกิารเสรมิทีท่าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารไดน้อกเหนือจากการรบัสายเขา้หรอืโทรออก ซึง่เป็นสิง่ทีท่าให้
เอไอเอสเป็ น ผู้นาในการใหบ้รกิารเสรมิมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นบรกิารเสยีงเพลงรอสาย (Calling Melody) บรกิาร
หนงัสอือเิลคทรอนิคส ์(E-Book) และบรกิารเสรมิอื่นๆ ทีไ่ดร้่วมทากบัพนัธมติรทางธุรกจิจนทาใหต้ลาดบรกิารเสริมมกีาร
เตบิโตมาโดยล าดบั ในปจัจุบนั เครอืขา่ยมปีระสทิธภิาพสงูขึน้สามารถรองรบัเทคโนโลยทีีด่ยีิง่ขึน้ทัง้ 3G 4G และ Super 
Wi-Fi อกีทัง้การใช ้งานสมารท์โฟนกข็ยายตวัเพิม่มากขึน้เอไอเอสจงึพฒันาบรกิารในแบบดจิทิลัและดจิทิลัคอนเทนต์เพื่อ
ตอบสนองรปูแบบการ ใชช้วีติของผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้โดยเน้นไปที ่5 แกนหลกัทีจ่ะสามารถตอบโจทยค์วามต้องการของ
ลกูคา้ในยุคปจัจุบนัได ้ครอบคลุมยิง่ขึน้ไดแ้ก่ วดิโีอ เกม ธุรกรรมทางการเงนิผ่านมอืถอื คลาวด ์และการเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ (Machine-to- Machine หรอื M2M)  
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4. รายช่ือคณะกรรมการ 
 ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560 ADVANC มคีณะกรรมการบรษิทัจ านวน 11 ท่าน โดยมรีายชื่อดงันี้ 

 ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นาย กานต ์ตระกลูฮุน ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2.  นาย แอเลน ลวิ ยง เคยีง ประธานกรรมการบรหิาร 
3.  นาย สมชยั เลศิสทุธวิงค ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4.  นาย สมประสงค ์บญุยะชยั รองประธานกรรมการ 
5.  น.ส. จนี โล เงีย้บ จง กรรมการ 
6.  นาย สตเีฟน มลิเลอร ์ กรรมการ 
7.  นาย ฮุย เวง็ ชอง กรรมการ 
8.  นาย ไกรฤทธิ ์อุชุกานนทช์ยั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9.  นาย สรุศกัดิ ์วาจาสทิธิ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10.  นาย ประสณัห ์เชือ้พานิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
11.  นาย เฆรารโ์ด ซ.ี จเูนียร ์อบลาซา กรรมการอสิระ 
ท่ีมา : www.set.or.th  
 

5. โครงสรา้งผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560 ADVANC มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดงันี้ 

 ช่ือ - นามสกลุ หุ้น รอ้ยละ 
1.  บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  1,202,712,000  40.45 

2.  
SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE 
LTD. 

 693,359,000  23.32 

3.  บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั  149,850,387  5.04 
4.  LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED  100,370,100  3.38 
5.  ส านกังานประกนัสงัคม  72,026,900  2.42 
6.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  39,847,498  1.34 
7.  CHASE NOMINEES LIMITED  36,963,717  1.24 
8.  THE BANK OF NEW YORK MELLON  30,832,000  1.04 

9.  
STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 

 26,540,300  0.89 

10.  GIC PRIVATE LIMITED  20,065,037  0.67 
11.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  19,682,415  0.66 
ท่ีมา : www.set.or.th 
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6. งบการเงิน 
6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2560 

(สอบทาน) 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         
สินทรพัยห์มุนเวียน         
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 14,258,066 11.28 9,864,913 5.43 11,226,141 4.07  9,525,649  3.39 
เงนิฝากธนาคารทีส่ามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 3,709,328 2.94 4,447,280 2.45 2,963,183 1.08  2,725,609  0.97 
เงนิลงทนุระยะสัน้ 1,542,449 1.22 304,674 0.17 - -   
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 14,545,609 11.51 16,388,529 9.01 14,116,309 5.12   
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 95,000 0.08 - - - -  14,875,867  5.29 
สนิคา้คงเหลอื 2,519,497 1.99 5,059,252 2.78 3,085,252 1.12  4,346,762  1.54 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,288,943 1.02 1,942,221 1.07 508,454 0.18  503,197  0.18 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 37,958,892 30.04 38,006,869 20.91 31,899,339 11.57  31,977,084  11.37 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม - - - - 24,235 0.01  30,585  0.01 
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ - - - - 14,662 0.01  59,062  0.02 
เงนิลงทนุระยะยาวอื่น 58,399 0.05 58,399 0.03 59,399 0.02  59,399  0.02 
ลูกหนี้ตามสญัญาแลกเปลีย่นและสญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า 568,881 0.45 795,449 0.44 577,660 0.21 - - 
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 60,702,587 48.04 84,291,103 46.37 118,271,443 42.9  129,013,608  45.86 
สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 8,738,039 6.92 - - - - - - 
ค่าความนยิม 34,931 0.03 34,931 0.02 34,931 0.01  34,931  0.01 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีโ่ทรคมนาคม 12,624,410 9.99 51,790,574 28.49 115,378,418 41.85  111,483,271  39.62 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 2,504,683 1.98 3,192,332 1.76 4,099,208 1.49  4,338,027  1.54 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 1,441,856 1.14 1,251,588 0.69 2,617,832 0.95  2,660,024  0.95 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,717,885 1.36 2,340,028 1.29 2,693,224 0.98  1,694,426  0.60 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 88,391,671 69.96 143,754,404 79.09 243,771,012 88.43  249,373,333  88.63 
รวมสินทรพัย ์ 126,350,563 100.00 181,761,273 100.00 275,670,351 100.00  281,350,417  100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2560 

(สอบทาน) 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสิน         

หน้ีสินหมนุเวียน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 8,500,000 4.68 9,200,000 3.34  9,000,000  3.20 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 23,092,055 18.27 27,750,538 15.26 34,292,055 12.44  30,801,025  10.95 
ส่วนของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,571,631 2.04 4,355,627 2.4 2,484,704 0.9  4,159,757  1.48 
ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีโ่ทรคมนาคมทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,656,250 2.89 - - 10,017,157 3.63  10,141,609  3.60 
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจา่ย 5,130,157 4.06 5,364,085 2.95 5,360,787 1.95  5,361,820  1.91 
รายไดร้บัลว่งหน้า-ค่าบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 2,183,175 1.73 2,331,763 1.28 3,208,043 1.16  3,529,154  1.25 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 3,709,328 2.94 4,447,280 2.45 2,963,183 1.08  2,725,609  0.97 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 2,195,546 1.74 4,761,208 2.62 1,756,301 0.63  2,606,867  0.93 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 367,976 0.29 22,792 0.01 45,799 0.02  14,395  0.01 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 42,906,118 33.96 57,533,293 31.65 69,328,029 25.15  68,340,236  24.29 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน        0.00 
หนี้สนิระยะยาว 34,478,291 27.29 52,576,667 28.93 87,273,400 31.66  90,543,063  32.18 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,499,743 1.19 2,293,784 1.26 2,554,403 0.93  2,697,014  0.96 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีโ่ทรคมนาคมคา้งจา่ย - - 19,902,471 10.95 72,180,038 26.18  73,059,541  25.97 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 601,656 0.47 962,076 0.53 1,626,147 0.59  1,864,908  0.66 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,579,690 28.95 75,734,998 41.67 163,633,988 59.36  168,164,526  59.77 
รวมหน้ีสิน 79,485,808 62.91 133,268,291 73.32 232,962,017 84.51  236,504,762  84.06 
         
ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุทีอ่อกจ าหน่ายและช าระแลว้เตม็มลูคา่ 2,973,095 2.35 2,973,095 1.64 2,973,095 1.08     2,973,095  1.06 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 22,372,276 17.71 22,372,276 12.31 22,388,093 8.12    22,418,588  7.97 
ก าไรสะสม         

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 500,000 0.4 500,000 0.27 500,000 0.18        500,000  0.18 
ยงัไมจ่ดัสรร 20,710,295 16.39 22,313,204 12.28 16,471,015 5.97    18,624,177  6.62 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2560 

(สอบทาน) 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 194,732 0.15 217,757 0.12 236,680 0.09        224,170  0.08 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 46,750,398 37 48,376,332 26.62 42,568,883 15.44  44,740,030  15.90 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 114,357 0.09 116,650 0.06 139,451 0.05  105,625  0.04 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,864,755 37.09 48,492,982 26.68 42,708,334 15.49  44,845,655  15.94 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 126,350,563 100 181,761,273 100 275,670,351 100  281,350,417  100.00 

 
6.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายได้           
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและใหเ้ชา่อปุกรณ์ 125,396,923 83.97 127,414,763 82.06 128,226,137 84.28 63,189,479  85.70 65,671,575  84.26  
รายไดจ้ากการขาย 23,331,862 15.63 27,798,086 17.90 23,923,730 15.72 10,545,194  14.30 12,264,984  15.74  
รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 600,262 0.40 63,591 0.04 - - - - - -    
รวมรายได้ 149,329,047 100.00 155,276,440 100.00 152,149,867 100.00 73,734,673  100.00 77,936,559 100.00  
ต้นทุน           
ตน้ทนุการใหบ้รกิารและใหเ้ชา่อปุกรณ์ 45,206,190 30.28 50,020,302 32.21 58,069,918 38.17 26,702,073  36.21 32,774,851  42.05  
กลบัรายการ (ค่าใชจ้า่ย) ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี  - - - - - 6,466  0.01 1,033  0.00  
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 14,593,802 9.77 6,716,228 4.33 3,989 - - - - - 
ตน้ทนุขาย 23,148,016 15.5 28,018,892 18.04 24,917,977 16.38 10,448,621  14.17 12,850,427  16.49  
ตน้ทนุค่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 600,262 0.40 63,591 0.04 - - - - - - 
รวมต้นทุน 83,548,270 55.95 84,819,013 54.62 82,991,884 54.55 37,144,228  50.38 45,626,311  58.54  
ก าไรขัน้ต้น 65,780,777 44.05 70,457,427 45.38 69,157,983 45.45 36,590,445 49.62 32,310,248 41.46  
ค่าใชจ้า่ยในการขาย 6,219,706 4.17 6,900,983 4.44 16,012,373 10.52 8,196,887 11.12 5,026,073 6.45  
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 12,640,674 8.46 13,190,402 8.5 13,763,455 9.05 6,357,861 8.62 7,114,088 9.13  
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งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รวมค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร 18,860,380 12.63 20,091,385 12.94 29,775,828 19.57 14,554,748 19.74 1,2140,161 15.58  
           
ก าไรจากการขายการให้บริการและก าไรให้เช่า
อปุกรณ์ 

46,920,397 31.42 50,366,042 32.44 39,382,155 25.88 22,035,697  29.89 20,170,087 25.88  

รายไดจ้ากการลงทนุ 370,107 0.25 291,108 0.19 203,951 0.13 97,552 0.13 85,051 0.11  
รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น 329,786 0.22 447,705 0.29 364,176 0.24 196,316 0.27 294,067 0.38  
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและ
การรว่มคา้ 

(3,625) - (10,875) (0.01) 23,897 0.02 10,411 0.01 5,751 0.01  

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ (11,973) (0.01) - - - - - - - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา–สุทธ ิ 188,934 0.13 228,780 0.15 277,161 0.18 203,743  0.28 162,241 0.21  
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (183,866) (0.13) (209,178) (0.14) (150,257) (0.1)  (70,731) (0.10) (82,399)  (0.11) 
ตน้ทนุทางการเงนิ -1,526,870 -1.02 -1,959,563 -1.26 -4,236,139 -2.78  (1,593,731) -2.16 -2,616,978  (3.36) 
           
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 46,082,890 30.86 49,154,019 31.66 35,864,944 23.57 20,879,257 28.32 18,017,820 23.12  
ภาษเีงนิได ้ (10,079,717) (6.75) (9,999,167) (6.44) (5,175,300) (3.40) (3,210,542) (4.35) (3,110,503)  (3.99) 
           
ก าไรส าหรบัปี 36,003,173 24.11 39,154,852 25.22 30,689,644 20.17 17,668,715 23.96 14,907,317 19.13  
           
ส่วนของก าไร:                                        
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 36,033,165 24.13 39,152,410 25.21 30,666,538 20.15 17,669,049 23.96 14,907,715 19.13  
ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (29,992) (0.02) 2,442 0.01 23,106 0.02 (334) 0.00 (398)  (0.00) 
ก าไรส าหรบัปี 36,003,173 24.11 39,154,852 25.22 30,689,644 20.17 17,668,715 23.96 14,907,317 19.13  
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6.3 งบกระแสเงินสด 

งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรส าหรบัปี                    36,003,173                    39,154,852                    30,689,644                    17,668,715                    14,907,317  
รายการปรบัปรงุ       

 ค่าเสื่อมราคา                      6,224,631                    10,153,064                    15,464,345                      6,664,805                      9,962,130  
 ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน                    12,697,121                    10,342,114                      6,202,968                      1,912,570                      4,286,379  
 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์                         11,973   -   -   -  - 
 รายไดจ้ากการลงทนุ                       (370,107)                      (291,108)                      (203,951)                        (97,552)                        (85,051) 
 ตน้ทนุทางการเงนิ                      1,526,870                      1,959,563                      4,236,139                      1,593,731                      2,616,978  
 หนี้สงสยัจะสูญและหนี้สูญ                      1,240,097                      1,315,294                      1,537,700                        603,810                      1,090,500  
 การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์                         18,922                          30,661                          34,741                          17,940                          17,985  
 ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั การลดมลูค่าของสนิคา้ และตดั

จ าหน่ายสนิคา้  
                        60,997                        206,635                        301,549                        195,003                       (336,998) 

 ขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์                       864,997                        302,482                          23,070   -  - 
 ค่าเผื่ออปุกรณ์ทีย่กเลกิการใชง้าน   -   -                        135,773                                -                          341,821  
 ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์                               (396)                        (35,094) 
 (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้

จรงิ 
                        19,719                          25,736                         (29,634)                       134,778                          56,784  

 ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม
และการรว่มคา้  

                          3,625                          10,875                         (23,897)                        (10,411)                          (5,751) 

 ภาษเีงนิได ้                   10,079,717                      9,999,167                      5,175,300                      3,210,542                      3,110,503  
 เงินสดได้มาจากการด าเนินงานก่อนการ

เปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน  
                       68,381,735                         73,209,335                         63,543,747                         31,893,535                         35,927,503  

 การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน  

     

 เงนิฝากธนาคารทีส่ามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ                          71,813                       (737,952)                     1,484,097                        939,596                        237,574  
      ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น                     (1,403,349)                    (2,046,091)                       731,904                        849,734                     (1,876,658) 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

 สนิคา้คงเหลอื                        284,438                     (2,714,490)                     1,672,451                     (2,310,795)                      (924,512) 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น                       (156,062)                      (146,712)                     1,022,641                       (405,712)                         45,759  
 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น                       (568,973)                      (622,142)                           2,601                        335,878                      1,063,033  
 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น                      2,411,269                      2,018,695                      3,289,463                      1,513,253                     (2,047,344) 
 ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจา่ย                      1,595,407                        233,928                           (3,298)                          (2,024)                           1,033  
 รายไดค้่าบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่บัลว่งหน้า                        583,511                        148,588                        876,280                        462,978                        321,111  
 เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้                        723,400                        737,952                     (1,484,097)                      (939,596)                      (237,574) 
 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น                        190,895                       (344,346)                         23,006                          65,224                         (31,403) 
 (เจา้หนี้) ลูกหนี้ตามสญัญาแลกเปลีย่นและสญัญา

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า  
                       (24,199)                         90,217                        102,801                         (14,292)                         36,209  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น                          84,478                          97,008                        276,108                        132,487                        109,480  
เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน                    72,174,363                    69,923,990                    71,537,704                    32,520,266                    32,624,211  
จา่ยภาษเีงนิได ้                    (9,353,965)                    (8,294,588)                    (9,902,247)                    (5,677,637)                    (2,366,364) 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน                    62,820,398                    61,629,402                    61,635,457                    26,842,629                    30,257,847  
      
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

รบัดอกเบีย้                           100,577                          82,188  
ซือ้ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น                   (31,731,849)                  (32,107,980)                  (47,554,102)                  (23,794,870)                  (22,842,901) 
จ าหน่ายอปุกรณ์                          27,410                          22,120                          17,398                          15,013                            8,621  
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให้

ด าเนินการ  
                     (830,273)                      (146,548)  -  

 -  - 

จา่ยช าระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีโ่ทรคมนาคม                     (3,656,250)                  (24,159,783)                    (8,069,267)                    (8,067,738)                               -    
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

(เพิม่ขึน้) สุทธลิดลง  
                       (95,000)                         95,000   -  

 -  - 

ลงทนุเพิม่ในบรษิทัย่อยบรษิทัรว่มและการรว่มคา้                           (3,625)                        (10,875)                        (15,000)                               -                           (45,000) 
เงนิลงทนุอื่น(เพิม่ขึน้)ลดลง สุทธ ิ                         82,882                      1,230,043                        303,674                        269,800                                -    
รบัเงนิปนัผล                          10,000                          40,000   -   -  - 
รบัดอกเบีย้                        372,803                        282,277                        215,750   -  - 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี/งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2559 

 (สอบทาน) 
30 มิถนุายน 2560 

 (สอบทาน) 
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงินสดสทุธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน                        (35,823,902)                       (54,755,746)                       (55,101,547)                       (31,477,218)                       (22,797,092) 
      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

จา่ยดอกเบีย้   (1,229,812)  (1,612,269)  (2,568,103)  (1,136,864)  (1,492,961) 
จา่ยตน้ทนุทางการเงนิอื่น   (124,186)  (178,230)  (201,233)  (135,598)  (38,450) 
จา่ยช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ   (35,511)  (42,625)  (47,304)  (23,595)  (24,295) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

สุทธ ิ 
 (4,000,000)  8,500,000   700,000   2,690,000   (200,000) 

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิระยะยาว   21,600,400   21,500,000   41,153,737   29,000,000   6,653,737  
จา่ยช าระหนี้สนิระยะยาว   (5,370,463)  (2,392,023)  (7,699,136)  (4,896,631)  (1,293,830) 
การไดม้าซึง่สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม   (2)  -   -    
จา่ยเงนิปนัผล   (35,052,353)  (37,042,102)  (36,508,870)  (19,294,953)  (12,754,553) 

เงินสดสทุธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน   (24,211,927)  (11,267,249)  (5,170,909)  6,202,359   (9,150,352) 
      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ  2,784,569   (4,393,593)  1,363,001   1,564,351   (1,700,492) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณวนัที ่1 มกราคม   11,473,121   14,258,066   9,864,913   9,864,913   11,226,141  
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ   376   440   (1,773)  (3,419)  (10,895) 
      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  

 14,258,066   9,864,913   11,226,141   11,429,264   9,525,649  
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6.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

 
 

หน่วย 
งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.88 0.66 0.46 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  เท่า 0.61 0.37 0.33 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 1.46 1.07 0.89 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 13.26 13.23 12.27 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 27 27 29 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 8.6 7.39 6.12 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 42 49 59 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ เท่า 5.79 5.94 5.17 
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 62 61 70 
วงจรเงนิสด วนั 7 15 19 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก าไรขัน้ตน้ % 44.05% 45.38% 45.45% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 31.42% 32.44% 25.88% 
อตัราก าไรอื่น  % 0.47% 0.48% 0.37% 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร % 57.54% 13.65% 16.59% 
อตัราก าไรสุทธ ิ % 24.13% 25.21% 20.16% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เฉลีย่  % 77.69% 82.12% 67.25% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ณวนัสิน้งวด % 76.89% 80.74% 71.80% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธาพนารด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 30.23% 25.41% 13.41% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 55.20% 49.12% 29.23% 
อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.25 1.01 0.67 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางารเงิน (Financial Policy Ratio)     
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.7 2.75 5.45 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 32.79 28.27 13.9 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 13.28 3.87 3.35 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล  % 99.01% 98.64% 97.72% 

 
7. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
7.1 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
7.1.1 รายได้ 

รายได้จากการให้บริการ(ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) ณ สิน้ไตรมาส 2/2560  เท่ากบั 32,153 ลา้น บาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.6 จากปีก่อน และร้อยละ 2.5 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่แลว้ จากการ ขยายตวัของผูใ้ชบ้รกิารระบบราย
เดอืน รวมไปถงึผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอส ไฟเบอร ์ทีเ่ตบิโตขึน้ ทัง้นี้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารมอืถอืเพยีงอย่างเดยีว เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.6 จากปีทีแ่ลว้ และรอ้ยละ 1.9 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา เนื่องจากการใชง้าน อนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอืทีย่งัคง
เตบิโต  

รายได้จากการโทร ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 11,080 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14 จากปีก่อน และรอ้ยละ 
3.1 จากไตรมาสทีแ่ลว้ จากการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีท่ดแทนการโทร  
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รายได้จากการให้บริการข้อมูล ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 18,701 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 จากปี
ก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.2 จากไตรมาสทีแ่ลว้ จากจ านวนผูใ้ช ้4G ที ่เพิม่สงูขึน้เป็นรอ้ยละ 39 ของฐานลูกคา้รวม และ
การบรโิภคคอนเทนตว์ดิโีอ สตรมีมิง่ทีม่ากขึน้  

รายได้จากธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ณ สิน้ไตรมาส 2/2560  เท่ากบั 738 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 404 
จากปีก่อน และเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 34 จากไตรมาสทีผ่่านมา ท าใหส้ดัส่วนรายไดข้องธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูเพิม่ขึน้
เป็นรอ้ยละ 2.3 ของรายได ้จากการใหบ้รกิาร โดยมผีูใ้ชบ้รกิารในไตรมาสนี้เท่ากบั 445,900 ราย เพิม่ขึน้ 72,000 ราย 
ซึง่ตัง้แต่ต้นปีทีผ่่านมา บรษิทัได้มุ่งเน้นเพิม่ฐาน ลูกคา้ทีต่้องการใชง้านเทคโนโลยไีฟเบอร ์และลดแคมเปญลดราคาลง
สง่ผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่รายเดอืน มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่องจาก 510 บาท ในไตรมาส 4/2559 เป็น 541 บาท ในไตรมาส 
1/2560 และ 600 บาท ในไตรมาส 2/2560  

รายได้จากบริการต่างประเทศและรายได้อ่ืนๆ ณ สิน้ไตรมาส 2/2560  เท่ากบั 1,634 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย
ละ 0.9 จากปีทีแ่ลว้ แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2 จากไตรมาสทีผ่่านมา รายไดจ้ากการขายซมิและโทรศพัท ์เท่ากบั 5,858 ลา้น
บาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่แล้ว จากยอดขายโทรศพัท์มอืถือระดบัราคาปานกลางและระดบัราคาสูง ที่เพิ่มขึ้น 
อย่างไรกต็าม รายไดจ้ากการขายซมิและโทรศพัทล์ดลงรอ้ยละ 8.6 จาก ไตรมาสทีผ่่านมาจากปจัจยัเรื่องฤดูกาล โดยมี
อตัราก าไรจากการขายโทรศพัท ์เท่ากบัรอ้ยละ -2.7 ในไตรมาสนี้เทยีบกบัรอ้ยละ 2.3 ในไตรมาส 2/2559 และรอ้ยละ -
6.7 ใน ไตรมาสทีผ่่านมา  

รายได้จากค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสุทธิ(Net IC) ณ สิน้ไตรมาส 2 2560  เท่ากบั 60 ลา้นบาท ลดลงจาก 85 
ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 ส่วนหนึ่งเกดิจากการปรบัอตัราค่าเชื่อมโยง โครงข่ายลงในเดอืนมกราคม 2560 อย่างไรก็
ตาม รายไดจ้ากค่าเชื่อมโยง โครงขา่ยสทุธเิพิม่ขึน้จาก 34 ลา้นบาท ในไตรมาสทีผ่่านมา 

 
7.1.2 ต้นทุน 

ต้นทุนการให้บริการ(ไม่รวมคา่เชื่อมโยงโครงขา่ย) ณ สิน้ไตรมาส 2 2560  เท่ากบั 15,512 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 37.0 จากปีทีผ่่านมา และรอ้ยละ 2.0 จากไตรมาสก่อน จากค่าเสือ่มราคาและ ค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ ชดเชยกบั
ตน้ทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีล่ดลง  

ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 1,654 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 26.0 จากปี ที่
แลว้ และรอ้ยละ 8.9 จากไตรมาสทีผ่่านมา โดยในไตรมาสนี้ตน้ทุน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคดิเป็นรอ้ยละ 5.1 ของ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไม่ รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) ลดลงจากรอ้ยละ 7.4 ในไตรมาสที ่2/2559 และรอ้ยละ 5.8 ใน
ไตรมาสทีผ่่านมา โดยตัง้แต่วนัที ่30 พฤษภาคม 2560 กสทช. ไดป้ระกาศลดอตัราค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการบรกิาร
โทรคมนาคม พืน้ฐานและบรกิารเพื่อสงัคมโดยทัว่ถงึ (USO) เหลอืรอ้ยละ 2.50 ของรายได ้สทุธ ิจากเดมิรอ้ยละ 3.75 
สง่ผลใหต้น้ทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวม เปลีย่นแปลงจากรอ้ยละ 5.25 เป็นรอ้ยละ 4 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 7,218 ลา้บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 64.0 จากปี ที่
ผ่านมา จากการลงทุนโครงขา่ย 4G รวมถงึค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาต คลื่นความถี ่900 เมกะเฮริตซ ์ทีไ่ดร้บัมาเมื่อสิน้
เดอืนมถุินายน 2559 หากเทยีบกบัไตรมาสก่อน ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.0 จากการลงทุนเพื่อ
ขยายความจุโครงขา่ย 4G อย่างต่อเนื่อง  

ต้นทุนโครงข่าย ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 4,973 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 59.0 จากปีทีผ่า่นมา จาก 
ค่าใชจ้่ายการเป็นพนัธมติรกบัทโีอทจี านวน 2,375 ลา้นบาท (ไมม่ ีค่าใชจ้า่ยนี้ในครึง่ปีแรกของปี 2559) แต่เมื่อเทยีบกบั
ไตรมาสทีผ่่านมา ตน้ทุนโครงขา่ยลดลงรอ้ยละ 1.4% 

ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ เท่ากบั 1,668 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.7 จากปีที ่ผ่านมา และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.5 
จากไตรมาสทีแ่ลว้ โดยสว่นใหญ่เป็นค่าคอนเทนต ์
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7.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เทา่กบั 6,701 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.7 จากปี ที่

ผ่านมา จากค่าใชจ้่ายในการบรหิารและการตัง้ส ารองหนี้สญูทีเ่พิม่ขึน้ หาก เทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิารเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 23.0 จาก การท าแคมเปญสว่นลดค่าเครื่องโทรศพัทแ์ละค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่เพิม่ขึน้  

ค่าใช้จ่ายการตลาด ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 2,869 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 8.1 จากปีทีผ่่านมา แต่
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33 จากไตรมาสทีแ่ลว้ ซึง่ในไตรมาสนี้ เอไอเอสเน้นการท าแคมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศพัทส์ าหรบักลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารรายเดอืน และ กลุ่มลกูคา้ทีย่า้ยจากระบบเตมิเงนิมาเป็นระบบรายเดอืน ซึง่ถอืเป็นกลุ่ม ลกูคา้ทีม่คีุณภาพ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ณ สิน้ไตรมาส 2/2560  เท่ากบั 3,152 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากปีก่อน จาก
ค่าใชจ้่ายพนกังานและตน้ทุนเกีย่วกบัธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู ทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
19 เทยีบกบัไตรมาส ก่อน จากฐานค่าใชจ้่ายในไตรมาสก่อนทีต่ ่าจากการปรบับนัทกึค่าใชจ้่าย พนักงาน และไตรมาสนี้มี
การตัง้ประมาณการค่าเผื่อโทรศพัทล์า้สมยัที ่เพิม่ขึน้  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 114 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 จากปี ที่
ผ่านมา และรอ้ยละ 3.7 จากไตรมาสทีผ่่านมา จากการขยายเอไอเอสชอ็ป  

ค่าใช้จ่ายการตัง้ส ารองหน้ีสูญ ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 565 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 77 จากปีที ่ผ่าน
มา และรอ้ยละ 7.6 จากไตรมาสก่อน จากฐานลกูคา้โทรศพัทม์อืถอืระบบรายเดอืนและลกูคา้เอไอเอส ไฟเบอรท์ีเ่ตบิโต ท 
าใหใ้นไตรมาสนี้ ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สญูต่อรายไดจ้ากระบบรายเดอืนเท่ากบัรอ้ยละ 4.4 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3.1 ใน
ไตรมาส 2/2559 แต่ลดลงจากรอ้ยละ 4.5 ในไตรมาส 1/2560 

 
7.1.4 ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 2/2560 เท่ากับ 1,324 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยรอตัดบัญชีที่เกิดจาก 
ใบอนุญาตคลื่นความถีป่ระมาณ 500 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 57% จากปีทีผ่่านมา และ 2.4% จากไตรมาสก่อน จากหนี้สนิทีม่ี
ภาระดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ 

 
7.1.5 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เท่ากบั 12 ลา้นบาท ลดลงจาก 179 ลา้นบาทใน ไตรมาส 
2/2559 และ 150 ลา้นบาท ในไตรมาสทีผ่่านมา โดยบรษิทัมนีโยบาย ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นส าหรบั
ค่าใชจ้่ายและเงนิกูย้มืในเงนิ สกุลต่างประเทศ 

 
7.1.6 ก าไร 

EBITDA ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 ค่อนขา้งทรงตวัเท่ากบั 17,108 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.6 เทยีบกบัปีก่อน แต่ลดลง
รอ้ยละ 1.4 เทยีบกบัไตรมาสก่อน ซึง่โดยรวมมาจาก รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ชดเชยดว้ยตน้ทุนโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน และค่าใชจ้่ายส าหรบัแคมเปญสว่นลดค่าเครื่องโทรศพัทม์อืถอืทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบ กบัไตรมาสก่อน ทัง้นี้ อตัราก าไร 
EBITDA เท่ากบั รอ้ยละ 43.8 เทยีบกบัรอ้ยละ 46.6 ใน ไตรมาส 2/2559 และรอ้ยละ 44.6 ในไตรมาสทีผ่่านมา จาก
ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮริตซ ์และโครงข่าย 4G ทีอ่ยู่ในช่วงลงทุน มผีลใหค้่าเสื่อมราคาและ ค่าตดัจ าหน่าย 
รวมถงึตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหก้ าไรสทุธลิดลงรอ้ยละ 25 จากปีทีผ่่านมา และรอ้ยละ 6.2 จากไตรมาสก่อน มา
เท่ากบั 7,215 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 18.5 เทยีบกบัรอ้ยละ 26.3 ในไตรมาสที ่2/2559 และรอ้ยละ 19.8 
ในไตรมาสทีผ่่านมา 
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7.2 ฐานะทางการเงิน 
7.2.1 สินทรพัย ์

สนิทรพัย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และวนัที ่30 มถุินายน 
2560 เท่ากบั 126,350.56 ลา้นบาท 181,761.27 ลา้นบาท 275,670.35 ลา้นบาท และ 281,350.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยสนิทรพัยห์ลกั ประกอบดว้ย ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีโ่ทรคมนาคม เป็นตน้ 

ณ สิน้วนัที ่30 มถุินายน 2560 เอไอเอสมสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 จากปีก่อน เท่ากบั 281,350.42 ลา้นบาท 
จากการลงทุนโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เอไอเอสมสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 52 จากใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่น 900 เมกะเฮริตซ ์ที่
ได้รบัในเดอืนมถุินายน 2559 และการลงทุนขยายโครงข่าย 4G โดยที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์โครงข่าย และใบอนุญาตมี
สดัส่วนรวมประมาณรอ้ยละ 85 ของสนิทรพัยร์วม สนิทรพัยห์มุนเวยีนเท่ากบั 31,899 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16 จากปี 
2558 สว่นใหญ่เนื่องจากมสีนิคา้คงคลงัทีเ่ป็นเครื่องโทรศพัทม์อืถอืสาหรบัจาหน่ายลดลง ในขณะทีลู่กหนี้การคา้เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 3.1 จากปี 2558 

 
7.2.2 หน้ีสิน 

หนี้สนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 เท่ากบั 79,485.81 ล้านบาท 13,268.29 ล้านบาท 232,962.02 ล้านบาท และ 236,504.76 ล้านบาท ตามล าดบั 
โดยหนี้สนิหลกั ประกอบดว้ย หนี้สนิระยะยาว ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีโ่ทรคมนาคมคา้งจ่าย เป็นตน้ 

ณ  วนัที ่30 มถุินายน 2560 หนี้สนิรวมท่ากบั 236,504.76  ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.5 จากหนี้สนิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ ซึง่ปจัจุบนัอยู่ที ่ประมาณ 103,500 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 98,100 ลา้นบาท 

ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 หนี้สนิรวมท่ากบั 232,962.02 ลา้นบาท เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัรอ้ยละ 75 เทยีบ
กบัปีก่อน จากการประมูลใบอนุญาตใชค้ลื่น 900 เมกะเฮริตซแ์ละเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ โดยหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้
จาก 64,000 ลา้นบาท ในปี 2558 เป็นประมาณ 98,000 ลา้นบาท เพื่อช าระค่าใบอนุญาตและขยายโครงขา่ย 
 
7.2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที่ 30 
มิถุนายน 2560 เท่ากับ 46,864.76 ล้านบาท 48,492.98 ล้านบาท 42,708.33 ล้านบาท และ 44,845.66 ล้านบาท 
ตามล าดบั  

ณ  วนัที ่30 มถุินายน 2560 ส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 44,845.66 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากก าไรสะสมที่
เพิม่ขึน้  

ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนของผู้ถอืหุ้นเท่ากบั 42,708 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อนจากก าไร
สทุธแิละก าไรสะสมทีล่ดลง 

 
8. ภาวะอตุสาหกรรม 
 ส าหรบัธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ในปี 2559 ผูใ้หบ้รกิารทุกรายต่างเร่งขยายโครงขา่ย 4G และ 3G เพื่อตอบสนอง
ต่อการใชง้านดา้นดาต้าของลูกค้าทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ส่งผลใหง้บลงทุนต่อรายไดข้องอุตสาหกรรมอยู่ในสดัส่วนทีสู่งกว่าในปีที่
ผ่านๆ มา ประกอบกบัการมคี่าใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ 1800 และ 900เมกะเฮริตซ์ ที่ต้องช าระแก่ กสทช. 
จนถงึปี 2563 ท าใหบ้รษิทัคาดว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมจะเน้นทีก่ารท าใหร้ายไดแ้ละก าไรของอุตสาหกรรมมทีศิทางที่
ดขี ึน้กว่าปี 2559 รวมถงึการผ่อนแคมเปญการตลาดในการอุดหนุนค่าเครื่องโทรศพัท ์และการออกแพค็เกจบรกิารใหม่ๆ 
ทีเ่จาะจงลูกคา้แต่ละกลุ่มมากขึน้ โดยผูใ้หบ้รกิารจะหนัมาใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความแตกต่างในดา้นคุณภาพของ
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เครอืขา่ย โดยเฉพาะการใชง้านดาต้า ความสะดวกสบายในการเข้าถงึและใชง้านสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการใหบ้รกิาร
ลกูคา้เพื่อสรา้งประสบการณ์ทีด่ต่ีอเครอืขา่ย ทัง้นี้ การขยายตวัของตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นปี 2560 คาดว่าจะใกลเ้คยีง
กับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยมีแรงขับเคลื่อนจากจ านวนชัว่โมงการใช้งาน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อวนัของลกูคา้ทีย่งัคงเตบิโต และอตัราการใชง้านสมารท์โฟนทีส่งูขึน้ 
 ตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูในปี 2560 มแีนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินชวีติ
ของผูบ้รโิภคทีเ่ขา้สู่ยุคดจิทิลั ซึง่ต้องการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตภายในทีอ่ยู่อาศยัเพิม่สงูขึน้ เพื่อใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลต่างๆ ได้
อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัคาดว่าผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูจะเน้นการแข่งขนัดา้นความเรว็ใน
การให้บรกิาร และมุ่งเน้นพฒันาขยายพืน้ทีใ่ห้บรกิารผ่านโครงข่ายใยแก้วน าแสงเพิม่มากขึน้  ดจิทิลัคอนเทนต์จะเริม่มี
บทบาทในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยการสนบัสนุนจากภาครฐับาลทีม่นีโยบายชดัเจนในการพฒันาประเทศ
ภายใต้โมเดลไทยแลนด ์4.0 ซึ่งเน้นการพฒันาสนิคา้ในเชงินวตักรรม และความคดิสรา้งสรรค ์รวมถงึการผลกัดนัธุรกจิ
จากภาคผลิตไปสู่ภาคบรกิาร คอนเทนต์ด้านวิดีโอจะยงัคงเป็นตัวน าหลกัในการเติบโตตามการขยายตัวของการใช้
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูภายในบา้นมากขึน้ คอนเทนต์เกีย่วกบัการท าธุรกรรมผ่านทาง
ออนไลน์ รวมไปถึงการซื้อขายสนิค้าออนไลน์ (e-Commerce) มีแนวโน้มที่จะเป็นช่องทางการช าระเงินและการจัด
จ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมสงูขึน้ จากความสะดวกสบายในการเลอืกซือ้สนิคา้และความหลากหลายของสนิคา้จาก
การเขา้ถึงของผู้ผลิตทัง้รายใหญ่และรายย่อย เป็นต้น นอกจากนัน้ การใช้งานบริการพื้นที่เกบ็ข้อมูลคลาวด์ (Cloud 
storage) มแีนวโน้มทีจ่ะแพร่หลายมากขึน้ จากการเตบิโตของขอ้มูลในการใหบ้รกิารของบรษิทัทัง้ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ซึ่งท าใหก้ารเกบ็และเรยีกใช้ขอ้มูลผ่านบรกิารคลาวด์ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการท างานให้สงูขึน้ทัง้นี้ ยงัคงมี
ปจัจยัภายนอกอื่นๆ ทีม่สี่วนส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิส าหรบัอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2560 เช่น การประกาศใช้
พระราชบญัญตัิองคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฉบบัใหม่ การเลอืกตัง้ทีป่ระเมนิว่าจะเกดิขึน้ในปลายปี 2560 รวมถึงทศิทาง
เศรษฐกจิของประเทศ เป็นต้น โดยทุกไตรมาส บรษิทัจะสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัปจัจยัส าคญัดงักล่าว เพื่ออธบิายถงึ
ทศิทางและกลยุทธข์องบรษิทัอย่างชดัเจน 
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เอกสารแนบ 5 : สรปุข้อมูลของบริษทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษทั : บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548115897 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารโทรคมนาคม โครงขา่ยคมนาคม โครงขา่ยกระจาย

เสยีงและโทรทศัน์ทีไ่ม่ใชค้ลื่นความถี ่และจดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
ท่ีตัง้บริษทั : 414 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 
ทุนจดทะเบียน : 1,350,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 13,500,000 หุน้  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท (ณ วนัที ่10 ตุลาคม 2560) 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1,350,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 13,500,000 หุน้  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท (ณ วนัที ่10 ตุลาคม 2560) 
 

2. ประวติัความเป็นมา 
 บรษิัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั เริ่มแรกจดทะเบยีนก่อตัง้เป็น บรษิทั เอไอเอสไวรเ์ลสคอมมวินิ
เคชัน่เน็ทเวอรค์ จ ากดั เมื่อวนัที ่2 กนัยายน 2548 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท ต่อมาไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีน
เป็น 350.00 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบยีนในนาม บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั เมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 
2548 และเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 1,350.00 ลา้นบาทเมื่อ 19 กนัยายน 2556 
 
3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ให้บริการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 
เมกะเฮิรตซ์ ผู้จ ัดจ าหน่ายโทรศพัท์ ผู้ให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม และบรกิารโครงขา่ยกระจายเสยีงและโทรทศัน์ทีไ่ม่ใชค้ลื่นความถี่ 

 
4. รายช่ือคณะกรรมการ 

 ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560 ADVANC มคีณะกรรมการบรษิทัจ านวน 5 ท่าน โดยมรีายชื่อดงันี้ 
 ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นาย กานต ์ตระกลูฮุน กรรมการ 
2.  นาย สมประสงค ์บญุยะชยั กรรมการ 
3.  นาย สมชยั เลศิสทุธวิงค ์ กรรมการ 
4.  นาย แอเลน ลวิ ยง เคยีง กรรมการ 
5.  นาย ไกรฤทธิ ์อุชุกานนทช์ยั กรรมการ 
ท่ีมา : www.corpus.bol.co.th 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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5. โครงสรา้งผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560 ADVANC มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดงันี้ 

 ช่ือ - นามสกลุ หุ้น รอ้ยละ 
1.  บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 13,499,998 100.00 
2.  นาย กมลชนก เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 1 0.00 
3.  น.ส. ชุตมิา อนนัตชาตร ี 1 0.00 
ท่ีมา : www.corpus.bol.co.th 
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6. งบการเงิน 
6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปี 
31 ธนัวาคม 2556 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์                 
สินทรพัยห์มุนเวียน                 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด      788.56        2.09     2,139.24        3.95      2,694.84         1.85       4,423.14             1.85  
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น    7,609.43      20.19   10,538.16      19.46     13,086.88         9.00     12,028.15             5.04  
สนิคา้คงเหลอื    1,602.97        4.25     1,932.03        3.57      4,726.59         3.25       2,984.81             1.25  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น        71.65        0.19       389.79        0.72         382.60         0.26         154.90             0.06  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   10,072.60       26.72    14,999.23       27.70      20,890.90         14.36      19,591.00                 8.20  
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน            -            -               -            -                -              -                 -                  -    
เงนิลงทนุระยะยาวอื่น            -            -            0.20        0.00            0.20         0.00            0.20             0.00  
ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์-สุทธ ิ  13,703.37      36.35   25,453.37      47.01     70,132.23       48.22   100,721.85            42.18  
ตน้ทนุการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่  13,645.53      36.20   12,666.07      23.39              -              -                 -                  -    
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน        25.67        0.07         20.83        0.04     51,864.56       35.66   115,460.56            48.36  
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      190.04        0.50       595.66        1.10         923.69         0.64       1,428.66             0.60  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น        56.32        0.15       410.98        0.76      1,639.92         1.13       1,569.32             0.66  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   27,620.92       73.28    39,147.11       72.30    124,560.60         85.64    219,180.59               91.80  
รวมสินทรพัย ์   37,693.53     100.00    54,146.33     100.00    145,451.50       100.00    238,771.59             100.00  
         
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หน้ีสิน         
หน้ีสินหมนุเวียน            -                 -                  -                   -      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ            -            -               -            -           800.00         0.55       3,500.00             1.47  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  14,312.38      37.97   21,516.19      39.74     42,331.09       29.10     51,886.51            21.73  
ส่วนของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายใน1ปี            -            -               -            -            21.58         0.01         424.93             0.18  
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน1ปี         0.57        0.00          4.61        0.01              -              -                 -                  -    
เงนิกูย้มืระยะสัน้  13,235.00      35.11             -            -       29,700.00       20.42     20,500.00             8.59  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปี 
31 ธนัวาคม 2556 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย      526.91        1.40     1,760.91        3.25      4,432.79         3.05       1,636.92             0.69  
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย            -            -       3,656.25        6.75              -              -                 -                  -    
รายไดร้บัลว่งหน้าคา่บรกิารโทรศพัท ์            -            -       1,554.70        2.87              -              -                 -                  -    
หนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน1ปี    3,656.25        9.70             -            -                -              -                 -                  -    
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน            1.83         0.00             0.45         0.00               0.37           0.00             30.93                 0.01  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน   31,732.95       84.19    28,493.11       52.62      77,285.82         53.14      77,979.29               32.66  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน            -            -               -            -                -              -                 -                  -    
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ         1.26        0.00         13.73        0.03              -              -                 -                  -    
เงนิกูย้มืระยะยาว            -            -       5,000.00        9.23     43,141.44       29.66     83,912.22            35.14  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน        80.62        0.21       529.96        0.98      1,038.35         0.71       1,311.04             0.55  
หุน้กูร้ะยะยาว            -            -     16,575.24      30.61              -              -                 -                  -    
ประมาณการหนี้สนิระยะยาว            -            -               -            -           101.09         0.07         172.11             0.07  
ประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน         9.67        0.03         44.97        0.08              -              -                 -                  -    
ใบอนุญาตประกอบกจิการคา้งจา่ย    3,656.25        9.70             -            -                -              -                 -                  -    
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น            -            -            0.14        0.00     19,904.83       13.68     72,268.65            30.27  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน     3,747.80         9.94    22,164.04       40.93      64,185.70         44.13    157,664.03               66.03  
รวมหน้ีสิน   35,480.75       94.13    50,657.15       93.56    141,471.51         97.26    235,643.32               98.69  
ส่วนของผู้ถือหุ้น            -            -               -            -                -              -                 -                  -    
ทนุเรอืนหุน้            -            -               -            -                -              -                 -                  -    
ทนุจดทะเบยีน-หุน้สามญั            -            -               -            -                -              -                 -                  -    
       13500000 หุน้มลูคา่หุน้ละ 100 บาท    1,350.00        3.58     1,350.00        2.49      1,350.00         0.93       1,350.00             0.57  
ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้-หุน้สามญั            -            -               -            -                -              -                 -                  -    
       13500000 หุน้มลูคา่หุน้ละ 100 บาท    1,350.00        3.58     1,350.00        2.49      1,350.00         0.93       1,350.00             0.57  
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม            -            -               -            -                -              -                 -                  -    
       จดัสรร-ส ารองตามกฎหมาย    1,350.00        3.58     1,350.00        2.49      1,350.00         0.93       1,350.00             0.57  
       ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร      727.78        1.93     2,004.18        3.70      2,494.99         1.72       1,643.27             0.69  
รวมส่วนของบรษิทัใหญ่            -            -               -            -        3,979.99         2.74       3,128.27             1.31  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปี 
31 ธนัวาคม 2556 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     2,212.78         5.87      3,489.18         6.44        3,979.99           2.74        3,128.27                 1.31  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น   37,693.53     100.00    54,146.33     100.00    145,451.50       100.00    238,771.59             100.00  

 
6.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปี 
31 ธนัวาคม 2556 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2557 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ       22,629.26         100.00        95,871.66            100.00  129,807.37  100.00      146,573.33        100.00  

ตน้ทนุขายหรอืตน้ทนุการใหบ้รกิาร 
     14,389.79            63.59       59,572.83           62.14  69,233.21  

            
53.34        82,959.77            56.60  

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น         8,239.47               36.41        36,298.83               37.86  60,574.16  46.66  63,613.56              43.40  
รายไดด้อกเบีย้             7.80              0.03           205.76              0.21  36.81               0.03  70.62            0.05  
รายไดเ้งนิปนัผลรบั               -                  -                5.00              0.01                  -                    -                    -                  -    
รายไดอ้ื่น           46.84              0.21           144.77              0.15  489.61               0.38            606.69             0.41  
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา               -                  -             132.70              0.14                  -                    -                    -                  -    
ค่าใชจ้า่ยในการขาย       2,315.93            10.23        5,887.65              6.14  6,899.15               5.31        15,972.09            10.90  
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร       2,057.73              9.09        8,516.82              8.88  11,601.26               8.94        16,016.02            10.93  
ตน้ทนุทางการเงนิ          460.74              2.04           910.70              0.95  1,750.59               1.35  4,639.17             3.17  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล         3,459.71               15.29        21,471.89               22.40  40,849.58  31.47  27,663.59              18.87  
ค่าใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิได ้          690.23              3.05        4,322.19              4.51  8,226.68               6.34  5,023.42             3.43  
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง         2,769.48               12.24        17,149.71               17.89  32,622.90  25.13  22,640.18              15.45  
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7. ภาวะอตุสาหกรรม 
โปรดพจิารณารายละเอยีดในขอ้ 8 ของเอกสารแนบ 4 : สรุปขอ้มลูของบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั 

(มหาชน) เน่ืองจากธุรกจิหลกัของ บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั เป็นธุรกจิลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทั แอด
วานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
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เอกสารแนบ 6 : สรปุรายงานประเมินมูลค่าสินทรพัย ์
 
1. ท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง The Cloud Data Center 
 บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง The Cloud 
Data Center ของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 
วตัถุประสงคก์ารประเมนิ เพื่อก าหนดมลูค่าตลาดปจัจุบนัของทรพัยส์นิ เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
รายละเอยีดทรพัยส์นิ เนื้อทีด่นิรวม 2 ไร่ 3 งาน 79.0 ตารางวา (1,179.0 ตารางวา) พรอ้มอาคารสิง่ปลูก

สรา้ง 2 อาคาร 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ ถนนรชัดา-รามอนิทรา แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 
รายละเอยีดเอกสารสทิธิ ์ โฉนดทีด่นิ จ านวน 4 ฉบบั 
ภาระผกูพนัทีจ่ดทะเบยีน ไม่มภีาระผกูพนัใดๆ 
วนัทีป่ระเมนิ 11 ตุลาคม 2560 

 
ผงัแสดงรปูแปลงท่ีดิน 

 
ท่ีมา :  รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั   
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ผงัแสดงรายการส่ิงปลูกสรา้ง 

 
ท่ีมา :  รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั 
 

รปูแสดงท่ีตัง้ 

 
 
ท่ีมา :  รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั 
 

บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิดว้ยวธิตีน้ทุน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
  
 วิธีต้นทุน (Cost Approach) 

เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโดยคดิตน้ทุนค่าก่อสรา้งใหม ่หรอืตน้ทุนการทดแทนดว้ยทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะและ
คุณประโยชน์คลา้ยคลงึกนั แลว้หกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสม เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเสือ่มทางกายภาพ ความเสือ่มตาม
ลกัษณะการใชง้านและความเสือ่มอนัเนื่องจากความลา้สมยัของสนิทรพัยน์ัน้ๆ 
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การประเมนิมลูค่าทีด่นิ 
บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั ไดส้ ารวจขอ้มูลราคาขายทีด่นิ ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีต่ัง้ทรพัยส์นิเพื่อ

ใชใ้นการวเิคราะหม์ลูค่าทีด่นิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอียด ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน ข้อมลูเปรียบเทียบ 1 ข้อมลูเปรียบเทียบ 2 ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 
ทีต่ัง้ ตดิถนนรชัดา-รามอนิทรา 

หา่งจากถนนนวมนิทร์
ประมาณ 475 เมตร 

ตดิถนนรชัดา-รามอนิทรา 
หา่งจากถนนนวมนิทร์
ประมาณ 400 เมตร 

ตดิถนนรชัดา-รามอนิทรา 
หา่งจากถนนนวมนิทร์
ประมาณ 770 เมตร 

ตดิถนนรชัดา-รามอนิทรา 
หา่งจากถนนนวมนิทร์
ประมาณ 2.3 กโิลเมตร 

สภาพแวดลอ้ม ทีอ่ยู่อาศยั ทีอ่ยู่อาศยั ทีอ่ยู่อาศยั ทีอ่ยู่อาศยั 
เนื้อที ่ 1,179.0 ตารางวา 1,425.0 ตารางวา 1,347.0 ตารางวา 1,460.0 ตารางวา 
สดัส่วนทีด่นิ (หน้ากวา้ง) 46 เมตร 130 เมตร 46 เมตร 80 เมตร 
ระดบัทีด่นิ เสนอระดบัถนนดา้นหน้า เสนอระดบัถนนดา้นหน้า ต ่ากวา่ถนนดา้นหน้า 

1.5 เมตร 
ต ่ากวา่ถนนดา้นหน้า 

1 เมตร 
ราคาเสนอซือ้ขาย (บาท/ตารางวา)  175,500 160,000  
ราคาทีป่รบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท/ตารางวา)  140,000 100,000 80,000 
ปัจจยัในการพิจารณา     
ท าเลทีต่ ัง้  +10% 14,000 +10% 10,000 +30% 24,000 
สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป  0% 0 +5% 5,000 +20% 16,000 
เนื้อทีด่นิ (วา)  +20% 28,000 +20% 20,000 +20% 16,000 
รปูแปลงทีด่นิ  0% 0 0% 0 0% 0 
สดัส่วนทีด่นิ (หน้ากวา้ง)  -30% (42,000) 0% 0 -10% (8,000) 
ระดบัทีด่นิ   0  2000  1,500 
ระบบสาธารณูปโภค  0% 0 0% 0 0% 0 
ถนนผา่นหน้า  0% 0 0% 0 0% 0 
ขอ้จ ากดัทางผงัเมอืงและกฎหมาย  0% 0 0% 0 0% 0 
การใชป้ระโยชน์สงูสดุ  0% 0 0% 0 0% 0 
รวม  0 37,000 49,500 
ราคาท่ีได้จากการปรบัแก้  140,000 137,000 129,500 

 
การปรบัราคาขัน้สุดท้าย 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบแปลงที ่ Final Adj P. Absolute Adj Proportion (1) Inverse Proportion (2) Weighted P. 
ขอ้มลูที ่1 140,000 84,000 0.4504 2.2202 0.2196 30,751 
ขอ้มลูที ่2 137,000 37,000 0.1984 5.0405 0.4987 68,317 
ขอ้มลูที ่3 129,500 65,500 0.3512 2.8473 0.2817 36,479 
รวม 406,500 186,500 1.0000 10.1081 1.0000 135,546 

ปัดเศษ (บาท/ตารางวา) 140,000 

 
 บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยได้
มลูค่าทีด่นิของ The Cloud Data Center ของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 140,000 บาทต่อตาราง
วา หรอืคดิเป็นมลูค่าทีด่นิทัง้หมด เท่ากบั 165,100,000 บาท 
 
การประเมนิมลูค่าอาคาร และสิง่ปลกูสรา้ง 

การประเมนิมลูค่าอาคาร และสิง่ปลกูสรา้งนัน้ ทางบรษิทั บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั ไดใ้ชว้ธิตี้นทุน 
(Cost Approach) โดยเริ่มจากการค านวณต้นทุนทดแทนใหม่ ซึ่งได้พิจารณาจากราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร 
มถุินายน พ.ศ. 2560 ของมูลนิธปิระเมนิค่าทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย ก าหนดค่าก่อสร้างอาคารธุรกจิสูงน้อยกว่า 23 
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เมตร ใช้วัสดุเกรดสูงที่ราคาประเมิน 20,800 บาทต่อตารางเมตร (อาคารธุรกิจทัว่ไป-ส านักงาน) ผู้ประเมินน ามา
เทยีบเคยีงและใหค้วามเหน็มลูค่าก่อสรา้งจะสงูกว่าก าหนดไว ้เน่ืองจากอาคาร Data Center จะมกี่อสรา้งทีเ่ฉพาะเจาะจง
เพื่อใชง้านเป็นศูนยค์อมพวิเตอรท์ างานตลอด 24 ชัว่โมง ไดก้่อสรา้งในส่วนการรบัน ้าหนักพืน้ที ่1 ตนั ต่อ ตารางเมตร 
(มากว่าปกต)ิ พืน้ในหอ้ง Server จะเป็นระบบพืน้ 2 ชัน้ (Double Floor) ลกัษณะยกพืน้สงูขึน้เพื่องานระบบป้องกนัการ
รัว่ของน ้าอาจท าความเสยีหายกบัอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และก าจดัไฟฟ้าสถิตยซึ่งเกดิขึน้มาจากคอมพวิเตอร ์โดยพื้นที่
ระหว่างพืน้ยก (Raise Floor) และใต้พืน้ยก (Sub Floor) ท าหน้าทีเ่หมอืนกบัท่อส่งลม หรอื Air Plenum มรีะบบ เดนิ
ปรบัอากาศไวใ้ตพ้ืน้เพื่อระบายความรอ้นจาก Server นอกจากนี้ Data Center แห่งนี้อยู่ในระดบั Tier 3 (อนัดบัสงูสุดคอื 
Tier 4) จงึตดิตัง้ระบบส ารองไฟฟ้า (Generator 2 ชุด) ระบบปรบัอากาศท างานตลอด 24 ชัว่โมง ระบบไฟฟ้าและการ
ควบคุมแรงดนักระแสไฟฟ้าและ UPS ดงันัน้ผูป้ระเมนิจงึก าหนดค่าก่อสรา้งอาคาร A ที ่27,000 บาทต่อตารางเมตร และ
อาคาร B ที ่23,000บาทต่อตารางเมตร (อาคาร B ต ่ากว่าอาคาร A เน่ืองจาก รอการตดิตัง้พืน้หอ้ง Server ฝ้าเพดานและ
ตดิตัง้ระบบปรบัอากาศ) ซึง่ราคาประเมนิจะสงูกว่าค่าก่อสร้างทีมู่ลนิธฯิก าหนดไวพ้อสมควร ตามสเปคทีสู่งกว่าอาคาร
ธุรกจิ-ส านกังานทัว่ไป และไดท้ าการสรุปมลูค่าของอาคาร และสิง่ปลกูสรา้ง ดงันี้ 

รายการ 
รายละเอียดทรพัยสิ์น 

พ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 

ต้นทุน
ทดแทนใหม่ 
(บาท/หน่วย) 

ต้นทุน
ทดแทนใหม่ 
รวม (บาท) 

อายอุาคาร 
(ปี) 

ค่าเส่ือม
ราคา 
(%) 

มูลค่าต้นทุน
ทดแทนสุทธิ 

(บาท) 
1 อาคาร A 2,809 26,260 73,763,000 3 6% 69,2337,220 
 - พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 2,705 27,000 73,035,000 3 6% 68,652,900 
 - พืน้ทีร่ะเบยีง 104 7,000 728,000 3 6% 684,320 
2 อาคาร B 2,599 22,538 58,577,000 0 0% 58,577,000 
 - พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 2,524 23,000 58,052,000 0 0% 58,052,000 
 - พืน้ทีร่ะเบยีง 75 7,000 525,000 0 0% 525,000 
3 ถนนและลานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,372 1,000 3,372,000 3 9% 3,068,520 
4 รัว้สงู 2.00 เมตร ยาว 376 เมตร 376 2,500 940,000 3 9% 855,400 

รวมมูลค่าส่ิงปลกูสร้าง 131,838,140 
รวมมูลค่าส่ิงปลกูสร้าง (ปัดเศษ) 131,840,000 

 
 บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิดว้ยวธิตีน้ทุน ซึง่มกีารตดัค่าเสือ่มราคา
ของอาคาร ไดมู้ลค่าของอาคารและสิง่ปลูกสรา้งของ The Cloud Data Center ของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั 
(มหาชน)  มมีลูค่า เท่ากบั 131,840,000 บาท 
 
สรุปมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีป่ระเมนิได ้

รายละเอียด มูลค่าทรพัยสิ์น ณ วนัท่ีท าการประเมินมูลค่า (บาท) 
มลูค่าทีด่นิ 165,100,000 
มลูค่าอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 131,840,000 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 296,940,000 
 
 ความเหน็ของท่ีปรกึษาฯ 

ในการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิของทีด่นิเปล่าอาคาร The Cloud Data Center ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด 
บรษิัท แลนด์มาร์ค คอนซลัแทนส์ จ ากดั ได้ท าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ โดยพจิารณาที่ดนิ เปล่าที่ตัง้อยู่ในบรเิวณ
ใกล้เคยีงกบัที่ตัง้ของที่ดินอาคาร The Cloud Data Center ซึ่งมีคุณลกัษณะอื่นๆ ที่ใกล้เคยีงกัน เช่น ท าเลที่ตัง้ 
สภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใชส้อย ตลอดจนรูปร่างลกัษณะของทรพัยส์นินัน้ โดย
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บรษิัท แลนดม์าร์ค คอนซลัแทนส ์จ ากดั ได้ท าการส ารวจขอ้มูลของที่ดนิ เปล่าจ านวน 7 แปลง และน าขอ้มูลของที่ดนิ
เปล่าจ านวน 3 แปลง ที่ใกล้เคียงที่สุดมาเปรียบเทียบ โดยมีราคาซื้อ-ขายระหว่าง 80,000 บาทต่อตารางวา ถึง 
140,000.00 บาทต่อตารางวา และท าการปรบัปรุงปจัจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้สะท้อนคุณลกัษณะของที่ดนิเปล่า
อาคาร The Cloud Data Center จากนัน้ บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนส ์จ ากดั ไดท้ าการถ่วงน ้าหนักของขอ้มูลที่
น ามาเปรยีบเทยีบโดยใหน้ ้าหนักตามความน่าเชื่อถอื ซึง่จะไดมู้ลค่าของทีด่นิเปล่าอาคาร The Cloud Data Center 
เท่ากบั 140,000 บาทต่อตารางวา หรอืคดิเป็นมลูค่าทีด่นิทัง้หมด เท่ากบั 165,100,000 บาท 

จากนัน้ บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนส์ จ ากดั ไดท้ าการประเมนิสิง่ปลูกสร้างบนทีด่นิดงักล่าว โดยวธิตี้นทุน
ทดแทน (Cost Approach) แลว้หกัดว้ยค่าเสื่อมราคาตามสภาพการใชง้านของสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ ท าใหไ้ดมู้ลค่าของสิง่
ปลกูสรา้งบนทีด่นิดงักล่าว รวมทัง้สิน้ 131,840,000 บาท ท าใหไ้ดมู้ลค่าทรพัยส์นิของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง The Cloud 
Data Center มมีลูค่าเท่ากบั 296,940,000 บาท 

ที่ปรึกษาฯ มีความเหน็ว่า การประเมินมูลค่าทรพัย์สนิด้วยวิธเีปรียบเทียบราคาตลาด เป็นวธิีการที่เหมาะสม 
เนื่องจากบรษิทั แลนดม์าร์ค คอนซลัแทนส์ จ ากดั ท าการประเมนิมูลค่าเฉพาะทีด่นิเปล่าทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบั
ทีต่ัง้ของทีด่นิอาคาร The Cloud Data Center โดยไม่รวมถงึมลูค่าของสิง่ปลูกสรา้งภายในทีด่นิ ดงันัน้ การเปรยีบเทยีบ
ราคาซื้อขายของที่ดนิว่างเปล่าในบรเิวณใกล้เคยีง จงึมคีวามเหมาะสม นอกจากนี้ บรษิัท แลนด์มาร์ค คอนซลัแทนส ์
จ ากดั ยงัไดท้ าการปรบัปรุงมลูค่าของทรพัยส์นิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบดว้ยปจัจยัต่างๆ เพื่อใหส้ะทอ้นคุณลกัษณะของทีด่นิ
เปล่าอาคาร The Cloud Data Center ซึง่ท าใหผ้ลลพัธท์ีไ่ดน้ัน้ สะทอ้นมูลค่าของทีด่นิเปล่าอาคาร The Cloud Data 
Center ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าสิง่ปลูกสร้างบนที่ดินดงักล่าวด้วยวิธีต้นทุนทดแทนมีความ
เหมาะสม โดยเป็นการพจิารณากรณีที่ต้องมกีารก่อสรา้งสิง่ปลูกสร้างดงักล่าวใหม่เพื่อทดแทนสิง่ปลูกสรา้งเดมิ โดยได้
พจิารณารายละเอียดการประเมนิราคาต่อหน่วยจากประมาณการราคาค่าก่อสร้าง พ .ศ. 2560 ของมูลนิธปิระเมินค่า
ทรพัยส์นิแห่งประเทศไทย เป็นหลกัเกณฑม์าตรฐานอา้งองิ ซึง่เป็นแหล่งขอ้มูลทีม่คีวามน่าเชื่อถอื รวมทัง้ยงัไดพ้จิารณา
หกัลบมลูค่าทีค่ านวณไดใ้หม่ดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสม เพื่อใหส้ะทอ้นถงึอายุการคงเหลอืของสนิทรพัยท์ีแ่ทจ้รงิ  
 
2. อาคารพาณิชย ์ถนนพทัยา 3 
 บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของอาคารพาณิชย ์ถนนพทัยา 3 ของ
บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ประเภททรพัยส์นิ อาคารพาณิชย ์1 คหูา 
วตัถุประสงคก์ารประเมนิ เพื่อก าหนดมลูค่าตลาดปจัจุบนัของทรพัยส์นิ เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
รายละเอยีดทรพัยส์นิ เน้ือทีด่นิรวม 20.0 ตารางวา พรอ้มอาคารพาณิชย ์
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ ถนนพทัยาสาย 3 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี
ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 
รายละเอยีดเอกสารสทิธิ ์ โฉนดทีด่นิ 1 ฉบบั 
ภาระผกูพนัทีจ่ดทะเบยีน ไม่มภีาระผกูพนัใดๆ 
วนัทีป่ระเมนิ 11 ตุลาคม 2560 
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ผงัแสดงรปูแปลงท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง 

 
ท่ีมา :  รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั 
 
 

รปูแสดงท่ีตัง้ 

 
 
ท่ีมา :  รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั 
 

บรษิัท แลนด์มาร์ค คอนซลัแทนซ์ จ ากดั ได้ท าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิด้วยวธิเีปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลตลาด 
(Market Approach) และวธิตีน้ทุน (Cost Approach) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
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 วิธีเปรียบเทียบกบัข้อมูลตลาด (Market Approach) 
การประเมนิมลูค่าโดยวธิเีปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูตลาด โดยใชจ้ านวนขอ้มูลทีม่ากเพยีงพอในการเปรยีบเทยีบราคา

ซือ้ขายหรอืราคาเสนอขายของทรพัย์สนิในบรเิวณใกล้เคยีงที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัหรอืทดแทนกนัได้กบัทรพัย์สนิที ่
ประเมนิ โดยท าการเปรยีบเทยีบจากปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อทรพัย์สนิ เช่น ที่ตัง้ เนื้อที่ รูปแปลงทีด่นิ หน้ากวา้ง 
ทีด่นิ  ระดบัดนิ สภาพถนนทางเขา้-ออก  สาธารณูปโภค ขอ้จ ากดัทางด้านกฎหมาย เงื่อนไข และช่วงระยะเวลาที่เกดิ 
รายการซื้อขายหรอืเสนอซื้อเสนอขาย ความน่าเชื่อถือของขอ้มูล โดยจะท าการปรบัค่าปจัจยัเหล่าน้ีเพื่อให้ความเห็น 
เกีย่วกบัการก าหนดมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิ 

 
การประเมนิมลูค่าทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
 บรษิัท แลนด์มาร์ค คอนซลัแทนซ์ จ ากดั ได้ส ารวจขอ้มูลราคาขายอาคารพาณิชย์ ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัที่ตัง้
ทรพัยส์นิเพื่อใชใ้นการวเิคราะหม์ลูค่าทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอียด ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน ข้อมลูเปรียบเทียบ 1 ข้อมลูเปรียบเทียบ 2 ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 
ทรพัยส์นิ อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ พรอ้ม

ชัน้ลอย 1 คูหา 
อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ 

1 คูหา 
อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ 
พรอ้มชัน้ลอย 1 คูหา 

อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ 
พรอ้มชัน้ลอย 2 คูหา 

ทีต่ัง้ ถนนพทัยาสาย 3 
หา่งจากถนนพทัยากลาง 

125 เมตร 

ถนนพทัยาสาย 3 
หา่งจากถนนพทัยากลาง 

130 เมตร 

ถนนพทัยาสาย 3 
หา่งจากถนนพทัยากลาง 

120 เมตร 

ถนนพทัยาสาย 3 
หา่งจากถนนพทัยากลาง 

580 เมตร 
เนื้อทีด่นิ 20.0 ตารางวา 17.0 ตารางวา 20.0 ตารางวา 25.0 ตารางวา 
พืน้ทีใ่ชส้อยภายใน 160.0 ตารางเมตร 260.0 ตารางเมตร 210.0 ตารางเมตร 220.0 ตารางเมตร 
ราคาเสนอซือ้ขาย (บาท)  8,500,000 7,750,000 11,500,000 
ราคาคาดวา่จะขายได ้  7,400,000 7,000,000 10,000,000 
วนัทีม่กีารซือ้ขาย  ตุลาคม 2560 ตุลาคม 2560 ตุลาคม 2560 
ราคาเบือ้งต้น (บาท)  7,400,000 7,000,000 10,000,000 
เนื้อทีส่่วนเพิม่/ลด (ตารางวา)  3 0 -5 
ราคาต่อตารางวา  250,000 250,000 250,000 
คดิเป็นทีด่นิเพิม่/ลด  750,000 0 1,250,000 
พืน้ทีใ่ชส้อยสว่นเพิม่/ลด (ตารางเมตร)  -100 -50 -60 
ราคาต่อตารางเมตร  10,000 10,000 10,000 
คดิเป็นราคาอาคารเพิม่/ลด  -1,000,000 -500,000 -600,000 
ราคาปรบัแก้แล้ว (บาท)  7,150,000 6,500,000 8,150,000 
ท าเลทีต่ ัง้  20% 1,430,000 20% 1,300,000 0% 0 
สภาพแวดลอ้ม  0% 0 0% 0 0% 0 
รปูแบบอาคาร  0% 0 0% 0 0% 0 
สภาพอาคาร  0% 0 0% 0 0% 0 
การตกแต่ง/วสัดุทีใ่ช ้  -10% (715,000) 0% 0 0% 0 
ถนนผา่นหน้าทรพัยส์นิ  0% 0 0% 0 0% 0 
สรปุราคาท่ีได้จากการปรบัแก้ (บาท)  7,865,000 7,800,000 8,150,000 
Total Absolute 7,545,000 3,895,000 1,800,000 1,850,000 
Proportion 1.00 0.52 0.24 0.25 
Inverse 10.21 1.94 4.19 4.08 
เปอรเ์ซน็ตถ์ว่งน ้าหนกั 100.00% 18.98% 41.07% 39.96% 
รวมเป็นเงนิ (บาท) 7,952,182 1,492,610 3,203,149 3,256,424 
สรปุราคาประเมินปัดเศษ (บาท) 8,000,000    
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 บรษิัท แลนด์มาร์ค คอนซลัแทนซ์ จ ากดั ได้ท าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิด้วยวธิเีปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลตลาด 
โดยได้มูลค่าทีด่นิและอาคารพาณิชย์ ถนนพทัยา 3 ของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 8,000,000 
บาท 
 
 วิธีต้นทุน (Cost Approach) 

เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโดยคดิตน้ทุนค่าก่อสรา้งใหม ่หรอืตน้ทุนการทดแทนดว้ยทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะและ
คุณประโยชน์คลา้ยคลงึกนั แลว้หกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสม เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเสือ่มทางกายภาพ ความเสือ่มตาม
ลกัษณะการใชง้านและความเสือ่มอนัเนื่องจากความลา้สมยัของสนิทรพัยน์ัน้ๆ 
 
การประเมนิมลูค่าทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลกูสรา้ง 

การประเมนิมลูค่าทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลูกสรา้งนัน้ ทางบรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์ไดใ้ชว้ธิตี้นทุน (Cost 
Approach) โดยเริม่จากการค านวณต้นทุนทดแทนใหม่ ซึ่งได้ขอ้มูลค่าก่อสร้างตามมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมนิค่า
ทรพัยส์นิแห่งประเทศไทย จงึไดท้ าการสรุปมลูค่าของอาคาร และสิง่ปลกูสรา้ง ดงันี้ 

ล าดบั รายละเอียดทรพัยสิ์น 
พ้ืนท่ี 

(ตารางเมตร) 
ตารางเมตรละ 

(บาท) 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
1 พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 160.00 10,000 1,600,000 

มูลค่าอาคารส่ิงปลูกสร้างก่อนหกัค่าเส่ือมราคา 160.00 10,000 1,600,000 
หกั ค่าเสื่อมราคา (อายุอาคาร 19 ปี ปีละ 2% - รวม 38%) (608,000) 
มูลค่าอาคารส่ิงปลกูสร้างตามสภาพปัจจบุนั (หลงัหกัค่าเส่ือมราคา) 992,000 
บวก ค่าทีด่นิ 20 ตารางวาๆ ละ 250,000 บาท 500,000 
รวมมลูคา่ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 5,992,000 
รวมมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ปัดเศษ) 6,000,000 

 บรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนซ ์จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิด้วยวธิตี้นทุน โดยได้มูลค่าทีด่นิและ
อาคารพาณิชย ์ถนนพทัยา 3 ของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 6,000,000 บาท 

 ซึง่จากการวเิคราะหพ์จิารณาถงึปจัจยัต่างๆ รายละเอยีดทรพัย์สนิ ขอ้มูลทีห่ามาไดแ้ละใชป้ระกอบการประเมนิ
มลูค่าตลอดจน พจิารณาถงึสภาพตลาดอสงัหารมิทรพัยป์จัจุบนัและอดตีทีผ่่านมาทางบรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนส ์
จ ากดั มคีวามเหน็ว่าเลอืกใช ้ทางบรษิทัฯ เลอืกใช ้วธิเีปรยีบเทยีบกบัขอ้มลู ตลาด (Market Approach) เน่ืองจากมขีอ้มูล
ตลาดเปรยีบเทยีบที่มกีารซือ้-ขาย/ เสนอขาย จ านวนมากเพยีงพอ และสามารถเปรยีบเทยีบไดโ้ดยตรง ซึง่จะได้มูลค่า
ทีด่นิและอาคารพาณิชย ์ถนนพทัยา 3 ของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 8,000,000 บาท 
 
ความเหน็ของท่ีปรกึษาฯ 

ในการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของอาคารพาณิชย ์ถนนพทัยา 3 ทีต่ัง้อยู่ในอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ดว้ย
วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด โดยบรษิทั แลนดม์ารค์ คอนซลัแทนส์ จ ากดั ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ โดยพจิารณา
อาคารพาณิชย์ทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัที่ตัง้ของอาคารพาณิชย์ ถนนพทัยา 3 ของ CSL ซึ่งมคีุณลกัษณะอื่นๆ ที่
ใกลเ้คยีงกนั เช่น ท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค ประโยชน์ใชส้อย ตลอดจนรปูร่างลกัษณะของทรพัยส์นิ
นัน้ โดยบรษิทั แลนดม์าร์ค คอนซลัแทนส ์จ ากดั ไดท้ าการส ารวจขอ้มูลของอาคารพาณิชย์ทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง
จ านวน 5 อาคาร และน าขอ้มลูของอาคารพาณิชยจ์ านวน 3 อาคาร ทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ดมาเปรยีบเทยีบ โดยมรีาคาเสนอขาย
ระหว่าง 8.50 ลา้นบาท ถงึ 11.50 ลา้นบาท และท าการปรบัปรุงปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ะทอ้นคุณลกัษณะของ
อาคารพาณิชย ์ถนนพทัยา 3 ของ CSL จากนัน้ บรษิทั แลนดม์าร์ค คอนซลัแทนส ์จ ากดั ไดท้ าการถ่วงน ้าหนักของ



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เอกสารแนบ 6 - หน้า 9 

ขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบโดยใหน้ ้าหนักตามความน่าเชื่อถอื ซึง่จะไดมู้ลค่าของอาคารพาณิชย ์ถนนพทัยา 3 ของ CSL 
เท่ากบั 8.00 ลา้นบาท 

ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าทรพัย์สนิดงักล่าวด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นวิธีการที่
เหมาะสม เนื่องจากทรพัยส์นิดงักล่าวมขีอ้มูลที่สามารถเปรยีบเทยีบได้โดยตรง และขอ้มูลที่สามารถเปรยีบเทยีบได้มี
จ านวนมากเพยีงพอ ดงันัน้ การเปรยีบเทยีบราคาซื้อขายของอาคารพาณิชย์ในบรเิวณใกล้เคยีง จงึมคีวามเหมาะสม 
นอกจากนี้ บรษิัท แลนด์มารค์ คอนซลัแทนส์ จ ากดั ยงัได้ท าการปรบัปรุงมูลค่าของทรพัย์สนิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบดว้ย
ปจัจยัต่างๆ เพื่อใหส้ะทอ้นคุณลกัษณะของอาคารพาณิชย ์ถนนพทัยา 3 ของ CSL ซึง่ท าใหผ้ลลพัธท์ีไ่ดน้ัน้ สะทอ้นมลูค่า
ของอาคารพาณิชย ์ถนนพทัยา 3 ของ CSL ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 


