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1. ภำพรวม 

ในไตรมาส 2/2556 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีมเตบิโตขึน้อย่างตอ่เนื่อง
จากไตรมาสกอ่นและไตรมาสเดยีวกันปีทีแ่ลว้ ประกอบกับการบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ สง่ผล

ใหบ้ริษัทมีผลก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 411 ลา้นบาท เตบิโตขึน้ 116 ลา้นบาท และ 16 ลา้นบาท จาก 

ไตรมาส 1/2556 และไตรมาส 2/2555 ตามล าดบั  

บรษัิทมกี าไรสทุธใินไตรมาส 2/2556 จ านวน 190 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 75 ลา้นบาท หรอื 65.2% จาก 115 ลา้นบาท 

ในไตรมาสเดยีวกนัปีทีแ่ลว้ และลดลง 140 ลา้นบาท หรอื 42.4% จาก 330 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น อย่างไรก็ตาม 
หากไม่พจิารณารายการก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นซึง่โดยมากเป็นรายการทียั่งไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ บรษัิทจะมี

ก าไรสทุธใินไตรมาส 2/2556 เตบิโตขึน้ประมาณ 99 ลา้นบาท หรอื 42.1% จากไตรมาสกอ่น 

ในครึง่ปีแรกปี 2556 บรษัิทมกี าไรสทุธจิ านวน 521 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 364 ลา้นบาท หรือ 231.8% จาก 157 ลา้น

บาท ในครึ่งปีแรกปี 2555 จากการเตบิโตของธุรกจิดาวเทยีม การบริหารตน้ทุนอย่างมีประสทิธภิาพ ตน้ทุนทาง

การเงนิทีล่ดลง และรายการขาดทนุจากการด าเนนิทีย่กเลกิทีล่ดลง 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมกี าไรสทุธสิ าหรับไตรมาส 2/2556 จ านวน 178 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 86 ลา้นบาท 

จาก 92 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 และในครึง่ปีแรกปี 2556 บรษัิทมกี าไรสทุธ ิ371 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 241 ลา้น
บาท จาก 130 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกปี 2555 

ในเดอืนสงิหาคม 2556 บรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากัด (มหาชน) (ซเีอสแอล) ประกาศจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล

จากผลการด าเนนิงานส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2556 จ านวน 0.35 บาทตอ่หุน้ 

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

จากการที ่บรษัิท สเปซ เอ็กซพลอเรชัน่ เทคโนโลยสี ์คอรป์อเรชัน่ ซึง่เป็นบรษัิทผูรั้บจัดสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สู่

วงโคจร ไดแ้จง้ว่าเกดิความล่าชา้ในก าหนดการสง่ของดาวเทยีมดวงอืน่ทีม่ลี าดับการสง่ขึน้สูว่งโคจรกอ่นดาวเทยีม

ไทยคม 6 ท าใหก้ าหนดการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ตอ้งเลือ่นออกไปเป็นชว่งปลายไตรมาส 3 หรอืไตรมาส 4 ของปีนี ้

บริษัทจงึไดจ้ัดหาดาวเทยีมมาใหบ้ริการทีต่ าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออกเป็นการชั่วคราวก่อนการสง่ดาวเทยีม 
ไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร เพือ่ใหบ้รกิารรองรับความตอ้งการการใชช้อ่งสญัญาณของลกูคา้ อันจะสง่ผลดตีอ่การเตบิโต

ของอตุสาหกรรมโทรทศันข์องประเทศ และสรา้งประโยชนเ์พิม่เตมิใหก้บัภาครัฐ โดยเริม่ใหบ้รกิารในเดอืนสงิหาคมนี ้

ดาวเทยีมไทยคม 6 ไดผ้่านขัน้ตอน Pre-Shipment Review เรยีบรอ้ยแลว้ และเตรยีมสง่ดาวเทยีมไปยังฐานยงิจรวด

ขนสง่ดาวเทยีม และจากความตอ้งการใชบ้รกิารดาวเทยีมของผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีเ่ตบิโตขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง ท าใหม้ีการเซ็นสัญญาจองใชช้่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 6 แลว้ประมาณ 66% ของจ านวน
ชอ่งสญัญาณทัง้หมด 

ธรุกจิการใหบ้รกิารการใชง้านแบนดว์ธิเตบิโตขึน้จากการขยายปรมิาณการใชง้านเพิม่เตมิของลกูคา้ปัจจุบัน อย่างเชน่ 
บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) ทีไ่ดท้ าการต่อสัญญาเช่าใชช้่องสัญญาณดาวเทยีมไอพีสตาร์ และเป็นการขยาย

ปรมิาณการใชง้านเพิม่เตมิในชอ่งสญัญาณสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดในประเทศไทย โดยเริม่ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน ปี 2556 

จนถงึปี 2564 นอกจากนี ้บรษัิทไดม้กีารเซ็นสญัญาการใหบ้รกิารไอพสีตารก์บัลกูคา้รายใหม่อกีดว้ย 

บรษัิทยังคงเนน้ระบบเปิดใหบ้รกิารส าหรับอปุกรณ์ของผูผ้ลติรายอืน่ใหส้ามารถท างานร่วมกับดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอ

พสีตาร)์ โดยบรษัิทบรรลขุอ้ตกลงกรอบความร่วมมอืในการเป็นพันธมติร (Cooperation Framework Agreement) 
ร่วมกบั Gilat Satellite Networks Ltd. แหง่ประเทศอสิราเอล เพือ่พัฒนาการใหบ้รกิารแบบบรูณาการ โดยใชอ้ปุกรณ์

ภาคพืน้ดนิของ Gilat เชือ่มตอ่กบัดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ พรอ้มใหบ้รกิารในประเทศตา่งๆ ในภูมภิาคเอเชยี-
แปซฟิิกตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 

ธุรกจิบรกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2556 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวม

ทัง้ส ิน้ประมาณ 1,375,097 ราย เพิ่มขึน้จาก 1,356,930 ราย ณ สิน้ไตรมาส 2/2555 ในปัจจุบัน การใหบ้รกิาร
โทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศลาวยังคงมกีารแข่งขันทีส่งู โดยมผีูป้ระกอบการโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ส ิน้ 4 ราย โดย

แอลทซียัีงคงเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทท์ีม่สีว่นแบง่ในตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศลาว จากการทีแ่อลทซีสีง่เสรมิ

การขายอย่างตอ่เนื่องแก่ผูใ้ชบ้รกิารและตัวแทนจ าหน่าย การมุ่งเนน้การใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ ประกอบกับการขยาย
โครงขา่ยอยา่งเหมาะสมเพือ่ขยายการใหบ้รกิารครอบคลมุทัว่ประเทศ 
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ในไตรมาส 2/2556 ซเีอสแอล มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารในไตรมาส 2/2556 เตบิโตขึน้รอ้ยละ 10 จากไตรมาส
เดยีวกันของปีก่อน โดยมากเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและบริการไอซที ีโดยซเีอสแอลยังคงมีการ

เตบิโตจากกลุ่มฐานลูกคา้องคก์รอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารไอซที ีเตบิโตอยา่งมนัียส าคญั เนือ่งจากบรษัิทหันมามุง่เนน้การพัฒนากลุม่ผลติภัณฑใ์หม่ในกลุม่ฐานลกูคา้
องคก์รมากขึน้ ประกอบกับมกีารสง่มอบงานจากโปรเจคใหญ่ทีต่ดิตัง้แลว้เสร็จใหแ้กลู่กคา้ในไตรมาสนี้ โดยบรษัิท

บันทกึก าไรของบรษัิทร่วมกลุม่ซเีอสแอลในรายการสว่นแบง่ก าไรสทุธจิากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมในงบก าไรขาดทุน
รวม 

 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

ในไตรมาส 2/2556 บรษัิท ดทีวี ี เซอรว์สิ จ ากัด (ดทีวี)ี มยีอดจ าหน่ายทีผ่่านมาแลว้ทัง้ส ิน้ประมาณ 1,431,824 ชดุ 

เพิม่ขึน้ 120,096 ชดุ จาก 1,311,728 ชดุ ณ สิน้ไตรมาส 2/2555 โดยในปัจจุบัน วงการโทรทัศน์ไทยก าลังกา้วสูยุ่ค
ทวีดีจิทิัล ซึง่กลุ่มผูช้มสามารถรับชมไดง้่ายๆ ผ่านการตดิตัง้กล่องรับสัญญาณดจิติอลทวีหีรือกล่องรับสัญญาณ

ดาวเทยีมรุ่นใหมร่ะบบเอชด ี 

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  ไตรมำส 
2/56 

ไตรมำส 
1/56 

ไตรมำส 
2/55 

QoQ YoY 6 เดอืน 
56 

6 เดอืน 
55 

YoY 

  (%) (%) (%) 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

1,794 1,774 1,808 1.1% -0.8% 3,567 3,590 -0.6% 

สว่นแบง่ก าไรสทุธจิากเงนิลงทนุใน
บรษัิทรว่ม 

48 62 38 -22.6% 26.3% 109 83 31.3% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,030 1,073 1,112 -4.0% -7.4% 2,102 2,291 -8.2% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 353 406 301 -13.1% 17.3% 759 605 25.5% 

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ย
คา่ของสนิทรัพยข์องสว่นการ
ด าเนนิงานทีย่กเลกิ 

-  (51) -  100.0% - (51) 41 -224.4% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการ
ด าเนนิงาน* 

411 295 395 39.3% 4.1% 706 694 1.7% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน
กอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่
เสือ่มราคา** 

947 811 926 16.8% 2.3% 1,758 1,764 -0.3% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิจากการ
ด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 

190 382 251 -50.3% -24.3% 572 412 38.8% 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวดจากการ
ด าเนนิงานทีย่กเลกิสทุธจิากภาษี 

-  (51) (136) 100.0% 100.0% (51) (255) 80.0% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 190 330 115 -42.4% 65.2% 521 157 231.8% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บาท) 0.17 0.30 0.10 -43.3% 70.0% 0.48 0.14 242.9% 

 *      ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
**    ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ ค่าเสือ่มราคา = ก าไรจากการด าเนนิงาน + ค่าเสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมในไตรมาส 2/2556 ทัง้ส ิน้ 1,794 ลา้นบาท ลดลง 14 ลา้นบาท หรือ 0.8% จาก 
1,808 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 และเพิม่ขึน้จ านวน 20 ลา้นบาท หรอื 1.1% จาก 1,774 ลา้นบาท ในไตรมาส

กอ่น และในครึง่ปีแรกปี 2556 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 3,567 ลา้นบาท ลดลง 23 ลา้น
บาท หรอื 0.6% จาก 3,590 ลา้นบาท ในระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น  
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้รกิำร 

ไตรมำส 
2/56 

ไตรมำส 
1/56 

ไตรมำส 
2/55 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

56 
6 เดอืน 

55 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,587 1,542 1,553 2.9% 2.2% 3,129 3,076 1.7% 

บรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 200 204 178 -2.0% 12.4% 405 362 11.9% 

บรกิารสือ่** 29 48 87 -39.6% -66.7% 76 171 -55.6% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (22) (20) (10) -10.0% -120.0% (43) (19) -126.3% 

รวม 1,794 1,774 1,808 1.1% -0.8% 3,567 3,590 -0.6% 

 *   ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว โดยบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากดั (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่โดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั (ซดีเีอน็)  

 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารวงจรดาวเทยีมและธุรกจิที่เกีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2556 ทัง้ส ิน้ 1,587 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 34 ลา้นบาท หรือ 2.2% จาก 1,553 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 และเพิม่ขึน้ 45 ลา้นบาท หรือ 2.9% 
จาก 1,542 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น  

ในครึง่ปีแรกปี 2556 บรษัิทมรีายไดจ้ากการธุรกจิดาวเทยีมจ านวน 3,129 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 53 ลา้นบาท หรอื 1.7% 
จาก 3,076 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกปี 2555 จากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 5 และจากธุรกจิการใหบ้รกิาร

แบนดว์ธิไอพสีตาร ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
ดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 

ไตรมำส 
2/56 

ไตรมำส 
1/56 

ไตรมำส 
2/55 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

56 
6 เดอืน 

55 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคม 5 745 734 707 1.5% 5.4% 1,479 1,390 6.4% 

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 842 808 846 4.2% -0.5% 1,650 1,686 -2.1% 

รายไดจ้ากการขาย 45 62 82 -27.4% -45.1% 107 166 -35.5% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 797 746 764 6.8% 4.3% 1,543 1,520 1.5% 

รวม 1,587 1,542 1,553 2.9% 2.2% 3,129 3,076 1.7% 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 5 ในไตรมาส 2/2556 จ านวน 745 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 38 ลา้นบาท 

หรอื 5.4% จาก 707 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเทเลพอรต์ เชน่ บรกิารเลน่

เทปบนัทกึรายการ และบรกิารบบีอดัสญัญาณโทรทศันใ์นระบบดจิติอล  

- รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ใหก้ับผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ในขณะทีไ่ตรมาส 2/2555 
ไมม่รีายการนี ้

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 5 เพิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท หรือ 
1.5% จาก 734 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆ 

ความตอ้งการใชบ้ริการดาวเทยีมจากผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย

พจิารณาไดจ้ากจ านวนชอ่งรายการโทรทัศน์บนดาวเทยีมไทยคม 5 ณ ต าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ที่
เพิม่ขึน้จาก 465 ชอ่งรายการ ณ สิน้ไตรมาส 2/2555 เป็นจ านวน 513 ชอ่งรายการ ณ สิน้ไตรมาส 2/2556 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ในไตรมาส 2/2556 จ านวน 842 ลา้นบาท ลดลง 

4 ลา้นบาท หรอื 0.5% จาก 846 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 เนือ่งจาก 

- รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 2/2556 จ านวน 45 ลา้นบาท ลดลง 37 ลา้นบาท หรอื 45.1% จาก 

82 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 เนื่องจากยอดจ าหน่ายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร ์(UT) ที่
ลดลง 

สทุธกิบั 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการในไตรมาส 2/2556 จ านวน 797 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 33 ลา้นบาท หรือ 
4.3% จาก 764 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 เป็นผลมาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิาร

แบนดว์ธิในประเทศไทย ออสเตรเลยี และมาเลเซยี 
 

 

 



 
 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร: THCOM                                                          

4 

 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ เพิม่ขึน้ 34 ลา้น
บาท หรอื 4.2% จาก 808 ลา้นบาท เนือ่งจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในไตรมาส 2/2556 เพิม่ขึน้ 51 ลา้นบาท หรอื 6.8% จาก 746 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 1/2556 มสีาเหตุหลักจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิในประเทศไทย 
ออสเตรเลยี และมาเลเซยี  

สทุธกิบั 

- รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 2/2556 ลดลง 17 ลา้นบาท หรอื 27.4% จาก 62 ลา้นบาท ในไตร

มาส 1/2556 เนือ่งจากยอดจ าหน่ายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร ์(UT) ลดลง  
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารระบบโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอร์เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 2/2556 ทัง้ส ิน้ 200 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 22 ลา้นบาท หรอื 12.4% จาก 178 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 สง่ผลใหใ้นครึง่ปีแรกปี 2556 บรษัิทมี

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวเพิม่ขึน้ 43 ลา้นบาท หรือ 11.9% จาก 362 ลา้น
บาท ในงวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ระบบ Postpaid และ Prepaid อันเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของ

รายไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) และจ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นระบบ 

 รายไดค้า่บรกิารการเชือ่มตอ่โครงขา่ย (Interconnection Charge) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทร์ะหวา่ง

ประเทศ และการใหบ้รกิารโทรขา้มแดนอตัโนมัต ิ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เ น็ต จากจ านวนผูใ้ชบ้ริการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการ

อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA ทีม่จี านวนเพิม่ขึน้อยา่งมาก 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศัพท์และอนิเทอร์เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 
2/2556 ลดลง 4 ลา้นบาท หรือ 2.0% โดยมากจากรายไดค้า่บรกิารการเชือ่มตอ่โครงข่าย และรายไดค้่าสว่นแบ่ง

ตา่งประเทศ (International Sharing Charge)  
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่ในไตรมาส 2/2556 ทัง้ส ิน้ 29 ลา้นบาท ลดลง 58 ลา้นบาท หรอื 66.7% จาก 87 
ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 และลดลง 19 ลา้นบาท หรอื 39.6% จาก 48 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น มสีาเหตหุลัก

จากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิจ าหน่ายอปุกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมดทีวี ีตามยอดจ าหน่ายอปุกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทยีมดทีวีทีีล่ดลงจากการแขง่ขนัดา้นราคาทีรุ่นแรง  

 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุรวมในไตรมาส 2/2556 ทัง้ส ิน้ 1,030 ลา้นบาท ลดลง 82 ลา้นบาท หรอื 7.4% จาก 1,112 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 2/2555 และลดลง 43 ลา้นบาท หรอื 4.0% จาก 1,073 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น  

ตน้ทนุรวมส าหรับครึง่ปีแรกปี 2556 จ านวน 2,102 ลา้นบาท ลดลง 189 ลา้นบาท หรอื 8.2% จาก 2,291 ลา้นบาท 

ในครึง่ปีแรกปี 2555 โดยสัดส่วนตน้ทุนรวมต่อรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมส าหรับครึง่ปีแรกปี 2556 
เทา่กบั 58.9% ลดลงจาก 63.8% ในครึง่ปีแรกปี 2555  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
ไตรมำส 
2/56 

ไตรมำส 
1/56 

ไตรมำส 
2/55 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

56 
6 เดอืน 

55 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 882 910 937 -3.1% -5.9% 1,792 1,954 -8.3% 

บรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 129 124 108 4.0% 19.4% 253 209 21.1% 

บรกิารสือ่** 30 48 77 -37.5% -61.0% 77 153 -49.7% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (11) (9) (10) -22.2% -10.0% (20) (25) 20.0% 

รวม 1,030 1,073 1,112 -4.0% -7.4% 2,102 2,291 -8.2% 

*   ประกอบดว้ยตน้ทนุจากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวโดยบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากดั (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยตน้ทนุจากการใหบ้รกิารสือ่โดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั (ซดีเีอน็)  
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารวงจรดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2556 มจี านวนทัง้ส ิน้ 882 ลา้นบาท ลดลง 55 

ลา้นบาท หรอื 5.9% จาก 937 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 และลดลง 28 ลา้นบาท หรอื 3.1% จาก 910 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 1/2556  

ในครึง่ปีแรกปี 2556 ตน้ทุนการใหบ้รกิารวงจรดาวเทยีมจ านวน 1,792 ลา้นบาท ลดลง 162 ลา้นบาท หรือ 8.3% 

จาก 1,954 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกปี 2555 จากการลดลงของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 
สทุธกิบัการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 5 

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและ
เกีย่วเนือ่ง 

ไตรมำส 
2/56 

ไตรมำส 
1/56 

ไตรมำส 
2/55 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

56 
6 เดอืน 

55 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคม 5 266 272 254 -2.2% 4.7% 538 503 7.0% 

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 616 638 683 -3.4% -9.8% 1,254 1,451 -13.6% 

รวม 882 910 937 -3.1% -5.9% 1,792 1,954 -8.3% 

 
 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 5 ในไตรมาส 2/2556 มจี านวนทัง้ส ิน้ 266 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12 ลา้น

บาท หรอื 4.7% จาก 254 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่อปุกรณ์

ทีข่ายใหก้บัผูป้ระกอบการโทรทศัน์ผา่นดาวเทยีม ตามการเพิม่ขึน้ของรายได ้ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 5 ลดลง 6 ลา้นบาท จาก 272 ลา้น

บาท เนือ่งจากการลดลงของตน้ทนุขายอปุกรณ์ 

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ ในไตรมาส 2/2556 จ านวน 616 ลา้นบาท ลดลง 67 
ลา้นบาท หรอื 9.8% จาก 683 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 และลดลง 22 ลา้นบาท หรอื 3.4% จาก 638 

ลา้นบาท ในไตรมาสก่อน มสีาเหตุหลักจากการลดลงของตน้ทุนการขายอุปกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร์
ตามยอดขายทีล่ดลง สุทธิกับการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดก้ารใหบ้รกิารการใชง้านแบนดว์ธิ 
 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 2/2556 จ านวนทัง้ส ิน้ 129 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

21 ลา้นบาท หรอื 19.4% จาก 108 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่เสือ่ม

ราคาซีง่เป็นผลมาจากสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการขยายโครงขา่ยโทรศพัท ์

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสก่อน ตน้ทุนการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอร์เน็ตในประเทศลาวเพิม่ขึน้ 5 ลา้นบาท 

หรอื 4.0% จาก 124 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่เสือ่มราคาซีง่เป็นผลมาจากสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้จาก

การขยายโครงข่ายโทรศัพท ์สทุธกิับการลดลงของคา่เชือ่มต่อโครงข่ายและคา่สว่นแบ่งต่างประเทศตามการลดลง
ของรายได ้

 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารสือ่ในไตรมาส 2/2556 จ านวนทัง้ส ิน้ 30 ลา้นบาท ลดลง 47 ลา้นบาท หรอื 61.0% จาก 77 ลา้น

บาท ในไตรมาส 2/2555 และลดลง 18 ลา้นบาท หรอื 37.5% จาก 48 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น เนื่องจาก ดทีวีแีละ
ซดีเีอ็น มกีารลดลงของตน้ทนุการจ าหน่ายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมดทีวีตีามการลดลงของรายได ้ 

 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 2/2556 รวม

ทัง้ส ิน้ 353 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 52 ลา้นบาท หรอื 17.3% จาก 301 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 มสีาเหตหุลักจาก
การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายทางการตลาด ค่าใชจ้่ายพนักงาน และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารของธุรกจิดาวเทยีม สทุธกิับ

การลดลงคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของดทีวี ี

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น SG&A ลดลง 53 ลา้นบาท หรอื 13.1% จาก 406 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการ

กลับรายการคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญู การลดลงของคา่ใชจ้่ายพนักงานและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารของธุรกจิดาวเทยีม 

และการลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศลาว 
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ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 2/2556 บรษัิทมรีายการขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้ส ิน้ 173 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการขาดทนุ

จากอัตราแลกเปลีย่นจากการประเมนิมูลค่าใหม่ในรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 จากการที่

คา่เงนิบาทตอ่ดอลลารส์หรัฐออ่นคา่ลง  
 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 66 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 ลดลง 44 ลา้นบาท หรือ 40.0% จาก 110 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 2/2555 เนื่องจากบรษัิทจ่ายคนืเงนิตน้ของหุน้กูร้ะยะยาวจ านวน 3,300 ลา้นบาท ซึง่ครบก าหนดไถ่ถอนทัง้
จ านวนไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ท าใหด้อกเบี้ยจากหุน้กูร้ะยะยาวในไตรมาส 2/2556 ลดลงจากในไตรมาส 

2/2555 โดยตน้ทุนทางการเงนิสว่นมากในไตรมาส 2/2556 เกดิจากดอกเบีย้จากหุน้กูร้ะยะยาวจ านวน 3,700 ลา้นบาท 

ทีจ่ะครบก าหนดไถถ่อนทัง้จ านวนในวันที ่6 พฤศจกิายน 2557 
 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

ในไตรมาส 2/2556 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมกลุม่ซเีอสแอลทัง้สิน้ 48 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10 

ลา้นบาท หรอื 26.3% จาก 38 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2555 เนื่องจากซเีอสแอลมกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 25.3% จากไตร

มาส 2/2555 จากการเพิม่ขึน้ของรายได ้ภาษีจ่ายทีล่ดลง และไตรมาส 2/2556 ไม่มรีายการค่าใชจ้่ายพเิศษ โดย 
ซเีอสแอลมกีารเตบิโตของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและบรกิารไอซที ีธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดรายนาม

ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์และธรุกจิการใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการบรกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่
 

ภำษเีงนิได ้

ในไตรมาส 2/2556 บรษัิทบันทกึภาระภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 49 ลา้นบาท ลดลง 5 ลา้นบาท จาก 54 ลา้น

บาท ในไตรมาส 2/2555  

 
ขำดทนุส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิสุทธจิำกภำษ ี

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถิุนายน 2556 และส าหรับงวดสิน้สุดวันที ่30 มถิุนายน 
2555 ไดถู้กจัดประเภทใหม่เพื่อน าเสนอการด าเนินงานของบริษัท เอ็มโฟน จ ากัด (เอ็มโฟน) ส าหรับงวด ภายใต ้

หัวขอ้ “ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานทีย่กเลกิสทุธจิากภาษี” เป็นรายการแยกต่างหากจากการด าเนินงาน

ตอ่เนื่อง โดยบรษัิทหยุดรับรูข้าดทุนสทุธขิองเอ็มโฟน ตัง้แต่วันที ่14 กมุภาพันธ ์2556 (วันทีส่ญูเสยีอ านาจการ
ควบคุม) ท าใหใ้นไตรมาส 2/2556 ไม่มรีายการขาดทุนสทุธขิองเอ็มโฟน ในขณะทีใ่นไตรมาส 2/2555 บรษัิทมี

รายการขาดทนุสทุธขิองเอ็มโฟนจ านวน 136 ลา้นบาท 
 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2556 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 24,839 ลา้นบาท ลดลง 972 ลา้นบาท หรอื 3.8% จาก 25,811 ลา้น
บาท ณ สิน้ปี 2555 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การตัดรายการสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนการด าเนินการที่ยกเลกิ ออกจากงบดุลรวม ณ วันที่ 30 

มถินุายน 2556 เนือ่งจากกลุม่บรษัิทสญูเสยีอ านาจการควบคมุในเอ็มโฟนเมือ่วนัที ่14 กมุภาพันธ ์2556 

 คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และคา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ภายใต ้

สญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ  

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์ 30 มถินุำยน 2556 31 ธนัวำคม 2555 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 5,428 21.9 5,809 22.5 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 490 2.0 456 1.8 
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สนิทรพัย ์ 30 มถินุำยน 2556 31 ธนัวำคม 2555 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

อาคารและอปุกรณ ์ 5,847 23.5 5,647 21.9 

อาคารและอปุกรณ์ภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ด าเนนิการ 

10,813 43.5 11,482 44.5 

 
สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2556 บรษัิทมอีตัราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 1.99 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 1.51 ณ สิน้ปี 
2555 มสีาเหตหุลกัจากเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

บริษัทบันทกึเงนิลงทุนโดยวธิีสว่นไดเ้สยีในกลุ่มซเีอสแอลในรายการเงนิลงทุนในบริษัทร่วม โดย ณ สิน้ไตรมาส 

2/2556 บรษัิทมเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมทัง้ส ิน้ 490 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 34 ลา้นบาท หรอื 7.5% จาก 456 ลา้นบาท ณ 
สิน้ปี 2555 เนือ่งจากการรับรูผ้ลประกอบการของซเีอสแอลในหกเดอืนแรกปี 2556 ตามสดัสว่นจ านวน 109 ลา้นบาท 

สทุธกิบัรายไดเ้งนิปันผลจากซเีอสแอลจ านวน 75 ลา้นบาท  

 

อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมอีาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 2/2556 ทัง้ส ิน้ 5,847 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 200 ลา้นบาท หรือ 
3.5% จาก 5,647 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การซือ้สนิทรัพยเ์พิม่ในครึง่ปีแรกปี 2556 จ านวน 487 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้ง

ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 สทุธกิบั 

 คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ในครึง่ปีแรกปี 2556 จ านวน 313 ลา้นบาท 

 

อำคำรและอุปกรณภ์ำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

บรษัิทมอีาคารและอปุกรณ์ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการสทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 2/2556 ทัง้สิน้ 10,813 ลา้นบาท 
ลดลง 669 ลา้นบาท หรอื 5.8% จาก ณ สิน้ปี 2555 ทีม่จี านวนทัง้ส ิน้ 11,482 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากคา่เสือ่ม

ราคาในครึง่ปีแรกปี 2556 
 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2556 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 7,406 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 245 ลา้นบาท หรอื 3.4% จาก 7,161 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2556 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 14,362 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 123 ลา้นบาท หรอื 0.9% จาก 
14,239 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 มสีาเหตหุลกัจาก 

 ก าไรสทุธจิ านวน 521 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกปี 2556  

 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงนิของหน่วยงานในตา่งประเทศ 40 ลา้นบาท 

สทุธกิบั 

 เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจ านวน 438 ลา้นบาท 

จากการเพิม่ขึน้ของมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิกูย้มืและการเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้ในครึง่ปีแรกปี 2556 ท าใหบ้รษัิท

มอีตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.52 เทา่ เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก 0.50 ณ สิน้ปี 2555  

 

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน ในครึง่ปีแรกปี 2556 ทัง้ส ิน้ 1,962 ลา้นบาท ลดลง 268 ลา้น

บาท หรอื 12.0% จาก 2,230 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกปี 2555 มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดทีใ่ชไ้ปจากการ
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน สทุธกิบัก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่ตบิโตขึน้ในครึง่ปีแรกปี 2556 
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กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปเพื่อการลงทุน ในครึ่งปีแรกปี 2556 จ านวนทัง้ส ิน้ 402 ลา้นบาท โดยมากเป็นเงนิสดจ่าย
ส าหรับซือ้สนิทรัพยโ์ครงการดาวเทยีมไทยคม 6 ในขณะทีใ่นครึง่ปีแรกปี 2555 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพือ่

การลงทนุเป็นจ านวน 1,109 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในครึง่ปีแรกปี 2556 จ านวน 368 ลา้นบาท โดยมากเป็นการจ่ายเงนิปัน
ผลใหผู้ถ้ ือหุน้ของบริษัท การจ่ายดอกเบี้ยส าหรับหุน้กูร้ะยะยาว สุทธิกับเงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับ

โครงการดาวเทยีมไทยคม 6 ในขณะทีใ่นครึง่ปีแรกปี 2555 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เป็นจ านวน 93 ลา้นบาท 

บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถินุายน 2556 ทัง้ส ิน้ 3,483 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ

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

ตน้   แมว้า่ประมาณการดังกลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกล่าว

จะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


