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1. ภาพรวม 
ในไตรมาส 3/2556 บรษัิท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (บรษัิท) มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารทั�งส ิ�น 2,062 
ลา้นบาท เตบิโตขึ�น 14.9% และ 13.6% จากไตรมาสกอ่นและไตรมาสเดยีวกันปีที#แลว้ โดยมากจากการเพิ#มขึ�นของ
รายไดจ้ากธรุกจิดาวเทยีม ประกอบกบัการบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารที#มปีระสทิธภิาพ สง่ผลให ้
บรษัิทมผีลกําไรจากการดําเนนิงาน (EBIT) 461 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 12.2% และ 51.6% จากไตรมาสกอ่นและไตรมาสเดยีวกนัปีที#แลว้  
บรษัิทมีกําไรสุทธใินไตรมาส 3/2556 จํานวน 320 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 130 ลา้นบาท หรอื 68.4% จากไตรมาส 2/2556 และเพิ#มขึ�น 427 ลา้นบาท หรอื 399.1% จากไตรมาส 3/2555 
ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 บรษัิทมกํีาไรสทุธ ิ841 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 791 ลา้นบาท หรอื 1582.0% จาก 50 ลา้นบาท ในงวดเดยีวกนัปีที#แลว้ จากรายไดท้ี#เพิ#มขึ�น การบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตน้ทนุทางการเงนิที#ลดลง และรายการขาดทนุจากการดําเนนิงานที#ยกเลกิที#ลดลง  
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมกํีาไรสทุธสํิาหรับไตรมาส 3/2556 จํานวน 276 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 0.25 บาท
ตอ่หุน้ และในรอบเกา้เดอืนแรกปี 2556 จํานวน 647 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 0.59 บาทตอ่หุน้ 
 
2. ภาพรวมธุรกจิ 
ธุรกจิบรกิารวงจรดาวเทยีมและธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องกบัดาวเทยีม 
บรษัิทไดดํ้าเนินการทางเทคนิคดาวเทียมในการสง่และจัดสรรชอ่งสัญญาณดาวเทยีม เพื#อเพิ#มประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารแพรภ่าพทวีผีา่นดาวเทยีม ซึ#งจะชว่ยใหผู้ร้ับชมรายการโทรทัศน ์ ไดร้ับอรรถรสในการรับชมสัญญาณภาพและเสยีงที#สมบรูณ์แบบมากยิ#งขึ�น จากระบบดาวเทยีมคณุภาพสงูของบรษัิท โดย ณ สิ�นไตรมาส 3/2556 บรษัิทมี
ชอ่งรายการโทรทัศนบ์นดาวเทยีม ณ ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก จํานวน 621 ชอ่งรายการ เพิ#มขึ�นจาก 472 ชอ่งรายการ ณ สิ�นไตรมาส 3/2555   
ดาวเทยีมไทยคม 6 อยูใ่นระหวา่งการรอความพรอ้มของเครื#องยงิจรวดเพื#อจัดสง่ดาวเทยีมขึ�นสูว่งโคจร และดาวเทยีมไทยคม 7 เขา้สูข่ั �นตอนการทดสอบ Spacecraft Thermal Vacuum (SCTV) ครั �งที#สอง เป็นการทดสอบเชงิสภาพแวดลอ้มที#จะตอ้งดําเนนิการเพื#อใหมั้#นใจวา่ดาวเทยีมสามารถทํางานไดต้ามปกตใินสภาวะแวดลอ้มที#จําลองขึ�น
โดยมคีวามคลา้ยกบัสภาพแวดลอ้มในอวกาศ 
ในไตรมาส 3/2556 บรษัิทบรรลุขอ้ตกลงกรอบความร่วมมือในการเป็นพันธมิตร (Cooperation Framework 
Agreement) กับบรษัิท โกลบอล อเีก ิ�ล เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์ จํากัด (Global Eagle Entertainment Inc.) ผูนํ้าการใหบ้รกิารสื#อสารในระบบ Wi-Fi ผา่นดาวเทยีมและสื#อเพื#อความบันเทงิบนเครื#องบนิ ในสายการบนิชั �นนําตา่งๆ ทั#วโลก เพื#อร่วมพัฒนาบรกิารสื#อสารโทรคมนาคมผา่นดาวเทยีมของไทยคม บนเครื#องบนิของสายการบนิตา่งๆ ที#มเีสน้ทาง
บนิในประเทศไทยและในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 
ธรุกจิการใหบ้รกิารการใชง้านแบนดว์ธิเตบิโตขึ�นจากการขยายปรมิาณการใชง้านเพิ#มเตมิของลกูคา้ และบรษัิทยังคงเนน้ระบบเปิดใหบ้รกิารสําหรับอปุกรณข์องผูผ้ลติรายอื#นใหส้ามารถทํางานรว่มกบัดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์  
 
ธุรกจิบรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
ณ สิ�นไตรมาส 3/2556 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชั#นส ์จํากัด (แอลทซี)ี มจํีานวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวมทั �งสิ�นประมาณ 1,414,835 ราย เพิ#มขึ�นจาก 1,311,583 ราย ณ สิ�นไตรมาส 3/2555 ในปัจจุบัน ประเทศลาวมีผูป้ระกอบการโทรศัพทเ์คลื#อนที#ทั �งส ิ�น 4 ราย โดยแอลทซียัีงคงเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทท์ี#มีสว่นแบง่ในตลาดเป็นอันดับหนึ#ง  
ในไตรมาส 3/2556 ซเีอสแอลมจํีานวนฐานลูกคา้จากการใหบ้รกิารเชื#อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตผ่านสายวงจรเชา่ (Leased 
Line) และการใหบ้รกิารศูนยข์อ้มูลอนิเทอรเ์น็ต (Internet Data Center) เตบิโตขึ�นอย่างต่อเนื#อง เนื#องจากซเีอส 
แอลหันมาเป็นผูใ้หบ้รกิารไอซทีี (อนิเทอรเ์น็ต คอมพวิเตอร ์และโทรคม) เพื#อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของลกูคา้ที#มกีารใชง้านแบบผสมผสานของคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และการสื#อสาร สง่ผลใหฐ้านลูกคา้ใหม่และปรมิาณ
การใชง้าน (Bandwidth) เตบิโตขึ�นในกลุ่มลูกคา้องคก์ร ทั �งนี�บรษัิทบันทกึกําไรของบรษัิทร่วมกลุ่มซเีอสแอลใน
รายการสว่นแบง่กําไรสทุธจิากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มในงบกําไรขาดทนุรวม 
 
ธุรกจิการใหบ้รกิารสื�อ 
ในไตรมาส 3/2556 บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จํากัด (ดทีวี)ี มียอดจําหน่ายที#ผา่นมาแลว้ทั �งสิ�นประมาณ 1,449,245 ชดุ เพิ#มขึ�น 95,202 ชดุ จาก 1,354,043 ชดุ ณ สิ�นไตรมาส 3/2555 โดยในปัจจุบัน ธุรกจิจานดาวเทยีมยังคงมีการแขง่ขันที#รนุแรง จาการที#ผูป้ระกอบการแตล่ะรายปรับกลยทุธใ์นการชว่งชงิลกูคา้ตลาดแมส 



 
 

คําอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ: THCOM                                                          

2 

 
3. ผลการดาํเนนิงาน 
ขอ้มูลการเงนิที�สําคญั 
ลา้นบาท จํานวน เปลี�ยนแปลง จํานวน เปลี�ยนแปลง 
  ไตรมาส 

3/56 
ไตรมาส 
2/56 

ไตรมาส 
3/55 

QoQ YoY 9 เดอืน 
56 

9 เดอืน 
55 

YoY 
  (%) (%) (%) 
รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 2,062 1,794 1,815 14.9% 13.6% 5,629 5,406 4.1% 
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,223 1,030 1,103 18.7% 10.9% 3,325 3,394 -2.0% 
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 378 353 408 7.1% -7.4% 1,136 1,013 12.1% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการ
ดําเนนิงาน* 461 411 304 12.2% 51.6% 1,168 999 16.9% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานกอ่นดอกเบี	ยจา่ย ภาษี และ ค่าเสื�อมราคา** 979 947 843 3.4% 16.1% 2,739 2,608 5.0% 

สว่นแบง่กําไรสทุธจิากเงนิลงทนุใน
บรษัิทรว่ม 44 48 42 -8.3% 4.8% 154 126 22.2% 
กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการ
ดอ้ยคา่ของสนิทรัพยข์องสว่นการดําเนนิงานที�ยกเลกิ -  -  (210) -  100.0% 51 (251) 120.3% 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิจากการดําเนนิงานตอ่เนื�อง 320 190 21 68.4% 1423.8% 892 433 106.0% 
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวดจากการดําเนนิงานที�ยกเลกิสทุธจิากภาษี -  -  (129) -  100.0% (51) (383) 86.7% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 320 190 (107) 68.4% 399.1% 841 50 1582.0% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บาท) 0.29 0.17 (0.10) 70.6% 390.0% 0.77 0.05 1440.0% 

 *      กําไรจากการดาํเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 
**    กําไรกอ่นหักดอกเบี�ยจ่าย ภาษี และ คา่เสื�อมราคา = กําไรจากการดาํเนนิงาน + คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 
 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
รายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมในไตรมาส 3/2556 ทั �งส ิ�น 2,062 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 247 ลา้นบาท หรอื 13.6% 
จาก 1,815 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 และเพิ#มข ึ�นจํานวน 268 ลา้นบาท หรอื 14.9% จาก 1,794 ลา้นบาท ใน
ไตรมาสกอ่น และในเกา้เดือนแรกปี 2556 บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจํานวน 5,629 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 223 ลา้นบาท หรอื 4.1% จาก 5,406 ลา้นบาท ในระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น  
รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

ไตรมาส 
3/56 

ไตรมาส 
2/56 

ไตรมาส 
3/55 %QoQ %YoY 9 เดอืน 

56 
9 เดอืน 

55 %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 1,822 1,587 1,599 14.8% 13.9% 4,950 4,676 5.9% 
บรกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 206 200 179 3.0% 15.1% 599 541 10.7% 
บรกิารสื�อ** 62 29 46 113.8% 34.8% 150 217 -30.9% 
ตัดรายการระหวา่งสว่นงาน (28) (22) (9) 27.3% 211.1% (70) (28) -150.0% 
รวม 2,062 1,794 1,815 14.9% 13.6% 5,629 5,406 4.1% 
 *   ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท์และอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว โดยบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชั�นส ์จํากดั (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื�อโดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จํากดั (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จํากดั (ซดีเีอ็น)  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิที#เกี#ยวเนื#อง 
บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิที#เกี#ยวเนื#องในไตรมาส 3/2556 ทั �งส ิ�น 1,822 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 
223 ลา้นบาท หรอื 13.9% จาก 1,599 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 และเพิ#มข ึ�น 235 ลา้นบาท หรอื 14.8% จาก 
1,587 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น จากธรุกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั#วไป และจากธรุกจิการใหบ้รกิารแบนดว์ธิไอ
พสีตาร ์
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ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 บรษัิทมรีายไดจ้ากธรุกจิดาวเทยีมจํานวน 4,950 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 274 ลา้นบาท หรอื 5.9% 
จาก 4,676 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2555    
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
ดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 

ไตรมาส 
3/56 

ไตรมาส 
2/56 

ไตรมาส 
3/55 %QoQ %YoY 9 เดอืน 

56 
9 เดอืน 

55 %YoY 

ดาวเทยีมแบบทั�วไป* 916 745 749 23.0% 22.3% 2,395 2,139 12.0% 
ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 906 842 850 7.6% 6.6% 2,555 2,537 0.7% 

รายไดจ้ากการขาย 38 45 95 -15.6% -60.0% 145 261 -44.4% 
รายไดจ้ากการบรกิาร 868 797 755 8.9% 15.0% 2,410 2,276 5.9% 

รวม 1,822 1,587 1,599 14.8% 13.9% 4,950 4,676 5.9% 
*ดาวเทยีมไทยคม 5 และดาวเทยีมที�บรษัิทจัดหามาเป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ข ึ)นสูว่งโคจร 
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั#วไป ในไตรมาส 3/2556 จํานวน 916 ลา้นบาท เพิ#มข ึ�น 167 ลา้น

บาท หรอื 22.3% จาก 749 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 และเพิ#มขึ�น 171 ลา้นบาท หรอื 23.0% จาก 
745 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น โดยมสีาเหตหุลักจาก 

- ความตอ้งการการใชช้อ่งสัญญาณที#เพิ#มขึ�นของลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
โดยในเดอืนสงิหาคม 2556 บรษัิทไดจ้ัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารที#ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออกเป็นการชั#วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ�นสูว่งโคจร เพื#อใหบ้รกิารรองรับความตอ้งการที#เตบิโตขึ�นอยา่งตอ่เนื#อง โดยพจิารณาไดจ้ากจํานวนชอ่งรายการโทรทัศน์บนดาวเทยีม ณ ตําแหน่ง 
78.5 องศาตะวันออก เพิ#มขึ�นจาก 472 ชอ่งรายการ ณ สิ�นไตรมาส 3/2555 เป็นจํานวน 621 ชอ่งรายการ ณ สิ�นไตรมาส 3/2556 

- รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ใหก้บัผูป้ระกอบการโทรทัศนผ์า่นดาวเทยีม  
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ในไตรมาส 3/2556 จํานวน 906 ลา้นบาท เพิ#มข ึ�น 

56 ลา้นบาท หรอื 6.6% จาก 850 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 เนื#องจาก 
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในไตรมาส 3/2556 จํานวน 868 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 113 ลา้นบาท หรือ 

15.0% จาก 755 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 เป็นผลมาจากรายไดท้ี#เพิ#มขึ�นจากการใหบ้รกิาร
แบนดว์ธิในประเทศไทย ออสเตรเลยี อนิเดยี อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี 
สทุธกิบั 

- รายไดจ้ากการขายในไตรมาส 3/2556 จํานวน 38 ลา้นบาท ลดลง 57 ลา้นบาท หรอื 60.0% จาก 
95 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 เนื#องจากยอดจําหน่ายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร ์(UT) ที#
ลดลง 

เมื#อเปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ เพิ#มขึ�น 64 ลา้น
บาท หรอื 7.6% จาก 842 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการเพิ#มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิใน
ประเทศอนิเดยี อนิโดนีเซยี ญี#ปุ่ น และออสเตรเลยี  

 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารระบบโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 3/2556 ทั �งส ิ�น 206 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 27 ลา้นบาท หรอื 15.1% จาก 179 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 สง่ผลใหใ้นเกา้เดอืนแรกปี 2556 บรษัิทมี
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวจํานวน 599 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 58 ลา้นบาท หรอื 
10.7% จาก 541 ลา้นบาท ในงวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีาเหตหุลักจากการเพิ#มขึ�นของ 
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื#อนที#ทั �งระบบ Postpaid และ Prepaid อันเป็นผลจากการเพิ#มขึ�นของ

รายไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) และจํานวนผูใ้ชโ้ทรศัพทเ์คลื#อนที#ในระบบ 
• รายไดค้า่บรกิารการเชื#อมตอ่โครงข่าย (Interconnection Charge) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทร์ะหว่าง

ประเทศ และการใหบ้รกิารโทรขา้มแดนอัตโนมัต ิ 
• รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต จากจํานวนผูใ้ชบ้ริการที#เพิ#มมากขึ�น โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ร ิการ

อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA ที#มจํีานวนเพิ#มขึ�นอยา่งมาก 
เมื#อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์และอนิเทอร์เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 
3/2556 เพิ#มขึ�น 6 ลา้นบาท หรอื 3.0%  
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื#อ 
บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื#อในไตรมาส 3/2556 ทั�งส ิ�น 62 ลา้นบาท เพิ#มข ึ�น 16 ลา้นบาท หรอื 34.8% จาก 
46 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 และเพิ#มข ึ�น 33 ลา้นบาท หรอื 113.8% จาก 29 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น มี
สาเหตหุลักจากการเพิ#มขึ�นของรายไดจ้ากธรุกจิจําหน่ายอปุกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมดทีวี ีตามยอดจําหน่ายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมดทีวีทีี#เพิ#มขึ�น  
 
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 
บรษัิทมตีน้ทนุรวมในไตรมาส 3/2556 ทั�งส ิ�น 1,223 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 120 ลา้นบาท หรอื 10.9% จาก 1,103 ลา้น
บาท ในไตรมาส 3/2555 และเพิ#มขึ�น 193 ลา้นบาท หรอื 18.7% จาก 1,030 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น  
ตน้ทนุรวมสําหรับเกา้เดอืนแรกปี 2556 จํานวน 3,325 ลา้นบาท ลดลง 69 ลา้นบาท หรอื 2.0% จาก 3,394 ลา้น
บาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2555 โดยสัดสว่นตน้ทนุรวมตอ่รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมสําหรับเกา้เดอืนแรก
ปี 2556 เทา่กบั 59.1% ลดลงจาก 62.8% ในเกา้เดอืนแรกปี 2555  
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร ไตรมาส 

3/56 
ไตรมาส 
2/56 

ไตรมาส 
3/55 %QoQ %YoY 9 เดอืน 

56 
9 เดอืน 

55 %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 1,060 882 950 20.2% 11.6% 2,852 2,904 -1.8% 
บรกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 128 129 111 -0.8% 15.3% 372 320 16.3% 
บรกิารสื�อ** 49 30 53 63.3% -7.5% 136 206 -34.0% 
ตัดรายการระหวา่งสว่นงาน (14) (11) (11) 27.3% 27.3% (35) (36) 2.8% 
รวม 1,223 1,030 1,103 18.7% 10.9% 3,325 3,394 -2.0% 
*   ประกอบดว้ยตน้ทนุจากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวโดยบรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชั�นส ์จํากัด (แอลทซี)ี 
**  ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการใหบ้รกิารสื�อโดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จํากัด (ดทีวี)ี และบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จํากดั (ซดีเีอ็น)  

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิที#เกี#ยวเนื#อง 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิที#เกี#ยวเนื#องในไตรมาส 3/2556 มจํีานวนทั �งส ิ�น 1,060 ลา้นบาท เพิ#มข ึ�น 110 
ลา้นบาท หรอื 11.6% จาก 950 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 และเพิ#มขึ�น 178 ลา้นบาท หรอื 20.2% จาก 882 
ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556  
ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 ตน้ทนุการใหบ้รกิารวงจรดาวเทยีมจํานวน 2,852 ลา้นบาท ลดลง 52 ลา้นบาท หรอื 1.8% 
จาก 2,904 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2555 จากการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ สทุธกิบัการเพิ#มขึ�นของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั#วไป 
ตน้ทนุการบรกิารดาวเทยีมและ
เกี�ยวเนื�อง 

ไตรมาส 
3/56 

ไตรมาส 
2/56 

ไตรมาส 
3/55 %QoQ %YoY 9 เดอืน 

56 
9 เดอืน 

55 %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป 447 266 262 68.0% 70.6% 985 765 28.8% 
ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 613 616 688 -0.5% -10.9% 1,867 2,139 -12.7% 
รวม 1,060 882 950 20.2% 11.6% 2,852 2,904 -1.8% 

*ดาวเทยีมไทยคม 5 และดาวเทยีมที�บรษัิทจัดหามาเป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ข ึ)นสูว่งโคจร 
• ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั#วไป ในไตรมาส 3/2556 มจํีานวนทั�งสิ�น 447 ลา้นบาท เพิ#มข ึ�น 

185 ลา้นบาท หรอื 70.6% จาก 262 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 และเพิ#มขึ�น 181 ลา้นบาท หรอื 68.0% 
จาก 266 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น มสีาเหตุหลักจากการเพิ#มขึ�นของตน้ทนุคา่เชา่ดาวเทียมจากการจัดหาดาวเทียมมาใหบ้ริการที# ตํ าแหน่ง  78.5 องศาตะวันออกเป็นการชั#วคราวก่อนการส่งดาวเทียม 
ไทยคม 6 ขึ�นสู่วงโคจร และการเพิ#มขึ�นของตน้ทุนค่าอนุญาตใหดํ้าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสาร ตามการเพิ#มขึ�นของรายได ้  

• ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ ในไตรมาส 3/2556 จํานวน 613 ลา้นบาท ลดลง 75 
ลา้นบาท หรอื 10.9% จาก 688 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 มสีาเหตหุลักจากการลดลงของตน้ทนุการขายอุปกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตารต์ามยอดขายที#ลดลง สุทธิกับการเพิ#มขึ�นของตน้ทุนค่าอนุญาตให ้ดําเนนิการใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสาร ตามการเพิ#มขึ�นของรายไดก้ารใหบ้รกิารการ
ใชง้านแบนดว์ธิ และเมื#อเปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ 
ลดลง 3 ลา้นบาท หรอื 0.5%  
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 3/2556 จํานวนทั�งสิ�น 128 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 
17 ลา้นบาท หรอื 15.3% จาก 111 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 มีสาเหตุหลักจากการเพิ#มขึ�นของค่าเชื#อมต่อ
โครงขา่ยและคา่สว่นแบง่ตา่งประเทศตามการเพิ#มขึ�นของรายได ้
เมื#อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสกอ่น ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวลดลง 1 ลา้นบาท หรอื 
0.8% จาก 129 ลา้นบาท  
 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารสื#อ 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารสื#อในไตรมาส 3/2556 จํานวนทั�งสิ�น 49 ลา้นบาท ลดลง 4 ลา้นบาท หรอื 7.5% จาก 53 ลา้น
บาท ในไตรมาส 3/2555 และเมื#อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ตน้ทุนการใหบ้รกิารสื#อเพิ#มขึ�น 19 ลา้นบาท หรอื 
63.3% จาก 30 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น เนื#องจากการเพิ#มขึ�นของตน้ทนุการจําหน่ายอปุกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีม
ดทีวีตีามการเพิ#มขึ�นของรายได ้ 
 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 3/2556 รวมทั �งส ิ�น 378 ลา้นบาท ลดลง 30 ลา้นบาท หรอื 7.4% จาก 408 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 มสีาเหตหุลักจาก 
• การตั �งสํารองค่าใชจ้า่ยที#เกี#ยวเนื#องกับการขายหุน้ในบรษัิท เอ็มโฟน จํากัด (เอ็มโฟน) ในไตรมาส 3/2555 ในขณะที#ในไตรมาส 3/2556 ไมม่รีายการนี�  

สทุธกิบั 
• คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีมที#เพิ#มขึ�น 
• คา่ใชจ้า่ยพนักงานของธุรกจิโทรศัพทใ์นประเทศลาวที#เพิ#มขึ�น 
• คา่เผื#อสนิคา้ลา้สมัยของธรุกจิสื#อที#เพิ#มขึ�น 

เมื#อเปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น SG&A เพิ#มขึ�น 25 ลา้นบาท หรอื 7.1% จาก 353 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการเพิ#มขึ�นของคา่เผื#อหนี�สงสยัจะสญูของธรุกจิโทรศัพทใ์นประเทศลาว และคา่เผื#อสนิคา้ลา้สมัยของธรุกจิสื#อ 
 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ในไตรมาส 3/2556 บรษัิทมีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี#ยนทั �งสิ�น 46 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี#ยนจากการประเมนิมูลค่าใหม่ในรายการเงนิกูย้มืสําหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 จากการที#
คา่เงนิบาทตอ่ดอลลารส์หรัฐออ่นคา่ลง  
 
ตน้ทุนทางการเงนิ 
บรษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิทั �งส ิ�น 67 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 ลดลง 46 ลา้นบาท หรอื 40.7% จาก 113 ลา้นบาท 
ในไตรมาส 3/2555 เนื#องจากบรษัิทจา่ยคนืเงนิตน้ของหุน้กูร้ะยะยาวจํานวน 3,300 ลา้นบาท ซึ#งครบกําหนดไถ่ถอนทั�งจํานวนไปเมื#อวันที# 6 พฤศจกิายน 2555 ทําใหด้อกเบี�ยจากหุน้กูร้ะยะยาวในไตรมาส 3/2556 ลดลงจากในไตรมาส 
3/2555 โดยตน้ทนุทางการเงนิสว่นมากในไตรมาส 3/2556 เกดิจากดอกเบี�ยจากหุน้กูร้ะยะยาวจํานวน 3,700 ลา้นบาท ที#จะครบกําหนดไถถ่อนทั �งจํานวนในวันที# 6 พฤศจกิายน 2557 
 
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 
ในไตรมาส 3/2556 บรษัิทมสีว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมกลุ่มซเีอสแอลทั�งส ิ�น 44 ลา้นบาท เพิ#มข ึ�น 2 
ลา้นบาท หรอื 4.8% จาก 42 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555 เนื#องจากซเีอสแอลมกํีาไรสทุธเิพิ#มขึ�น 5.0% จากไตร
มาส 3/2555 (โปรดอา่นรายละเอยีดเพิ#มเตมิไดจ้ากคําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการของซเีอสแอล) 
 
ภาษเีงนิได ้
ในไตรมาส 3/2556 บรษัิทบันทกึภาระภาษีเงนิไดเ้ป็นจํานวนทั�งส ิ�น 125 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 26 ลา้นบาท หรอื 26.3% 
จาก 99 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2555  
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ขาดทุนสําหรบังวดจากการดาํเนนิงานที�ยกเลกิสทุธจิากภาษ ี
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที# 30 กันยายน 2556 และสําหรับงวดสิ�นสุดวันที# 30 กันยายน 
2555 ไดถู้กจัดประเภทใหม่เพื#อนําเสนอการดําเนนิงานของบรษัิท เอ็มโฟน จํากัด (เอ็มโฟน) สําหรับงวด ภายใต ้
หัวขอ้ “ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที#ยกเลกิสทุธจิากภาษี” เป็นรายการแยกต่างหากจากการดําเนินงานตอ่เนื#อง โดยบรษัิทหยุดรับรูข้าดทนุสทุธขิองเอ็มโฟน ตั �งแต่วันที# 14 กมุภาพันธ ์2556 (วันที#สญูเสยีอํานาจการ
ควบคุม) ทําใหใ้นไตรมาส 3/2556 ไม่มีรายการขาดทุนสุทธขิองเอ็มโฟน ในขณะที#ในไตรมาส 3/2555 บรษัิทมี
รายการขาดทนุสทุธขิองเอ็มโฟนจํานวน 129 ลา้นบาท 
 
 
4. ฐานะทางการเงนิ 
ณ สิ�นไตรมาส 3/2556 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 25,155 ลา้นบาท ลดลง 656 ลา้นบาท หรอื 2.5% จาก 25,811 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2555 มสีาเหตหุลักจาก 

• การตัดรายการสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนการดําเนินการที#ยกเลกิ ออกจากงบดุลรวม ณ วันที# 30 
กนัยายน 2556 เนื#องจากกลุม่บรษัิทสญูเสยีอํานาจการควบคมุในเอ็มโฟนเมื#อวนัที# 14 กมุภาพันธ ์2556 

• คา่เสื#อมราคาและตัดจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และคา่เสื#อมราคาและตัดจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ภายใต ้
สญัญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการ  
สทุธกิบั 

• การเพิ#มขึ�นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
สว่นประกอบหลักของสนิทรัพย ์
สนิทรพัย ์ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
  จํานวน รอ้ยละของ จํานวน รอ้ยละของ 
  (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม 
สนิทรัพยห์มนุเวยีน 5,745 22.8 5,809 22.5 
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 447 1.8 456 1.8 
อาคารและอปุกรณ์ 6,306 25.1 5,647 21.9 
อาคารและอปุกรณภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ดําเนนิการ 10,471 41.6 11,482 44.5 

 
สภาพคลอ่ง 
ณ สิ�นไตรมาส 3/2556 บรษัิทมอัีตราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนี�สนิหมนุเวยีน 2.58 เทา่ เพิ#มขึ�นจาก 1.51 ณ สิ�นปี 
2555 มสีาเหตหุลักจากเงนิสดที#เพิ#มขึ�น 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
บรษัิทบันทกึเงนิลงทุนโดยวธิีส่วนไดเ้สยีในกลุ่มซเีอสแอลในรายการเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม โดย ณ สิ�นไตรมาส 
3/2556 บรษัิทมเีงนิลงทุนในบรษัิทร่วมทั�งส ิ�น 447 ลา้นบาท ลดลง 9 ลา้นบาท หรอื 2.0% จาก 456 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2555 เนื#องจากรายไดเ้งนิปันผลจากซเีอสแอลจํานวน 163 ลา้นบาท สทุธกิับการรับรูผ้ลประกอบการของซเีอส 
แอลในเกา้เดอืนแรกปี 2556 ตามสดัสว่นจํานวน 154 ลา้นบาท  
 
อาคารและอปุกรณ์ 
บรษัิทมีอาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิ�นไตรมาส 3/2556 ทั �งส ิ�น 6,306 ลา้นบาท เพิ#มข ึ�น 659 ลา้นบาท หรอื 
11.7% จาก 5,647 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2555 มสีาเหตหุลักจาก 
• การซื�อสนิทรพัยเ์พิ#มในเกา้เดอืนแรกปี 2556 สําหรับธรุกจิดาวเทยีม  

สทุธกิบั 
• คา่เสื#อมราคา/คา่ตัดจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ในเกา้เดอืนแรกปี 2556  
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อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาอนญุาตใหด้ําเนนิการ 
บรษัิทมอีาคารและอปุกรณ์ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการสทุธ ิณ สิ�นไตรมาส 3/2556 ทั �งสิ�น 10,471 ลา้นบาท 
ลดลง 1,011 ลา้นบาท หรอื 8.8% จาก ณ สิ�นปี 2555 ที#มจํีานวนทั�งส ิ�น 11,482 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากคา่เสื#อม
ราคาในเกา้เดอืนแรกปี 2556 
 
เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 
ณ สิ�นไตรมาส 3/2556 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทัิ �งสิ�น 8,193 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 1,032 ลา้นบาท หรอื 14.4% จาก 
7,161 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2555 มสีาเหตหุลักจากการเพิ#มขึ�นของเงนิกูย้มืระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 
6 
ณ สิ�นไตรมาส 3/2556 บรษัิทมสีว่นของผูถ้ือหุน้ทั �งส ิ�น 14,670 ลา้นบาท เพิ#มขึ�น 431 ลา้นบาท หรอื 3.0% จาก 
14,239 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2555 มสีาเหตหุลักจาก 
• กําไรสทุธจํิานวน 841 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556  
• กําไรจากการแปลงคา่งบการเงนิของหน่วยงานในตา่งประเทศ 27 ลา้นบาท 

สทุธกิบั 
• เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจํานวน 438 ลา้นบาท 

จากการเพิ#มขึ�นของมูลคา่ตามบัญชขีองเงนิกูย้มืและการเพิ#มขึ�นของสว่นของผูถ้ือหุน้ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 ทําให ้
บรษัิทมอีัตราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.56 เท่า เพิ#มขึ�นจาก 0.50 ณ สิ�นปี 2555  
 
งบกระแสเงนิสด 
บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนนิงาน ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 ทั �งส ิ�น 2,257 ลา้นบาท ลดลง 284 
ลา้นบาท หรอื 11.2% จาก 2,541 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2555 มสีาเหตหุลักจากการเพิ#มขึ�นของเงนิสดที#ใชไ้ปจากการเปลี#ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี�สนิดําเนนิงาน สทุธกิับกําไรจากการดําเนนิงานที#เตบิโตขึ�นในเกา้เดอืนแรกปี 
2556 
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพื�อการลงทุน ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 จํานวนทั�งส ิ�น 948 ลา้นบาท โดยมากเป็นเงนิสดจา่ยสําหรับซื�อสนิทรัพยสํ์าหรับธรุกจิดาวเทยีม ในขณะที#ในเกา้เดอืนแรกปี 2555 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพื#อการ
ลงทนุเป็นจํานวน 1,554 ลา้นบาท 
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 จํานวน 280 ลา้นบาท โดยมากเป็นเงนิสดรับ
จากเงนิกูย้มืระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 สทุธกิับการจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบรษัิท การชําระ
คนืเงนิกูย้มืระยะยาวของดทีวี ีและการจา่ยดอกเบี�ยสําหรับหุน้กูร้ะยะยาว ในขณะที#ในเกา้เดอืนแรกปี 2555 บรษัิทมี
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิเป็นจํานวน 229 ลา้นบาท 
บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วันที# 30 กนัยายน 2556 ทั�งส ิ�น 3,843 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในเอกสารชดุนี�อาจจะมีขอ้มูลบางสว่นที�เกี�ยวกบัการประมาณการถงึเหตกุารณ์ที�เกดิขึ�นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรือการประมาณการ
ทางดา้นธุรกจิในสว่นอื�นๆ)   ตวัอย่างของคําที�ใชใ้นการประมาณการถงึเหตกุารณ์ที�อาจจะเกดิขึ�นในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื�อว่า”  เป็น
ตน้   แมว้่าประมาณการดงักลา่วจะประเมนิขึ�นโดยอาศยัขอ้มลูที�มอียู่ในปัจจุบนัเป็นพื�นฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันไดว่้า การประมาณการดงักลา่ว
จะเกดิขึ�นตรงตามที�บรษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนั�นผูใ้ชข้อ้มูลดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มูลประมาณการขา้งตน้  


