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1. ภาพรวม 
ในไตรมาส 2/2557 บรษัิท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจํานวน 2,449 
ลา้นบาท เตบิโตขึ�นอยา่งตอ่เนื�องจากไตรมาสเดยีวกันปีที�แลว้ จากการเตบิโตของธุรกจิดาวเทยีม ธุรกจิโทรศัพทแ์ละ
อนิเทอรเ์น็ต โดยรายไดจ้ากธุรกจิดาวเทียมเพิ�มขึ�นถงึ 570 ลา้นบาท หรอื 35.9% จากไตรมาสเดียวกันปีที�แลว้ 
ประกอบกับการบรหิารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอย่างมีประสทิธภิาพ สง่ผลใหใ้นไตรมาส 2/2557 บรษัิทมีผลกําไรสทุธ ิ
498 ลา้นบาท เตบิโตขึ�น 99 ลา้นบาท และ 308 ลา้นบาท จากไตรมาส 1/2557 และไตรมาส 2/2556 ตามลําดบั 
ในครึ�งปีแรกปี 2557 บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจํานวน 4,824 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,257 ลา้นบาท 
หรอื 35.2% จาก 3,567 ลา้นบาท ในงวดเดยีวกนัปีที�แลว้ และมกํีาไรสทุธ ิ897 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 376 ลา้นบาท หรอื 
72.2% จาก 521 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 จากผลการดําเนินงานที�เตบิโตของทั�งจากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทียมแบบทั�วไป และจากธุรกจิการใหบ้รกิารแบนด์วธิไอพีสตาร ์รวมถึงการเตบิโตของธุรกจิโทรศัพท์และ
อนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวที�มีจํานวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์พิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง และการบรหิารตน้ทุนและค่าใชจ้่าย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมกํีาไรสทุธสํิาหรับไตรมาส 2/2557 จํานวน 275 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.25 บาท
ตอ่หุน้) เพิ�มขึ�น 97 ลา้นบาท หรอื 54.5% จาก 178 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.16 บาทตอ่หุน้) ในไตรมาส 2/2556 และในครึ�งปีแรกปี 2557 บรษัิทมีกําไรสทุธ ิ478 ลา้นบาท (หรือคดิเป็น 0.44 บาทต่อหุน้) เพิ�มขึ�น 107 ลา้นบาท 
หรอื 28.8% จาก 371 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.34 บาทตอ่หุน้) ในครึ�งปีแรกปี 2556 เนื�องจากการเตบิโตอย่างตอ่เนื�องของธรุกจิดาวเทยีม 
ในเดือนสงิหาคม 2557 บรษัิท ซี เอส ล็อกซอนิโฟ จํากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) ซึ�งเป็นบรษัิทร่วมของบรษัิท ประกาศจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนนิงานสําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสดุวันที� 30 มถิุนายน 2557 จํานวน 
0.41 บาทตอ่หุน้ 
 
2. ภาพรวมธุรกจิ 
ธุรกจิบรกิารวงจรดาวเทยีมและธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องกบัดาวเทยีม 
เมื�อตน้ปี 2557 ที�ผา่นมา บรษัิทประสบความสําเร็จในการจัดสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ�นสูว่งโคจร และเร ิ�มใหบ้รกิาร
ดา้นบรอดคาสตบ์นดาวเทยีมไทยคม 6 อย่างเต็มรูปแบบตั �งแตว่ันที� 1 กมุภาพันธ ์2557 และบรษัิทวางแผนในการจัดสง่ดาวเทยีมขึ�นสูว่งโคจรเพิ�มอกีสองดวงภายในปี 2559 เพื�อเป็นการขยายขดีความสามารถในการใหบ้รกิารของ
บรษัิท อกีทั �งเพื�อคงความเป็นผูนํ้าในการพัฒนาบรกิารสื�อสารผ่านดาวเทยีมใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกจิของ
บรษัิทอยา่งตอ่เนื�อง โดยบรษัิทจะจัดสง่ดาวเทยีมไทยคม 7 ขึ�นสูว่งโคจรที�ตําแหน่ง 120 องศาตะวันออก ในไตรมาส 
3/2557 และมแีผนจะจัดสง่ดาวเทยีมไทยคม 8 ขึ�นสูว่งโคจรที�ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ภายในครึ�งปีแรกของปี 
2559  
บรษัิทมุ่งเนน้พัฒนาการใหบ้รกิารสื�อสารผ่านดาวเทยีมแบบครบวงจรและไรข้ดีจํากัดอย่างต่อเนื�อง ภายใตแ้นวคดิ 
Mobility Service ที�เป็นการพัฒนาโซลชูั�นและเทคโนโลยกีารสื�อสาร เพื�อขยายขอบเขตการใหบ้รกิารผา่นดาวเทยีม 
ใหค้รอบคลุมทั�งภาคพื�นอากาศ ผืนดนิ และผนืนํ�า ดว้ยประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการเป็นผูค้ดิคน้และ
พัฒนาการใหบ้รกิารดา้นดาวเทยีมตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา 
ในไตรมาส 2/2557 บรษัิทเริ�มนําช่องรายการทีวดีจิติอล ออกอากาศผ่านดาวเทียม เพื�อใหป้ระชาชนที�มีชดุรับสัญญาณดาวเทยีมสามารถรับชมชอ่งรายการทวีดีจิติอลไดท้ั�วประเทศ พรอ้มชอ่งรายการโทรทัศน์ผา่นดาวเทยีมอกี
หลายรอ้ยชอ่ง ทําใหแ้พลตฟอรม์ดาวเทยีม เป็นแพลตฟอรม์โทรทัศน์ที�มชีอ่งรายการหลากหลาย ที�มรีะดับคณุภาพ
ความคมชดัทกุระบบ และสามารถรับชมไดท้กุพื�นที�ทั�วประเทศไดทั้นทผีา่นจานดาวเทยีม  
บรษัิท ไอพีสตาร ์ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด (ไอพีเอ) ซึ�งเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท ไดรั้บความไวว้างใจอย่างต่อเนื�องจาก บรษัิท เอ็นบีเอ็น จํากัด (เอ็นบีเอ็น) ในการขยายบรกิารโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาตขิองประเทศออสเตรเลียเพิ�มเตมิ เพื�อใหค้รอบคลุมกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารที�ยังไม่สามารถเขา้ถึงและใชง้านโครงข่ายบรอดแบนด์
อนิเทอรเ์น็ตไดใ้นปัจจบัุน โดยภายใตโ้ครงการดังกลา่ว ไอพเีอไดร้ับสทิธใินการเป็นผูใ้หบ้รกิารหลักอยา่งเป็นทางการ
ในการถา่ยทอดสญัญาณบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตครอบคลมุประเทศออสเตรเลยี 
บรษัิท ไอพีสตาร ์ เจแปน จํากัด (ไอพีเจ) ซึ�งเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท เปิดตัวใหบ้รกิารดา้นการสื�อสารผ่าน
ดาวเทยีมบรอดแบนดท์างทะเลดว้ยประสทิธภิาพที�ดเียี�ยมและราคาที�เหมาะสม แกบ่รษัิท โอเชี�ยน ทรานส ์จํากัด (โอเชี�ยนทรานส)์ ซี�งเป็นผูนํ้าดา้นธุรกจิขนสง่ทางทะเล เพื�ออํานวยความสะดวกแกพ่นักงานและลูกเรอืของโอเชี�ยน
ทรานส ์ในการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตและอเีมล ์เพื�ออํานวยความสะดวกในชว่งเวลาที�ตอ้งออกปฏบัิตงิานกลางทะเล  
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นอกจากนั�น บรษัิทร่วมมือกับสายการบนินกแอร ์เพื�อเตรยีมเปิดการใหบ้รกิารสื�อสารผ่านดาวเทียมบนเครื�องบนิเป็นครั �งแรกในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ดว้ยการใหบ้รกิารเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดค์วามเร็วสงู เพื�อเป็นการอํานวย
ความสะดวกใหผู้โ้ดยสารในหลากหลายเสน้ทางบนิ โดยเตรยีมเปิดใหบ้รกิารเชื�อมตอ่ Wi-Fi อนิเทอรเ์น็ตบนเครื�องบนิ
ในไตรมาส 3/2557 
 
ธุรกจิบรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
ณ สิ�นไตรมาส 2/2557 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชั�นส ์จํากัด (แอลทซี)ี มจํีานวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวมทั �งส ิ�นประมาณ 1,596,464 ราย เพิ�มขึ�นจาก 1,375,097 ราย ณ สิ�นไตรมาส 2/2556 อันเป็นผลจากการที�แอลทซีทํีากจิกรรมส่งเสรมิการตลาดอย่างต่อเนื�อง เพื�อขยายฐานผูใ้ชบ้รกิารและรักษาฐานผูใ้ชบ้รกิารปัจจุบัน ในพื�นที�ที�มีศักยภาพที�กําลังเตบิโตและแขง่ขันได ้ประกอบกับการมุ่งเนน้การใหบ้รกิารที�มคีณุภาพ โดยในปัจจบัุน แอลทซียัีงคงเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทท์ี�มีสว่นแบง่ในตลาดเป็นอันดับหนึ�งในประเทศลาว นอกจากนี� แอลทีซมีีจํานวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเตบิโตขึ�นอยา่งตอ่เนื�องโดยเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA 
ในไตรมาส 2/2557 ซเีอสแอลมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื�องจากการใหบ้รกิารดา้นศูนยข์อ้มูลอนิเทอรเ์น็ต (ดาตา้เซ็น
เตอร์) และบริการดา้นไอซีทีและคลาวด์คอมพิวเตอร์ ทั �งจากการเตบิโตของฐานลูกคา้และปรมิาณการใชง้าน 
(Bandwidth) ในกลุ่มลูกคา้องคก์ร สว่นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู ยังคงลดลงอยา่งต่อเนื�อง เนื�องจากจากสภาพการแขง่ขันดา้นราคาที�รุนแรง อย่างไรก็ตาม สนิคา้กลุม่นี�มีสัดสว่นรายไดค้่อนขา้งตํ�าจงึไม่สง่ผลกระทบตอ่รายไดร้วมของธรุกจิไอซทีมีากนัก และปัจบัุนบรษัิทหันไปมุ่งเนน้การขายและใหบ้รกิารในกลุม่สนิคา้หลักที�
ซเีอสแอลมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันแทน 
 
ธุรกจิการใหบ้รกิารสื�อ 
ในไตรมาส 2/2557 บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จํากัด (ดทีวี)ี ยังคงรว่มมอืเป็นพันธมติรทางธรุกจิกับ บรษัิท ทรวูชิั�นส ์กรุ๊ป จํากัด (ทรูวชิั�นส)์ ในการเผยแพรร่ายการโทรทัศนผ์า่นดาวเทยีมในระบบ Ku-band นําเสนอคอนเทนตค์ณุภาพทั�งกฬีาและบันเทงิของทรูวชิั�นส ์ผ่านแพลตฟอรม์ชั �นนําของดทีวีี ซึ�งมีกลุ่มผูช้มกวา้งขวางทั�วไทย เพื�อใหลู้กคา้ดทีีวีไดร้ับความคุม้คา่สงูสดุจากคอนเทนตท์ี�มีความหลากหลาย ครบทุกสาระและความบันเทงิ โดยดทีวียัีงคงมุ่งเนน้การ
ร่วมมือกับพันธมติรช่องรายการเพื�อขยายฐานลูกคา้ ดว้ยการนําเสนอช่องสารคดี ข่าว กีฬา และรายการบันเทงิ
หลากหลาย ที�ไม่สามารถรับชมไดจ้ากจานดาวเทยีมอื�นๆ รวมถงึการรว่มมอืกับพันธมติรบนแพลตฟอรม์อื�น ซึ�งจะเป็นการเพิ�มความแขง็แกรง่ใหก้บัแพลตฟอรม์ของดทีวี ี
 
3. ผลการดาํเนนิงาน 
ขอ้มูลการเงนิที�สําคญั 
ลา้นบาท จํานวน เปลี�ยนแปลง จํานวน เปลี�ยนแปลง 
  ไตรมาส 

2/57 
ไตรมาส 
1/57 

ไตรมาส 
2/56 

QoQ YoY 6 เดอืน 57 6 เดอืน 56 YoY 
  (%) (%) (%) 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,449 2,374 1,794 3.2% 36.5% 4,824 3,567 35.2% 
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,356 1,492 1,030 -9.1% 31.7% 2,847 2,102 35.4% 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 441 436 353 1.1% 24.9% 877 759 15.5% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน* 652 446 411 46.2% 58.6% 1,100 706 55.8% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานกอ่นดอกเบี�ยจา่ย ภาษี และ คา่เสื�อมราคา** 1,331 1,066 947 24.9% 40.5% 2,398 1,758 36.4% 
สว่นแบง่กําไรสทุธจิากเงนิลงทนุใน
บรษัิทรว่ม 42 50 48 -16.0% -12.5% 92 109 -15.6% 
กลับรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยข์องสว่นการดําเนนิงานที�
ยกเลกิ -  -  -  -  -  -  51  -100.0% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิจากการดําเนนิงานตอ่เนื�อง 498 399 190 24.8% 162.1% 897 572 56.8% 
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวดจากการดําเนนิงานที�ยกเลกิสทุธจิากภาษี -  -  -  -  -  -  (51) 100.0% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 498 399 190 24.8% 162.1% 897 521 72.2% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธต่ิอหุน้ (บาท) 0.45 0.36 0.17 25.0% 164.7% 0.82 0.48 70.8% 
 *     กําไรจากการดาํเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 
**    กําไรกอ่นหักดอกเบี�ยจ่าย ภาษี และ คา่เสื�อมราคา = กําไรจากการดาํเนนิงาน + คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 
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รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
รายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมในไตรมาส 2/2557 ทั �งส ิ�น 2,449 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 655 ลา้นบาท หรอื 36.5% 
จาก 1,794 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 และเพิ�มข ึ�นจํานวน 75 ลา้นบาท หรอื 3.2% จาก 2,374 ลา้นบาท ในไตร
มาสกอ่น และในครึ�งปีแรกปี 2557 บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจํานวน 4,824 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 
1,257 ลา้นบาท หรอื 35.2% จาก 3,567 ลา้นบาท ในระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่น จากธุรกจิดาวเทียม ธุรกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว และธรุกจิสื�อ 
รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

ไตรมาส 
2/57 

ไตรมาส 
1/57 

ไตรมาส 
2/56 %QoQ %YoY 6 เดอืน 

57 
6 เดอืน 
56 %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 2,157 2,103 1,587 2.6% 35.9% 4,261 3,129 36.2% 
บรกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 265 253 200 4.7% 32.5% 518 405 27.9% 
บรกิารสื�อ** 39 34 29 14.7% 34.5% 73 76 -3.9% 
ตัดรายการระหวา่งสว่นงาน (12) (16) (22) 25.0% 45.5% (28) (43) 34.9% 
รวม 2,449 2,374 1,794 3.2% 36.5% 4,824 3,567 35.2% 
*   ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว 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 2/2557 ทั �งส ิ�น 2,157 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 
570 ลา้นบาท หรอื 35.9% จาก 1,587 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 ทั �งจากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั�วไป 
และจากธรุกจิการใหบ้รกิารแบนดว์ธิไอพสีตาร ์และเพิ�มขึ�น 54 ลา้นบาท หรอื 2.6% จาก 2,103 ลา้นบาท ในไตรมาส
กอ่น จากธรุกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั�วไป 
ในครึ�งปีแรกปี 2557 บรษัิทมรีายไดจ้ากธรุกจิดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�องจํานวน 4,261 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,132 ลา้น
บาท หรอื 36.2% จาก 3,129 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 ทั �งจากธรุกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั�วไป และจาก
ธรุกจิการใหบ้รกิารแบนดว์ธิไอพีสตาร ์
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและ
เกี�ยวเนื�อง 

ไตรมาส 
2/57 

ไตรมาส 
1/57 

ไตรมาส 
2/56 %QoQ %YoY 6 เดอืน 57 6 เดอืน 56 %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป* 1,115 1,060 745 5.2% 49.7% 2,175 1,479 47.1% 
ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 1,042 1,043 842 -0.1% 23.8% 2,086 1,650 26.4% 

รายไดจ้ากการขาย 44 79 45 -44.3% -2.2% 124 107 15.9% 
รายไดจ้ากการบรกิาร 998 964 797 3.5% 25.2% 1,962 1,543 27.2% 

รวม 2,157 2,103 1,587 2.6% 35.9% 4,261 3,129 36.2% 
 * ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 ดาวเทยีมที�บรษัิทจัดหามาเป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ*นสูว่งโคจร และดาวเทยีมไทยคม 6 
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั�วไป ในไตรมาส 2/2557 จํานวน 1,115 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 370 ลา้น

บาท หรอื 49.7% จาก 745 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 และเพิ�มข ึ�น 55 ลา้นบาท หรอื 5.2% จาก 1,060 
ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลักจาก 

- การเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมตามความตอ้งการใช ้ชอ่งสัญญาณที�เพิ�มขึ�นของลูกคา้กลุม่ผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผา่นดาวเทยีม โดยในเดอืนสงิหาคม 
2556 บรษัิทไดจ้ัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารที�ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ�นสูว่งโคจร และบรษัิทเริ�มใหบ้รกิารดา้นบรอดคาสตบ์นดาวเทยีมไทย
คม 6 อยา่งเต็มรปูแบบตั �งแตว่ันที� 1 กมุภาพันธ ์2557 เพื�อใหบ้รกิารรองรับความตอ้งการที�เตบิโตขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง โดยพจิารณาไดจ้ากจํานวนชอ่งรายการโทรทัศน์บนดาวเทยีม ณ ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เพิ�มขึ�นจาก 513 ช่องรายการ ณ สิ�นไตรมาส 2/2556 เป็นจํานวน 677 ช่องรายการ ณ สิ�นไตรมาส 2/2557 

- การเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเทเลพอรต์ เชน่ บรกิารเลน่
เทปบันทกึรายการ และบรกิารบบีอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดจิติอล 

จากความตอ้งการใชบ้รกิารดาวเทียมจากผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเตบิโตขึ�นอย่างต่อเนื�อง สง่ผลใหใ้นครึ�งปีแรกปี 2557 บรษัิทมีรายไดจ้ากธุรกจิดาวเทียมและเกี�ยวเนื�องจํานวนทั�งส ิ�น 2,175 ลา้น
บาท เพิ�มขึ�น 696 ลา้นบาท หรอื 47.1% จาก 1,479 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 
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• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ ในไตรมาส 2/2557 จํานวน 1,042 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 200 ลา้นบาท หรือ 23.8% จาก 842 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 เนื�องจากรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารเพิ�มขึ�น 201 ลา้นบาท หรือ 25.2% เป็นผลมาจากปรมิาณการใชแ้บนดว์ธิไอพีสตารท์ี�เพิ�มขึ�นใน
ประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี และรายไดท้ี�เพิ�มขึ�นจากการใหบ้รกิารสื�อสารผ่านดาวเทยีมโดยบรษัิท 
โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซสิเทม พีทีวาย จํากัด (โอไรออ้น)  ในประเทศออสเตรเลีย ซึ�งเป็นบรษัิทย่อย
ทางออ้มของบรษัิท 
เมื�อเปรยีบเทียบกับไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทียม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 2/2557 
ลดลง 1 ลา้นบาท หรอื 0.1% มสีาเหตหุลักจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายอปุกรณ์สําหรับการจัดตั �งโครงข่ายสื�อสารผ่านดาวเทียมใหก้ับผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม สุทธิกับการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารแบนดว์ธิในประเทศออสเตรเลยี 
สําหรับในครึ�งปีแรกปี 2557 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ จํานวน 2,086 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 436 ลา้นบาท หรอื 26.4% จาก 1,650 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 เนื�องจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารที�เพิ�มขึ�น 419 ลา้นบาท หรอื 27.2% เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของรายได ้
จากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิไอพสีตารใ์นประเทศจีน ไทย อนิเดยี อนิโดนีเซยี มาเลเซยี นวิซแีลนด ์
และออสเตรเลีย รวมถงึการเร ิ�มรับรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื�อสารผ่านดาวเทียมโดยโอไรออ้นตั �งแตไ่ตรมาส 1/2557 

- รายไดจ้ากการขายที�เพิ�มขึ�น 17 ลา้นบาท หรอื 15.9% มีสาเหตหุลักจากการขายอุปกรณ์สําหรับ
การจัดตั �งโครงข่ายสื�อสารผา่นดาวเทียมใหก้ับผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมในประเทศญี�ปุ่ นในไตรมาส 
1/2557 สทุธกิับรายไดจ้ากการจําหน่ายอุปกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร ์(UT) ที�ลดลงจากการ
ดําเนนิตามแผนกลยทุธ ์Open Access Platform (OAP) ของบรษัิท 

  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารระบบโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 2/2557 ทั �งส ิ�น 265 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 65 ลา้นบาท หรอื 32.5% จาก 200 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 สง่ผลใหใ้นครึ�งปีแรกปี 2557 บรษัิทมี
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวจํานวน 518 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 113 ลา้นบาท หรอื 
27.9% จาก 405 ลา้นบาท ในงวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที�ทั �งระบบ Postpaid และ Prepaid อันเป็นผลจากการเพิ�มขึ�นของจํานวนผูใ้ชโ้ทรศัพทเ์คลื�อนที�ในระบบทั�งระบบ Postpaid และ Prepaid และจากการเพิ�มขึ�นของรายไดต้่อ

ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) ในระบบ Prepaid 
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้าย CDMA Fixed Wireless จากจํานวนผูใ้ชบ้รกิารที�เพิ�มขึ�น 
• รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต จากจํานวนผูใ้ชบ้ริการที�เพิ�มมากขึ�น โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ร ิการ

อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA ที�มจํีานวนเพิ�มขึ�นอยา่งมาก 
• รายไดค้่าบรกิารการเชื�อมตอ่โครงขา่ย (Interconnection Charge) และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์

ระหวา่งประเทศ  
• รายไดจ้ากการขายเครื�องโทรศัพทไ์รส้าย (fixed wireless handset) และ SIM card 

เมื�อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์และอนิเทอร์เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 
2/2556 เพิ�มขึ�น 12 ลา้นบาท หรอื 4.7% มสีาเหตุหลักจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที�ระบบ Prepaid 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้าย CDMA Fixed Wireless และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื�อ 
บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื�อในไตรมาส 2/2557 ทั�งส ิ�น 39 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 10 ลา้นบาท หรอื 34.5% จาก 
29 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 และเพิ�มข ึ�น 5 ลา้นบาท หรือ 14.7% จาก 34 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี ตามยอดจําหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมดทีวีทีี�เพิ�มขึ�นในประเทศกมัพูชา 
สําหรับครึ�งปีแรกปี 2557 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื�อจํานวน 73 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท หรอื 3.9% จาก 76 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 มสีาเหตหุลักจากการลดลงของรายไดจ้ากการจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีม 
ดทีวีใีนประเทศไทย ตามยอดจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมดทีวีทีี�ลดลง สทุธกิับการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้าก
การจําหน่ายอปุกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมดทีีวใีนประเทศกัมพูชา ตามยอดจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมดีทวีทีี�เพิ�มขึ�น 
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ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 
บรษัิทมตีน้ทนุรวมในไตรมาส 2/2557 ทั�งส ิ�น 1,356 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 326 ลา้นบาท หรอื 31.7% จาก 1,030 ลา้น
บาท ในไตรมาส 2/2556 และลดลง 136 ลา้นบาท หรอื 9.1% จาก 1,492 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น  
ตน้ทนุรวมสําหรับครึ�งปีแรกปี 2557 จํานวน 2,847 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 745 ลา้นบาท หรอื 35.4% จาก 2,102 ลา้น
บาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 โดยสดัสว่นตน้ทนุรวมตอ่รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมสําหรับครึ�งปีแรกปี 2557 
เทา่กบั 59% เท่ากบัในครึ�งปีแรกปี 2556  
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร ไตรมาส 

2/57 
ไตรมาส 
1/57 

ไตรมาส 
2/56 %QoQ %YoY 6 เดอืน 

57 
6 เดอืน 
56 %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกี�ยวเนื�อง 1,184 1,316 882 -10.0% 34.2% 2,499 1,792 39.5% 
บรกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 140 139 129 0.7% 8.5% 279 253 10.3% 
บรกิารสื�อ** 44 48 30 -8.3% 46.7% 93 77 20.8% 
ตัดรายการระหวา่งสว่นงาน (12) (11) (11) -9.1% -9.1% (24) (20) -20.0% 
รวม 1,356 1,492 1,030 -9.1% 31.7% 2,847 2,102 35.4% 
*   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 2/2557 มจํีานวนทั �งส ิ�น 1,184 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 302 
ลา้นบาท หรอื 34.2% จาก 882 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 และลดลง 132 ลา้นบาท หรอื 10.0% จาก 1,316 
ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2557  
ในครึ�งปีแรกปี 2557 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องจํานวน 2,499 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 707 ลา้น
บาท หรอื 39.5% จาก 1,792 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 จากการเพิ�มขึ�นของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป และตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์  
ตน้ทนุการบรกิารดาวเทยีมและ
เกี�ยวเนื�อง 

ไตรมาส 
2/57 

ไตรมาส 
1/57 

ไตรมาส 
2/56 %QoQ %YoY 6 เดอืน 

57 
6 เดอืน 
56 %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป* 536 657 266 -18.4% 101.5% 1,193 538 121.7% 
ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 648 659 616 -1.7% 5.2% 1,306 1,254 4.1% 
รวม 1,184 1,316 882 -10.0% 34.2% 2,499 1,792 39.5% 
* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 ดาวเทยีมที�บรษัิทจัดหามาเป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ*นสูว่งโคจร และดาวเทยีมไทยคม 6 

 
• ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป ในไตรมาส 2/2557 มจํีานวนทั�งสิ�น 536 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 

270 ลา้นบาท หรอื 101.5% จาก 266 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 
- ตน้ทนุคา่เสื�อมราคาซี�งเป็นผลมาจากสนิทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�นจากดาวเทยีมไทยคม 6  
- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหดํ้าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ�นของรายได ้  

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสกอ่น ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไป ในไตรมาส 2/2557 ลดลง 
121 ลา้นบาท หรอื 18.4% มสีาเหตหุลักจาก 

- การลดลงของตน้ทนุคา่เชา่ดาวเทยีม เนื�องจากในไตรมาส 1/2557 บรษัิทมตีน้ทนุคา่เชา่ดาวเทยีม
จากการจัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารที�ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก เป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่
ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ�นสูว่งโคจร โดยบรษัิทเริ�มใหบ้รกิารดา้นบรอดคาสตบ์นดาวเทยีมไทยคม 6 อยา่งเต็มรปูแบบตั �งแตว่นัที� 1 กมุภาพันธ ์2557 ทําใหใ้นไตรมาส 2/2557 บรษัิทไม่มตีน้ทนุคา่เชา่
ดังกลา่วอกี 
สทุธกิบั 

- การเพิ�มขึ�นของตน้ทุนค่าเสื�อมราคาซี�งเป็นผลมาจากสนิทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�นจากดาวเทียมไทยคม 6 เนื�องจากในไตรมาส 2/2557 บรษัิทบันทกึตน้ทุนค่าเสื�อมดาวเทียมไทยคม 6 เต็มสามเดือน ในขณะที�ในไตรมาส 1/2557 บันทกึตน้ทนุคา่เสื�อมดาวเทยีมไทยคม 6 ประมาณสองเดอืน  
- การเพิ�มขึ�นของตน้ทนุคา่อนุญาตใหดํ้าเนนิการใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ�นของรายได ้
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 สําหรับครึ�งปีแรกปี 2557 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั�วไปจํานวน 1,193 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 
655 ลา้นบาท หรอื 121.7% จาก 538 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 

- ตน้ทนุคา่เสื�อมราคา ซี�งเป็นผลมาจากสนิทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�นจากดาวเทยีมไทยคม 6  
- ตน้ทนุคา่เชา่ดาวเทยีม จากการจัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารที�ตําแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ตั �งแต่

เดอืนสงิหาคม 2556 เป็นการชั�วคราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึ�นสูว่งโคจร 
- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหดํ้าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ�นของรายได ้

• ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ ในไตรมาส 2/2557 จํานวน 648 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 32 
ลา้นบาท หรอื 5.2% จาก 616 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 

- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหดํ้าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารการใชง้านแบนดว์ธิ และ 
- ตน้ทนุการใหบ้รกิารสื�อสารผา่นดาวเทยีมโดยโอไรออ้น 

เมื�อเปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ ในไตรมาส 2/2557 
ลดลง 11 ลา้นบาท หรอื 1.7% มีสาเหตุหลักจากการลดลงของตน้ทุนการขายอุปกรณ์สําหรับการจัดตั �งโครงข่ายสื�อสารผ่านดาวเทียมในประเทศญี�ปุ่ น สุทธกิับ การเพิ�มขึ�นของตน้ทุนการใหบ้รกิารสื�อสารผ่าน
ดาวเทยีมโดยโอไรออ้น ตามการเพิ�มขึ�นของรายได ้
สําหรับครึ�งปีแรกปี 2557 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ จํานวน 1,306 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 52 ลา้นบาท หรอื 4.1% จาก 1,254 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 มีสาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�น
ของ 

- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหดํ้าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารการใชง้านแบนดว์ธิ 
- ตน้ทนุการใหบ้รกิารสื�อสารผา่นดาวเทยีมโดยโอไรออ้นตั �งแตไ่ตรมาส 1/2557 
- ตน้ทนุการขายอปุกรณ์สําหรับการจัดตั �งโครงขา่ยสื�อสารผา่นดาวเทยีมในประเทศญี�ปุ่ น 

 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 2/2557 จํานวนทั�งสิ�น 140 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 
11 ลา้นบาท หรอื 8.5% จาก 129 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 สง่ผลใหใ้นครึ�งปีแรกปี 2557 ตน้ทนุการใหบ้รกิาร
โทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวจํานวน 279 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 26 ลา้นบาท หรอื 10.3% จาก 253 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 
• คา่เชื�อมตอ่โครงขา่ยตามการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที� และ 
• ตน้ทนุขายตามการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการจําหน่ายเครื�องโทรศัพทไ์รส้ายและ SIM card  

ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 2/2557 เพิ�มขึ�น 1 ลา้นบาท หรอื 0.7% เมื�อ
เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสกอ่น 
 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารสื�อ 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารสื�อในไตรมาส 2/2557 จํานวนทั�งสิ�น 44 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 14 ลา้นบาท หรอื 46.7% จาก 30 
ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 สง่ผลใหใ้นครึ�งปีแรกปี 2557 ตน้ทนุการใหบ้รกิารสื�อจํานวน 93 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 16 
ลา้นบาท หรอื 20.8% จาก 77 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของตน้ทนุการจําหน่ายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมดทีวีตีามการเพิ�มขึ�นของรายไดใ้นประเทศกมัพชูา 
เมื�อเปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น ตน้ทุนการใหบ้รกิารสื�อในไตรมาส 2/2557 ลดลง 4 ลา้นบาท หรอื 8.3% มสีาเหตุ
หลักจากการลดลงของตน้ทนุการขายสนิคา้คงเหลอืลา้สมัย สทุธกิับการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนการจําหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมดทีวีตีามการเพิ�มขึ�นของรายไดใ้นประเทศกมัพูชา 
 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 2/2557 รวมทั �งส ิ�น 441 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 88 ลา้นบาท หรอื 24.9% จาก 353 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของ 
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• คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม 
• คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด และคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูของธรุกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว 
• คา่เผื�อสนิคา้ลา้สมัยของธรุกจิสื�อ 

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสกอ่น SG&A เพิ�มขึ�น 5 ลา้นบาท หรอื 1.1% มสีาเหตหุลักจาก 
• การเพิ�มขึ�นของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด และคา่เผื�อสนิคา้ลา้สมัยของธุรกจิสื�อ 

สทุธกิบั 
• การลดลงของคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูของธุรกจิดาวเทยีม 
• การลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของธรุกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว 

สําหรับครึ�งปีแรกปี 2557 SG&A จํานวน 877 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 118 ลา้นบาท หรอื 15.5% จาก 759 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 มสีาเหตหุลักจาก 
• การเพิ�มขึ�นของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม 
• การเพิ�มขึ�นของค่าใชจ้่ายทางการตลาดและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสญู สทุธกิับการลดลงของค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารและคา่ใชจ้า่ยพนักงาน ของธรุกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว 
• การเพิ�มขึ�นของคา่เผื�อสนิคา้ลา้สมัยของธุรกจิสื�อ 

 
กําไร/ขาดทุน จากอตัราแลกเปลี�ยน 
ในไตรมาส 2/2557 บรษัิทมรีายการขาดทนุจากอัตราแลกเปลี�ยนทั �งส ิ�น 13 ลา้นบาท ลดลง 160 ลา้นบาท จาก 173 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 โดยรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนในไตรมาส 2/2557 มีสาเหตุหลักจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการประเมนิมูลคา่ใหม่ในรายการเงนิกูย้มืสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 จากการที�คา่เงนิบาทตอ่ดอลลารส์หรัฐฯ ออ่นคา่ลงเมื�อเทยีบกับ ณ สิ�นไตรมาส 1/2557 
ในครึ�งปีแรกปี 2557 บรษัิทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนทั �งส ิ�น 40 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 จากการที�คา่เงนิบาทตอ่
ดอลลารส์หรัฐฯ แข็งคา่ขึ�นเมื�อเทยีบกบั ณ สิ�นปี 2556 ในขณะที� ครึ�งปีแรกปี 2556 บรษัิทมรีายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนจํานวน 53 ลา้นบาท 
 
ตน้ทุนทางการเงนิ 
บรษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิทั �งส ิ�น 95 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 เพิ�มขึ�น 29 ลา้นบาท หรอื 43.9% จาก 66 ลา้นบาท 
ในไตรมาส 2/2556 และสําหรับครึ�งปีแรกปี 2557 ตน้ทุนทางการเงนิจํานวน 182 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 50 ลา้นบาท หรือ 
37.9% จาก 132 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 เนื�องจากดอกเบี�ยจากเงนิกูร้ะยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6  
 
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 
ในไตรมาส 2/2557 บรษัิทมสีว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มกลุม่ซเีอสแอลทั �งสิ�น 42 ลา้นบาท ลดลง 6 ลา้น
บาท หรอื 12.5% จาก 48 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 เนื�องจากซเีอสแอลมกํีาไรสทุธลิดลง 11.4% จากไตรมาส 
2/2556 มสีาเหตหุลักจากการลดงลงของกําไรจากการดําเนนิงานของธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพท์และการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลื�อนที� เนื�องจากสภาพเศษฐกจิและกําลังซื�อที�ชะลอตัวตลอดจนการยดือายุบัตร
เตมิเงนิของลูกคา้ที�ใชบ้รกิารโทรศัพท์เคลื�อนที�แบบพรีเพด ตามประกาศของคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิอย่างไรก็ตาม ธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นศูนยข์อ้มูลอนิเทอรเ์น็ต (ดาตา้เซ็นเตอร)์ และบรกิารดา้นไอซทีแีละ
คลาวดค์อมพวิเตอร ์มกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง 
สําหรับครึ�งปีแรกปี 2557 สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มกลุม่ซเีอสแอลจํานวน 92 ลา้นบาท ลดลง 17 ลา้น
บาท หรอื 15.6% จาก 109 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 เนื�องจากซเีอสแอลมกํีาไรสทุธลิดลง 15.8% มสีาเหตุ
หลักจาก 
• การลดงลงของกําไรจากการดําเนินงานของธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศัพท์และการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลื�อนที� 
• รายการพเิศษ (สทุธหิลังหักค่าใชจ้่ายทางภาษี) จํานวน 23 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 เป็นการไดร้ับสว่นลดคา่เชา่เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตที�ผา่นมาระหวา่งบรษัิทกับผูใ้หบ้รกิาร ในขณะที� ในครึ�งปีแรกปี 2557 ไม่มรีายการนี� 

สทุธกิบั 
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• ผลการดําเนินงานที�ดีข ึ�นของธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซีที และธุรกจิสื�อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หนา้

เหลอืง 
 
ภาษเีงนิได ้
ในไตรมาส 2/2557 บรษัิทบันทึกภาระภาษีเงนิไดเ้ป็นจํานวนทั�งส ิ�น 113 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 64 ลา้นบาท หรือ 
130.6% จาก 49 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 และสําหรับครึ�งปีแรกปี 2557 ภาษีเงนิไดม้ีจํานวน 210 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 62 ลา้นบาท หรอื 41.9% จาก 148 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556  
 
 
4. ฐานะทางการเงนิ 
ณ สิ�นไตรมาส 2/2557 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 29,201 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,827 ลา้นบาท หรอื 6.7% จาก 27,374 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 มสีาเหตหุลักจาก 

• การเพิ�มขึ�นของสนิทรัพยซ์ ึ�งสว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยสํ์าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 และธรุกจิโทรศัพท์
ในประเทศลาว 

• การเพิ�มขึ�นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชั�วคราวซึ�งเป็นเงนิฝากระยะสั �นกับสถาบัน
การเงนิ 
สทุธกิบั 

• ค่าเสื�อมราคาและตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคาและตัดจําหน่ายสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน
ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการ  

สว่นประกอบหลักของสนิทรัพย ์
สนิทรพัย ์ 30 มถิุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
      (ปรบัปรงุใหม)่ 
  จํานวน รอ้ยละของ จํานวน รอ้ยละของ 
  (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม 
สนิทรัพยห์มนุเวยีน 7,033 24.1 5,424 19.8 
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 492 1.7 487 1.8 
อาคารและอปุกรณ์ 5,082 17.4 3,163 11.6 
สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนภายใตสั้ญญาอนุญาตให ้
ดําเนนิการ 14,268 48.9 15,042 54.9 

 
ลกูหนี#การคา้ รายไดค้า้งรบั และลกูหนี#อ ื�น 
ณ วันที� 30 มถิุนายน 2557 บรษัิทมียอดลกูหนี�การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ1,239 ลา้นบาท คดิเป็น 4.2% ของสนิทรัพยร์วม ซึ�งประกอบดว้ย ลูกหนี�บุคคลภายนอกและลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน โดยมีสัดสว่นของยอดลูกหนี� 
93% และ 7% ตามลําดับ ณ วันที� 30 มถิุนายน 2557  บรษัิทมกีารตั �งคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูจํานวน 205 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็น 16.2% ของลกูหนี�การคา้ ลดลงจาก 18.4% ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 โดยลกูหนี�การคา้ รายไดค้า้งรับ 
และลูกหนี�อื�น - สทุธ ิณ วันที� 30 มิถุนายน 2557 เพิ�มขึ�น 92 ลา้นบาท จาก ณ สิ�นปี 2556 ส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากลกูหนี�การคา้สําหรับธรุกจิดาวเทยีม 
 
สภาพคลอ่ง 
ณ สิ�นไตรมาส 2/2557 บรษัิทมอัีตราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนี�สนิหมนุเวยีน 0.84 เทา่ เพิ�มขึ�นจาก 0.82 ณ สิ�นปี 
2556 มสีาเหตหุลักจาก 
• การจัดประเภทรายการเงนิลงทนุในหุน้สามัญของบรษัิท ซนิเนอรโ์ทน คอมมวินเิคชั�น คอรป์อเรชั�น (ซนิเนอร์โทน) จากรายการเงนิลงทนุเผื�อขายไปเป็นรายการเงนิลงทนุชั�วคราว 
• การเพิ�มขึ�นของเงนิฝากระยะสั �นกับสถาบันการเงนิ 

สทุธกิบั 
• การเพิ�มขึ�นของเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบันการเงนิสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 
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เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
บรษัิทบันทกึเงนิลงทุนโดยวธิีส่วนไดเ้สยีในกลุ่มซเีอสแอลในรายการเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม โดย ณ สิ�นไตรมาส 
2/2557 บรษัิทมีเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มทั �งส ิ�น 492 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 5 ลา้นบาท หรอื 1.0% จาก 487 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 เนื�องจากการรับรูผ้ลประกอบการของซเีอสแอลในหกเดอืนแรกปี 2557 ตามสัดสว่นจํานวน 92 ลา้นบาท 
สทุธกิบัรายไดเ้งนิปันผลจากซเีอสแอลจํานวน 88 ลา้นบาท  
 
อาคารและอปุกรณ์ 
บรษัิทมอีาคารและอปุกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิ�นไตรมาส 2/2557 ทั�งส ิ�น 5,082 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,919 ลา้นบาท หรอื 
60.7% จาก 3,163 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 มสีาเหตหุลักจาก 
• การซื�อสนิทรัพย์เพิ�มในครึ�งปีแรกปี 2557 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสนิทรัพย์ระหว่างก่อสรา้งสําหรับโครงการ

ดาวเทยีมไทยคม 8 และสนิทรัพยสํ์าหรับการขยายธรุกจิโทรศัพทใ์นประเทศลาว  
สทุธกิบั 

• คา่เสื�อมราคา/คา่ตัดจําหน่าย อาคารและอปุกรณ์ในครึ�งปีแรกปี 2557  
 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ําเนนิการ 
บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการสทุธ ิณ สิ�นไตรมาส 2/2557 ทั �งส ิ�น 14,268 ลา้นบาท 
ลดลง 774 ลา้นบาท หรอื 5.1% จาก 15,042 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 มสีาเหตหุลักจากคา่เสื�อมราคาในครึ�งปีแรกปี 
2557 
 
เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 
ณ สิ�นไตรมาส 2/2557 บรษัิทมีเงนิกูย้ืมสทุธทัิ �งส ิ�น 9,448 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,076 ลา้นบาท หรอื 12.9% จาก 
8,372 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิ�มขึ�นของเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบันการเงนิสําหรับโครงการ
ดาวเทยีมไทยคม 8 ในไตรมาส 2/2557 สทุธกัิบ การจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 ใน
ไตรมาส 1/2557 
ณ สิ�นไตรมาส 2/2557 บรษัิทมสีว่นของผูถ้ือหุน้ทั �งส ิ�น 16,004 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 423 ลา้นบาท หรอื 2.7% จาก 
15,581 ลา้นบาท ณ สิ�นปี 2556 มสีาเหตหุลักจากกําไรสทุธจิํานวน 897 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2557 สทุธกิับ เงนิ
ปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจํานวน 493 ลา้นบาท 
จากการเพิ�มขึ�นของมลูคา่ตามบัญชขีองเงนิกูย้มืและสว่นของผูถ้อืหุน้ในครึ�งปีแรกปี 2557 ทําใหบ้รษัิทมอัีตราสว่นเงนิ
กูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.59 เทา่ เพิ�มขึ�นจาก 0.54 ณ สิ�นปี 2556  
 
งบกระแสเงนิสด 
บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน ในครึ�งปีแรกปี 2557 ทั�งส ิ�น 2,550 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น 588 
ลา้นบาท หรอื 30.0% จาก 1,962 ลา้นบาท ในครึ�งปีแรกปี 2556 มสีาเหตหุลักจากกําไรจากการดําเนนิงานที�เตบิโตขึ�นในครึ�งปีแรกปี 2557 
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพื�อการลงทนุ ในครึ�งปีแรกปี 2557 จํานวนทั �งส ิ�น 2,830 ลา้นบาท โดยมากประกอบดว้ย 
• เงนิสดจ่ายสําหรับซื�อสนิทรัพยสํ์าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 8 และสนิทรัพยสํ์าหรับการขยายธุรกจิ

โทรศัพทใ์นประเทศลาว 
• เงนิลงทนุชั�วคราวซึ�งเป็นเงนิฝากระยะสั �นกับสถาบันการเงนิและถงึกําหนดรับชําระภายใน 1 ปี 
• เงนิสดจ่ายสทุธเิพื�อซื�อหุน้สามัญของบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซสิเทม พีทีวาย จํากัด (โอไรออ้น) 

จากบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์อนิเวสเมน้ท ์จํากดั 
ในขณะที�ในครึ�งปีแรกปี 2556 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพื�อการลงทนุเป็นจํานวน 794 ลา้นบาท 
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ ในครึ�งปีแรกปี 2557 จํานวน 460 ลา้นบาท โดยมากประกอบดว้ย 
• เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบันการเงนิ สําหรับการซื�อสนิทรัพยโ์ครงการดาวเทยีมไทยคม 8 

สทุธกิบั 
• การจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบรษัิท  
• การชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และ 
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• การจา่ยดอกเบี�ยสําหรับเงนิกูย้มืระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และดอกเบี�ยสําหรับหุน้กูร้ะยะ

ยาว 
ในขณะที� ในครึ�งปีแรกปี 2556 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิเป็นจํานวน 369 ลา้นบาท 
บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ วันที� 30 มถินุายน 2557 ทั�งส ิ�น 2,330 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  


