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1. ภำพรวม 

ในไตรมาส 3/2557 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 2,598 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากทัง้ไตรมาส 2/2557 และไตรมาสเดยีวกันปีทีแ่ลว้ จากการเตบิโตของธุรกจิใหบ้รกิารดาวเทยีม

แบบทัว่ไปและจากดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ธุรกจิโทรศัพท ์และ อนิเตอรเ์น็ต โดยรายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีม 
เพิม่ขึน้ 466 ลา้นบาท หรือ 25.6% และรายไดจ้ากบรกิารโทรศัพทแ์ละอนิเตอร์เน็ตเพิม่ขึน้ 60 ลา้นบาท หรือ 

29.1% จากไตรมาสเดยีวกนัปีทีแ่ลว้ 

บรษัิทมผีลก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานตามปกตจิ านวน 510 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 190 ลา้นบาท หรอื 59.4% จาก 320 

ลา้นบาทในไตรมาส 3/2556 รวมทัง้เพิม่ขึน้ 12 ลา้นบาท หรอื 2.41% จาก 498 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 จาก
การเตบิโตของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร อย่างไรก็ตามในชว่งไตรมาสที ่3/2557 บรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ 

จ ากัด (มหาชน) (ซเีอสแอล) มกีารรับรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมของบรษัิทย่อย คอื บรษัิท เทเล

อนิโฟ มเีดยีจ ากัด (มหาชน) (ทเีอ็มซ)ี เป็นจ านวน 550 ลา้นบาท ทัง้นี้ ทเีอ็มซ ีมรีายไดจ้ากการยอดขายโฆษณาใน
สมุดหนา้เหลอืง ซึง่มแีนวโนม้ลดลงตามล าดับ จงึท าให ้ซเีอสแอล รับรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิม

ใน ทเีอ็มซ ีเต็มจ านวน สง่ผลใหบ้รษัิทรับรูส้ว่นแบง่ผลขาดทนุดงักลา่วตามสดัสว่นการลงทนุเป็นจ านวนรวม 231 ลา้น
บาท บรษัิทจงึมสีว่นแบง่ขาดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 195 ลา้นบาท และก าไรสทุธใินไตรมาสที ่3/2557 

ของบรษัิทลดลงเหลอื 279 ลา้นบาท  

ในเกา้เดอืนแรกปี 2557 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 7,421 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,792 ลา้น
บาท หรอื 31.8% จาก 5,629 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 และมกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงานตามปกตจิ านวน 

1,407 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 566 ลา้นบาท หรือ 67.3% จาก 841 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 จากผลการ
ด าเนินงานทีเ่ตบิโตของทัง้จากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและไอพีสตาร์ รวมถงึการเตบิโตของธุรกจิ

โทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวทีม่จี านวนผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้อย่างตอ่เนื่อง อย่างไรก็ตามผลจากสว่นแบง่ผล
ขาดทุนจากเงนิลงทุนใน ซเีอสแอล ในไตรมาสนี้ ท าใหก้ าไรสทุธขิองบรษัิทส าหรับงวด 9 เดอืนแรกลดลงเหลอื 

1,176 ลา้นบาท 

ในสว่นของงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการส าหรับไตรมาส 3/2557 จ านวน 
1,774 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 246 ลา้นบาท หรอื 16.1% จาก 1,528 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 และเกา้เดอืนแรกปี 

2557 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร จ านวน 5,176 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,061  ลา้นบาท หรอื 25.8% 
จาก 4,115 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปีทีแ่ลว้ เนือ่งจากการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งของธรุกจิดาวเทยีม  

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรวงจรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

ในไตรมาส 3/2557 บรษัิทประสบความส าเร็จในการจัดสง่ดาวเทยีมไทยคม 7 ขึน้สูว่งโคจรทีต่ าแหน่ง 120 องศา
ตะวันออก เมือ่วันที ่7 กันยายน 2557 ทีผ่่านมา ดว้ยจรวดขนส่งฟอลคอล 9 ของบริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น 

เทคโนโลยสี ์คอรป์อเรชัน่ (Space Exploration Technologies Corporation- SPACE X) หลังจากจัดสง่ดาวเทยีม

ไทยคม 6 ขึน้วงโคจรส าเร็จเมือ่ตน้ปีทีผ่่านมา โดยยังมแีผนทีจ่ะจัดสง่ดาวเทยีมอกีหนึง่ดวงคอืดาวเทยีมไทยคม 8 
ภายในครึง่ปีแรกของปี 2559 ขึน้สูว่งโคจรทีต่ าแหน่ง 78.5 องศาตะวนัออก  

ในไตรมาสที ่3/2557 บรษัิทมกีารเสนอขายหุน้กู ้อายุ 5 ปี ทีอ่ัตราดอกเบีย้ 4.28% ตอ่ปี และอายุ 7 ปี ทีอ่ัตรา
ดอกเบีย้ 4.68% ตอ่ปี จ านวนรวม 4,550 ลา้นบาท แกนั่กลงทนุทั่วไปและนักลงทนุสถาบัน โดยมวีัตถุประสงคห์ลัก

เพือ่ใชใ้นการลงทนุส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 7 รวมทัง้วงเงนิทีเ่หลอือกีสว่นหนี่งจะน าไปลงทนุในดาวเทยีม
ไทยคม 8 ตอ่ไป ซึง่หุน้กูด้งักลา่ว ไดรั้บการจัดอนัดบัทีร่ะดับ “A-” แนวโนม้ “คงที”่ จากบรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

บรษัิทร่วมมอืกับสายการบนินกแอร์ เปิดการใหบ้รกิารเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ตบรอดแบนดค์วามเร็วสงู KU Band บน

เครือ่งบนิเป็นครัง้แรกในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึง่ไดรั้บการพัฒนาตามแผนกลยุทธก์ารใหบ้รกิารแบบครบวงจร (End-
to-End Solutions) ของบรษัิท ภายใตแ้นวคดิ Mobility Service เพือ่ขยายขอบเขตการใหบ้รกิารผ่านดาวเทยีม ให ้

ครอบคลมุทัง้ภาคพืน้อากาศ ผนืดนิ และผนืน ้า 

บรษัิท ไอพีสตาร ์ออสเตรเลยี พีทวีาย จ ากัด (ไอพเีอ) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท ไดเ้ริม่ด าเนนิการขยายบรกิาร

โครงข่ายบรอดแบนดแ์ห่งชาตขิองประเทศออสเตรเลยีเพิ่มเตมิในเดอืนกันยายน 2557 เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการทียั่งไม่สามารถเขา้ถงึและใชง้านโครงข่ายบรอดแบนดอ์นิเทอร์เน็ตไดใ้นปัจจุบัน โดยภายใตโ้ครงการ
ดังกล่าว ไอพีเอไดรั้บสทิธิในการเป็นผูใ้หบ้ริการหลักอย่างเป็นทางการในการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์

อนิเทอรเ์น็ตครอบคลมุประเทศออสเตรเลยี 
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ธุรกจิบรกิำรโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวม

ทัง้ส ิน้ประมาณ 1,617,493 ราย เพิม่ขึน้จาก 1,414,835 ราย ณ สิน้ไตรมาส 3/2556 และมจี านวนผูใ้ชบ้รกิาร

โทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ส ิน้ประมาณ 1,364,997 ราย แอลทซียัีงคงเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทท์ีม่สีว่นแบ่งในตลาดเป็น
อันดับหนึ่งในประเทศลาว อันเป็นผลจากการทีแ่อลทซีที ากจิกรรมสง่เสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐาน

ผูใ้ชบ้ริการและรักษาฐานผูใ้ชบ้ริการปัจจุบัน แอลทีซีมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเตบิโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA และผูใ้ชบ้รกิารบรกิารโทรศัพทไ์รส้าย CDMA Fixed 

Wireless  

ในไตรมาส 3/2557 ซเีอสแอลมจี านวนฐานลกูคา้จากการใหบ้รกิารเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตผ่านสายวงจรเชา่ (Leased 

Line) และ การใหบ้รกิารศนูยข์อ้มูลอนิเทอรเ์น็ต (Internet Data Center: IDC) เตบิโตเพิม่ขึน้อย่างตอ่เนื่อง ทัง้นี้

เนื่องจากการเตบิโตของฐานลูกคา้ใหม่และปรมิาณการใชง้าน (Bandwidth) ในกลุ่มลูกคา้องคก์ร ในขณะทีก่าร
ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู (Broadband) ยังคงมจี านวนฐานลกูคา้ทีล่ดลง ประกอบกับทางบรษัิทหันไปมุ่งเนน้

การใหบ้ริการดา้นไอซทีแีบบผสมผสานและครบวงจร เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้องคก์รใน
ปัจจุบันมากกว่า อย่างไรก็ตามในไตรมาสที ่3/2557 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไอซทีลีดลงเนื่องมาจากมกีารสง่มอบ

และรับรูร้ายไดจ้ากโปรเจ็คไอซทีทีีต่ดิตัง้แลว้เสร็จในไตรมาสกอ่นคอ่นขา้งมาก 

 
ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรสือ่ 

ในไตรมาส 3/2557 ผลจากการร่วมมอืเป็นพันธมติรทางธุรกจิระหวา่งบรษัิท ดทีวี ี เซอรว์สิ จ ากัด (ดทีวี)ี กับ บรษัิท 
ทรูวชิัน่ส ์กรุ๊ป จ ากดั (ทรูวชิัน่ส)์ ในการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในระบบ Ku-band น าเสนอคอนเทนต์

คณุภาพทัง้กฬีาและบนัเทงิของทรูวชิัน่ส ์และรวมถงึการร่วมมอืกับพันธมติรชอ่งรายการและแพลตฟอรม์อืน่ สง่ผลให ้
ยอดจ าหน่ายอปุกรณ์ชดุรับสญัญาณดาวเทยีมเพิม่ขึน้จากไตรมาส 2/2557 

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั  

ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  ไตรมำส 
3/57 

ไตรมำส 
2/57 

ไตรมำส 
3/56 

QoQ YoY 9 เดอืน  
57 

9 เดอืน  
56 

YoY 

  (%) (%) (%) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,598 2,449 2,061 6.1% 26.1% 7,421 5,629 31.8% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,513 1,356 1,222 11.6% 23.8% 4,360 3,325 31.1% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 476 441 378 7.9% 25.9% 1,352 1,136 19.0% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน* 609 652 461 -6.6% 32.1% 1,709 1,168 46.3% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานกอ่น
ดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา** 1,293 1,331 979 -2.9% 32.1% 3,690 2,739 34.7% 

สว่นแบง่ก าไรสทุธจิากเงนิลงทนุในบรษัิท
รว่ม (195) 42 44 -564.3% -543.2% (103) 154 -166.9% 

กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่ของ
สนิทรัพยข์องสว่นการด าเนนิงานทีย่กเลกิ - -  - - - - 51 - 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิจากการด าเนนิงาน
ตอ่เนือ่ง 279 498 320 -44.0% -12.8% 1,176 892 31.8% 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวดจากการ
ด าเนนิงานทีย่กเลกิสทุธจิากภาษี - -  - - - - (51) - 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 279 498 320 -44.0% -12.8% 1,176 841 39.8% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บาท) 0.25 0.45 0.29 -44.4% -13.8% 1.07 0.77 39.0% 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิจากการด าเนนิงาน
ปกต*ิ** 510 498 320 2.4% 59.4% 1,407 841 67.7% 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิจากการด าเนนิงาน
ปกตติอ่หุน้ (บาท) 0.47 0.45 0.29 2.5% 59.4% 1.28 0.77 67.3% 

 *     ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

**    ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ ค่าเสือ่มราคา = ก าไรจากการด าเนนิงาน + ค่าเสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 
***  ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกต ิ = ก าไรสทุธ ิ+ สว่นแบง่ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ความนยิมในบรษัิททเีอ็มซ ีจ านวน 231 ลา้นบาท 

 

 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร: THCOM                                                          

3 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รายไดจ้ากการขายและบริการรวมในไตรมาส 3/2557 ทัง้ส ิน้ 2,598 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 537 ลา้นบาท หรือ 

26.1% จาก 2,061 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนัเมือ่ปีทีแ่ลว้ และเพิม่ขึน้ 149 ลา้นบาท หรอื 6.1% จาก 2,449 ลา้น
บาท ในไตรมาส 2/2557 และในเกา้เดอืนแรกปี 2557 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 7,421 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,792 ลา้นบาท หรอื 31.8% จาก 5,629 ลา้นบาท ในระยะเวลาเดยีวกันของปีก่อน จากธุรกจิ
ดาวเทยีม และธรุกจิโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้รกิำร 

ไตรมำส 
3/57 

ไตรมำส 
2/57 

ไตรมำส 
3/56 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

57 
9 เดอืน 

56 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2,287 2,157 1,821 6.0% 25.6% 6,549 4,950 32.3% 

บรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 266 265 206 0.4% 29.1% 783 611 28.2% 

บรกิารสือ่** 60 39 62 53.8% -3.2% 133 138 -3.6% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (15) (12) (28) 25.0% -46.4% (44) (70) -37.1% 

รวม 2,598 2,449 2,061 6.1% 26.1% 7,421 5,629 31.8% 

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

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 3/2557 ทัง้ส ิน้ 2,287 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
466 ลา้นบาท หรือ 25.6% จาก 1,821 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 และเพิม่ขึน้ 130 ลา้นบาท หรือ 6.0% จาก 

2,157 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น โดยเป็นการเพิม่ขึน้จากทัง้ธรุกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไปและไอพสีตาร ์

ในเกา้เดอืนแรกของปี 2557 บรษัิทมรีายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีมและเกีย่วเนื่องจ านวน 6,549 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,599 

ลา้นบาท หรอื 32.3% จาก 4,950 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 ทัง้จากธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป 

และจากไอพสีตาร ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและ
เกีย่วเนือ่ง 

ไตรมำส 
3/57 

ไตรมำส 
2/57 

ไตรมำส 
3/56 

%QoQ %YoY 9 เดอืน 57 9 เดอืน 56 %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,130 1,115 916 1.3% 23.4% 3,306 2,395 38.0% 

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 1,157 1,042 905 11.0% 27.8% 3,243 2,555 26.9% 

รายไดจ้ากการขาย 158 44 38 259.1% 315.8% 282 145 94.5% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 999 998 867 0.1% 15.2% 2,961 2,410 22.9% 

รวม 2,287 2,157 1,821 6.0% 25.6% 6,549 4,950 32.3% 

 * ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 ดาวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหามาเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร และดาวเทยีมไทยคม 6 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไป ในไตรมาส 3/2557 จ านวน 1,130 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 214 ลา้น

บาท หรอื 23.4% จาก 916 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 และเพิม่ขึน้ 15 ลา้นบาท หรอื 1.3% จาก 1,115 

ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

- การเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมตามความตอ้งการใช ้

ชอ่งสัญญาณทีเ่พิ่มขึน้ของลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม โดยเฉพาะการเช่า
ชอ่งสญัญาณบนดาวเทยีมไทยคม 6 ซึง่เริม่ใหบ้รกิารดา้นบรอดคาสต ์อย่างเต็มรูปแบบตัง้แตว่ันที ่

1 กมุภาพันธ ์2557 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเทเลพอรต์ เชน่ บรกิารเลน่
เทปบนัทกึรายการ และบรกิารบบีอดัสญัญาณโทรทศันใ์นระบบดจิติอล 

จากความตอ้งการใชบ้รกิารดาวเทยีมจากผูป้ระกอบการโทรทัศนผ์า่นดาวเทยีมเตบิโตขึน้อย่างตอ่เนื่องสง่ผล
ใหใ้นชว่งเกา้เดอืนแรกปี 2557 บรษัิทมรีายไดจ้ากธรุกจิดาวเทยีมและเกีย่วเนื่องจ านวนทัง้ส ิน้ 3,306 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 911 ลา้นบาท หรอื 38.0% จาก 2,395 ลา้นบาท ในชว่งเกา้เดอืนแรกปี 2556 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ในไตรมาส 3/2557 จ านวน 1,157 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 252 ลา้นบาท หรอื 27.8% จาก 905 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 และเพิม่ขึน้ 115 ลา้น

บาท หรอื 11.0% จาก 1,042 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดจ้ากการจ าหน่ายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร ์(UT) ทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะในอนิเดยีและ

ออสเตรเลยี รวมกับรายไดจ้ากค่าตดิตัง้อปุกรณ์เชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ตบรอดแบนดค์วามเร็วสงู KU 

Band บนเครือ่งบนิกบัสายการบนินกแอร ์ 
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- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีม 4 (ไอพสีตาร)์ เพิม่ขึน้จากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิไอพี
สตาร์ในประเทศออสเตรเลยี และการรับรูส้ว่นแบง่รายไดค้่าบรกิารแบนดว์ธิในประเทศจนี สทุธกิับ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิไอพีสตารท์ีล่ดลงในประเทศญีปุ่่ นและอนิโดนีเซยี ในไตรมาสที ่

2/2557 
 

 ในเกา้เดอืนแรกปี 2557 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ จ านวน 3,243 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 688 ลา้นบาท หรอื 26.9% จาก 2,555 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 เนือ่งจาก 

- รายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้ มสีาเหตุหลักจากการขายอุปกรณ์ส าหรับการจัดตัง้โครงข่ายสือ่สาร

ผ่านดาวเทยีมใหก้ับผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมในประเทศญีปุ่่ น และรายไดจ้ากการจ าหน่ายอปุกรณ์
ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร ์(UT) ทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศอนิเดยี และออสเตรเลยี รวมถงึรายไดจ้ากค่า

ตดิตัง้อปุกรณ์เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดค์วามเร็วสงู KU Band บนเครือ่งบนิกับสายการบนิ

นกแอร ์

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแบนดว์ธิไอพสีตาร์

ในประเทศจนี อนิเดยี มาเลเซยี สว่นแบง่รายไดค้า่บรกิารแบนดว์ธิในประเทศจนี รวมถงึการเริม่รับรู ้
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่สารผา่นดาวเทยีมโดยโอไรออ้นตัง้แตไ่ตรมาส 1/2557 เป็นตน้มา 

  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารระบบโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 3/2557 ทัง้ส ิน้ 266 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 60 ลา้นบาท หรอื 29.1% จาก 206 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 สง่ผลใหใ้นเกา้เดอืนแรกปี 2557 บรษัิทมี
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวจ านวน 783 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 172 ลา้นบาท หรอื 

28.2% จาก 611 ลา้นบาท ในงวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้ระบบ Postpaid และ Prepaid อนัเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของ

จ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นที ่และจากการเพิม่ขึน้ของรายไดต้อ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU)  

 รายไดค้า่บรกิารการเชือ่มตอ่โครงขา่ย (Interconnection Charge) และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์

ระหวา่งประเทศ 

 รายไดจ้ากการขายเครือ่งโทรศพัทไ์รส้าย (fixed wireless handset) และ SIM card 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทไ์รส้าย CDMA Fixed Wireless จากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เ น็ต จากจ านวนผูใ้ชบ้ริการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการ

อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดไ์รส้าย HSPA ทีม่จี านวนเพิม่ขึน้อยา่งมาก 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศัพท์และอนิเทอร์เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 

3/2557 เพิม่ขึน้ 1 ลา้นบาท หรือ 0.4% เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่
ระบบ Prepaid รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้าย CDMA Fixed Wireless และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

อนิเทอรเ์น็ต 

 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่ในไตรมาส 3/2557 ทัง้ส ิน้ 60 ลา้นบาท ลดลง 2 ลา้นบาท หรอื 3.2% จาก 62 
ลา้นบาทในไตรมาส 3/2556 และเพิม่ขึน้ 21 ลา้นบาท หรอื 53.8% จาก 39 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 เนือ่งจาก

การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมดทีวีทีีเ่พิม่ขึน้ในประเทศไทยและกมัพูชา 

ส าหรับเกา้เดอืนแรกปี 2557 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่จ านวน 133 ลา้นบาท ลดลง 5 ลา้นบาท หรือ 3.6% จาก 

138 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2556 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณ์รับ

สัญญาณดาวเทยีมดทีวีใีนประเทศไทย เนื่องจากการแข่งขันทีส่งู สทุธกิับการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่าย

อปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมดทีวีใีนประเทศกมัพูชา ตามยอดจ าหน่ายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมดทีวีทีีเ่พิม่ขึน้ 

 
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุรวมในไตรมาส 3/2557 ทัง้ส ิน้ 1,513 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 291 ลา้นบาท หรอื 23.8% จาก 1,222 ลา้น
บาท ในไตรมาส 3/2556 และเพิม่ขึน้ 157 ลา้นบาท หรอื 11.6% จาก 1,356 ลา้นบาท ในไตรมาสกอ่น  

ตน้ทนุรวมส าหรับเกา้เดอืนแรกปี 2557 จ านวน 4,360 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,035 ลา้นบาท หรอื 31.1% จาก 3,325 

ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 โดยสดัสว่นตน้ทนุรวมตอ่รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมส าหรับเกา้เดอืน
แรกปี 2557 เทา่กบั 58.7% ลดลงจากเกา้เดอืนแรกปี 2556 ซึง่เทา่กบั 59.1% 
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
ไตรมำส 
3/57 

ไตรมำส 
2/57 

ไตรมำส 
3/56 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

57 
9 เดอืน 

56 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,328 1,184 1,059 12.2% 25.4% 3,828 2,852 34.2% 

บรกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต* 133 140 128 -5.0% 3.9% 411 381 7.9% 

บรกิารสือ่** 64 44 49 45.5% 30.6% 157 127 23.6% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (12) (12) (14) 0.0% -14.3% (36) (35) 2.9% 

รวม 1,513 1,356 1,222 11.6% 23.8% 4,360 3,325 31.1% 

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

 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งในไตรมาส 3/2557 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,328 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 269 

ลา้นบาท หรอื 25.4% จาก 1,059 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 และเพิม่ขึน้ 144 ลา้นบาท หรอื 12.2% จาก 1,184 

ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557  

ในเกา้เดอืนแรกปี 2557 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งจ านวน 3,828 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 976 

ลา้นบาท หรอื 34.2% จาก 2,852 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิาร
ดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป และตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์  

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและ
เกีย่วเนือ่ง 

ไตรมำส 
3/57 

ไตรมำส 
2/57 

ไตรมำส 
3/56 

%QoQ %YoY 
9 เดอืน 

57 
9 เดอืน 

56 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 566 536 446 5.6% 26.9% 1,759 985 78.6% 

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 762 648 613 17.6% 24.3% 2,069 1,867 10.8% 

รวม 1,328 1,184 1,059 12.2% 25.4% 3,828 2,852 34.2% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 ดาวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหามาเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร และดาวเทยีมไทยคม 6 

 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในไตรมาส 3/2557 มจี านวนทัง้ส ิน้ 566 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

120 ลา้นบาท หรือ 26.9% จาก 446 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 และส าหรับเกา้เดอืนแรกปี 2557 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปมีจ านวน 1,759 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 774 ลา้นบาท หรือ 

78.6% จาก 985 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

- ตน้ทนุคา่เสือ่มราคาซีง่เป็นผลมาจากสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้จากดาวเทยีมไทยคม 6 สทุธกิับคา่เสือ่ม

ราคาทีล่ดลงของทรัพยส์นิเดมิ และตน้ทุนคา่เชา่ดาวเทยีมจากการจัดหาดาวเทยีมมาใหบ้รกิารที่

ต าแหน่ง 78.5 องศาตะวนัออกเป็นการชัว่คราวกอ่นการสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจร  

- ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตามการ

เพิม่ขึน้ของรายได ้  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป ในไตรมาส 3/2557 

เพิม่ขึน้ 30 ลา้นบาท หรอื 5.6% มสีาเหตหุลกัจากตน้ทนุคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ตามการเพิม่ขึน้ของรายได ้  

ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 3/2557 จ านวน 762 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

149 ลา้นบาท หรือ 24.3% จาก 613 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 และส าหรับเกา้เดอืนแรกปี 2557 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ จ านวน 2,069 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 202 ลา้นบาท หรอื 

10.8% จาก 1,867 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

- ตน้ทนุคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการใหแ้กก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารตามการเพิม่ขึน้

ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารการใชง้านแบนดว์ธิ  

- ตน้ทนุการใหบ้รกิารสือ่สารผ่านดาวเทยีมโดยโอไรออ้น 
- ตน้ทนุจากการตดิตัง้อปุกรณ์เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดค์วามเร็วสงู KU Band บนเครือ่งบนิ

กบัสายการบนินกแอร ์และ 
- ตน้ทนุจากการเพิม่ขึน้ของยอดขายอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพสีตาร ์ (UT) ในประเทศ อนิเดยีและ

ออสเตรเลยี 

เมื่อเปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 

3/2557 เพิ่มขึน้ 114 ลา้นบาท หรือ 17.6% มีสาเหตุหลักจากตน้ทุนจากการตดิตัง้อุปกรณ์เชือ่มต่อ

อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดค์วามเร็วสงู KU Band บนเครือ่งบนิกับสายการบนินกแอร์ และตน้ทนุอปุกรณ์ผูใ้ช ้

ปลายทางไอพสีตาร ์(UT) ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้  
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาวในไตรมาส 3/2557 จ านวนทัง้ส ิน้ 133 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

5 ลา้นบาท หรอื 3.9% จาก 128 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2556 จากการเพิม่ขึน้ของคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยการใหบ้รกิาร

โทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่ละตน้ทนุเครือ่งโทรศัพทแ์ละ SIM card ตามการเพิม่ขึน้ของรายได ้แตล่ดลง 7 ลา้นบาท หรือ 
5% จาก 140 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 เนือ่งจากมกีารบรหิารตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ทัง้นี้ในเกา้เดอืนแรกปี 2557 ตน้ทุนการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอร์เน็ตในประเทศลาวมจี านวน 411 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 30 ลา้นบาท หรอื 7.9% จาก 381 ลา้นบาท ในชว่งเกา้เดอืนแรกปี 2556 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่และ 

 ตน้ทนุขายตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศพัทไ์รส้ายและ SIM card  

ตน้ทนุการใหบ้รกิารสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารสือ่ในไตรมาส 3/2557 จ านวนทัง้ส ิน้ 64 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15 ลา้นบาท หรอื 30.6% จาก 49 

ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 และเพิม่ขึน้ 20 ลา้นบาท หรอื 45.5% จาก 40 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 จาก

ตน้ทนุการจ าหน่ายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมตามการเพิม่ขึน้ของรายได ้สง่ผลใหใ้นเกา้เดอืนแรกปี 2557 ตน้ทนุ
การใหบ้รกิารสือ่มจี านวน 157 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 30 ลา้นบาท หรือ 23.6% จาก 127 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 

2556  

 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 3/2557 รวม

ทัง้ส ิน้ 476 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 98 ลา้นบาท หรอื 25.9% จาก 378 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 มสีาเหตหุลักจาก
การเพิม่ขึน้ของ 

 คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม  

 คา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว และ 

 คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมัยของธรุกจิสือ่ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสกอ่น SG&A เพิม่ขึน้ 35 ลา้นบาท หรอื 7.9% มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม 

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม 

สทุธกิบั 

 ลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของธรุกจิโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศลาว 

ส าหรับเกา้เดอืนแรกปี 2557 SG&A จ านวน 1,352 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 216 ลา้นบาท หรอื 19.0% จาก 1,136 ลา้น

บาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม 

 การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายทางการตลาดและค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญูของธุรกจิโทรศัพทแ์ละอนิเทอร์เน็ตใน

ประเทศลาว และ 

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมัยของธรุกจิสือ่ 

สทุธกิบั 

 ลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของธรุกจิสือ่ 

 

ก ำไร/ขำดทนุ จำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 3/2557 บริษัทมีรายการก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้ส ิน้ 42 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 88 ลา้นบาท จากผล

ขาดทนุ 46 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 โดยรายการก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นในไตรมาส 3/2557 มสีาเหตุหลัก
จากการก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจากการประเมนิมูลค่าใหม่ในรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 

จากการทีค่า่เงนิบาทตอ่ดอลลารส์หรัฐฯ แข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกบั ณ สิน้ไตรมาส 2/2557 

ในเกา้เดอืนปีแรกปี 2557 บรษัิทมกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้ส ิน้ 82 ลา้นบาท มสีาเหตุหลักจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 จากการทีค่า่เงนิบาทตอ่

ดอลลารส์หรัฐฯ แข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกับ ณ สิน้ปี 2556 ในขณะที ่เกา้เดอืนแรกปี 2556 บรษัิทมรีายการขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลีย่นจ านวน 100 ลา้นบาท 
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ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 97 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2557 เพิม่ขึน้  30 ลา้นบาท หรอื 44.8% จาก 67 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 3/2556 และส าหรับเกา้เดอืนแรกปี 2557 ตน้ทนุทางการเงนิจ านวน 279 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 80 ลา้นบาท หรอื 

40.2% จาก 199 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปีผ่านมา เนื่องจากดอกเบีย้จากเงนิกูร้ะยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทย
คม 6  

 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

ในไตรมาส 3/2557 บรษัิทมสีว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมกลุ่มซเีอสแอลทัง้สิน้ 195 ลา้นบาท ลดลง 
239 ลา้นบาท หรือ 543.2% จากก าไร 44 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 และ ลดลง 237 ลา้นบาท หรอื 564.3% 

จากก าไร 42 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557  มสีาเหตหุลกัจาก 

 ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมของบรษัิท เทเลอนิโฟ มเีดยีจ ากัด (มหาชน) ซึง่เป็นบรษัิทย่อย
ของบรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 550 ลา้นบาท  ท าใหบ้รษัิทรับรูส้ว่นแบง่ผลขาดทนุ

จากเงนิลงทนุตามสดัสว่นจ านวน 231 ลา้นบาท บรษัิทจงึมสีว่นแบง่ขาดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 
195 ลา้นบาท 

ส าหรับเกา้เดอืนแรกปี 2557 สว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมกลุ่มซเีอสแอลจ านวน 103 ลา้นบาท ลดลง 

257 ลา้นบาท หรอืลดลง 166.9% จากก าไร 154 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การรับรูก้ารดอ้ยคา่ของคา่นยิมจ านวน 550 ลา้นบาทของบรษัิท เทเลอนิโฟ มเีดยีจ ากัด (มหาชน) ซึง่เป็น

บรษัิทยอ่ยของบรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 

 การลดลงของก าไรจากการด าเนนิงานของธรุกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิาร

เสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

 รายการพเิศษ (สทุธหิลงัหักคา่ใชจ้า่ยทางภาษี) จ านวน 23 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 เป็นการไดรั้บ

สว่นลดคา่เชา่เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีผ่า่นมาระหวา่งบรษัิทกับผูใ้หบ้รกิาร ในขณะที ่ในเกา้เดอืนแรกปี 2557 
ไมม่รีายการนี ้

  

ภำษเีงนิได ้

ในไตรมาส 3/2557 บรษัิทบนัทกึภาระภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 138 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13 ลา้นบาท หรอื 10.4% 

จาก 125 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 และส าหรับเกา้เดอืนแรกปี 2557 ภาษีเงนิไดม้จี านวน 348 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
75 ลา้นบาท หรอื 27.5% จาก 273 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556  

 

ก ำไรสทุธ ิ

ในไตรมาส 3/2557 บรษัิทมผีลก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานตามปกตจิ านวน 510 ลา้นเพิม่ขึน้ 190 ลา้นบาท หรอื 
59.4% จาก 320 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2556 จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและจาก

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ ธุรกจิโทรศัพท ์และ อนิเตอรเ์น็ต อย่างไรก็ตามการรับรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่า

ของคา่ความนยิมของบรษัิท เทเลอนิโฟ มเีดยีจ ากดั (มหาชน) จ านวน 231 ลา้นบาทตามสดัสว่นการลงทนุ บรษัิทจงึ
มสีว่นแบง่ขาดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 195 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษัิทมกี าไรสทุธลิดลงเป็น 279 ลา้นบาท 

หรอืลดลง 41 ลา้นบาท หรอื 12.8% จาก 320 ลา้นบาทในไตรมาสเดยีวกันปีทีแ่ลว้ และ ลดลง 219 ลา้นบาท หรอื 
44% จาก 498 ลา้นบาทในไตรมาสทีผ่่านมา   

ส าหรับเกา้เดอืนแรก บรษัิทมกี าไรสทุธจิากการด าเนินงานจ านวน 1,407 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 566 ลา้นบาท หรือ 

67.3% จาก 841 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปีทีผ่่านมา ผลจากสว่นแบง่ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมจากใน
ไตรมาสนี้ สง่ผลใหใ้หก้ าไรสทุธขิองบรษัิทลดลงเหลอื 1,176 ลา้นบาท แตย่ังเพิม่ขึน้ 335 ลา้นบาท หรอื 39.8% 

จาก 841 ลา้นบาทในเกา้เดอืนแรกของปี 2556 เป็นผลมาจาก การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีมและ
เกีย่วเนื่อง บริการโทรศัพทแ์ละอนิเทอร์เนต ทีย่ังเตบิโตขึน้ตามล าดับ รวมถงึการบรหิารจัดการตน้ทุนขายทีม่ี

ประสทิธภิาพ 
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4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์ 30 กนัยำยน 2557 31 ธนัวำคม 2556 

      (ปรบัปรงุใหม)่ 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 7,074 24.6 5,424 19.8 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 194 0.7 487 1.8 

อาคารและอปุกรณ ์ 5,471 19.0 3,163 11.6 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ด าเนนิการ 

13,758 47.9 15,042 54.9 

 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 28,731 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,357 ลา้นบาท หรือ 5.0% จาก 27,374 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 มสีาเหตหุลกัจาก 

การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราวซึง่เป็นเงนิฝากระยะสัน้กับสถาบัน
การเงนิ และเงนิลงทนุชัว่คราวในหุน้ บรษัิท ซนิเนอรโ์ทน คอมมวินเิคชัน่ คอรป์อเรชัน่ (ซนิเนอรโ์ทน)สทุธิ

กบั 

 ค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ  

 การเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยซ์ึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยส์ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 และธุรกจิโทรศัพท์
ในประเทศลาว 

 

ลกูหนีก้ำรคำ้ รำยไดค้ำ้งรบั และลกูหนีอ้ ืน่ 

ณ วันที ่30 กันยายน 2557 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ1,233 ลา้นบาท คดิเป็น 4.3% ของ

สนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนี้ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันและกจิการอืน่ โดยมสีดัสว่นของยอดลกูหนี้ 6.9% 
และ 93.1% ตามล าดบั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557  บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวน 219 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็น 18.9% ของลูกหนี้การคา้ ใกลเ้คยีงกับ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 ที่คดิเป็น 18.4% โดยลูกหนี้การคา้ 
รายไดค้า้งรับ และลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิณ วันที ่30 กันยายน 2557 เพิม่ขึน้ 42 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2556 สว่นใหญ่

เพิม่ขึน้จากลกูหนีก้ารคา้ส าหรับธรุกจิดาวเทยีม 

 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 บรษัิทมอีตัราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 0.90 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 0.82 ณ สิน้ปี 
2556 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การจัดประเภทรายการเงนิลงทนุในหุน้สามัญของซนิเนอรโ์ทน จากรายการเงนิลงทนุเผือ่ขายไปเป็นรายการ

เงนิลงทนุชัว่คราว การเพิม่ขึน้ของเงนิฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ 

 การลดลงของเงนิรับล่วงหนา้ค่าบรกิารจากลูกคา้ไอพสีตาร์จากการปรับปรุงรายการรายไดรั้บล่วงหนา้เป็น

รายไดใ้นงบก าไรขาดทนุในสว่นทีไ่ดใ้หบ้รกิารแกล่กูคา้แลว้ 

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

บริษัทบันทกึเงนิลงทุนโดยวธิีสว่นไดเ้สยีในกลุ่มซเีอสแอลในรายการเงนิลงทุนในบริษัทร่วม โดย ณ สิน้ไตรมาส 
3/2557 บรษัิทมเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมทัง้ส ิน้ 194 ลา้นบาท ลดลง 293 ลา้นบาท หรอื 60.2% จาก 487 ลา้นบาท 

ณ สิน้ปี 2556 เนื่องจากการรับรูผ้ลประกอบการขาดทุนของซเีอสแอลในเกา้เดอืนแรกปี 2557 ตามสัดสว่นจ านวน 

103 ลา้นบาท และรายไดเ้งนิปันผลจากซเีอสแอลจ านวน 190 ลา้นบาท  
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อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมอีาคารและอปุกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 ทัง้ส ิน้ 5,471 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,308 ลา้นบาท หรอื 

73.0% จาก 3,163 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การซือ้สนิทรัพย์เพิ่มในเกา้เดอืนแรกปี 2557 ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยร์ะหว่างก่อสรา้งส าหรับโครงการ

ดาวเทยีมไทยคม 8 และสนิทรัพยส์ าหรับการขยายธรุกจิโทรศพัทใ์นประเทศลาว  

สทุธกิบั 

 คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย อาคารและอปุกรณ์ในเกา้เดอืนแรกปี 2557  

 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการสทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 3/2557 ทัง้สิน้ 13,758 ลา้นบาท 
ลดลง 1,284 ลา้นบาท หรอื 8.5% จาก 15,042 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 มสีาเหตหุลักจากคา่เสือ่มราคาในเกา้เดอืน

แรกปี 2557 

 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 9,539 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,167 ลา้นบาท หรือ 13.9% จาก 
8,372 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิส าหรับโครงการ

ดาวเทยีมไทยคม 8 สทุธกิบั การจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6  

ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ 16,414 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 883 ลา้นบาท หรอื 5.7% จาก 15,581 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 มสีาเหตหุลกัจากก าไรสทุธจิ านวน 1,176 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2557 สทุธกิับ เงนิปัน

ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทจ านวน 493 ลา้นบาท 

จากการเพิม่ขึน้ของมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิกูย้มืและสว่นของผูถ้อืหุน้ในครึง่ปีแรกปี 2557 ท าใหบ้รษัิทมอีัตราสว่นเงนิ

กูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.58 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 0.54 ณ สิน้ปี 2556  
 

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน ในเกา้เดอืนแรกปี 2557 ทัง้ส ิน้ 2,964 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 706 

ลา้นบาท หรอื 31.3% จาก 2,258 ลา้นบาท ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 มสีาเหตุหลักจากรายไดแ้ละก าไรจากการ
ด าเนนิงานทีเ่ตบิโตขึน้ในเกา้เดอืนแรกปี 2557 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพือ่การลงทนุ ในเกา้เดอืนแรกปี 2557 จ านวนทัง้ส ิน้ 2,757 ลา้นบาท โดยมากประกอบดว้ย 

 เงนิสดจ่ายส าหรับซือ้สนิทรัพยส์ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 และสนิทรัพยส์ าหรับการขยายธุรกจิ

โทรศพัทใ์นประเทศลาว 

 เงนิลงทนุชัว่คราวซึง่เป็นเงนิฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิและถงึก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี 

 เงนิสดจ่ายสทุธเิพื่อซือ้หุน้สามัญของบริษัท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซสิเทม พีทวีาย จ ากัด (โอไรออ้น) 

จากบรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์อนิเวสเมน้ท ์จ ากดั 

 

ในขณะทีใ่นเกา้เดอืนแรกปี 2556 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปเพือ่การลงทนุเป็นจ านวน 1,198 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ ในเกา้เดอืนแรกปี 2557 จ านวน 456 ลา้นบาท โดยมากประกอบดว้ย 

 เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ส าหรับการซือ้สนิทรัพยโ์ครงการดาวเทยีมไทยคม 8 

สทุธกิบั 

 การจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิท  

 การช าระเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และ 

 การจา่ยดอกเบีย้ส าหรับเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และดอกเบีย้ส าหรับหุน้กูร้ะยะ

ยาว 

ในขณะที ่ในเกา้เดอืนแรกปี 2556 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิเป็นจ านวน 279 ลา้นบาท 

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 ทัง้ส ิน้ 2,828 ลา้นบาท 
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ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ

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

ตน้   แมว้า่ประมาณการดังกลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกล่าว

จะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


