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1. ภำพรวม  

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 
 

บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) รำยงำนก ำไรสทุธสิ ำหรับไตรมำส 3/2561 ที ่104 ลำ้นบำท ปรับตัวเพิม่ขึน้ 
59.6% จำกไตรมำส 3/2560 โดยมสีำเหตุหลักจำกกำรลดลงของค่ำเสือ่มรำคำตำมกำรบันทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพย์

ดำวเทยีมในชว่งไตรมำส 4/2560 และกำรลดลงของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร อย่ำงไรก็ตำม เมือ่เทยีบกับชว่ง

ไตรมำสก่อนหนำ้นี้ ก ำไรสุทธปิรับตัวลดลง 58.6% ซึง่เป็นผลมำจำกกำรบันทกึขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น เป็น
จ ำนวน 36 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2561 ตำมกำรแข็งคำ่ของเงนิบำทในชว่งไตรมำส 3/2561 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมส ำหรับชว่งไตรมำส 3/2561 อยู่ทีร่ะดบั 1,504 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.6% จำก 

1,495 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 2/2561 เป็นผลมำจำกกำรเพิม่กำรใชง้ำนตำมสัญญำของลูกคำ้ตำ่งประเทศ อย่ำงไร

ก็ตำม เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำส 3/2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม ลดลง 6.3% เนื่องจำกกำรยุตกิำร
ใชบ้รกิำรของลกูคำ้บำงรำยในชว่งครึง่ปีหลงัของปี 2560 
 

ส ำหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 ก ำไรสทุธอิยู่ที ่2,219 ลำ้นบำท ปรับตัวเพิม่ขึน้อย่ำงมนัียส ำคญัที ่310.8% จำก
จ ำนวน 540 ลำ้นบำทส ำหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรรับรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยหุน้บรษัิท  

ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกัด (มหำชน) (ซเีอสแอล) จ ำนวน 1,950 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2561 รวมถงึกำรลดลงของ
คำ่เสือ่มรำคำ ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 อยู่ทีร่ะดับ 4,503 ลำ้น

บำท ลดลง 13.8% จำกงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยไดด้ำวเทยีมบรอดแบนด์
ไทยคม 4 ตำมกำรยตุกิำรใชง้ำนของลกูคำ้ 
 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

6 สงิหำคม 2561 - บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำก บริษัท ยูนิไวส ์ออฟชอร์ จ ำกัด ผู ้
ใหบ้รกิำรเรอืสนับสนุนภำรกจิในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลติปิโตรเลยีมนอกชำยฝ่ัง เลอืกใชบ้รกิำร “นำวำ” บรอด

แบนดอ์นิเตอรเ์น็ตควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทยีมทำงทะเลจำกไทยคม ตดิตัง้บนเรอืปฏบิัตงิำนนอกชำยฝ่ังกวำ่ 30 ล ำดว้ย
เทคโนโลย ีFiber-To-The-Ship (FTTS™) ของบรกิำร “นำวำ” ซึง่จะชว่ยเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรรับ-สง่ขอ้มูลได ้

ดว้ยควำมเร็วสงู ครอบคลมุทัว่ทัง้ภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิก 

18 กันยำยน 2561 - บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) ประกำศควำมส ำเร็จบรรลุขอ้ตกลงในสัญญำระยะยำว เพื่อ

ใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำทำงธรุกจิและกำรตลำด ใหแ้ก ่บรษัิท บงักลำเทศ คอมมวินเิคชัน่ส ์แซทเทลไลท ์จ ำกดั ซึง่ถอื

หุน้โดยรัฐบำลบังกลำเทศ เพือ่พัฒนำกำรใหบ้รกิำรของดำวเทยีมบังกำบันฑุ-1 (Bangabandhu-1) ทีไ่ดจั้ดสง่ขึน้สูว่ง
โคจรคำ้งฟ้ำ เมือ่วนัที ่11 พ.ค. 2561 และเป็นดำวเทยีมสือ่สำรดวงแรกของบงักลำเทศ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยกลอ่งรับสญัญำณดำวเทยีม และบรกิำรอืน่ๆ 

ซึง่ด ำเนนิกำรโดยบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ำกัด (ซดีเีอ็น) และบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกัด (ดทีวี)ี ส ำหรับ

ไตรมำส 3/2561 รำยไดอ้ยู่ทีร่ะดับ 55 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 25.0% เมือ่เทยีบกับไตรมำส 2/2561 จำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้
ของดทีวี ีอย่ำงไรก็ตำม รำยไดล้ดลง 9.8% เมือ่เทยีบกับไตรมำส 3/2560 โดยมสีำเหตุหลักมำจำกกำรแข่งขันใน

ธรุกจิกลอ่งรับสญัญำณดำวเทยีมทีส่งูในประเทศกมัพูชำ 

ธรุกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

รำยไดจ้ำกธรุกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศเป็นรำยไดจ้ำกบรษัิท ลำว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกัด (แอลที
ซ)ี ซึง่รับรูร้ำยไดใ้นลักษณะสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ โดย ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 แอลทซีมีจี ำนวน

ผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ (ไมร่วม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1.52 ลำ้นรำย และยังคงมสีว่นแบง่ใน

ตลำดโทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอนัดบัหนึง่ คดิเป็นประมำณ 58.0% ของตลำดรวม เพิม่ขึน้จำก 56.9% ณ สิน้ไตรมำส 
3/2560 อยำ่งไรก็ตำมก ำไรจำก สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ส ำหรับไตรมำส 3/2561 อยูท่ีร่ะดบั 28 

ลำ้นบำท ลดลง 52.1% จำกไตรมำส 3/2560 ซึง่มสีำเหตหุลกัจำกคำ่ใชจ้ำ่ยทีส่งูขึน้จำกเหตกุำรณ์เขือ่นแตกที่
ประเทศลำว 
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3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน เปลีย่น 
แปลง 
YoY 
(%) 

ไตรมำส 
3/61 

ไตรมำส 
2/61 

ไตรมำส 
3/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
61 

9 เดอืน 
60 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 1,504  1,495  1,605  0.6% -6.3% 4,503  5,226  -13.8% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  1,027  1,046  1,258  -1.8% -18.3% 3,074  4,010  -23.3% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรอืน่ 275  232  314  18.3% -12.5% 1,030  946  8.9% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน* 202  217  33  -6.8% 514% 399  271  47.4% 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 478 478 727 0.0% -34.3% 1,434 2,169 -33.9% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำนกอ่น
ดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ** 

680 694 760 -2.1% -10.6% 1,833 2,440 -24.9% 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่ม
คำ้ 

28  52  59  -44.9% -52.1% 113  150  -25.0% 

รำยไดอ้ืน่จำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล -    -    -    n/a n/a 1,950  -    n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปีจำกกำร
ด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 

104  251  31  -58.6% 235.5% 2,207  441  400.3% 

ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนที่
ยกเลกิ 

-    -    81  n/a n/a 30  236  -87.4% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี 104  251  112  -58.6% -7.4% 2,236  677  230.4% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของสว่นได ้
เสยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 

-    -    47  n/a n/a 17  137  -87.5% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิท
ใหญ ่

104  251  65  -58.6% 59.6% 2,219  540  310.8% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ (บำท) 0.09  0.23  0.06  -58.6% 59.6% 2.02  0.49  310.8% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิท
ใหญ ่ไมร่วมผลก ำไรจำกกำรขำยหุน้ 
ซเีอสแอล 

104  251  65  -58.6% 59.6% 327  540  -39.4% 

*      ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน = รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร – ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร – คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

**    ก ำไรกอ่นหักดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ ค่ำเสือ่มรำคำ = ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน + ค่ำเสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวมในไตรมำส 3/2561 มีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,504 ลำ้นบำท ลดลง 6.3% จำก 
1,605 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 3/2560 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธุรกจิ

กำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ ทัง้นี้ หำกเทยีบกับไตรมำส 2/2561 รำยไดเ้พิ่มขึน้ 0.6% จำก 1,495 ลำ้นบำท 

เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธรุกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ส ำหรับงวด 9 เดือนของปี 2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรอยู่ที่ 4,503 ลำ้นบำท ลดลง 13.8% จำก 

5,226 ลำ้นบำทส ำหรับงวด 9 เดอืนของปี 2560 กำรลดลงเป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดธุ้รกจิดำวเทยีมและ
ธรุกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/61 

ไตรมำส 
2/61 

ไตรมำส 
3/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
61 

9 เดอืน 
60 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,478 1,465 1,571 0.9% -5.9% 4,405 5,081 -13.3% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 55 44 61 25.0% -9.8% 156 218 -28.4% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (30) (14) (27) 114.3% 11.1% (59) (72) -18.1% 

Total 1,504 1,495 1,605 0.6% -6.3% 4,503 5,226 -13.8% 

* ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรโดย ดทีวี ีและ ซดีเีอน็ 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

รำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในชว่งไตรมำส 3/2561 อยู่ทีร่ะดับ 1,478 ลำ้นบำท ลดลง 
5.9% จำก 1,571 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 3/2560 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมไทยคมแบบ

ทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด์ ทัง้นี้ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมำส 2/2561 รำยไดเ้พิ่มขึน้ที่ระดับ 0.9% จำก 1,465 
ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 มำจำกดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์

ส ำหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 รำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งอยูท่ี ่4,405 ลำ้นบำท 
ปรับตัวลง 13.3% จำก 5,081 ลำ้นบำทในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำก

ดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม
และบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/61 

ไตรมำส 
2/61 

ไตรมำส 
3/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
61 

9 เดอืน 
60 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 898 892 927 0.7% -3.2% 2,674 2,856 -6.4% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4         

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 534 530 625 0.7% -14.5% 1,600 1,981 -19.2% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 47 44 20 7.6% 139.6% 132 244 -45.9% 

รวม 1,478 1,465 1,571 0.9% -5.9% 4,405 5,081 -13.3% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 3/2561 มจี ำนวน 898 ลำ้น

บำท ลดลง 3.2% จำก 927 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2560 เช่นเดยีวกับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 ซึง่มี

รำยไดท้ี่ระดับ 2,674 ลำ้นบำท ลดลง 6.4% จำก 2,856 ลำ้นบำทในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 ซึ่งมี
เหตผุลหลกัมำจำก กำรลดลงของรำคำขำยตอ่หน่วยตำมภำวะอตุสำหกรรม แมอ้ตัรำกำรใชง้ำนจะเพิม่สงูขึน้  

อย่ำงไรก็ตำม เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ รำยไดป้รับตัวสงูขึน้ 0.7% จำก 892 ลำ้นบำทในไตรมำส 

2/2561 จำกอตัรำกำรใชง้ำนทีเ่พิม่ขึน้ตำมสญัญำของลกูคำ้เดมิ 

 รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และกำรใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งในไตรมำส 3/2561 อยู่ทีร่ะดบั 534 

ลำ้นบำท ลดลง 14.5% จำก 625 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 3/2560 เชน่เดยีวกับรำยไดใ้นงวด 9 เดอืนแรก

ของปี 2561 ที ่1,600 ลำ้นบำท ปรับตัวลดลง 19.2% จำก 1,981 ลำ้นบำทในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 
ซึง่เป็นผลมำจำกกำรยตุกิำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้รำยหลักในชว่งไตรมำส 2-4/2560  

อย่ำงไรก็ตำม เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดเ์พิม่ขึน้ 0.7% จำกอัตรำ

กำรใชง้ำนทีเ่พิม่ขึน้ตำมสญัญำของลกูคำ้ตำ่งประเทศ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปัจจบุันมำจำกซดีเีอ็นและดทีวี ีส ำหรับชว่งไตรมำส 3/2561 รำยไดอ้ยู่
ทีร่ะดับ 55 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 25.0% จำก 44 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 จำกยอดขำยที่เพิ่มขึน้ของดทีีวี ดำ้น

รำยไดท้ีล่ดลง 9.8% จำก 61 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2560 มสีำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยไดข้องซดีเีอ็นจำก
กำรขำยอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีม ซึง่เป็นไปตำมภำวะอตุสำหกรรมทีม่กีำรแขง่ขนัสงูในประเทศกมัพูชำ  

ส ำหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่อยู่ที ่156 ลำ้นบำท ลดลง 28.4% 

จำก 218 ลำ้นบำทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2560 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 3/2561 ทัง้สิน้ 1,027 ลำ้นบำท ลดลง 18.3% จำก 1,258 ลำ้นบำท 
ในไตรมำส 3/2560 เชน่เดยีวกับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 ซึง่มตีน้ทุนอยู่ที ่3,074 ลำ้นบำท ลดลง 23.3% จำก 

4,010 ลำ้นบำทในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของตน้ทนุจำกธุรกจิดำวเทยีมตำมกำรลดลง

ของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำตำมกำรบนัทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยด์ำวเทยีมในชว่งไตรมำส 4/2560 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรลดลง 1.8% จำก 1,046 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 

จำกธรุกจิดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/61 

ไตรมำส 
2/61 

ไตรมำส 
3/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
61 

9 เดอืน 
60 

YoY 
(%) 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,007 1,022 1,232 -1.5% -18.3% 3,008 3,899 -22.9% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 49 38 52 28.9% -5.8% 133 178 -25.3% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (29) (14) (26) 107.1% 11.5% (67) (67) 0.0% 

รวม 1,027 1,046 1,258 -1.8% -18.3% 3,074 4,010 -23.3% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุขำยและใหบ้รกิำรจำกโดย ดทีวี ีและซดีเีอน็ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในไตรมำส 3/2561 มีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,007 ลำ้นบำท ลดลง 
18.3% จำก 1,232 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2560 เชน่เดยีวกับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 ซึง่มตีน้ทุนกำรใหบ้รกิำร

ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องทีร่ะดับ 3,008 ลำ้นบำท ลดลง 22.9% เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เป็นผล

มำจำกกำรลดลงของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรจำกดำวเทยีมแบบทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์

เมือ่เทยีบกับไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องลดลง 1.5% จำก 1,022 ลำ้น

บำทในไตรมำส 2/2561 แมว้ำ่รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งเพิม่ขึน้ 

 
ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและ
บรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/61 

ไตรมำส 
2/61 

ไตรมำส 
3/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
61 

9 เดอืน 
60 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 583 604 663 -3.4% -12.1% 1,769 1,996 -11.4% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 424 418 568 1.4% -25.4% 1,240 1,903 -34.8% 

รวม 1,007 1,022 1,232 -1.5% -18.3% 3,008 3,899 -22.9% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 3/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 

583 ลำ้นบำท ลดลง 12.1% จำก 663 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2560 โดยมสีำเหตุจำกกำรลดลงของตน้ทุน
คำ่ธรรมเนยีมใหก้บัหน่วยงำนของรัฐตำมรำยไดท้ีล่ดลง รวมถงึกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง
ในไตรมำส 3/2561 ลดลง 3.4% จำก 604 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 แมร้ำยไดจ้ะเพิม่ขึน้ เป็นผลมำจำก

กำรลดลงของตน้ทนุขำยและตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำ้นระบบเทคโนโลย ี(system integration) 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องส ำหรับชว่งครึง่ปีลดลงจำก 1,996 

ลำ้นบำท ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 มำทีร่ะดับ 1,769 ลำ้นบำท ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 หรอื
ลดลง 11.4% จำกกำรลดลงของรำยไดแ้ละตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 3/2561 มีจ ำนวน

ทัง้ส ิน้ 424 ลำ้นบำท ลดลง 25.4% จำก 568 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2560 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำร
ลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

เมื่อเทียบกับช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่

เกีย่วเนือ่งในไตรมำส 3/2561 เพิม่ขึน้ 1.4% ตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดด้ำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องส ำหรับงวด 9 เดอืนลดลงจำก 1,903 

ลำ้นบำท ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 มำทีร่ะดับ 1,240 ลำ้นบำท ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 หรอื
ลดลง 34.8% ตำมกำรลดลงของรำยไดแ้ละตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมำส 3/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 49 ลำ้นบำท ลดลง 5.8% จำก 52 ลำ้น

บำทในไตรมำส 3/2560 แตเ่พิม่ขึน้ 28.9% จำก 38 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 ตำมทศิทำงยอดขำยธรุกจิกำร

ใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
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คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในไตรมำส 3/2561 รวมทัง้ส ิน้ 275 
ลำ้นบำท ลดลง 12.5% จำก 314 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2560 เนื่องจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรตลำด 

เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรปรับตัว
ขึน้ที ่18.3% จำก 232 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2561 จำกกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญูทีเ่พิม่ขึน้ 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำส 3/2561 บรษัิทมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 84 ลำ้นบำท ลดลง 14.9% จำก 99 ลำ้นบำทในไตรมำส 

3/2560 มสีำเหตหุลักจำกกำรลดลงของดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะยำวตำมกำรช ำระคนืตำมก ำหนดเวลำ ประกอบกบั

กำรช ำระกอ่นก ำหนดเป็นจ ำนวนเงนิ 40 ลำ้นเหรยีญสหรัฐในไตรมำสที ่3/2560 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในไตรมำส 3/2561 บรษัิทมีสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 28 ลำ้นบำท ลดลง 
52.1% จำก 59 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2560 ซึ่งมีสำเหตุหลักจำกค่ำใชจ้่ำยที่สูงขึ้นจำกเหตุกำรณ์เขื่อนแตกที่

ประเทศลำว  

ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี ำไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส ำหรับไตรมำส 3/2561 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 104 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 59.6% จำก 

65 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของค่ำเสือ่มรำคำตำมกำรบันทกึดอ้ยค่ำของ
สนิทรัพยด์ำวเทยีมในชว่งไตรมำส 4/2560 

อย่ำงไรก็ตำม ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ลดลง 58.6% จำก 251 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2561 แมร้ำยไดจ้ะ
ปรับตัวสงูขึน้ โดยมสีำเหตุหลักมำจำกกำรบันทกึขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น เป็นจ ำนวน 36 ลำ้นบำท ตำมกำร

แข็งค่ำของเงนิบำทในช่วงไตรมำส 3/2561 ในขณะที่ช่วงไตรมำส 2/2561 บริษัทมีกำรบันทึกก ำไรจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นเป็นจ ำนวน 74 ลำ้นบำท รวมถงึกำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้จำกแอลทซี ี

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 23,873 ลำ้นบำท ลดลง 8.0% จำก 25,939 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 

มสีำเหตหุลักมำจำกกำรลดลงของ 

 สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย ซึง่เป็นเคยเป็นรำยกำรเงนิลงทนุในซเีอสแอล 

 คำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร

ตำมกำรบนัทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยด์ำวเทยีมในชว่งไตรมำส 4/2560 สทุธกิบั 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด, และเงนิลงทนุชัว่ครำว ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิสดไดม้ำจำก

กำรขำยหุน้ซเีอสแอล  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 

สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 

30 กนัยำยน  2561 31 ธนัวำคม 2560 

 
จ ำนวน 

(ลำ้นบำท) 
รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 8,733 36.6% 9,425 36.3% 

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ ์ 7,397 31.0% 7,859 30.3% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตให ้
ด ำเนนิกำร 

3,141 13.2% 3,987 15.4% 
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ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 บรษัิทมยีอดลกูหนีก้ำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ-สทุธ ิ (ไมร่วมลกูหนีอ้ืน่) จ ำนวน 1,477 ลำ้น
บำท คดิเป็นสดัสว่น 6.2% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนี้บคุคลภำยนอกและลกูหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั โดยมสีดัสว่นของยอดลกูหนี ้94.3% และ 5.7% ตำมล ำดับ  

รำยกำรลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 เพิม่ขึน้ 9.2% จำกสิน้ปี 2560 สำเหตหุลกัมำจำกกำร

เพิม่ขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้ในธรุกจิดำวเทยีม 

 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 บรษัิทมอีตัรำสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 6.07 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 3.22 เทำ่ 
ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลักจำก 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด, และเงนิลงทนุชัว่ครำว ซึง่สว่นใหญ่ไดรั้บมำจำกกำรขำย

หุน้ซเีอสแอล สทุธกิบั 

 กำรลดลงของสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

บรษัิทมทีีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์สทุธ ิณ สิน้ไตรมำส 3/2561 ทัง้ส ิน้ 7,397 ลำ้นบำท ลดลง 5.9% จำก 7,859 

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 มจี ำนวน 3,141 ลำ้นบำท ลดลง 
21.2% จำกจ ำนวน 3,987 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 โดยมสีำเหตหุลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์

ไมม่ตีวัตน 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

เงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 7,022 ลำ้นบำท ลดลง 5.7% จำก 7,446 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมตำมก ำหนด  

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 15,136 ลำ้นบำท ลดลง 0.9% จำก 15,280 

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลักจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในไตรมำส 1/2561 สทุธกิับก ำไรสทุธิ
ส ำหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 บรษัิทมอีตัรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.46 เทำ่ ลดลงจำก 0.49 เทำ่ ณ สิน้ปี 2560 

จำกกำรลดลงของกำรเงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท 

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 ทัง้สิน้ 1,277 ลำ้นบำท ลดลง 
40.9% จำก 2,161 ลำ้นบำท ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 โดยมสีำเหตหุลักจำกก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนที่

ลดลง  

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทนุ ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 2,426 ลำ้นบำท สว่น

ใหญเ่ป็นเงนิสดไดม้ำจำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล  

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหำเงนิ ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2561 จ ำนวน (2,111) ลำ้นบำท สว่น
ใหญป่ระกอบดว้ยกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวและกำรจำ่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ 

บรษัิทมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 ทัง้สิน้ 3,552 ลำ้นบำท 

 

 

ในเอกสำรชดุนี้อำจจะมีขอ้มูลบำงสว่นที่เกี่ยวกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร
ทำงดำ้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอย่ำงของค ำทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็นตน้   

แมว้ำ่ประมำณกำรดังกล่ำวจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มูลทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไม่สำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำวจะเกดิขึน้
ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวงัในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


