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1. ภาพรวม 

ภาพรวมผลประกอบการของบรษิทั 

ในไตรมาส 1/2559 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้   

3,210 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 136 ลา้นบาท หรอื 4.4% จาก 3,074 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 จากการเพิม่ขึน้ของ
รายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ ประกอบกับการบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สง่ผลใหใ้นไตรมาส 1/2559 บรษัิทมผีลก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) จ านวน 820 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 166 ลา้น
บาท หรอื 25.4% จาก 654 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558  

บรษัิทมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ จ านวน 700 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.64 บาทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 160 ลา้น

บาท หรอื 29.6% จาก 540 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.49 บาทตอ่หุน้) ในไตรมาส 1/2558 และในงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ บรษัิทมกี าไรสทุธสิ าหรับไตรมาส 1/2559 จ านวน 501 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.46 บาทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 199 

ลา้นบาท หรอื 65.9% จาก 302 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.28 บาทตอ่หุน้) ในไตรมาส 1/2558  

 

2. ภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ในปี 2559 บรษัิทยังคงใชก้ลยุทธเ์พือ่สรา้งความแข็งแกร่งในการเป็น “Hot Bird” หรอืดาวเทยีมทีไ่ดรั้บความนยิมสงู

ส าหรับธรุกจิดาวเทยีมแบบทั่วไป ณ ต าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออกซึง่เป็นดาวเทยีมทีม่คีวามนยิมสงูทัง้จาก
จ านวนฐานผูช้มและจ านวนชอ่งรายการโทรทัศน์ ส าหรับธุรกจิดาวเทยีมบรอดแบนด ์บรษัิทยังคงด าเนนิกลยุทธแ์บ่ง

สว่นการตลาดอยา่งชดัเจนในการเป็น Telco Backhual ส าหรับธรุกจิเอกชน การใหบ้รกิารในโครงการของรัฐบาล และ
การใหบ้รกิารแบบเคลือ่นที ่เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งตรงจดุ 

บรษัิทเริม่น าเสนอบรกิาร “Managed Services” ในตลาดแอฟรกิาดว้ยดาวเทยีมไทยคม 6 ซึง่เป็นการน าเสนอบรกิาร

แบบครบวงจรทีม่ีประสทิธภิาพส าหรับผูใ้ชง้านอนิเทอร์เน็ตความเร็วสงูทัง้ทีเ่ป็นองคก์รเอกชนและหน่วยงานของ
ภาครัฐในภมูภิาคแอฟรกิา 

เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2559 บรษัิทประกาศความส าเร็จในการลงนามในสญัญาระยะยาวเพือ่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม
ไทยคมกบักลุม่บรษัิทฟอรเ์อฟเวอร์ (Forever Group) ผูน้ าธุรกจิสือ่และผูใ้หบ้รกิารโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม Direct to 

Home ของประเทศเมยีนมาร ์เพิม่อกี 5 ทรานสพอนเดอรจ์ากเดมิทีใ่ชอ้ยู่ 3 ทรานสพอนเดอร ์การลงนามในสญัญา

ดังกล่าว ถือเป็นอกีหนึ่งความส าเร็จในการเพิ่มปริมาณการใชช้่องสัญญาณดาวเทยีมของบริษัท และเป็นไปตาม
เป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษัิท ซึง่มุ่งเนน้ในการใหบ้รกิารชอ่งสญัญาณดาวเทยีมทีเ่พียงพอต่อความตอ้งการ

เพือ่รองรับการเตบิโตทีร่วดเร็วของอตุสาหกรรมบรอดคาสตแ์ละสือ่ในภมูภิาคอาเซยีน 

ธุรกจิการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซเีอสแอล) ยังคงมจี านวนฐานลกูคา้ในธุรกจิใหบ้รกิารไอซทีเีตบิโตอย่าง
ตอ่เนื่อง โดยจ านวนฐานลกูคา้อนิเทอรเ์น็ตผ่านสายวงจรเชา่ (Leased line) และศนูยค์อมพวิเตอร์ (Internet Data 

Center: IDC) เตบิโตเพิม่ขึน้ 4.2% และ 14.6% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน ตามล าดับ อกีทัง้ซเีอสแอลยังมี

การขยายการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูตามคอนโดมเินยีม โดยมจี านวนฐานลกูคา้เตบิโตจากไตรมาส 1/2558 
เพิม่ขึน้ถงึ 388.8%  

ยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมในประเทศกมัพูชาด าเนนิการโดย บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากัด 
(ซดีเีอ็น) ยังคงมกีารเตบิโตตามธุรกจิบรอดคาสตโ์ดยเฉพาะชอ่งโทรทัศน์ทีอ่อกอากาศในระบบความคมชดัสงู (HD) 

และจ านวนชอ่งทีเ่ป็นภาษากมัพูชาทีเ่พิม่มากขึน้ 

ธุรกจิการใหบ้รกิารโทรศพัทใ์นตา่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มีผูใ้ชบ้ริการโทรศัพทเ์พิ่มขึน้อย่าง

ตอ่เนือ่ง โดยมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทใ์นระบบรวมทัง้ส ิน้ 1,951,958 ราย เพิม่ขึน้จาก 1,769,834 ราย ณ สิน้ไตร
มาส 1/2558 และยังคงมสีว่นแบ่งในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึง่ คดิเป็น 52.3% ของตลาดรวม เพิม่ขึน้

จาก 47.5% ณ สิน้ไตรมาส 1/2558 นอกจากนีใ้นสว่นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารมกีารเตบิโตเชน่กัน โดยเฉพาะในสว่น

ของรายไดด้าตา้จากโทรศพัทเ์คลือ่นที ่Fixed Broadband และอนิเทอรเ์น็ตซมิ 
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3. ผลการด าเนนิงาน 

ขอ้มูลการเงนิทีส่ าคญั 

ลา้นบาท จ านวน เปลีย่นแปลง 

 

ไตรมาส 
1/59 

ไตรมาส 
4/58 

ไตรมาส 
1/58 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,210 3,294 3,074 -2.6% 4.4% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,794 1,914 1,859 -6.3% -3.5% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 596 521 561 14.4% 6.2% 

ก าไรจากการด าเนนิงาน* 820 859 654 -4.5% 25.4% 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่ม
ราคา** 

1,503 1,554 1,343 -3.3% 11.9% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 41 83 46 -50.6% -10.9% 

ก าไรส าหรับงวด 749 783 588 -4.3% 27.4% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 49 39 48 25.6% 2.1% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 700 745 540 -6.0% 29.6% 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.64 0.68 0.49 -5.8% 30.6% 

รายการอืน่ๆ*** 83 3 52 2,666.7% 59.6% 

ก าไรจากการด าเนนิงานปกต*ิ** 617 742 488 -16.8% 26.4% 

ก าไรจากการด าเนนิงานปกตติอ่หุน้ (บาท) 0.56 0.68 0.45 -16.8% 26.4% 

*      ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

**    ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ ค่าเสือ่มราคา = ก าไรจากการด าเนนิงาน + ค่าเสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 
***  ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกต ิ= ก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญซ่ึง่ไมร่วมผลก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลีย่น และผลก าไร(ขาดทนุ)จากการขายเงนิ  

 ลงทนุ (สทุธหิลังภาษี) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมในไตรมาส 1/2559 ทัง้ส ิน้ 3,210 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 136 ลา้นบาท หรือ 

4.4% จาก 3,074 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 เป็นผลมาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของทัง้ธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิ

อนิเทอร์เน็ตและสือ่ และเมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4/2558 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารมจี านวนลดลง 84 
ลา้นบาท หรอื 2.6% จาก 3,294 ลา้นบาท จากรายไดท้ีล่ดลงของธรุกจิดาวเทยีม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
ไตรมาส 
1/59 

ไตรมาส 
4/58 

ไตรมาส 
1/58 

%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 2,394 2,486 2,309 -3.7% 3.7% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 840 833 782 0.8% 7.4% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (24) (25) (17) -4.0% 41.2% 

รวม 3,210 3,294 3,074 -2.6% 4.4% 

*  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารโดย บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี ซดีเีอน็ และซเีอสแอล 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 1/2559 ทัง้ส ิน้ 2,394 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

85 ลา้นบาท หรือ 3.7% จาก 2,309 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 จากธุรกจิการใหบ้ริการดาวเทยีมบรอดแบนด ์
ไทยคม 4 อย่างไรก็ตาม บรษัิทมรีายไดล้ดลง 92 ลา้นบาท หรอื 3.7% เมือ่เปรยีบเทยีบกับรายไดฯ้ จ านวน 2,486 

ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2558 จากธรุกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป 
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารที่
เก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมาส 
1/59 

ไตรมาส 
4/58 

ไตรมาส 
1/58 

%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,272 1,366 1,280 -6.9% -0.6% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 1,122 1,120 1,029 0.2% 9.0% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 959 986 958 -2.7% 0.1% 

รายไดจ้ากการขาย 163 134 71 21.6% 129.6% 

รวม 2,394 2,486 2,309 -3.7% 3.7% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 และ 7  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป ในไตรมาส 1/2559 จ านวน 1,272 ลา้นบาท ลดลง 8 ลา้น

บาท หรอื 0.6% จาก 1,280 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดท้ีล่ดลงจากการขายอปุกรณ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ซึง่เป็นการจ าหน่าย

เป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลกูคา้ สทุธกิบั 
- รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากดาวเทยีมไทยคม 7 ตามอตัราการใชง้าน ทีเ่พิม่ขึน้ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป ลดลง 94 ลา้นบาท หรอื 
6.9% จาก 1,366 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัมาจากการรับรูร้ายไดจ้ากการบรกิารเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้เฉพาะในไตร

มาส 4/2558  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในไตรมาส 1/2559 จ านวน 1,122 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 93 ลา้นบาท หรอื 9.0% จาก 1,029 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558  เนือ่งจาก 

- รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนดใ์หก้ับผูป้ระกอบการโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่น

ประเทศญีปุ่่ น   

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4/2558 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 เพิ่มขึน้ 2 

ลา้นบาท หรอื 0.2% จาก 1,120 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนดใ์หก้ับผูป้ระกอบการโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่น
ประเทศญีปุ่่ น  สทุธกิบั 

- รายไดจ้ากการขายอืน่ๆทีล่ดลง ซึง่เป็นการจ าหน่ายเป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลกูคา้ และ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับราคาขายส าหรับลูกคา้บางราย

ตามสญัญาใหบ้รกิารฉบบัใหมเ่พือ่ใหส้ะทอ้นราคาตลาด 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 1/2559 ทัง้ส ิน้ 840 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 58 ลา้นบาท 

หรอื 7.4% จาก 782 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดจ้ากการขายของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 53 ลา้นบาท หรือ 186.2% จากยอดขายชดุอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทยีม 

 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธุรกจิไอซทีขีองซเีอสแอลจ านวน 13 ลา้นบาท หรอื 2.3% จากการเตบิโตของบรกิาร

ศนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอร ์(Internet Data Center: IDC)  

สทุธกิบั 

 รายไดจ้ากธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ี่

ลดลง 7 ลา้นบาท หรอื 6.3% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2558 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 1/2559 เพิม่ขึน้ 7 ลา้นบาท 
หรอื 0.8% จาก 833 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากธรุกจิไอซที ีจ านวน 14 ลา้นบาท หรอื 2.5%  

 รายไดท้ี่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศัพท์และการใหบ้ริการเสริมบน

โทรศัพทเ์คลือ่นที ่จ านวน 7 ลา้นบาท หรอื 7.2% เป็นผลจากการเร่งพัฒนาและปรับเปลีย่นรูปแบบสนิคา้
อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่จงูใจลกูคา้ สทุธกิบั 

 รายไดจ้ากการขายของซดีเีอ็นทีล่ดลง จ านวน 16 ลา้นบาท หรอื 16.3% จากการลดลงของยอดขายชดุ

อปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม  
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ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 

บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 1/2559 ทัง้ส ิน้ 1,794 ลา้นบาท ลดลง 65 ลา้นบาท หรอื 3.5% จาก 
1,859 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 จากการลดลงของตน้ทนุของธุรกจิดาวเทยีม สทุธกิับการเพิม่ขึน้ของตุน้ทนุของ

ธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมตีน้ทนุลดลง 120 ลา้นบาท หรอื 6.3% จาก จาก 
1,914 ลา้นบาท จากการลดลงของตน้ทนุของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 
ไตรมาส 
1/59 

ไตรมาส 
4/58 

ไตรมาส 
1/58 

%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,286 1,368 1,384 -6.0% -7.1% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 531 563 491 -5.7% 8.1% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (23) (17) (16) 35.3% 43.8% 

รวม 1,794 1,914 1,859 -6.3% -3.5% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารจากโดย ดทีวี ีซดีเีอน็ และซเีอสแอล 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 1/2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,286 ลา้นบาท ลดลง 98 

ลา้นบาท หรือ 7.1% จาก 1,384 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 จากการลดลงของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทียม 

ไทยคมแบบทัว่ไป สทุธกิบัการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวน 1,368 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2558 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

มจี านวนลดลง 82 ลา้นบาท หรอื 6.0% จากการลดลงของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป และ
ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
ไตรมาส 
1/59 

ไตรมาส 
4/58 

ไตรมาส 
1/58 

%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 574 636 713 -9.7% -19.5% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 712 732 671 -2.7% 6.1% 

รวม 1,286 1,368 1,384 -6.0% -7.1% 

 * ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 และ 7  

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในไตรมาส 1/2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 574 ลา้นบาท ลดลง 

139 ลา้นบาท หรือ 19.5% จาก 713 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 โดยตน้ทุนการใหบ้รกิารมอีัตราการ
ลดลงทีม่ากกวา่รายได ้มสีาเหตหุลกัจากของ 

- การลดลงของตน้ทนุขายอปุกรณ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ซึง่การขายดังกลา่วมี

อตัราก าไรขัน้ตน้ทีต่ า่กวา่การใหบ้รกิารดาวเทยีม 

- การลดลงของตน้ทนุการด าเนนิงานจากการบรหิารจัดการตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ สทุธกิบั 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการภายใตใ้บอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ใหแ้ก่
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 

ตามรายไดท้เีพิม่ขึน้ของดาวเทยีมไทยคม 7   

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 4/2558 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป ในไตรมาส 1/2559 ลดลง 62 
ลา้นบาท หรอื 9.7% จาก 636 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการภายใตใ้บอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ให ้
แกก่สทช. ตามรายไดข้องดาวเทยีมไทยคม 7 ทีล่ดลงจากการรับรูร้ายไดจ้ากการบรกิารเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้เฉพาะในไตรมาส 4/2558 

- การลดลงของตน้ทนุการด าเนนิงาน   

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 1/2559 จ านวน 712 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 41 

ลา้นบาท หรอื 6.1% จาก 671 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนการขายอุปกรณ์ตามการเพิม่ขึน้ของยอดขายอุปกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนด ์
สทุธกิบั 

- การลดลงของตน้ทนุคา่เสือ่มราคา จากการทีม่สีนิทรัพยท์ีต่ดัคา่เสือ่มราคาหมดแลว้เพิม่มากขึน้    

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2558 ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในไตรมาส 

1/2559 ลดลง 20 ลา้นบาท หรือ 2.7% จาก 732 ลา้นบาท มีสาเหตุจากการลดลงของตน้ทุนการ

ด าเนนิงานและคา่เสือ่มราคา 
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 1/2559  จ านวนทัง้ส ิน้ 531 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 40 ลา้นบาท หรอื 
8.1% จาก 491 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 ตน้ทนุขายของซดีเีอ็นจ านวน 37 ลา้นบาท หรอื 153.6% ตามยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมที่

เพิม่ขึน้ 

 ตน้ทุนจากธุรกจิการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้ริการเสริมบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

จ านวน 8 ลา้นบาท หรอื 12.1% จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่บรกิารซึง่เป็นสว่นแบง่รายไดใ้หก้ับเจา้ของ

คอนเทนต ์สทุธกิบั 

 การลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดา้นไอซทีขีองซเีอสแอลจ านวน 9 ลา้นบาทหรือ 2.4% จากการบรหิาร

ตน้ทนุคา่เชา่เครอืขา่ยอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2558 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ ลดลง 32 ลา้นบาท หรอื 5.7% จาก 

563 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของตน้ทนุขายของซดีเีอ็นจ านวน 16 ลา้นบาท หรอื 20.9% มสีาเหตจุากการแปรผันตามยอดขาย

ชดุอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมทีล่ดลง ประกอบกับในไตรมาส 4/2558 มกีารบันทกึตน้ทุนขายเพิม่เตมิ

จากคา่เปิดใชง้านใบอนุญาตจ านวน 7 ลา้นบาท    

 ตน้ทุนขายของดทีวีทีีล่ดลง 21 ลา้นบาท หรือ 65.6% จากการท าโปรโมชั่นของอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทยีมในไตรมาส 4/2558 สว่นไตรมาส 1/2559 บรษัิทมรีายไดส้ว่นใหญ่มาจากการใหบ้รกิารวางระบบ

ใหแ้กล่กูคา้ซึง่มอีตัราก าไรสงูกวา่ สง่ผลใหต้น้ทนุโดยรวมลดลง  

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 1/2559 รวม

ทัง้ส ิน้ 596 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 35 ลา้นบาท หรอื 6.2% จาก 561 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญูของธุรกจิดาวเทยีม จากการทีบ่รษัิทมกีารตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ

ส าหรับลกูคา้รายหนึง่เป็นจ านวน 84 ลา้นบาท โดยพจิารณาตัง้ตามหลักความระมัดระวังเนื่องมาจากลกูคา้

รายดงักลา่วปัจจบุนัอยูภ่ายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟกูจิการตามกฎหมาย    

สทุธกิบั 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานทัง้จากธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2558 SG&A ในไตรมาส 1/2559 เพิม่ขึน้ 75 ลา้นบาท หรอื 14.4% จาก 521 ลา้น

บาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม จากการทีบ่รษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ส าหรับลกูคา้รายหนึง่เป็นจ านวน 84 ลา้นบาท 

สทุธกิบั 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด ของธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 1/2559 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ส ิน้ 114 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นจากการประเมนิมูลค่าใหม่ในรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และ 8 และเงนิกูย้ืม

ส าหรับบริษัท เชนนิงตัน อนิเวสเมน้ทส์ พีทอี ีลมิเิต็ด (เชน) เพื่อสนับสนุนธุรกจิของแอลทซี ีจากการแข็งค่าของ

คา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ  

ตน้ทนุทางการเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 70 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 ลดลง 12 ลา้นบาท หรือ 14.6% จาก 82 ลา้นบาท 
ในไตรมาส 1/2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของเงนิตน้ของเงนิกูส้ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6  

 การลดลงของอัตราดอกเบีย้เฉลีย่จากการรีไฟแนนทเ์งนิกูส้ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 เพื่อใหม้ตีน้ทุน

ทางการเงนิทีเ่หมาะสม สทุธกิบั 
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 การเพิ่มขึน้ของเงนิกูย้ืมระยะสัน้ส าหรับใชใ้นการช าระค่าต่ออายุสทิธิในการด าเนินธุรกจิโทรคมนาคมของ    

แอลทซี ี 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 

ในไตรมาส 1/2559 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 41 ลา้นบาท ลดลง 5 

ลา้นบาท หรอื 10.9% จาก 46 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 มสีาเหตหุลกัจาก  

 การเพิม่ขึน้ของภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ของเงนิปันผลทีรั่บจากแอลทซีทีีเ่พิม่ขึน้จาก 18 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ในปี 

2558 (เชนรับ 8.82 ลา้นเหรยีญสหรัฐ) เป็น 22 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ในปี 2559 (เชนรับ 10.78 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐ) 

 ตน้ทุนทางการเงินของเชนที่เพิ่มขึ้นจากเงินกูย้ืมส าหรับใชช้ าระค่าต่ออายุส ิทธิในการด าเนินธุรกิจ

โทรคมนาคมของแอลทซี ีสทุธกิบั 

 ผลก าไรจากการด าเนินงานของแอลทซีทีีเ่พิ่มขึน้โดยเฉพาะจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นดาตา้จาก

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่Fixed Broadband และอนิเทอรเ์น็ตซมิ  

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทล์ดลง 42 
ลา้นบาท หรอื 50.6% จาก 83 ลา้นบาทจากเพิม่ขึน้ของภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย ของเงนิปันผลรับจากแอลทซี ี

ก าไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรับไตรมาส 1/2559 จ านวนทัง้ส ิน้ 700 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 160 ลา้นบาท

หรอื 29.6% จาก 540 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 เนื่องมาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารของทัง้ธุรกจิ

ดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัการบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยของบรษัิท 

เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมกี าไรฯ ลดลง 34 ลา้นบาท หรือ 4.3% จาก 745 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ

หลักจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปทีล่ดลงและการตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู สทุธกิับการ
บรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยของบรษัิททีด่ขี ึน้ 

 

4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 33,956 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 364 ลา้นบาท หรอื 1.1% จาก 33,592 ลา้น
บาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัมาจากเพิม่ขึน้ของ 

 เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทนุชั่วคราวซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิฝากระยะสัน้กับสถาบันการเงนิ 

ซึง่มาจากผลก าไรจากการด าเนนิงาน 

 อาคารและอปุกรณ์ซึง่สว่นใหญเ่ป็นสนิทรัพยส์ าหรับโครงการไทยคม 8 สทุธกิบั 

 คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ

ในไตรมาส 1/2559 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

สนิทรพัย ์ 31 มนีาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  จ านวน รอ้ยละของ จ านวน รอ้ยละของ 

  (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 8,492 26.3% 8,005 23.8% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่ารรว่มคา้ 2,111 6.2% 2,162 6.4% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 9,108 26.8% 9,032 26.9% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ด าเนนิการ 

10,724 31.6% 11,227 33.4% 

ลกูหนีก้ารคา้ และรายไดค้า้งรบั  

ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ(ไม่รวมลกูหนี้อืน่) จ านวน 2,108 ลา้นบาท 

คดิเป็น 6.2% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนีบ้คุคลภายนอกและลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีดัสว่น
ของยอดลกูหนี ้95% และ 5% ตามล าดบั  

บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ านวน 348 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 20.6% ของลกูหนี้การคา้ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้
ปี 2558 ซึง่มจี านวน 231 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 13.0% ของลกูหนี้การคา้ สาเหตหุลักจากการตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะ
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สญูส าหรับลกูคา้รายหนึง่ซึง่ปัจจุบันอยู่ภายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟกูจิการตามกฎหมายจ านวน 84 ลา้นบาท ทัง้นี้ลกูหนี้

การคา้ รายไดค้า้งรับ และลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 1/2559 เพิม่ขึน้ 3 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2558   

สภาพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 บรษัิทมอีัตราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี้สนิหมุนเวยีน 1.69 เทา่ ลดลงจาก 1.83 ณ สิน้ปี 
2558 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของ 

 เงนิปันผลคา้งจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทจ านวน 712 ลา้นบาท และของซเีอสแอลจ านวน 69 ลา้นบาท 

 การเพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของเงินกูส้ าหรับโครงการ

ดาวเทยีมไทยคม 6 และ 8 

 การเพิ่มขึน้ของเงนิสด รายการเทยีบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ซึง่มาจากผลก าไรในไตรมาส 

1/2559 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่ารรว่มคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 บรษัิทมเีงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่ารร่วมคา้ทัง้ส ิน้ 2,111 ลา้นบาท ลดลง 51 ลา้นบาท หรือ 
2.4% จาก 2,162 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 จากการปรับปรุงการแปลงค่าเงนิตราตา่งประเทศของเงนิใหกู้ย้มืกับเชน 

ซึง่เป็นผลจากการแข็งคา่ของคา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

บรษัิทมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 ทัง้ส ิน้ 9,108 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 76 ลา้นบาท 

หรอื 0.8% จาก 9,032 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การซือ้สนิทรัพยเ์พิม่ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 สทุธกิบั 

 คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ในไตรมาส 1/2559  

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 11,588 ลา้นบาท ลดลง 162 ลา้นบาท หรอื 1.4% จาก 11,750 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มื จากการแข็งคา่ของคา่เงนิบาทตอ่

คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 18,026 ลา้นบาท ลดลง 85 ลา้นบาท หรือ 0.5% จาก 

18,111 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัจากการประกาศจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทและของซเีอสแอล 

จ านวน 712 ลา้นบาท และ 69 ลา้นบาท ตามล าดับ (ซแีอสแอลประกาศจ่ายเงนิปันผลทัง้สิน้จ านวน 119 ลา้นบาท 
ซึง่จ่ายใหบ้รษัิทย่อยของไทยคม 50 ลา้นบาทและบคุคลภายนอก 69 ลา้นบาท) สทุธกิับก าไรสทุธจิ านวน 700 ลา้น

บาท ในไตรมาส 1/2559  

ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 จากการลดลงของเงนิกูย้มื ท าใหบ้รษัิทมอีัตราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.64 เทา่ ลดลง

จาก 0.65 ณ สิน้ปี 2558  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทม ีเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน ในไตรมาส 1/2559 ทัง้ส ิน้ 1,201 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 334 ลา้นบาท 

หรอื 38.5% จาก 867 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 มสีาเหตหุลกัจากก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่ตบิโตขึน้  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ ในไตรมาส 1/2559 จ านวนทัง้ส ิน้ 618 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิลงทนุชัว่คราว

ซึง่เป็นเงนิฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ และการจา่ยเงนิซือ้สนิทรัพยส์ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในไตรมาส 1/2559 จ านวน 69 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการช าระดอกเบีย้เงนิ

กูย้มืส าหรับส าหรับดาวเทยีมไทยคม 6 และ 8  

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 ทัง้ส ิน้ 3,917 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

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

ตน้   แมว้า่ประมาณการดังกลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกล่าว
จะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


