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1. ภำพรวม 

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 

ในไตรมาส 1/2560 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้   

2,731 ลา้นบาท ลดลง 479 ลา้นบาท หรือ 14.9% จาก 3,210 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 จากการลดลงของ
รายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิอนิเทอร์เน็ตและสือ่ ประกอบกับตน้ทุนต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกับดาวเทยีมไทยคม 8 

สง่ผลใหใ้นไตรมาส 1/2560 บรษัิทมผีลก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) จ านวน 318 ลา้นบาท ลดลง 502 ลา้นบาท 
หรอื 61.2% จาก 820 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559  

บรษัิทมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ จ านวน 259 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.24 บาทต่อหุน้) ลดลง 441 ลา้น

บาท หรอื 63.0% จาก 700 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.64 บาทตอ่หุน้) ในไตรมาส 1/2559  

อย่างไรก็ตาม เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ จ านวน 117 

ลา้นบาท หรอื 4.5% จาก 2,614 ลา้นบาท และม ีEBIT เพิม่ขึน้ 419 ลา้นบาท หรอื 414.9% เมือ่เปรยีบเทยีบกับผล
ขาดทุนจากการด าเนินงาน จ านวน 101 ลา้นบาท รวมถงึก าไรสทุธฯิทีเ่พิม่ขึน้ 373 ลา้นบาท หรอื 327.2% จากผล

ขาดทนุสทุธฯิ จ านวน 114 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2559  

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ในปี 2560 บริษัทก าหนดแผนกลยุทธ์ดา้นธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ บริการหลักดา้นบรอดคาสต์และ 

บรอดแบนด ์บรกิารทางนวัตกรรมใหม่ และการขยายธุรกจิ โดยในส่วนของบรกิารหลักดา้นบรอดคาสต ์บรษัิทให ้
ความส าคญักบัการพัฒนาบรกิารแพร่กระจายชอ่งรายการโทรทัศน์ผา่นดาวเทยีมเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมบรอดคาสต์

ในประเทศไทย โดยการน าเสนอบรกิารทีม่คีุณภาพเพื่อรองรับการออกอากาศรายการโทรทัศน์ทีม่คีวามคมชัดสงูใน

ระบบ High Definition (HD) และ Ultra-High Definition (Ultra-HD) นอกจากนี้ บรษัิทไดว้างแผนการขยายบรกิาร
ไปยังตลาดเกดิใหม่ทีม่ศีักยภาพโดยเฉพาะประเทศในภูมภิาคลุม่แม่น ้าโขงและเอเชยีใต ้ในสว่นของบรกิารหลักดา้น

บรอดแบนด ์บรษัิทใหค้วามส าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพของการใชง้านแบนดว์ธิ เพือ่สรา้งโอกาสในการเพิม่ปรมิาณ
การใชง้าน โดยเฉพาะในประเทศอนิเดยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์รวมถงึการหาลกูคา้รายใหม่เพื่อทดแทนลูกคา้ที่

ก าลงัจะหมดสญัญาในประเทศไทยและออสเตรเลยี  

ในส่วนของบรกิารทางนวัตกรรมใหม่ บรษัิทไดม้กีารปรับเปลีย่นตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการเขา้ถงึขอ้มูล
ขา่วสารและการตดิตอ่สือ่สารทกุที ่ทกุเวลา บนทุกหนา้จอ บรษัิทมุ่งพัฒนาบรกิารเชือ่มตอ่ขอ้มูลผ่านระบบดาวเทยีม

แบบเคลือ่นที ่ทัง้ทางอากาศและทะเล รวมถงึบรกิารสง่รายการโทรทัศน์หรอืวดีโีอผ่านโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Over-
The-Top, OTT) โดยเนน้บรกิารดา้นจอทีส่อง (2nd Screen) ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ส าหรับกลยุทธ์ในการขยายธุรกจิ บรษัิทใหค้วามส าคัญกับการสรา้งการเตบิโตใน 2 มติ ิทัง้การสรา้งการเตบิโตใน
แนวราบซึง่เป็นมติกิารเพิม่จ านวนดาวเทยีม และการสรา้งการเตบิโตในแนวตัง้ซึง่เป็นการขยายบรกิารลงไปในห่วงโซ่

ธรุกจิ ทัง้นี้บรษัิทมแีผนการศกึษาการขยายธุรกจิทัง้สองมติอิย่างตอ่เนื่องเพือ่พัฒนาศกัยภาพในการแขง่ขันและสรา้ง

การเตบิโตใหก้บับรษัิทอยา่งยั่งยนื 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริษัทไดรั้บรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 บริษัทที่มีระบบการบริหารงานคุณภาพ 

(Quality Management System) และ ISO 22301: 2012 ใบรับรองการตรวจประเมนิระบบการบรกิารความต่อเนื่อง
ทางธุรกจิ (Business Continuity Management System: BCMS) เป็นปีที ่2 ตดิต่อกัน ซึง่สะทอ้นถงึการบรหิารงาน

ของบรษัิททีม่ศีักยภาพทีแ่ข็งแกร่ง และการบรหิารจัดการทีม่คีุณภาพ มคีวามเตรยีมพรอ้มและมแีผนฉุกเฉินรองรับ

เพือ่ป้องกนัความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซเีอสแอล) ยังคงมจี านวนฐานลกูคา้ในธรุกจิใหบ้รกิารไอซทีเีตบิโตอยา่ง
ต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 จ านวนฐานลูกคา้อินเทอร์เน็ตผ่านสายวงจรเช่า (Leased line) และศูนย์

คอมพวิเตอร ์(Internet Data Center: IDC) เตบิโตเพิ่มขึน้ 1.4% และ 5.8% จากไตรมาส 1/2559 ตามล าดับ อกี

ทัง้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูตามคอนโดมเินียม (Condominium Broadband) ยังคงมจี านวนฐานลูกคา้เตบิโต
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยเพิม่ขึน้ถงึ 106.9% จากไตรมาส 1/2559 
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ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์จ ากัด (แอลทีซี) มีผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพท์เพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการโทรศัพท์ในระบบรวมทั ้งสิ้น 2,082,292 ราย เพิ่มขึ้นจาก 1,951,958 ราย            

ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 และยังคงมสีว่นแบง่ในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอนัดับหนึง่ คดิเป็น 54.5% ของตลาดรวม 
เพิม่ขึน้จาก 52.3% ณ สิน้ไตรมาส 1/2559  

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

กำรเปลีย่นแปลงของนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 

ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2560 บรษัิทไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง “งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ” ซึง่บรษัิทไดเ้ปลีย่นนโยบายการบัญชใีนการเลอืกบันทกึเงนิลงทนุในบรษัิทย่อย การร่วมคา้ และบรษัิท

ร่วมในงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชว้ธิรีาคาทนุมาเป็นวธิสีว่นไดเ้สยี อย่างไรก็ตามการเปลีย่นนโยบายการบันทกึ
เงนิลงทุนดังกลา่วไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิรวม โดยรายละเอยีดเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชแีละ

ผลกระทบ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หนว่ย: ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

 

ไตรมำส 
1/60 

ไตรมำส 
4/59 

ไตรมำส 
1/59 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,731 2,614 3,210 4.5% -14.9% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,870 2,069 1,794 -9.6% 4.2% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 543 646 596 -15.9% -8.9% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน* 318 (101) 820 414.9% -61.2% 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่ม
ราคา** 

1,078 673 1,503 60.2% -28.3% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 24 44 41 -45.5% -41.5% 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 308 (80) 749 485.0% -58.9% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 49 34 49 44.1% 0.0% 

   ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 259 (114) 700 327.2% -63.0% 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) 0.24 (0.10) 0.64 327.2% -63.1% 

*      ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
**    ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ ค่าเสือ่มราคา = ก าไรจากการด าเนนิงาน + ค่าเสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมในไตรมาส 1/2560 ทัง้ส ิน้ 2,731 ลา้นบาท ลดลง 479 ลา้นบาท หรือ 

14.9% จาก 3,210 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 เป็นผลมาจากรายไดท้ี่ลดลงของทัง้ธุรกจิดาวเทียมและธุรกจิ
อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ แตเ่มือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2559 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารมจี านวนเพิม่ขึน้ 117 

ลา้นบาท หรอื 4.5% จาก 2,614 ลา้นบาท จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของทัง้ธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
ไตรมำส 
1/60 

ไตรมำส 
4/59 

ไตรมำส 
1/59 

%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,956 1,857 2,394 5.3% -18.3% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 807 772 840 4.5% -3.9% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (32) (15) (24) 113.3% 33.3% 

รวม 2,731 2,614 3,210 4.5% -14.9% 

*  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารโดย บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั  
   (ซดีเีอน็) และซเีอสแอล 
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 1/2560 ทัง้ส ิน้ 1,956 ลา้นบาท ลดลง 
438 ลา้นบาท หรอื 18.3% จาก 2,394 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิ

การใหด้าวเทยีมแบบทั่วไป และดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 อย่างไรก็ตาม บรษัิทมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 99 ลา้นบาท 
หรือ 5.3% เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดฯ้ จ านวน 1,857 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2559 จากธุรกิจการใหบ้ริการ

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 

 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรที่
เก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมำส 
1/60 

ไตรมำส 
4/59 

ไตรมำส 
1/59 

%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 981 993 1,272 -1.2% -22.9% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 975 864 1,122 12.8% -13.1% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 827 824 959 0.4% -13.8% 

รายไดจ้ากการขาย 148 40 163 270.0% -9.2% 

รวม 1,956 1,857 2,394 5.3% -18.3% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป ในไตรมาส 1/2560 จ านวน 981 ลา้นบาท ลดลง 291 ลา้น

บาท หรอื 22.9% จาก 1,272 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 มสีาเหตหุลกัจาก 

- อตัราการใชง้านทรานสพอนเดอร ์หรอื Utilization โดยรวมลดลง สาเหตหุลักจากการยกเลกิบรกิาร

ของลูกคา้บรอดคาสตร์ายใหญ่ในประเทศไทยตัง้แต่ไตรมาส 2/2559 เป็นตน้มา รวมถงึแนวโนม้
อตุสาหกรรมบรอดคาสตแ์ละสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั 

- การลดลงของอัตราการใชง้านทรานสพอนเดอร์ขา้งตน้ สง่ผลใหเ้กดิการลดลงของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารเสรมิต่างๆ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเทเลพอรต์ เชน่ บรกิารบบีอัดสญัญาณโทรทัศน์ในระบบ
ดจิติอล สทุธกิบั 

- รายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากการใหบ้ริการดาวเทียมไทยคม 8 ซึง่ประสบความส าเร็จในการจัดส่งขึน้สู ่     
วงโคจรและเปิดใหบ้รกิารตัง้แตไ่ตรมาส 3/2559 

และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไปมจี านวนใกลเ้คยีงกบัรายไดฯ้ ในไตรมาส 4/2559  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 1/2560 จ านวน 975 ลา้นบาท ลดลง 

147 ลา้นบาท หรอื 13.1% จาก 1,122 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559  เนือ่งจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลงจากการใชง้านปรมิาณแบนดว์ธิทีล่ดลงในประเทศออสเตรเลยีของ

โครงข่ายบรอดแบนดแ์ห่งชาตขิองประเทศออสเตรเลยี (National Broadband Network: NBN) 
ตามที่ระบุในสัญญาการใหบ้ริการ สุทธิกับรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากการใชง้านปริมาณแบนด์วธิใน

ประเทศอนิเดยี  

- รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนดท์ีล่ดลง โดยรายไดด้ังกลา่วถอืเป็นรายไดเ้ป็นครัง้

คราวตามความตอ้งการของลกูคา้  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2559 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 เพิม่ขึน้ 111 
ลา้นบาท หรอื 12.8% จาก 864 ลา้นบาท มสีาเหตุหลักจากรายไดท้ีจ่ากการขายอุปกรณ์ดาวเทยีมบรอด

แบนดใ์นประเทศญีปุ่่ น   

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่ในไตรมาส 1/2560 ทัง้ส ิน้ 807 ลา้นบาท ลดลง 33 ลา้นบาท 

หรอื 3.9% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวน 840 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดท้ี่ลดลงของซีเอสแอลจ านวน 31 ลา้นบาท หรือ 4.2% จากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท ์      

หน า้เหลือง และ ธุรกิจการให บ้ริการข อ้มูลด ว้ยเสียงทางโทรศัพท์และการให บ้ริการเสริมบน

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่  

 รายไดจ้ากยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมของดทีวีทีีล่ดลง จ านวน 5 ลา้นบาท หรอื 40.6%  

สทุธกิบั 

 รายไดจ้ากการขายของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 3 ลา้นบาท หรอื 4.3% จากยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณ

ดาวเทยีมทีเ่พิม่ขึน้ 

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสก่อน รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 1/2560 เพิ่มขึน้ 35 ลา้น

บาท หรอื 4.5% จาก 772 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจาก 
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 การเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการขายของซีดีเอ็น จ านวน 32 ลา้นบาท หรือ 60.4% จากการเพิ่มขึน้ของ

ยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ของซเีอสแอล จ านวน 5 ลา้นบาท หรอื 0.7% โดยมสีาเหตหุลัก

จากธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซที ีสทุธกิบั 

 รายไดข้องดีทีวทีี่ลดลง จ านวน 2 ลา้นบาท หรือ 20.0% จากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ    

แพลทฟอรม์ D Channel  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทุนขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 1/2560 ทัง้ส ิน้ 1,870 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 76 ลา้นบาท หรือ 4.2% 

จาก 1,794 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุของธุรกจิดาวเทยีม สทุธกิับการลดลงของตุน้ทนุ
ของธุรกจิอนิเทอร์เน็ตและสือ่ แต่เมือ่เปรียบเทียบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมตีน้ทุนฯลดลง 199 ลา้นบาท หรือ 

9.6% จาก 2,069 ลา้นบาท จากการลดลงของตน้ทุนฯของธุรกิจดาวเทียม  สุทธิกับตน้ทุนฯที่เพิ่มขึ้นธุรกิจ

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
ไตรมำส 
1/60 

ไตรมำส 
4/59 

ไตรมำส 
1/59 

%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,383 1,597 1,286 -13.4% 7.5% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 514 487 531 5.5% -3.2% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (27) (15) (23) 80.0% 17.4% 

รวม 1,870 2,069 1,794 -9.6% 4.2% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารจากโดย ดทีวี ีซดีเีอน็ และซเีอสแอล 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 1/2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,383 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 97 
ลา้นบาท หรือ 7.5% จาก 1,286 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 จากการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีม 

ไทยคมแบบทัว่ไป  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับจ านวน 1,597 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2559 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 
มจี านวนลดลง 214 ลา้นบาท หรอื 13.4% จากการลดลงของตน้ทนุทัง้จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป 

และดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

ตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
ไตรมำส 
1/60 

ไตรมำส 
4/59 

ไตรมำส 
1/59 

%QoQ %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 670 694 574 -3.5% 16.7% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 713 903 712 -21.0% 0.1% 

รวม 1,383 1,597 1,286 -13.4% 7.5% 

 * ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป ในไตรมาส 1/2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 670 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

96 ลา้นบาท หรอื 16.7% จาก 574 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 โดย มสีาเหตหุลกัจาก 

- ตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัดาวเทยีมไทยคม 8  เชน่คา่เสือ่มราคาและคา่ประกนัภัยดาวเทยีม สทุธกิบั  

- การลดลงของตน้ทุนค่าธรรมเนียมภาครัฐ ซึ่งเป็นสัดส่วนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่า

ช่องสัญญาณดาวเทียม ตามรายไดท้ี่ลดลง สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการค่าอนุญาตให ้

ด าเนินการภายใตส้ัญญาด าเนินกจิการดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศ (สัญญาสัมปทาน) ใหแ้ก่
กระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (เดมิคอื กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) 

ทีเ่พิม่ขึน้จาก 20.5% เป็น 22.5% (อัตราสงูสุด) ตัง้แต่วันที ่11 กันยายน 2559 ตามขอ้ตกลงใน
สญัญาสมัปทาน 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับตน้ทุนฯ จ านวน 694 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2559 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบ
ทั่วไป ในไตรมาส 1/2560 มจี านวนลดลง 24 ลา้นบาท หรือ 3.5% มสีาเหตุจากการลดลงของตน้ทุนการ

ด าเนนิงานตา่งๆตามรายไดท้ีล่ดลงเล็กนอ้ย 
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 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 1/2560 จ านวน 713 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกับ

จ านวน 712 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 มสีาเหตหุลกัจาก 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนการด าเนนิงานตา่งๆ เชน่ ตน้ทุนบรกิารเกีย่วกับอุปกรณ์รวมสญัญาณ (Hub) 

และตน้ทนุคา่ตดิตัง้ตา่งๆ สทุธกิบั 

- การลดลงของตน้ทนุคา่เสือ่มราคา จากการทีม่สีนิทรัพยท์ีต่ดัคา่เสือ่มราคาหมดแลว้เพิม่มากขึน้    

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2559 ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในไตรมาส 

1/2560 ลดลง 190 ลา้นบาท หรอื 21.0% จาก 903 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- ในไตรมาส 4/2559 บรษัิทมกีารบันทกึค่าใชจ้่ายในสว่นของเงนิประกันความเสยีหายของอุปกรณ์

รับสญัญาณในประเทศออสเตรเลยี  

- การลดลงของคา่เสือ่มราคา สทุธกิบั 
- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการขายอปุกรณ์ตามยอดขายทีเ่ตบิโตขึน้  

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 1/2560  จ านวนทัง้ส ิน้ 514 ลา้นบาท ลดลง 17 ลา้นบาท หรือ 

3.2% จาก 531 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 มสีาเหตหุลกัจากการลดลงของ 

 ตน้ทนุการขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอล สว่นใหญ่มาจากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง

และธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซที ี

 ตน้ทนุฯของดทีวีทีีล่ดลงตามรายได ้สทุธกิบั 

 ตน้ทนุขายของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมทีเ่พิม่ขึน้ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 4/2559 ตน้ทุนการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ เพิม่ขึน้ 27 ลา้นบาท หรือ 5.5% จาก 

487 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุขายของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมทีเ่พิม่ขึน้ สทุธิ

กบั 

 การลดลงตน้ทุนฯของซเีอสแอล ส่วนใหญ่มาจากธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซทีแีละธุรกจิสือ่โฆษณาผ่าน

สมดุโทรศพัทห์นา้เหลอืง 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารของดทีวีทีี ่ตามรายไดท้ีล่ดลง  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 1/2560 รวม

ทัง้ส ิน้ 543 ลา้นบาท ลดลง 53 ลา้นบาท หรอื 8.9% จาก 596 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม จากการทีใ่นไตรมาส 1/2559 บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่

หนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกคา้รายหนึ่งเป็นจ านวน 84 ลา้นบาท โดยพิจารณาตัง้ตามหลักความระมัดระวัง

เนือ่งมาจากลกูคา้รายดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟกูจิการตามกฎหมาย    

เมื่อเปรียบเทยีบกับไตรมาส 4/2559 SG&A ในไตรมาส 1/2560 ลดลง 103 ลา้นบาท หรือ 15.9% จาก 646 ลา้น

บาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม และ 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆจากการบรกิารคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 1/2560 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั ้งสิ้น 95 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากก าไรจากอัตรา

แลกเปลีย่นจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีม จากการแข็งคา่ของคา่เงนิบาทตอ่
คา่เงนิเหรยีญสหรัฐฯ  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 106 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2560 เพิม่ขึน้ 36 ลา้นบาท หรอื 51.4% จาก 70 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 1/2559 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูส้ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 จากการเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ไตรมาส 

3/2559 สทุธกิบั 

 การลดลงของดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืระยะสัน้ จากการทีบ่รษัิทไดท้ยอยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรับทัง้

ธรุกจิดาวเทยีม และแอลทซีเีพือ่ใชใ้นการช าระคา่ตอ่อายุสทิธใินการด าเนนิธรุกจิโทรคมนาคมทัง้หมด 
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สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในไตรมาส 1/2560 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 24 ลา้นบาท ลดลง 17 
ลา้นบาท หรอื 41.5% จาก 41 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ของ

เงนิปันผลทีรั่บจากแอลทซี ีประกอบกับการปรับปรุงรายการพิเศษจากรายไดใ้นระบบเตมิเงนิ โดยบรษัิทมีสว่นแบ่ง
ก าไรปกตจิากเงนิลงทนุซึง่ไมร่วมรายการพเิศษดังกลา่วในไตรมาส 1/2560  เป็นจ านวน 44 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จาก    

ไตรมาส 1/2559 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา บรษัิทมีส่วนแบ่งก าไรฯลดลง 20 ลา้นบาท หรือ 45.5% จาก 44 ลา้นบาท  

จากเพิม่ขึน้ของภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย ของเงนิปันผลและรายการพเิศษดงักล่าว 

ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรับไตรมาส 1/2560 จ านวนทัง้ส ิน้ 259 ลา้นบาท ลดลง 441 ลา้นบาท

หรอื 63.0% จาก 700 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารของทัง้ธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ทีล่ดลง 

 ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับดาวเทยีมของดาวเทยีมไทยคม 8 และ 

 การลดลงของสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมีก าไรฯ เพิ่มขึน้ 373 ลา้นบาท หรือ 327.2% จากผล

ขาดทนุฯ จ านวน 114 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้รายไดท้ัง้จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของตน้ทนุขายและใหบ้รกิาร ซึง่สว่นใหญ่มาจากการบันทกึคา่ใชจ้่ายในสว่นของเงนิประกันอปุกรณ์ใน
ประเทศออสเตรเลยีในไตรมาสทีผ่่านมา 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 32,080 ลา้นบาท ลดลง 760 ลา้นบาท หรอื 2.3% จาก 32,840 ลา้น

บาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลกัมาจากลดลงของ 

 เงนิลงทนุชัว่คราวซึง่สว่นใหญเ่ป็นเงนิฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ จากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 

 คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ

ในไตรมาส 1/2560 สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ซึง่มาจากผลก าไรจากการด าเนนิงาน 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

สนิทรพัย ์ 31 มนีำคม 2560 31 ธนัวำคม 2559 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 9,178 28.6% 9,127 27.8% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 9,186 28.6% 9,347 28.5% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 8,706 27.1% 9,205 28.0% 

ลกูหนีก้ำรคำ้ และรำยไดค้ำ้งรบั  

ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ(ไม่รวมลกูหนี้อืน่) จ านวน 2,082 ลา้นบาท 
คดิเป็น 6.5% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนี้บคุคลภายนอกและลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีดัสว่น

ของยอดลกูหนี ้95.4% และ 4.6% ตามล าดบั  

บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวน 371 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 22.9% ของลกูหนี้การคา้ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้

ปี 2559 ซึง่มจี านวน 352 ลา้นบาท ทัง้นี้ลกูหนี้การคา้ รายไดค้า้งรับ และลูกหนี้อืน่ - สทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 1/2560 มี

จ านวนลดลง 66 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2559 จากการลดลงของลกูหนีก้ารคา่ของธรุกจิดาวเทยีม   
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สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 บรษัิทมอีัตราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน 2.27 เทา่ ลดลงจาก 2.53 เท่า ณ 
สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ และผลประโยชนต์อบแทนคา้งจา่ย  

 การลดลงของเงนิลงทนุชัว่คราว ซึง่สว่นใหญน่ าไปช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว สทุธกิบั  

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด จากผลก าไรในไตรมาส 1/2560 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 ทัง้ส ิน้ 9,186 ลา้นบาท ลดลง 161 ลา้นบาท 

หรอื 1.7% จาก 9,347 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลกัจากคา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ใน
ไตรมาส 1/2560  

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 9,667 ลา้นบาท ลดลง 558 ลา้นบาท หรือ 5.5% จาก 10,225 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลกัจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีม 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ทัง้ส ิน้ 18,281 ลา้นบาท ลดลง 640 ลา้นบาท หรือ 3.4% จาก 
18,921 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลักจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิท จ านวน 767 ลา้น

บาท สทุธกิบัก าไรสทุธจิ านวน 259 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2560  

ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 จากการลดลงของเงนิกูย้มื ท าใหบ้รษัิทมอีัตราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.53 เทา่ ลดลง
เล็กนอ้ยจาก 0.54 ณ สิน้ปี 2559  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทม ีเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน ในไตรมาส 1/2560 ทัง้ส ิน้ 704 ลา้นบาท ลดลง 497 ลา้นบาท 

หรอื 41.4% จาก 1,201 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 มสีาเหตหุลกัจากก าไรจากการด าเนนิงานทีล่ดลง  

เงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมลงทุน ในไตรมาส 1/2560 จ านวนทัง้ส ิน้ 413 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิสดรับจากเงนิ

ลงทนุชัว่คราว  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในไตรมาส 1/2560 จ านวน 428 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการช าระเงนิกูย้ืม
ส าหรับส าหรับโครงการดาวเทยีม  

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 ทัง้ส ิน้ 3,372 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนี้อาจจะมขีอ้มูลบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ
ทางดา้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอย่างของค าทีใ่ชใ้นการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”  เป็น

ตน้   แมว้า่ประมาณการดังกล่าวจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกล่าว
จะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


