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1. ภำพรวม 

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 

บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 1/2561 รวมทัง้ส ิน้ 1,504 

ลำ้นบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับ 1,463 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำส 4/2560 จำกรำยไดก้ำรใหบ้ริกำร
ดำวเทยีมทีเ่พิม่ขึน้ และบรษัิทมกี ำไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่) จ ำนวน 1,864 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 

เพิม่ขึน้อย่ำงมนัียส ำคัญจำกผลขำดทุนสทุธ ิ3,190 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2560 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของค่ำ
เสือ่มรำคำตำมกำรบนัทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยใ์นชว่งไตรมำส 4/2560  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 1/2560 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทลดลง 25.5% โดยมสีำเหตหุลัก
จำกกำรลดลงของรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม และธุรกจิอนิเทอร์เน็ตและสือ่โทรทัศน์ โดยเฉพำะจำกกำรสิน้สุด

สญัญำกำรใหบ้รกิำรของลกูคำ้บรอดแบนดร์ำยใหญ่ในชว่งไตรมำส 2 - 4/2560 อย่ำงไรก็ตำมบรษัิทมกีำรรับรูร้ำยได ้

อืน่ๆจำกกำรขำยหุน้บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกัด (มหำชน) (ซเีอสแอล) จ ำนวน 1,950 ลำ้นบำท ดังนัน้บรษัิทจงึ
มรีำยไดร้วมในไตรมำส 1/2561 ทัง้ส ิน้ 3,497 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 62.2% จำก 2,156 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2560 

สง่ผลใหบ้รษัิทมกี ำไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่) เป็นจ ำนวน 1,864 ลำ้นบำท ปรับตัวเพิม่ขึน้ 620.4% จำก
จ ำนวน 259 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2560  

เมือ่พจิำรณำเฉพำะจำกผลกำรด ำเนนิงำนปกต ิส ำหรับไตรมำสที ่1/2561 บรษัิทมผีลขำดทนุสทุธเิป็นจ ำนวน 28 ลำ้น

บำท ซึง่ปรับตัวลดลงจำกไตรมำส 1/2560 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2560 ซึง่มีผลขำดทุนสุทธจิำกกำร
ด ำเนนิงำนปกตเิป็นจ ำนวน 520 ลำ้นบำท จะเห็นไดว้ำ่ผลกำรด ำเนนิงำนในไตรมำสที ่1/2561 มกีำรปรับตัวดขี ึน้จำก

ไตรมำสกอ่นหนำ้อยำ่งมำก 

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

กำรขำยหุน้ซแีอสแอลใหแ้กบ่รษัิทแอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกัด (เอดับเบิล้ยูเอ็น) เสร็จสมบรูณ์แลว้ในเดอืน 

มกรำคม 2561 โดยบรษัิทท ำกำรบันทกึรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของซเีอสแอลในช่วงก่อนกำรขำยหุน้ดังกล่ำวใน
รำยกำรก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ 

ในไตรมำสที ่1/2561 บรษัิทบรรลุสญัญำใหบ้รกิำรถ่ำยทอดชอ่งรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทยีมไทยคม 6 กับคำเนล 
พลัส โอเวอรซ์สี ์เมยีนมำ ซึง่เป็นพันธมติรกับ ฟอรเ์อฟเวอรก์รุ๊ป ส ำหรับกำรขยำยธุรกจิในต่ำงประเทศ โดยคำเนล 

พลัส เป็นบรษัิทใหบ้รกิำรสือ่โทรทัศน์และสถำนีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมำชกิ ขนำดใหญ่อันดับตน้ในประเทศ

ฝร่ังเศส และนอกจำกนี้ บรษัิทไดเ้ปิดตัวบรกิำรใหม่ภำยใตช้ือ่ “นำวำ” ซึง่เป็นกำรใหบ้รกิำรอนิเตอรเ์น็ตควำมเร็วสงู
ผ่ำนดำวเทียมส ำหรับใชส้ื่อสำรระหว่ำงเรือที่ออกไปปฏิบัติกำรกับชำยฝ่ัง ซึ่งช่วยใหก้ำรปฏิบัติงำนเดินเรือมี

ประสทิธภิำพมำกขึน้ และชว่ยใหล้กูเรอืสำมำรถเขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ตตวำมเร็วสงูไดท้กุทีท่กุเวลำ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ในชว่งไตรมำส 1/2561 บรษัิทบันทกึสว่นแบง่ผลก ำไรจำก ซเีอสแอล เป็นจ ำนวน 13 ลำ้นบำท ซึง่เป็นก ำไรจำกชว่ง

กอ่นกำรขำยหุน้ซเีอสแอล รำยไดใ้นสว่นทีเ่หลอืส ำหรับกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยกลอ่ง
รับสญัญำณดำวเทยีม และบรกิำรอืน่ๆเป็นหลกั ซึง่ด ำเนนิกำรโดยบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ำกัด (ซดีเีอ็น) 

และบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกดั (ดทีวี)ี 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ำกัด (แอลทซี)ี มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นที ่
(ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1.56 ลำ้นรำย และยังคงมสีว่นแบง่ในตลำดโทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับ

หนึง่ คดิเป็นประมำณ 58% ของตลำดรวม เพิม่ขึน้จำก 55% ณ สิน้ไตรมำส 1/2560 โดยรำยไดย้ังคงเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง

โดยเฉพำะรำยไดจ้ำกอนิเทอรเ์น็ตซมิ 
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3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

ไตรมำส 
1/61 

ไตรมำส 
4/60 

ไตรมำส 
1/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 1,504 1,463 2,018 2.8% -25.5% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  1,001 1,280 1,427 -21.8% -29.9% 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่สนิทรัพย ์ - 3,309 - -100.0% - 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรอืน่ 522 738 377 -29.2% 38.6% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน* (20) (3,865) 214 n/a -109.3% 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 479 726 719 -34.1% -33.4% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำนกอ่นดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่
เสือ่มรำคำ** 

459 (3,139) 933 n/a -50.8% 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 33 46 24 -28.4% 34.1% 

รำยไดอ้ืน่จำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล 1,950 - - - - 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 1,851 (3,228) 223 n/a 729.9% 

  ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ 30 90 85 -67.0% -65.0% 

  ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี 1,881 (3,138) 308 n/a 511.1% 

  ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 17 52 49 -67.1% -65.1% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 1,864 (3,190) 259 n/a 620.4% 

   ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ (บำท) 1.70 (2.91) 0.24 n/a 620.4% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ไมร่วมผลขำดทนุจำก
กำรดอ้ยคำ่และก ำไรจำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล 

(28) (520) 259 n/a -110.9% 

 

*  ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน = รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร – ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร – คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร (รวมกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพย)์ 
** ก ำไรกอ่นหักดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ = ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน + คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในไตรมำส 1/2561 มีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,504 ลำ้นบำท ลดลง 25.5% จำก 

2,018 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2560 โดยเป็นผลมำจำกรำยไดท้ี่ลดลงจำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำร
อนิเทอร์เน็ตและสือ่ เมือ่เทยีบกับไตรมำส 4/2560 รำยไดเ้พิ่มขึน้ 2.8% จำก 1,463 ลำ้นบำท ในไตรมำส 4/2560 

โดยเพิม่ขึน้จำกรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม สทุธกิบักำรลดลงของรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
1/61 

ไตรมำส 
4/60 

ไตรมำส 
1/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,462 1,394 1,956 4.9% -25.3% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 57 81 94 -29.8% -39.1% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (15) (12) (32) 21.7% -52.6% 

รวม 1,504 1,463 2,018 2.8% -25.5% 

* ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรโดย ดทีวี ีและ ซดีเีอน็                

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2561 ทัง้ส ิน้ 1,462 ลำ้นบำท ลดลง 
25.3% จำก 1,956 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2560 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของทัง้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร

ดำวเทยีมแบบทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์อย่ำงไรก็ตำม รำยไดจ้ำกธุรกจิดำวเทยีมเพิม่ขึน้ 4.9% จำก 1,394 

ลำ้นบำท ในไตรมำส 4/2560 จำกทัง้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทัว่ไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
1/61 

ไตรมำส 
4/60 

ไตรมำส 
1/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 886 870 981 1.8% -9.7% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4      

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 535 499 827 7.2% -35.3% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 41 24 148 68.7% -72.2% 

รวม 1,462 1,394 1,956 4.9% -25.3% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง ในไตรมำส 1/2561 มจี ำนวน 886 ลำ้น

บำท ลดลง 9.7% จำก 981 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2560 สำเหตุหลักมำจำกรำคำขำยต่อหน่วยต ่ำลงตำม
กำรลดลงของรำคำตลำดแมอ้ัตรำกำรใชง้ำนจะเพิ่มสูงขึน้ อย่ำงไรก็ตำม รำยไดข้องบริษัทในไตรมำส 

1/2561 ปรับตัวเพิ่มขึน้ 1.8% เมื่อเทยีบกับไตรมำสทีผ่่ำนมำ เป็นผลมำจำกผูป้ระกอบกำรออกอำกำศใน
ประเทศไทยปรับกำรใหบ้ริกำรจำกควำมคมชัดปกติ (SD) เป็นควำมคมชัดสูง (HD) รวมถึงอัตรำกำร

ใหบ้รกิำรในประเทศภมูภิำคแอฟรกิำเพิม่สงูขึน้ 

 รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และกำรใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งในไตรมำส 1/2561 มจี ำนวน 535 

ลำ้นบำท ลดลง 35.3% จำก 827 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2560  เนื่องจำกกำรลดลงของจำกอัตรำกำร

ใหบ้รกิำรดำวเทยีมจำกกำรสิน้สดุสัญญำกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้รำยใหญ่ในชว่งไตรมำส 2 - 4/2560  และเมือ่

เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ รำยไดใ้นชว่งไตรมำส 1/2561 เพิม่ขึน้ 7.2% เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำ
กำรใหบ้รกิำรในประเทศอนิโดนเิซยีและไทยตำมสญัญำปัจจบุัน รวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำกำรใหบ้รกิำรใน

ประเทศอนิเดยี 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มำจำก ซดีีเอ็น โดยส ำหรับช่วงไตรมำส 1/2561 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ทัง้ส ิน้ 57 ลำ้นบำท ลดลง 39.1% จำก 94 ลำ้นบำท ในไตรมำส 
1/2560 และลดลง 29.8% จำก 81 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2560 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยไดข้อง 

ซดีเีอ็นจำกกำรขำยอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีม 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 1/2561 ทัง้สิน้ 1,001 ลำ้นบำท ลดลง 29.8% จำก 1,427 ลำ้นบำท 
ในไตรมำส 1/2560 และลดลง 21.8% จำก 1,280 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2560 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของตน้ทุน

จำกธรุกจิดำวเทยีมและอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
1/61 

ไตรมำส 
4/60 

ไตรมำส 
1/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 980 1,229 1,383 -20.3% -29.1% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 46 65 71 -29.8% -35.6% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (25) (14) (28) 75.9% -9.1% 

รวม 1,001 1,280 1,427 -21.8% -29.8% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุขำยและใหบ้รกิำรจำกโดย ดทีวี ีและซดีเีอน็ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งในไตรมำส 1/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 980 ลำ้นบำท ลดลง 29.1% 

จำก 1,383 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2560 และลดลง 20.2% จำก 1,229 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2560 เป็นผลมำจำก
กำรลดลงของตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องทัง้ดำวเทยีมแบบทัว่ไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์
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ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
1/61 

ไตรมำส 
4/60 

ไตรมำส 
1/60 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 582 661 670 -12.0% -13.1% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 398 568 713 -29.8% -44.2% 

รวม 980 1,229 1,383 -20.2% -29.1% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 

582 ลำ้นบำท ลดลง 13.1% จำก 670 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2560 โดยมสีำเหตุจำกกำรลดลงของตน้ทุน
คำ่ธรรมเนยีมใหก้บัหน่วยงำนของรัฐตำมรำยไดท้ีล่ดลง รวมถงึกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง
ในไตรมำส 1/2561 ลดลง 12.0% แมร้ำยไดเ้พิม่ขึน้ เหตผุลหลักมำจำกกำรลดลงของคำ่เสือ่มรำคำตำมกำร

บนัทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยด์ำวเทยีมในชว่งไตรมำส 4/2560 

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2561 มีจ ำนวน

ทัง้ส ิน้ 398 ลำ้นบำท ลดลง 44.2% จำก 713 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2560 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำร
ลดลงของตน้ทนุคำ่ธรรมเนียมใหก้บัหน่วยงำนของรัฐตำมกำรสิน้สดุสญัญำของลกูคำ้รำยใหญ่ทัง้ในประเทศ

และตำ่งประเทศ รวมถงึกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

เมื่อเทียบกับช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่

เกีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2561 ลดลง 29.8% แมร้ำยไดเ้พิ่มขึน้ เหตุผลหลักมำจำกกำรลดลงของค่ำเสือ่ม

รำคำหลงักำรบนัทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยด์ำวเดยีมในชว่งไตรมำส 4/2560 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมำส 1/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 46 ลำ้นบำท ลดลง 35.6% จำก 71 ลำ้น
บำท ในไตรมำส 1/2560 และลดลง 29.8% จำก 65 ลำ้นบำทในในไตรมำส 4/2560 ตำมกำรลดลงของยอดขำยจำก

บรษัิท ซดีเีอ็น 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร (SG&A) ในไตรมำส 1/2561 รวม

ทัง้ส ิน้ 522 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 38.6% จำก 377 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2560 มสีำเหตหุลกัจำกรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้

 กำรเพิม่ขึน้ของกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญูส ำหรับธรุกจิดำวเทยีม 

 คำ่เสยีหำยจำกควำมช ำรุดของอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทยีมในประเทศออสเตรเลยีจำกค ำตัดสนิของศำล

อทุธรณ์ เป็นจ ำนวนประมำณ 86 ลำ้นบำท 

เมื่อเทียบกับช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (ไม่รวมกำรบันทกึดอ้ยค่ำของสนิทรัพย์) ใน 
ไตรมำส 1/2561 ลดลง 29.2% โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกกำรตัง้ส ำรองหนี้สงสยัจะสญูในไตรมำส 4/2560 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำส 1/2561 บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงินทั ้งสิ้น 80 ลำ้นบำท ลดลง 20.4% จำก 101 ลำ้นบำทในไตรมำส 
1/2560 มสีำเหตุหลักจำกกำรลดลงของดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะยำวตำมกำรช ำระคนืตำมก ำหนดเวลำ ประกอบกับกำร

ช ำระกอ่นก ำหนดเป็นจ ำนวนเงนิ 40 ลำ้นเหรยีญสหรัฐในไตรมำสที ่3 ปี 2560 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในไตรมำส 1/2561 บรษัิทมสีว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 33 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 
34.1% จำก 24 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2560 มีสำเหตุหลักจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของแอลทีซทีี่เพิ่มขึน้ 

โดยเฉพำะจำกรำยไดจ้ำกอนิเทอรเ์น็ตซมิ 

ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี ำไร (ขำดทุน) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส ำหรับไตรมำส 1/2561 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,864 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 

620.4% จำก 259 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2560 สำเหตหุลักมำจำกก ำไรจำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล โดยก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนปกตสิ ำหรับไตรมำส 1/2561 บรษัิทมีผลขำดทุนสุทธทิี่ 28 ลำ้นบำท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงไตรมำส 

1/2560 สำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมตำมกำรสิน้สดุสญัญำของลกูคำ้รำยใหญ ่
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สว่นในไตรมำส 4/2560 บรษัิทมผีลขำดทนุสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนปกตทิีไ่ม่รวมกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยเ์ป็นจ ำนวน 
520 ลำ้นบำท ซึง่จะเห็นไดว้ำ่ผลประกอบกำรส ำหรับไตรมำสที ่1/2561 มกีำรปรับตัวทีด่ขี ึน้เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น

หนำ้ 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 25,687 ลำ้นบำท ลดลง 1.0% จำก 25,939 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 
มสีำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของ 

 สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย ซึง่เป็นเคยเป็นรำยกำรเงนิลงทนุในซเีอสแอล 

 คำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร

ในไตรมำส 1/2561 สทุธกิบั 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด, และเงนิลงทนุชัว่ครำว ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิสดไดม้ำจำก

กำรขำยหุน้ซเีอสแอล  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 

สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 
  

31 มนีำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 9,726 37.9% 9,425 36.3% 

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ ์ 7,694 30.0% 7,859 30.3% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 3,708 14.4% 3,987 15.4% 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 บรษัิทมยีอดลกูหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ-สทุธ ิ(ไม่รวมลกูหนี้อืน่) จ ำนวน 1,523 ลำ้นบำท 
คดิเป็นสดัสว่น 5.9% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนีบ้คุคลภำยนอกและลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยมี

สดัสว่นของยอดลกูหนี ้94.6% และ 5.4% ตำมล ำดบั  

บรษัิทมกีำรตัง้คำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 880 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัสว่น 45.3% ของลกูหนีก้ำรคำ้ เพิม่ขึน้จำก 

จ ำนวน 754 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 และรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 เพิม่ขึน้ 7.9% 

จำกสิน้ปี 2560 สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้ในธรุกจิดำวเทยีม 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 บรษัิทมอีัตรำสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน 2.81 เทำ่ ลดลงจำก 3.22 เทำ่ ณ 
สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลกัจำก 

 กำรลดลงของรำยกำรสนิทรัพยห์มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย  

 กำรเพิม่ขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนีอ้ืน่ๆ สทุธกิบั 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด, และเงนิลงทนุชัว่ครำว ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิสดไดม้ำจำก

กำรขำยหุน้ซเีอสแอล 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์

บริษัทมีที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ (PPE) ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 ทัง้ส ิน้ 7,694 ลำ้นบำท ลดลง 2.1% จำก 

7,859 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนภำยใตส้ัญญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำร ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 มจี ำนวน 3,780 ลำ้นบำท ลดลง 
7.0% จำกจ ำนวน 3,987 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 โดยมสีำเหตหุลักจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพยไ์ม่

มตีวัตน 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

เงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 7,153 ลำ้นบำท ลดลง 3.9% จำก 7,446 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมตำมก ำหนด  
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สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 14,782 ลำ้นบำท ลดลง 3.3% จำก 15,280 ลำ้น
บำท ณ สิน้ปี 2560 มสีำเหตหุลักจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้จ ำนวน 1,491 ลำ้นบำท สทุธกิับก ำไรสทุธสิ ำหรับ

ไตรมำส 1/2561 จ ำนวน 1,881 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 บรษัิทมอีัตรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติ่อสว่นทุน 0.48 เท่ำ ลดลงเล็กนอ้ยจำก 0.49 เท่ำ ณ สิน้ปี 
2560 จำกกำรลดลงของกำรเงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท 

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทม ีเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน ในไตรมำส 1/2561 ทัง้สิน้ 271 ลำ้นบำท ลดลง 61.5% จำก 704 

ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2560 มสีำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีล่ดลง  

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทนุ ในไตรมำส 1/2561 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 528 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นเงนิสด

ไดม้ำจำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล สทุธกิบัเงนิสดใชไ้ปส ำหรับเงนิลงทนุชัว่ครำว 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหำเงนิ ในไตรมำส 1/2561 จ ำนวน (290) ลำ้นบำท สว่นใหญ่ประกอบดว้ย
กำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมตำมก ำหนด 

บรษัิทมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 ทัง้สิน้ 2,469 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสำรชดุนี้อำจจะมีขอ้มูลบำงสว่นที่เกี่ยวกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร

ทำงดำ้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอย่ำงของค ำทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็นตน้   
แมว้ำ่ประมำณกำรดังกล่ำวจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มูลทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไม่สำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำวจะเกดิขึน้
ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวงัในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


