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1. ภำพรวม 

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 

บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 1/2562 รวมทัง้ส ิน้ 1,303 

ลำ้นบำท ปรับตัวลดลง 13.5% เมื่อเทยีบกับ 1,505 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำส 4/2561 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำร

ลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมโดยเฉพำะลูกคำ้ไทย และกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร
อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ และเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำส 1/2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทลดลง 

13.4% โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรลดลงของรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมเนื่องจำกกำรลดลงของรำคำขำยจำกภำวะ
อตุสำหรรมดำวเทยีมโลกทีช่ะลอตัว  

อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทยังคงรักษำระดับก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิ(EBIT) ไดท้ี ่96 ลำ้นบำท ปรับตัวดขี ึน้อย่ำงมำก
จำกไตรมำสที ่4/2561 ทีม่ผีลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกต ิ(126) ลำ้นบำท (ไม่รวมกำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพย์) 

และ ไตรมำสที ่1/2561 ทีม่ีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกต ิ(20) ลำ้นบำท นอกจำกนี้ บริษัทมีก ำไรก่อนหัก

ดอกเบีย้จ่ำย ภำษี และค่ำเสือ่มรำคำ (EBITDA) อยู่ที ่559 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรก่อนหักดอกเบีย้จ่ำย ภำษี 
และคำ่เสือ่มรำคำ (EBITDA Margin) ทีร่ะดบั 43% ปรับตวัเพิม่ขึน้จำกระดบั 24% ในไตรมำส 4/2561 และ 31% ใน

ไตรมำส 1/2561 เนือ่งมำจำกบรษัิทสำมำรถบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

ทัง้นี้ บริษัทมีผลขำดทุนสุทธใินไตรมำสที ่1/2562 เป็นจ ำนวน (33) ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกกำรตัดจ ำหน่ำย

สนิทรัพยเ์ป็นจ ำนวน (34) ลำ้นบำท รวมทัง้ผลขำดทนุจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้เป็นจ ำนวน (5) 

ลำ้นบำท โดยก ำไรสุทธิส ำหรับกำรด ำเนินงำนปกตใินไตรมำสที ่1/2562 ปรับตัวเพิ่มขึน้จำกผลขำดทุนจำกกำร
ด ำเนนิงำนปกตใินไตรมำส 4/2561 จ ำนวน (187) ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรลดลงของคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 

อยำ่งไรก็ตำมกำรลดลงของก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกตจิำก (28) ลำ้นบำทในไตรมำสที ่1/2561 เป็นผลมำจำกกำร
ลดลงของรำยได ้รวมทัง้กำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ในเดอืนมกรำคม 2562 บรษัิท ทรูวชิัน่ส ์กรุ๊ป จ ำกดั ไดต้กลงในควำมร่วมมอืกำรเชำ่ชอ่งสญัญำณดำวเทยีมไทยคมใน

ระยะยำวเพือ่สรำ้งควำมตอ่เนื่องในกำรใหบ้รกิำรสมำชกิโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมำชกิในประเทศไทย ไทยคมได ้

จัดเตรยีมชอ่งสญัญำณบนดำวเทยีมไทยคม 8 ใหแ้กท่รูวชิัน่สเ์พือ่ใหบ้รกิำรออกอำกำศรำยกำรกฬีำและควำมบันเทงิ
ชัน้น ำแก่สมำชกิทรูวชิั่นส ์โดยทรูวชิั่นสไ์ดเ้ริ่มใชบ้ริกำรช่องสัญญำณบนดำวเทยีมไทยคม 8 ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 
2562 เป็นตน้มำ สบืเนื่องจำกดำวเทยีมไทยคม 5 ทีใ่ชอ้อกอำกำศในระบบ C-Band และ KU-Band อยู่ในปัจจุบันจะ
ไมส่ำมำรถใหบ้รกิำรแกท่รูวชิัน่สใ์นระยะยำวได ้

เมือ่วันที ่29 มกรำคม 2562 ไทยคมไดแ้สดงควำมเห็นตอ่มตคิณะรัฐมนตรใีนเรือ่งแนวทำงบรหิำรจัดกำรดำวเทยีมใน
ประเทศในรูปแบบของกำรร่วมลงทนุระหวำ่งภำครัฐและเอกชน (public-private partnership – PPP) และกำรอนุมัติ

ใหไ้ทยคมด ำเนนิกำรตอ่อำยุดำวเทยีมไทยคม 5 โดยไทยคมยนิดทีีจ่ะเขำ้ร่วมยืน่ขอ้เสนอตำมทีจ่ะมกีำรก ำหนดขึน้มำ 
และมคีวำมมุ่งมั่นทีจ่ะไดด้ ำเนนิธุรกจิร่วมกับภำครัฐ รวมทัง้ยนิดทีีจ่ะเปิดกวำ้งกำรท ำงำนในโครงกำร PPP เพือ่ใหเ้กดิ

ควำมร่วมมอืสงูสดุระหว่ำงภำครัฐและเอกชน นอกจำกนี้ ไทยคมจะด ำเนินกำรเชือ่มต่อระบบขับเคลือ่นเพื่อต่ออำยุ

ดำวเทยีมไทยคม 5 โดยใชเ้ทคโนโลย ีสเปซ โดรน ในกำรปฏบิตักิำร และยังมแีผนในกำรด ำเนนิกำรตอ่อำยดุำวเทยีม
ดวงอืน่ๆ อำท ิดำวเทยีมไทยคม 4 อกีดว้ย และบรษัิทเชือ่มั่นวำ่กำรทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตใิหไ้ทยคมด ำเนนิกำรต่อ

อำยุดำวเทยีมไทยคม 5 นัน้ เป็นกำรสรำ้งควำมเชือ่มั่นใหแ้กล่กูคำ้ของไทยคม ใหม้ั่นใจไดว้ำ่ดำวเทยีมจะยังสำมำรถ
ใหบ้รกิำรไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยกล่องรับสัญญำณดำวเทยีมซึง่ด ำเนินกำรโดย
บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริ์ค จ ำกัด (ซดีเีอ็น) และบรกิำรใหค้ ำปรกึษำและตดิตัง้ระบบเครือข่ำยบรอดแบนด์

แบบครบวงจรในประเทศไทยทีด่ ำเนนิกำรโดย ซึง่ด ำเนนิกำรโดยบรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อนิโนเวชัน่ จ ำกัด (ไทยเอ
ไอ) (ชือ่เดมิ บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกดั) 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกดั (แอลทซี)ี มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นที ่(ไม่

รวม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1.48 ลำ้นรำย และยังคงมสีว่นแบง่ในตลำดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอนัดับหนึง่ 

คดิเป็นประมำณ 56% ของตลำดรวม อย่ำงไรก็ตำม สว่นแบง่กำรตลำดของแอลทซีปีรับตัวลดลงจำก ณ สิน้ไตรมำส 
1/2561 ที ่58% 

 



 
 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร: THCOM                                                          

 

2 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

ไตรมำส 
1/62 

ไตรมำส 
4/61 

ไตรมำส 
1/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 1,303 1,505 1,504 -13.5% -13.4% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  962 1,145 1,001 -16.0% -3.9% 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่สนิทรัพย ์ - 2,253 - n/a - 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรอืน่ 245 487 522 -49.7% -53.1% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน* 96 (2,379) (20) n/a n/a 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 452 494 479 -8.6% -5.6% 

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

559 (1,885) 459 n/a 21.8% 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ (5) 7 33 n/a -114.7% 

รำยไดอ้ืน่จำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล - - 1,950 - n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 44 (1,990) 1,851 n/a -97.6% 

  ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิ - - 30 - n/a 

  ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี (33) (1,990) 1,881 n/a n/a 

  ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ - - 17 - n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ (33) (1,990) 1,864 n/a n/a 

   ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ (บำท) (0.03) (1.82) 1.70 n/a n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ไมร่วมผลขำดทนุจำก
กำรดอ้ยคำ่และก ำไรจำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล 

(33) (187) (28) n/a n/a 

 
*  ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน = รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร – ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร – คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร (รวมกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพย)์ 

** ก ำไรกอ่นหักดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ = ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน + คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในไตรมำส 1/2562 มีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,303 ลำ้นบำท ลดลง 13.4% จำก 
1,504 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 และลดลง 13.5% จำก 1,505 ลำ้นบำทในไตรมำสที ่4/2561 เนื่องมำจำกกำร

ลดลงของรำยไดท้ัง้จำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
1/62 

ไตรมำส 
4/61 

ไตรมำส 
1/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,278 1,444 1,462 -11.5% -12.6% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 39 73 57 -46.6% -31.6% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (14) (12) (15) 16.7% -6.7% 

รวม 1,303 1,505 1,504 -13.5% -13.4% 

* ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรโดย ไทยเอไอ และ ซดีเีอน็                

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2562 ทัง้ส ิน้ 1,278 ลำ้นบำท ลดลง 
12.6% จำก 1,462 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 และลดลง 11.5% จำก 1,444 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2561 โดยมี

สำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทัว่ไป 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
1/62 

ไตรมำส 
4/61 

ไตรมำส 
1/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 648 891 886 -27.3% -26.9% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 630 552 576 14.1% 9.4% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 554 543 535 2.0% 3.6% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 76 9 41 712.0% 85.4% 

รวม 1,278 1,444 1,462 -11.5% -12.6% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง ในไตรมำส 1/2562 มจี ำนวน 648 ลำ้น

บำท ปรับตวัลดลง 26.9% จำก 886 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 รวมทัง้ลดลง 27.3% จำก 891 ลำ้นบำท

ในไตรมำส 4/2561 โดยกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปมสีำเหตุจำกกำรเซ็น
สญัญำใหบ้รกิำรระยะยำวแกลู่กคำ้หลักในประเทศไทย ซึง่มกีำรใหส้ว่นลดจำกสัญญำเดมิ ประกอบกับกำร

ลดกำรใชง้ำนของลกูคำ้รำยอืน่ๆ 

 รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และกำรใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งในไตรมำส 1/2562 มจี ำนวน 630 

ลำ้นบำท ปรับตัวเพิม่ขึน้ 9.4% จำก 576 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2561 และเพิม่ขึน้ 14.1% เมือ่เทยีบกับ 

552 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2561 เนื่องจำกกำรเพิ่มกำรใชง้ำนตำมสัญญำของลูกคำ้อนิโดนีเซียและ
ฟิลปิปินส ์รวมไปถงึกำรเพิม่กำรอัตรำกำรใชง้ำนแบนดว์ธิและรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศอืน่ๆ เชน่ ไทย 

และ ญีปุ่่ น 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มำจำก ซดีเีอ็น และ ไทยเอไอ โดยส ำหรับช่วง 

ไตรมำส 1/2562 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ทัง้ส ิน้ 39 ลำ้นบำท ลดลง 31.6% จำก 57 
ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2561 และลดลง 46.6% จำก 73 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2561 โดยมสีำเหตุหลักจำกกำร

ลดลงของรำยไดข้องซดีเีอ็นจำกกำรขำยอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีม 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 1/2562 ทัง้สิน้ 962 ลำ้นบำท ลดลง 3.9% จำก 1,001 ลำ้นบำท ใน

ไตรมำส 1/2561 และลดลง 17.3% จำก 1,163 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2561 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของทัง้ตน้ทนุ
จำกธรุกจิดำวเทยีมและอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
1/62 

ไตรมำส 
4/61 

ไตรมำส 
1/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 939 1,122 980 -16.3% -4.2% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 37 55 46 -32.7% -19.6% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (14) (14) (25) 0.0% -44.0% 

รวม 962 1,163 1,001 -17.3% -3.9% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุขำยและใหบ้รกิำรจำกโดย ไทยเอไอ และซดีเีอน็ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 939 ลำ้นบำท ลดลง 4.2% 

จำก 980 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 และลดลง 16.3% จำก 1,122 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2561 เป็นผลมำจำก
กำรลดลงของตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องของดำวเทยีมแบบทัว่ไป 

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
1/62 

ไตรมำส 
4/61 

ไตรมำส 
1/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 481 661 582 -27.2% -17.4% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 458 460 398 -0.5% 15.0% 

รวม 939 1,122 980 -16.3% -4.2% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  
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 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 

481 ลำ้นบำท ลดลง 17.4% จำก 582 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 และลดลง 27.2% จำก 661 ลำ้นบำท

ในไตรมำส 4/2561 มสีำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของตน้ทนุคำ่ธรรมเนียมใหก้ับหน่วยงำนของรัฐตำมรำยไดท้ี่
ลดลง รวมถงึกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพย ์โดยในชว่งไตรมำส 4/2561 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องคอ่นขำ้งสงูกวำ่ปกตเินื่องจำกรำยจ่ำย

พเิศษในกำรตรวจสอบคณุภำพส ำหรับลกูคำ้ตำ่งประเทศ 

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2562 มจี ำนวน

ทัง้ส ิน้ 458 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 15.0% จำก 398 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2561 โดยมสีำเหตุหลักจำกกำร

เพิม่ขึน้ของตน้ทนุคำ่ธรรมเนียมใหก้ับหน่วยงำนของรัฐตำมกำรเตบิโตของรำยได ้และเมือ่เทยีบกับชว่งไตร
มำสที่ผ่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในไตรมำส 

1/2562 คอ่นขำ้งคงทีแ่มร้ำยไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่เป็นผลมำจำกกำรควบคมุตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิำพ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมำส 1/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 37 ลำ้นบำท ลดลง 19.6% จำก 46 ลำ้น

บำท ในไตรมำส 1/2561 และลดลง 32.7% จำก 55 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2561 ตำมกำรลดลงของยอดขำยจำก
บรษัิท ซดีเีอ็น 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร (SG&A) ในไตรมำส 1/2562 รวม

ทัง้ส ิน้ 245 ลำ้นบำท ลดลง 53.1% จำก 522 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2561 และ ลดลง 49.7% จำก 487 ลำ้นบำท

ในไตรมำส 4/2561 โดยมสีำเหตหุลกัจำกรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้

 กำรลดลงอยำ่งมนัียส ำคญัของกำรตัง้ส ำรองหนี้สงสยัจะสญูส ำหรับธรุกจิดำวเทยีม 

 กำรลดลงของคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนและคำ่ใชจ้่ำยกำรตลำดจำกกำรควบคมุตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 

 ค่ำเสยีหำยจำกควำมช ำรุดของอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทยีมในประเทศออสเตรเลยีจำกค ำตัดสนิของศำล

อทุธรณ์ เป็นจ ำนวนประมำณ 86 ลำ้นบำท ทีบ่นัทกึในไตรมำส 1/2561 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำส 1/2562 บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 83 ลำ้นบำท ซึง่ใกลเ้คยีงกับไตรมำสทีผ่่ำนมำทีม่ีตน้ทุนทำง

กำรเงนิอยูท่ี ่80 ลำ้นบำทแมว้ำ่จะมกีำรช ำระคนืเงนิกูย้มืตำมก ำหนด เนือ่งมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบีย้ 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ในธรุกจิโทรศพัทล์ดลงจำก 33 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2561 มำ

อยูท่ีร่ะดับ (5) ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 เนือ่งมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกแอลทซีจีำกกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำที่
รุนแรงทัง้ในสว่นของโทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตซมิ ประกอบกับกำรรับรูภ้ำษีหัก ณ ทีจ่่ำยจำกกำรจ่ำยปันผล

ของแอลทซี ีท ำใหเ้กดิผลขำดทนุจำกเงนิลงทนุแมว้ำ่แอลทซีจีะยังคงมกี ำไรสทุธ ิ 

ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส ำหรับไตรมำส 1/2562 จ ำนวนทัง้ส ิน้ (33) ลำ้นบำท ลดลงจำก 

1,864 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 สำเหตหุลกัมำจำกก ำไรจำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอลทีรั่บรูใ้นไตรมำส 1/2561 โดย
เมือ่พจิำรณำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกตสิ ำหรับไตรมำส 1/2562 บรษัิทมผีลขำดทุนสทุธทิี ่ (33) ลำ้นบำท ลดลง

เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำส 1/2561 ทีม่ผีลขำดทนุ (28) ลำ้นบำท สำเหตหุลักมำจำกกำรลดลงของรำยไดร้วมถงึกำร
ลดลงของสว่นแบง่ก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ 

ส ำหรับไตรมำส 4/2561 บรษัิทมผีลก ำไร (ขำดทุน) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน (1,990) ลำ้นบำทเนื่องจำก
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยด์ำวเทยีม และเมือ่พจิำรณำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกต ิผลขำดทนุในไตรมำสที ่1/2562 

ปรับตวัเพิม่ขึน้จำกผลขำดทนุจำกกำรด ำเนนิงำนปกตใินไตรมำส 4/2561 จ ำนวน (187) ลำ้นบำท เนือ่งจำกกำรลดลง

ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
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4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 21,911 ลำ้นบำท ลดลง 1.3% จำก 22,202 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 มี
สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของค่ำเสือ่มรำคำและตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนภำยใต ้

สญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 

สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 
  

31 มนีำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 10,099 46.1% 9,679 43.6% 

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ ์ 4,697 21.4% 4,815 21.7% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 2,708 12.4% 3,007 13.5% 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 บรษัิทมยีอดลกูหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ-สทุธ ิ(ไมร่วมลกูหนี้อืน่) จ ำนวน 1,549 ลำ้นบำท 

คดิเป็นสดัสว่น 7.1% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนีบ้คุคลภำยนอกและลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมี
สดัสว่นของยอดลกูหนี ้95% และ 5% ตำมล ำดบั  

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 บรษัิทมอีตัรำสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนี้สนิหมนุเวยีน 2.48 เทำ่ เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจำก 2.39

เทำ่ ณ สิน้ปี 2561 มสีำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 ทัง้ส ิน้ 11,802 ลำ้นบำท ลดลง 5.8% จำก 12,523 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2561 มสีำเหตหุลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

เงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 6,770 ลำ้นบำท ลดลง 3.6% จำก 7,022 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2561 มสีำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมตำมก ำหนด  

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 13,067 ลำ้นบำท ลดลง 0.5% จำก 13,137 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2561 มสีำเหตหุลกัจำกผลขำดทนุสทุธ ิ

ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 บรษัิทมอีัตรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติ่อสว่นทุน 0.52 เทำ่ ลดลงเล็กนอ้ยจำก 0.53 เทำ่ ณ สิน้ปี 

2561  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทม ีเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน ในไตรมำส 1/2562 ทัง้สิน้ 501 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 84.8% จำก 271 

ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2561 มสีำเหตหุลกัจำกกำรควบคมุคำ่ใชจ้่ำยอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทุน ในไตรมำส 1/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 829 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นกำร

เพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุชัว่ครำว 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหำเงนิ ในไตรมำส 1/2562 จ ำนวน (321) ลำ้นบำท สว่นใหญ่ประกอบดว้ย

กำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวและดอกเบีย้จ่ำยส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมตำมก ำหนด 

บรษัิทมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 ทัง้ส ิน้ 3,839 ลำ้นบำท และมเีงนิลงทนุชัว่ครำว
เป็นจ ำนวน 3,452 ลำ้นบำท 

 

 
ในเอกสำรชดุนี้อำจจะมขีอ้มูลบำงส่วนทีเ่กีย่วกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร

ทำงดำ้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอยำ่งของค ำทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตกุำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็นตน้   
แมว้ำ่ประมำณกำรดังกล่ำวจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจบุันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไมส่ำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำวจะเกดิขึน้

ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวงัในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


