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1. ภาพรวม 

ภาพรวมผลประกอบการของบรษิทั 

ในไตรมาส 2/2560 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้   

2,286 ลา้นบาท ลดลง 616 ลา้นบาท หรอื 21.2% จาก 2,902 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2559 โดยมสีาเหตหุลักจาก
การลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง โดยเฉพาะจากการลดลงของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลยี และประเทศไทย   

บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้จากไตรมาส 2/2559 จากตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกับดาวเทยีมไทยคม 8 เชน่

คา่เสือ่มราคาและคา่ประกันภัยดาวเทยีม สง่ผลใหบ้รษัิทมผีลก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) จ านวน 101 ลา้นบาท 
ลดลง 609 ลา้นบาท หรอื 85.8% จาก 710 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 และมกี าไรสทุธจิ านวน 216 ลา้นบาท 

ลดลง 375 ลา้นบาทหรอื 63.5% จาก 591 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559  

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม ลดลง 445 ลา้นบาท หรือ 
16.3% จาก 2,731 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 

เชน่กนั อยา่งไรก็ตาม รายไดท้ีล่ดลงดังกลา่วถูกชดเชยดว้ยรายไดอ้ืน่จากประเทศออสเตรเลยีและสว่นแบง่ก าไรจาก
เงนิลงทนุในการร่วมคา้จากธุรกจิการใหบ้รกิารโทรศัพทใ์นตา่งประเทศ สง่ผลใหบ้รษัิทมกี าไรสทุธลิดลง จ านวน 43 

ลา้นบาท หรอื 16.6% จาก 259 ลา้นบาท 

2. ภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

เมือ่วันที ่2 พฤษภาคม 2560 บรษัิท ไอพสีตารอ์นิเตอรเ์นชั่นแนล พทีอี ี(ไอพไีอเอ็น) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท 
ไดบ้รรลุขอ้ตกลงในสัญญากับ บริษัท เอเซยีตา้บสิซเินส เซอร์วสิ บริษัทในเครือ เอเซยีตา้ กรุ๊ป เบอร์ฮาด เป็น

ระยะเวลา 4 ปีเพือ่เชา่ชอ่งสัญญาณบรอดแบนดก์ว่า 1 Gbps รวมถงึบรกิารเทเลพอร์ต ภายใตข้อ้ตกลงดังกล่าว
เอเซยีตา้บสิซเินส เซอรว์สิ จะใชช้อ่งสญัญาณรวม 7 บมีทัง้ในรูปแบบ Spot Beam และ Shape Beam ในย่าน

ความถีเ่คย-ูแบนด ์(Ku-band) ของดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 เพือ่ใหบ้รกิารบรอดแบนดต์า่งๆ เชน่ อนิเทอรเ์น็ต

ความเร็วสงูส าหรับทีพั่กอาศัยและภาคธุรกจิ และการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(Backhaul) ในประเทศ
อนิโดนเีซยี  

เมือ่วันที ่6 มถิุนายน 2560 บรษัิทไดบ้รรลขุอ้ตกลงความร่วมมอืกับ บรษัิท หัวเวย่ เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากัด 
และ บรษัิท สตารค์อร ์มเีดยี เทคโนโลย ีจ ากดั เพือ่พัฒนาแพลตฟอรม์บรกิารแพร่ภาพและเสยีงผ่านแอพพลเิคชัน่บน

อนิเทอรเ์น็ต หรอื Over The Top (OTT) ในประเทศไทย ความร่วมมอืนี้จะชว่ยเสรมิสรา้งการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ 

OTT แห่งอนาคตส าหรับลกูคา้องคก์ร สถาบันการศกึษา หน่วยงานภาครัฐ และผูป้ระกอบการโทรคมนาคมตา่งๆ ใน
ประเทศไทย การใหบ้ริการแพลตฟอร์ม OTT ถือเป็นบริการใหม่ของบริษัท และจะช่วยยกระดับการใหบ้ริการ

แพลตฟอรม์ดาวเทยีมทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และกา้วสูย่คุดจิติอลไดอ้ยา่งเต็มศักยภาพ 

ธุรกจิการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายไดจ้ากธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หนา้เหลือง ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน)            

(ซเีอสแอล) ยังคงมแีนวโนม้ลดลงจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป ดังนัน้ซเีอสแอลจงึไดม้กีาร
เปลีย่นแปลงธุรกจิสมุดหนา้เหลอืง โดยหันมามุ่งเนน้การพัฒนาการขายสือ่ออนไลน์และดจิติอล และการถ่ายโอน

ลกูคา้สือ่ส ิง่พมิพเ์ขา้สูส่ ือ่ออนไลนม์ากขึน้  

ในสว่นของธุรกจิใหบ้รกิารศนูยค์อมพวิเตอร์ (Internet Data Center: IDC)  ยังคงมแีนวโนม้เตบิโตตอ่เนื่อง โดยมี

ฐานลกูคา้จากการใหบ้รกิาร ณ สิน้สดุไตรมาส 2/2560 เพิม่ขึน้ 3.7% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น อกีทัง้ในสว่น
ของฐานลกูคา้อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูตามคอนโดมเินยีม ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 อยู่ที ่15,752 ราย เตบิโตเพิม่ขึน้ถงึ 

88.2% จากไตรมาส 2/2559  

ธุรกจิการใหบ้รกิารโทรศพัทใ์นตา่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทใ์นระบบรวม

ทัง้ส ิน้ 2,048,300 ราย เพิ่มขึน้จาก 2,045,167 ราย ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาด
โทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึง่ คดิเป็น 55.7% ของตลาดรวม เพิม่ขึน้จาก 53.7% ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 โดย

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นดาตา้โดยเฉพาะจากอนิเทอรเ์น็ตซมิยังคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
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3. ผลการด าเนนิงาน 

ขอ้มูลการเงนิทีส่ าคญั 

หนว่ย: ลา้นบาท จ านวน เปลีย่นแปลง จ านวน เปลีย่น 
แปลง 
YoY 
(%) 

 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
1/60 

ไตรมาส 
2/59 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
60 

6 เดอืน 
59 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,286 2,731 2,902 -16.3% -21.2% 5,017 6,112 -17.9% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  1,758 1,870 1,734 -6.0% 1.4% 3,628 3,528 2.8% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 427 543 458 -21.4% -6.8% 969 1,054 -8.1% 

ก าไรจากการด าเนนิงาน* 101 318 710 -68.2% -85.8% 420 1,530 -72.5% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 763 760 684 0.4% 11.5% 1,521 1,367 11.3% 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้
จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา** 

864 1,078 1,394 -19.9% -38.0% 1,941 2,897 -33.0% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่ม
คา้ 

67 24 62 179.2% 8.1% 91 103 -11.7% 

ก าไรส าหรับงวด 257 308 637 -16.6% -59.7% 564 1,386 -59.3% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีที ่               
   ไมม่อี านาจควบคมุ 

40 49 46 -18.4% -13.0% 89 95 -6.3% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 216 259 591 -16.6% -63.5% 475 1,292 -63.2% 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.20 0.24 0.54 -16.6% -63.5% 0.43 1.18 -63.6% 

*      ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

**    ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ ค่าเสือ่มราคา = ก าไรจากการด าเนนิงาน + ค่าเสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในไตรมาส 2/2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,286 ลา้นบาท ลดลง 616 ลา้นบาท 
หรอื 21.2% จาก 2,902 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 และเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2560 รายไดจ้ากการขาย

และการใหบ้รกิารมจี านวนลดลง 445 ลา้นบาท หรอื 16.3% จาก 2,731 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากรายไดท้ีล่ดลง

จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ส าหรับครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมรวมทัง้ส ิน้ 5,017 ลา้นบาท ลดลง 

1,095 ลา้นบาท หรอื 17.9%  จาก 6,112 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2559 มสีาเหตหุลักมาจากรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารดาวเทยีม  

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
1/60 

ไตรมาส 
2/59 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

60 
6 เดอืน 

59 
%YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,555 1,956 2,131 -20.5% -27.0% 3,510 4,525 -22.4% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 745 807 793 -7.7% -6.1% 1,553 1,633 -4.9% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (14) (32) (22) -56.3% -36.4% (46) (46) 0.0% 

รวม 2,286 2,731 2,902 -16.3% -21.2% 5,017 6,112 -17.9% 

* ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารโดย บรษัิท ดีทีวี เซอร์วสิ จ ากัด (ดีทีวี) บรษัิท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวริ์ค จ ากัด (ซีดีเอ็น)               
และซเีอสแอล 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2560 ทัง้ส ิน้ 1,555 ลา้นบาท ลดลง 

576 ลา้นบาท หรอื 27.0% จาก 2,131 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ และเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส
ทีผ่่านมา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องมจี านวนลดลง 401 ลา้นบาท หรอื 20.5% จาก 

1,956 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและดาวเทยีมบรอด
แบนดไ์ทยคม 4 

ส าหรับชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2560 บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องรวมทัง้ส ิน้ 
3,510 ลา้นบาท ลดลง 1,015 ลา้นบาท หรือ 22.4% เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี 2558 จ านวน 4,525 

ลา้นบาท เป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไปและดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีม
และบรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
1/60 

ไตรมาส 
2/59 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

60 
6 เดอืน 

59 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 949 981 1,082 -3.3% -12.3% 1,929 2,354 -18.1% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 606 975 1,049 -37.8% -42.2% 1,581 2,171 -27.2% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 528 827 990 -36.2% -46.7% 1,355 1,949 -30.5% 

รายไดจ้ากการขาย 78 148 59 -47.3% 32.2% 226 222 1.8% 

รวม 1,555 1,956 2,131 -20.5% -27.0% 3,510 4,525 -22.4% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง ในไตรมาส 2/2560 มจี านวน 949 ลา้น

บาท ลดลง 133 ลา้นบาท หรอื 12.3% จาก 1,082 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 และส าหรับงวดหกเดอืน

แรกของปี 2560 บรษัิทมรีายไดฯ้รวมทัง้ส ิน้จ านวน 1,929 ลา้นบาท ลดลง 425 ลา้นบาท หรอื 18.1% จาก
รายไดฯ้ของงวดหกเดอืนแรกปี 2559  โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

- อตัราการใชง้านทรานสพอนเดอร ์หรอื Utilization โดยรวมลดลง สาเหตหุลักจากการยกเลกิบรกิาร
ของลกูคา้บรอดคาสตร์ายใหญ่ในประเทศไทย รวมถงึการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสรมิ

ตา่งๆ สทุธกิบั 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากลกูคา้รายใหม่ ซึง่สว่นใหญ่เป็นลกูคา้ในกลุม่ประเทศอนุภูมภิาคลุม่แม่น ้า

โขง (Greater Mekong Subregion)  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป ลดลง 32 ลา้นบาท หรอื 
3.3% จาก 981 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักมาจากรายไดท้ีล่ดลงจากการขายอุปกรณ์ดาวเทยีม ซึง่เป็นการ

จ าหน่ายเป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลกูคา้   

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในไตรมาส 2/2560 มจี านวน 606 ลา้น

บาท ลดลง 443 ลา้นบาท หรอื 42.2% จาก 1,049 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559  และเมือ่เปรยีบเทยีบกับ  

ไตรมาส 1/2560 บรษัิทมรีายไดฯ้ ลดลง 369 ลา้นบาท หรอื 37.8% จาก 975 ลา้นบาท เนื่องมาจากการ

ลดลงของ 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการในประเทศออสเตรเลยีจากการยกเลกิสัญญาก่อนก าหนดของโครงข่าย 

บรอดแบนดแ์ห่งชาตขิองประเทศออสเตรเลยี (National Broadband Network: NBN) อย่างไรก็
ตามบรษัิทไดรั้บคา่ชดเชยจากการยกเลกิดงักลา่ว โดยรับรูอ้ยูใ่นรายการรายไดอ้ืน่ 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในประเทศไทยตามอายุสญัญากับ บรษัิท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) ทีห่มด
ลงในไตรมาส 2/2560 

- รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนด ์โดยรายไดด้ังกล่าวถอืเป็นรายไดเ้ป็นครัง้คราว

และเกดิขึน้ตามความตอ้งการของลกูคา้ สทุธกิบั 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการเตบิโตของจ านวนลกูคา้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย (retail business) 

ในประเทศออสเตรเลยี 

ในสว่นของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ส าหรับงวดหกเดอืนแรกของปี 

2560 บรษัิทมรีายไดฯ้ทัง้ส ิน้จ านวน 1,581 ลา้นบาท ลดลง 590 ลา้นบาท หรอื 27.2% จาก 2,171 ลา้น

บาท ในงวดหกเดอืนแรกของปี 2559 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลงในประเทศออสเตรเลยีและประเทศไทย สทุธกิบั 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ประเทศอนิเดยี 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 2/2560 ทัง้ส ิน้ 745 ลา้นบาท ลดลง 48 ลา้นบาท 

หรอื 6.1% จาก 793 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอลทีล่ดลง 25 ลา้นบาท หรอื 3.5% จากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่าน

สมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบน

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่สทุธกิบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซที ี

 รายไดฯ้ ของซดีเีอ็นทีล่ดลง จ านวน 15 ลา้นบาท หรอื 21.7% จากการลดลงของยอดขายชดุอปุกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทยีม 

 รายไดฯ้ ของดทีวีทีีล่ดลง จ านวน 8 ลา้นบาท หรอื 53.3% จากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

แพลทฟอรม์ D Channel และ รายไดก้ารขายอปุกรณ์จากการใหบ้รกิารวางระบบใหแ้กล่กูคา้ 



 
 

ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ: THCOM                                                          

 

4 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสกอ่น รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 2/2560  ลดลง 62 ลา้นบาท 
หรอื 7.7% จาก 807 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดฯ้ ทีล่ดลงของซเีอสแอล จ านวน 30 ลา้นบาท หรอื 4.2% จากธุรกจิไอซที ีธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุด

โทรศัพท์หนา้เหลือง และ ธุรกจิการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพท์และการใหบ้ริการเสริมบน

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

 รายไดจ้ากการขายของซดีเีอ็นทีล่ดลง จ านวน 31 ลา้นบาท หรือ 36.5% จากการลดลงของยอดขายชดุ

อปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม  

ส าหรับรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่ใน 6 เดอืนแรกของปี 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,553 ลา้นบาท 
ลดลง 80 ลา้นบาท หรอื 4.9% จาก 1,633 ลา้นบาท โดยมผีลมาจาก 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของซเีอสแอลทีล่ดลง จ านวน 56 ลา้นบาท หรือ 3.9% จากธุรกจิสือ่

โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หนา้เหลือง และ ธุรกจิการใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพท์และการ
ใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่สทุธกิบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซที ี

 รายไดฯ้ ของซดีเีอ็นทีล่ดลง จ านวน 12 ลา้นบาท หรือ 7.7% จากการลดลงของยอดขายชดุอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทยีม 

 รายไดฯ้ ของดทีวีทีีล่ดลง จ านวน 12 ลา้นบาท หรือ 43.8% จากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

แพลทฟอรม์ D Channel และ รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 

บรษัิทมตีน้ทุนขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 2/2560 ทัง้ส ิน้ 1,758 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 24 ลา้นบาท หรือ 1.4% 
เปรียบเทยีบกับ 1,734 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนจากการใหบ้รกิารดาวเทยีม และ

บรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง สทุธกิบัการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

เปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมตีน้ทุนขายและการใหบ้รกิารลดลง 112 ลา้นบาท หรอื 6.0% จาก 1,870 
ลา้นบาท จากการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีม และอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ในครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 3,628 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 100 ลา้นบาท หรอื 
2.8% จาก 3,528 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2559 เกีย่วเนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร

ดาวเทยีม สทุธกิบัการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 
ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
1/60 

ไตรมาส 
2/59 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

60 
6 เดอืน 

59 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 1,284 1,383 1,253 -7.2% 2.5% 2,667 2,539 5.0% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 488 514 504 -5.1% -3.2% 1,003 1,035 -3.1% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (14) (27) (23) -48.1% -39.1% (42) (46) -8.7% 

รวม 1,758 1,870 1,734 -6.0% 1.4% 3,628 3,528 2.8% 

 * ประกอบดว้ยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารจากโดย ดทีวี ีซดีเีอน็ และซเีอสแอล 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,284 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 31 

ลา้นบาท หรือ 2.5% จาก 1,253 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีม 
ไทยคมแบบทัว่ไป สทุธกิบัการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องจ านวน 1,383 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2560 
ตน้ทนุดังกลา่วมจี านวนลดลง 99 ลา้นบาท หรอื 7.2% จากการลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบ

ทัว่ไป และดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

เมือ่เปรยีบเทยีบครึง่ปีแรกของปี 2560 กับปีทีผ่่านมา บรษัิทมตีน้ทนุฯ เพิม่ขึน้ 128 ลา้นบาท หรอื 5.0% ตามการ

เพิ่มขึน้ของตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป สทุธกิับการลดลงของตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทยีม 

บรอดแบนดไ์ทยคม 4 
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ตน้ทนุการบรกิารดาวเทยีมและ
บรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
1/60 

ไตรมาส 
2/59 

%QoQ %YoY 
6 เดอืน 

60 
6 เดอืน 

59 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 663 670 599 -1.0% 10.7% 1,333 1,173 13.6% 

ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ 621 713 654 -12.9% -5.0% 1,334 1,366 -2.3% 

รวม 1,284 1,383 1,253 -7.2% 2.5% 2,667 2,539 5.0% 

 * ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 

663 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 64 ลา้นบาท หรือ 10.7% จาก 599 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 และเมื่อ

เปรยีบเทยีบงวดหกเดอืน ปี 2560 กับปี 2559 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป เพิม่ขึน้ 160 ลา้น
บาท หรอื 13.6% จาก 1,173 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- ตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัดาวเทยีมไทยคม 8  เชน่คา่เสือ่มราคาและคา่ประกนัภัยดาวเทยีม สทุธกิบั 

- การลดลงของตน้ทนุการด าเนนิงานอืน่ๆ จากการบรหิารตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2560 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป มจี านวนลดลง 7 ลา้นบาท หรอื 

1.0% จาก 670 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากการลดลงของตน้ทนุขายอปุกรณ์ดาวเทยีม ตามรายไดจ้ากการ
ขายอปุกรณ์ทีล่ดลง  

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมาส 2/2560 มีจ านวน

ทัง้ส ิน้ 621 ลา้นบาท ลดลง 33 ลา้นบาท หรือ 5.0% จาก 654 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 และ
เปรียบเทยีบตน้ทุนส าหรับงวดหกเดอืน ตน้ทุนทีเ่กีย่วเนื่องกับดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ลดลง 32 

ลา้นบาท หรอื 2.3% จาก 1,366 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของตน้ทนุคา่ธรรมเนยีมซึง่เป็นสดัสว่นของรายไดจ้ากการใชง้านแบนดว์ธิใหก้ับหน่วยงาน
ของรัฐ ตามการลดลงของปรมิาณการใชง้านแบนดว์ธิโดยรวม  

- การลดลงของตน้ทุนค่าเสือ่มราคา จากการทีม่ีสนิทรัพยท์ีต่ัดค่าเสือ่มราคาหมดแลว้เพิ่มมากขึน้ 
สทุธกิบั 

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการขายอปุกรณ์บรอดแบนดต์ามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้  

- การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุทีเ่กีย่วเนือ่งกับรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลกูคา้รายย่อยในประเทศออสเตรเลยี
ตามรายไดท้ีเ่ตบิโตขึน้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2560 ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในไตรมาส 
2/2560 ลดลง 92 ลา้นบาท หรอื 12.9% จาก 713 ลา้นบาท มสีาเหตจุาก 

- การลดลงของตน้ทนุการขายอปุกรณ์ทีล่ดลงตามยอดขาย 

- การลดลงของตน้ทนุคา่ธรรมเนยีมซึง่เป็นสดัสว่นของรายไดจ้ากการใชง้านแบนดว์ธิใหก้ับหน่วยงาน

ของรัฐ ตามการลดลงของปรมิาณการใชง้านแบนดว์ธิโดยรวม  

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมาส 2/2560  มจี านวนทัง้ส ิน้ 488 ลา้นบาท ลดลง 16 ลา้นบาท หรอื 

3.2% จาก 504 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 มสีาเหตหุลกัจากการลดลงของ 

 ตน้ทนุขายของซดีเีอ็นจ านวน 10 ลา้นบาท หรือ 18.2% ตามยอดขายชดุอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมที่

ลดลง 

 ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารของดทีวีจี านวน 5 ลา้นบาท หรอื 38.5% ตามรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร

ทีล่ดลง สทุธกิบั 

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการของซเีอสแอล ตามการลดลงของธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หนา้

เหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่
สุทธิกับตน้ทุนทีเ่พิ่มขึน้จากธุรกจิการใหบ้ริการดา้นไอซทีี ส่งผลใหต้น้ทุนขายและการใหบ้ริการของ          

ซเีอสเอลลดลง 1 ลา้นบาท หรอื 0.2% 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2560 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ ลดลง 26 ลา้นบาท หรอื 5.1% จาก

จ านวน 514 ลา้นบาท มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของตน้ทุนขายของซดีเีอ็นจ านวน 21 ลา้นบาท หรือ 31.8% ตามการลดลงของรายไดจ้ากการ

ขาย  

 การลดลงของตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารของซเีอสแอลจ านวน 9 ลา้นบาทหรอื 5.0% ตามการลดลงของ

รายไดฯ้ สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุของดทีวีจี านวน 4 ลา้นบาท หรอื 100% จากการการปรับปรุงรายการพเิศษของค่า

ใบอนุญาตในไตรมาส 1/2560 
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ในสว่นของตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ส าหรับงวดหกเดอืนแรกของปี 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,003 ลา้น
บาท ลดลง 32 ลา้นบาท หรือ 3.1% จาก 1,035 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนแรกของปี 2559 มสีาเหตหุลักจากการ

ลดลงของ 

 ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารของซเีอสแอลจ านวน 16 ลา้นบาทหรอื 1.8% จากการลดลงของตน้ทุนจาก

ธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละ
การใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่สทุธกิบัตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้จากธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นไอซที ี

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการของดทีวีจี านวน 12 ลา้นบาท หรือ 49.9% ตามรายไดจ้ากการขายและ

ใหบ้รกิารของทีล่ดลง และ 

 ตน้ทนุขายของซดีเีอ็นจ านวน 4 ลา้นบาท หรอื 3.5% ตามรายไดจ้ากการขาย 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในไตรมาส 2/2560 รวม
ทัง้ส ิน้ 427 ลา้นบาท ลดลง 31 ลา้นบาท หรอื 6.8% จาก 458 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2560 SG&A ในไตรมาส 2/2560 ลดลง 116 ลา้นบาท หรอื 21.4% จาก 543 ลา้น

บาท และส าหรับงวดหกเดอืน บรษัิทม ีSG&A จ านวนทัง้สิน้ 969 ลา้นบาท ลดลง 85 ลา้นบาท หรอื 8.1% จากงวด
หกเดอืนปี 2559 มสีาเหตหุลกัจาก  

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดของธรุกจิดาวเทยีม และอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 การลดลงของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิดาวเทยีม เนื่องจากไดรั้บช าระเงนิจากลกูคา้ทีไ่ดต้ัง้ค่าเผือ่หนี้

สงสยัจะสญูไว ้ 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 2/2560 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั ้งสิน้ 21 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นจากการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีม จากการแข็งคา่ของคา่เงนิบาทตอ่

คา่เงนิเหรยีญสหรัฐฯ 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 104 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2560 เพิม่ขึน้ 31 ลา้นบาท หรอื 42.5% จาก 73 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 2/2559 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูส้ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 จากการเปิดใหบ้รกิารตัง้แตไ่ตรมาส 

3/2559 สทุธกิบั 

 การลดลงของดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืระยะสัน้ จากการทีบ่รษัิทไดท้ยอยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรับทัง้

ธรุกจิดาวเทยีม และแอลทซีเีพือ่ใชใ้นการช าระคา่ตอ่อายุสทิธใินการด าเนนิธรุกจิโทรคมนาคมทัง้หมด 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 

ในไตรมาส 2/2560 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5 

ลา้นบาท หรอื 8.1% จาก 62 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 มสีาเหตหุลกัจาก  

 ผลก าไรจากการด าเนินงานของแอลทซีทีีเ่พิ่มขึน้โดยเฉพาะจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นดาตา้จาก

อนิเทอรเ์น็ตซมิ  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรฯ เพิม่ขึน้ 43 ลา้นบาท หรอื 179.2% จาก 24 ลา้นบาท 

มสีาเหตหุลกัจาก 

 ในไตรมาส 1/2560 มคีา่ใชจ้า่ยภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย ของเงนิปันผลทีรั่บจากแอลทซี ี

 การปรับปรุงรายการพเิศษจากรายไดใ้นระบบเตมิเงนิ ในไตรมาส 1/2560 

บรษัิทมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทใ์นครึง่ปีแรกของปี 2560 ทัง้สิน้ 91 ลา้นบาท 

ลดลง 12 ลา้นบาท หรอื 11.7% จาก 103 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกของปี 2559 มผีลมาจาก 

 คา่ใชจ้า่ยภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ของเงนิปันผลทีรั่บจากแอลทซีใีนไตรมาส 1/2560 ทีเ่พิม่ขึน้ตามเงนิปันผลเมือ่

เปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา ประกอบกับการปรับปรุงรายการพเิศษจากรายไดใ้นระบบเตมิเงนิในไตรมาส 

1/2560 สทุธกิบั 

 ผลก าไรจากการด าเนนิงานของแอลทซีทีีเ่พิม่ขึน้  
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ก าไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรับไตรมาส 2/2560 จ านวนทัง้ส ิน้ 216 ลา้นบาท ลดลง 375 ลา้นบาท

หรอื 63.5% จาก 591 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 โดยสาเหตหุลกัมาจาก 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารของทัง้จากธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ทีล่ดลง 

 ตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกับดาวเทยีมไทยคม 8 

เปรียบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมกี าไรฯ ลดลง 43 ลา้นบาท หรือ 16.6% จาก 259 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจาก 

 การลดลงของรายไดจ้ากดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง ในประเทศออสเตรเลยีและ

ประเทศไทย สทุธกิบั 

 คา่ชดเชยจากการยกเลกิสญัญากอ่นก าหนดของ NBN ซึง่รับรูอ้ยูใ่นรายการรายไดอ้ืน่ 

 การเพิม่ขึน้ของสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธรุกจิโทรศพัท ์

 

4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 31,476 ลา้นบาท ลดลง 1,364 ลา้นบาท หรอื 4.2% จาก 32,840 

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลกัมาจาก 

 คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ

ใน 6 เดอืนแรกของปี 2560 

 การลดลงของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ โดยมสีาเหตหุลักมาจากการยกเลกิสญัญากอ่นก าหนดของ NBN 

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของ เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชั่วคราว จากผลก าไรจากการด าเนินงาน 

สทุธกิบัการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว และการจา่ยเงนิปันผล  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

สนิทรพัย ์ 30 มถินุายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  จ านวน รอ้ยละของ จ านวน รอ้ยละของ 

  (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 9,281 29.5% 9,127 27.8% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 9,029 28.7% 9,347 28.5% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
ด าเนนิการ 

8,202 26.1% 9,205 28.0% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ(ไม่รวมลกูหนี้อืน่) จ านวน 1,907 ลา้นบาท 

คดิเป็น 6.1% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนีบ้คุคลภายนอกและลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีดัสว่น
ของยอดลกูหนี ้95% และ 5% ตามล าดบั  

บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ านวน 347 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 21.7% ของลกูหนี้การคา้ ลดลงจาก ณ สิน้ปี 

2559 ซึง่มจี านวน 252 ลา้นบาท ทัง้นี้ลูกหนี้การคา้ รายไดค้า้งรับ และลูกหนี้อืน่ - สทุธ ิณ สิน้ไตรมาส 2/2560 มี
จ านวนลดลง 304 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยเป็นผลมาจากลกูหนีก้ารคา้ราย NBN  

สภาพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษัิทมอีตัราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมุนเวยีน 2.79 เทา่ เพิม่จาก 2.53 เทา่ ณ สิน้

ปี 2559 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว ซึง่มาจากผลก าไรใน 6 เดอืนแรกของปี 
2560  

 การลดลงของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ จากการช าระเงนิใหก้ับซัพพลายเออร ์สทุธกิบั 

 การลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการบยกเลกิสญัญากอ่นก าหนดของ NBN 
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ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

บรษัิทมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 ทัง้ส ิน้ 9,029 ลา้นบาท ลดลง 318 ลา้นบาท 

หรอื 3.4% จาก 9,347 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลักจากคา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ใน

ครึง่ปีแรกของปี 2560 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 9,571 ลา้นบาท ลดลง 654 ลา้นบาท หรอื 6.4% จาก 10,225
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตุหลักจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรับโครงการดาวเทยีม และการประเมนิ

มลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มื จากการแข็งคา่ของคา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ  

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 18,492 ลา้นบาท ลดลง 429 ลา้นบาท หรือ 2.3% จาก 

18,921 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตุหลักการจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ สทุธกิับก าไรสะสมในครึง่ปีแรกของปี 

2560  

สง่ผลให ้ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษัิทมอีตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.52 เทา่ ลดลงจาก 0.54 ณ สิน้ปี 2559  

งบกระแสเงนิสด 

บริษัทม ีเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน ในครึ่งปีแรกของปี 2560 ทัง้ส ิน้ 2,073 ลา้นบาท ลดลง 1,239 

ลา้นบาท หรอื 37.4% จาก 3,312 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2559 มสีาเหตหุลักจากก าไรจากการด าเนนิงานที่

ลดลง  

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน ในครึง่ปีแรกของปี 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 317 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการ

ลดลงของเงนิลงทนุชัว่คราว และดอกเบีย้รับ 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในครึง่ปีแรกของปี 2560 จ านวน 1,393 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการช าระคนื

เงนิกูย้มืส าหรับส าหรับโครงการดาวเทยีม และการจา่ยเงนิปันผล 

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 ทัง้ส ิน้ 3,681 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ
ทางดา้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอยา่งของค าทีใ่ชใ้นการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”  เป็น
ตน้   แมว้า่ประมาณการดังกลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกล่าว
จะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


