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1. ภำพรวม 

เหตกุำรณส์ ำคญัในปี 2561 

การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยใ์นโครงการดาวเทยีม  

ในปี 2561 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท หรอื ไทยคม) บันทกึการดอ้ยค่าของสนิทรัพยด์าวเทยีม มูลค่า
สุทธริวม 2,253 ลา้นบาท การบันทกึการดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ดาวเทียมในครัง้นี้มีสาเหตุจาก ภาวะอุตสาหกรรม

ดาวเทยีมทีช่ะลอตัวลงเนื่องจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง อกีทัง้การแขง่ขันทีรุ่นแรงในอตุสาหกรรม สง่ผล
ใหร้าคาขายลดลง 

การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยถ์อืเป็นรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด ดังนัน้จงึไม่ไดม้ผีลกระทบตอ่การบรหิารเงนิสดของบรษัิท ซึง่
การรับรูก้ารดอ้ยค่าของสนิทรัพยด์ังกล่าวจะสง่ผลใหค้า่เสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายของบรษัิทลดลงประมาณปีละ 

116 ลา้นบาท  

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 

ในปี 2561 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 6,008 ลา้นบาท ลดลง 10.2% จาก 6,689 ลา้น

บาทในปี 2560 โดยมสีาเหตหุลกัจากราคาขายตอ่หน่วยทีล่ดลงตามแนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมทีช่ะลอตวั รวมถงึการ
ยตุกิารใชง้านของลกูคา้รายใหญใ่นชว่งปี 2560    

บรษัิทรายงานผลก าไรสทุธริวมการบันทกึการดอ้ยค่าของสนิทรัพย ์ส าหรับปี 2561 ที ่230 ลา้นบาท ปรับตัวสงูขึน้

จากปี 2560 ทีร่ายงานผลขาดทนุสทุธทิี ่(2,650) ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการขายหุน้บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ 
จ ากัด (มหาชน) (ซเีอสแอล), การลดลงของคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายหลังการบนัทกึการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์

ดาวเทยีมในปี 2560 และการลดลงของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ทัง้นี้บรษัิทมีก าไรจากการด าเนินงานปกติ
ส าหรับปี 2561 อยูท่ีร่ะดบั 140 ลา้นบาท ปรับตวัสงูขึน้อยา่งมนัียส าคญัจาก 20 ลา้นบาทในปี 2560 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs 

ต่อเนื่องเป็นครัง้ที่ 2 โดย ASEAN CG Scorecard เป็นหลักเกณฑก์ลางในการประเมนิและจัดอันดับการก ากับดูแล
กจิการของบริษัทจดทะเบียน เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานดา้นการก ากับดูแลกจิการของบรษัิทจดทะเบียนในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน อกีทัง้ไทยคมยังไดรั้บการยอมรับจากองคก์รชัน้น าในประเทศ ในฐานะบริษัทที่มีการก ากับดูแล
กจิการทีด่อีย่างตอ่เนื่อง โดยสามารถคงมาตรฐานบรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารก ากบัดแูลกจิการอยู่ในเกณฑ์ CG "ดเีลศิ" 

ระดบัหา้ดาว ตอ่เนือ่งเป็นปีที ่6 

นอกจากนี้บรษัิทยังไดรั้บการจัดอันดบั “หุน้ยั่งยนื” (THSI) ส าหรับปี 2561 ตอ่เนือ่งเป็นปีที ่4 และไดรั้บการรับรองใน
ฐานะแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติอยา่งตอ่เนือ่งเป็นวาระที ่2 ตดิตอ่กนัอกีดว้ย 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

หลังจากการขายหุน้สามัญของ ซเีอสแอล ใหแ้ก่ เอดับเบิล้ยูเอ็น ไดเ้สร็จสมบรูณ์ในเดอืน มกราคม 2561 บรษัิทจงึ

ยตุกิารรับรูส้ว่นแบง่ผลก าไรจาก ซเีอสแอล โดยรายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่สว่นใหญม่าจากการ

ขายกลอ่งรับสญัญาณดาวเทยีม และบรกิารอืน่ๆเป็นหลัก ซึง่ด าเนนิการโดยบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากัด 
(ซดีเีอ็น) และบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ปี 2561 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ไม่รวม 

fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1,488,196 ราย และยังคงมสีว่นแบ่งในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึ่ง 
คดิเป็น 56.1% ของตลาดรวม  

ในเดือน มกราคม 2562 แอลทีซีไดเ้ขา้ท าสัญญาซื้อขายหุน้ จ านวน 500,000 หุน้ หรือคดิเป็น 100% ของหุน้

ทัง้หมดของบรษัิท วมิเปิลคอม จ ากดั ซึง่เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศลาว ภายใตเ้ครือ่งหมาย
การคา้ “BEELINE” จากรัฐบาลลาว โดยการเขา้ซือ้กจิการในครัง้นีเ้ป็นการชว่ยเพิม่โครงขา่ยโทรคมนาคมของแอลทซีี

ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ อกีทัง้ยังชว่ยขยายกลุม่ลกูคา้เป้าหมายโดยเฉพาะในกลุม่ลกูคา้วยัรุ่น 
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3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หนว่ย: ลำ้นบำท จ ำนวน 
เปลีย่นแปลง 
YoY (%) 

 

2561 2560 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6,008 6,689 -10.2% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  4,219 5,291 -20.3% 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรัพย*์ 2,253 3,309 -31.9% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอืน่ 1,517 1,684 -9.9% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน** (1,981) (3,594) - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1,929 2,896 -33.4% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ 
คา่เสือ่มราคา*** 

(52) (699) - 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 119 196 -39.1% 

รายไดอ้ืน่จากการขายหุน้ซเีอสแอล 1,950 - - 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 217 (2,787) - 

  ก าไรส าหรับปีจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 30 326 -90.9% 

  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 247 (2,461) - 

  ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 17 189 -90.9% 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกต*ิ*** 140 20 608.0% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 230 (2,650) -  

   ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) 0.21 (2.42) - 

   ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ – การด าเนนิงานตอ่เนือ่ง (บาท) 0.20 (2.54) - 

*   การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยข์องดาวเทยีม 
**     ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (รวมการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย)์ 

***   ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา = ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน + คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 
**** ก าไรจากการด าเนนิงานปกต ิ= ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่– ก าไรจากการขายหุน้ ซเีอสแอล + ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรัพย ์

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในปี 2561 มจี านวนทัง้ส ิน้ 6,008 ลา้นบาท ลดลง 10.2% จาก 6,689 ลา้น

บาท ในปี 2560 โดยเป็นผลมาจากรายไดท้ีล่ดลงจากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

2561 2560  เปลีย่นแปลง 
YoY (%) 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 5,850 6,475 -9.7% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 229 299 -23.4% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (71) (85) -16.5% 

รวม 6,008 6,689 -10.2% 

* ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารโดย ดทีวี ีและบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั (ซดีเีอน็)                

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2561 ทัง้ส ิน้ 5,850 ลา้นบาท ลดลง 9.7% 
จาก 6,475 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของทัง้รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไป

และดาวเทยีมบรอดแบนด ์
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

2561 2560  
เปลีย่นแปลง 
YoY (%) 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 3,565 3,726 -4.3% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 2,284 2,748 -16.9% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 2,143 2,480 -13.6% 

รายไดจ้ากการขาย 141 269 -47.3% 

รวม 5,850 6,475 -9.7% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง ในปี 2561 มจี านวน 3,565 ลา้นบาท 

ลดลง 4.3% จาก 3,726 ลา้นบาทในปี 2560 แมว้า่ปรมิาณการใชง้านส าหรับดาวเทยีมแบบทั่วไปค่อนขา้ง
คงที ่แตร่าคาขายตอ่หน่วยปรับตวัลดลงตามภาวะอตุสาหกรรมทีช่ะลอตวั 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในปี 2561 มีจ านวน 2,284 ลา้นบาท 

ลดลง 16.9% จาก 2,784 ลา้นบาท ในปี 2560  เนื่องมาจากการยุตกิารใชง้านของลกูคา้รายใหญ่ในชว่งปี 
2560 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปี 2561 ทัง้ส ิน้ 229 ลา้นบาท ลดลง 23.4% จาก 299 ลา้น
บาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดข้อง ซีดีเอ็น จากการขายชุดอุปกรณ์ รับสัญญาณ

ดาวเทยีมตามภาวะอตุสาหกรรมทีม่กีารแขง่ขนัสงูในประเทศกมัพูชา 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมีตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารในปี 2561 ทัง้ส ิน้ 4,237 ลา้นบาท ลดลง 19.9% จาก 5,291 ลา้นบาท ในปี 
2560 จากการลดลงของตน้ทุนจากการใหบ้ริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง และตน้ทุนการใหบ้ริการ

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

2561 2560  
เปลีย่นแปลง 
YoY (%) 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 4,130 5,129 -19.5% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 188 243 -22.6% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (81) (81) 0.0% 

รวม 4,237 5,291 -19.9% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารจากโดย ดทีวี ีและซดีเีอน็ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2561 มจี านวนทัง้ส ิน้ 4,130 ลา้นบาท ลดลง 19.5% จาก 
5,129 ลา้นบาท ในปี 2560 ตามการลดลงของคา่เสือ่มราคาจากการบันทกึการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยด์าวเทยีมในชว่ง

ไตรมาส 4/2560 

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

2561 2560 
เปลีย่นแปลง 
YoY (%) 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 2,430 2,658 -8.6% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 1,700 2,471 -31.2% 

รวม 4,130 5,129 -19.5% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2561 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,430 

ลา้นบาท ลดลง 8.6% จาก 2,658 ลา้นบาทในปี 2560 ตามการลดลงของรายได ้และคา่เสือ่มราคาทีล่ดลง
ลงจากการบนัทกึการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยด์าวเทยีมในชว่งไตรมาส 4/2560 
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 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริการที่เกี่ยวเนื่องในปี 2561 มีจ านวนทัง้ส ิน้ 

1,700 ลา้นบาท ลดลง 31.2% จาก 2,471 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมสีาเหตุหลักจากการลดลงของสว่น
แบง่รายไดใ้หก้ับหน่วยงานของรัฐ ตามการลดลงของปรมิาณการใชง้านแบนดว์ธิโดยรวม และคา่เสือ่มราคา

ทีล่ดลงจากการบนัทกึการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยด์าวเทยีมในชว่งไตรมาส 4/2560 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปี 2561  มจี านวนทัง้ส ิน้ 188 ลา้นบาท ลดลง 22.6% จาก 243 ลา้นบาท 

ในปี 2560 ตามรายไดท้ีล่ดลง 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร, คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์
(SG&A) ในปี 2561 รวมทัง้ส ิน้ 3,770 ลา้นบาท ลดลง 24.5% จาก 4,993 ลา้นบาท ในปี 2560 มสีาเหตุหลักจาก

รายการส าคญัในปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

 การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยด์าวเทยีมสทุธใินปี 2561 จ านวน 2,253 ลา้นบาท เทยีบกับการบันทกึดอ้ยคา่สทุธิ

ของดาวเทยีมและบรษัิทยอ่ยในปี 2560 ทัง้ส ิน้ 3,309 ลา้นบาท 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงาน และคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 

 การลดลงของการตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรับลกูคา้ดาวเทยีม 

 

ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร ไม่รวมผลกระทบของการดอ้ยค่าของสนิทรัพย ์ส าหรับลูกคา้บรอดแบนดร์าย
ใหญ ่มจี านวน 1,517 ลา้นบาท ลดลง 9.9% จากปีกอ่นหนา้ 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิทัง้ส ิน้ 338 ลา้นบาท ในปี 2561 ลดลง 11.6% จาก 382 ลา้นบาท ในปี 2560 มสีาเหตุหลัก
จากการลดลงของดอกเบีย้จากเงนิกูย้มืระยะยาว เนื่องจากการช าระคนืตามก าหนดเวลา ประกอบกับการช าระกอ่นก าหนด

เป็นจ านวนเงนิ 40 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ในไตรมาสที ่3/2560 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในปี 2561 บรษัิทมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 119 ลา้นบาท ลดลง 39.1% 
จาก 196 ลา้นบาท ในปี 2560 แมว้า่รายไดข้องแอลทซีสีงูขึน้ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าเสือ่มราคาจาก

การลงทนุขยายโครงขา่ย และคา่ใชจ้า่ยจากเหตกุารณ์เขือ่นแตกทีป่ระเทศลาว 

ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี าไร (ขาดทุน) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรับปี 2561 จ านวนทัง้ส ิน้ 230 ลา้นบาท ปรับตัวสงูขึน้อย่างมี

นัยส าคัญจากปีกอ่นทีร่ายงานผลขาดทนุที ่(2,650) ลา้นบาท โดยก าไรทีเ่พิม่ขึน้สงู แมว้า่รายไดร้วมจะลดลง เป็นผล
มาจากการขายหุน้บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ากัด (มหาชน) (ซเีอสแอล), การลดลงของค่าเสือ่มราคาและค่าตัด

จ าหน่ายหลังการบันทกึการดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ดาวเทยีมในปี 2560 และการลดลงของค่าใชจ้่ายในการขายและ

บริหาร ทัง้นี้บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานปกตสิ าหรับปี 2561 อยู่ที่ระดับ 140 ลา้นบาท ปรับตัวสูงขึน้อย่างมี
นัยส าคญัจาก 20 ลา้นบาทในปี 2560  

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ปี 2561 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 22,202 ลา้นบาท ลดลง 14.4% จาก 25,939 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2560 มสีาเหตุ
หลกัมาจาก 

 การบนัทกึการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยด์าวเทยีม  

 การลดลงของสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย ซึง่เคยเป็นรายการเงนิลงทนุในซเีอสแอล 

 คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ

ในปี 2560 สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด, และเงนิลงทนุชัว่คราว ซึง่สว่นใหญเ่ป็นเงนิสดไดม้าจาก

การด าเนนิงานและการขายหุน้ซเีอสแอล  
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สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 
สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 
  

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 9,679 43.6% 9,488 36.6% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 4,815 21.7% 7,859 30.3% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 3,007 13.5% 3,987 15.4% 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ปี 2561 บรษัิทมยีอดลูกหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ(ไม่รวมลกูหนี้อืน่) จ านวน 1,536 ลา้นบาท คดิเป็น
สดัสว่น 6.9% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนี้บคุคลภายนอกและลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยมสีดัสว่น

ของยอดลกูหนี ้95% และ 5% ตอ่ลกูหนีก้ารคา้และรายไดค้า้งรับตามล าดบั  

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสนิทรัพย์หมุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน 2.39 เท่า ลดลงจาก 3.22 เท่า ณ สิน้ปี 

2560 มสีาเหตุหลักจากการเพิม่ขึน้ของสว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนด ตามก าหนดการช าระคนืหุน้กูจ้ านวน 
2,275 ลา้นบาทในปี 2019 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2561 ทัง้ส ิน้ 12,523 ลา้นบาท ลดลง 23.9% จาก 16,451 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2560 

มีสาเหตุหลักจากค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และการบันทึกการดอ้ยค่าของสนิทรัพย์

ดาวเทยีมในปี 2561 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีเงินกูย้ืมสุทธิทั ้งสิน้ 7,023 ลา้นบาท ลดลง 5.7% จาก 7,446 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2560 
เนือ่งจากการช าระคนืเงนิกูต้ามก าหนด  

บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ สิน้ปี 2561 ทัง้ส ิน้ 13,137 ลา้นบาท ลดลง 14.0% จาก 15,280 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2560 ซึง่เป็นผลมาจากการจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในไตรมาส 1/2561 

ณ สิน้ปี 2561 บรษัิทมอีตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.53 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 0.49 ณ สิน้ปี 2560  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทม ีเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน ในปี 2561 ทัง้ส ิน้ 1,886 ลา้นบาท ลดลง 36.7% จาก 2,980 ลา้น

บาท ในปี 2560 มสีาเหตหุลกัจากก าไรจากการด าเนนิงานทีล่ดลง  

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุน ในปี 2561 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,207 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิสดไดม้า

จากการขายหุน้ซเีอสแอล 

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในปี 2561 จ านวน (2,223) ลา้นบาท สว่นใหญ่ประกอบดว้ยการช าระ
คนืเงนิกูย้มืระยะยาวและการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ 

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิน้ปี 2561 ทัง้ส ิน้ 2,830 ลา้นบาท และบรษัิทมเีงนิลงทุนชัว่คราว ณ 
สิน้ปี 2561 ทัง้สิน้ 4,227 ลา้นบาท  

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนี้อาจจะมีขอ้มูลบางสว่นที่เกี่ยวกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ

ทางดา้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอย่างของค าทีใ่ชใ้นการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”  เป็นตน้   
แมว้า่ประมาณการดังกล่าวจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกล่าวจะเกดิขึน้
ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


