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ไทยคมรำยงำนผลประกอบกำรปี 2560 

ปรบักลยทุธ ์“Transformation to the Digital Era” พลกิโฉมสูย่คุดจิทิลัอยำ่งเต็มรปูแบบ 

นนทบุรี, 1 ก.พ. 2561 - บรษิทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (“THCOM”) ผูใ้หบ้รกิำรดำวเทยีมไทย ก ำหนดกลยุทธ์

ปี 2561 “Transformation to the Digital Era” มุ่งสู่กำรเป็นผูน้ ำธุรกจิดำวเทยีมและดจิทิัลแพลตฟอร์มแห่งเอเชยี เนน้

เติบโตใน 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจดำวเทียม (Core Business), ธุรกิจขำ้งเคียงซึ่งรวมถึงกำรสรำ้งดจิิทัลเทคโนโลยี

แพลตฟอรม์ (Adjacent New Business) และธรุกจิใหม่ๆ ในยคุดจิทิลั (New Business Prototyping) 

พรอ้มกนันี ้บรษัิทฯ ไดแ้จง้ผลประกอบกำรปี 2560 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมทัง้ส ิน้ 6,689 ลำ้นบำท ลดลง 

23% จำก 8,642 ลำ้นบำทในปี 2559 โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรที่

เกีย่วเนื่อง ซึง่เป็นไปตำมสภำวะอตุสำหกรรมบรอดคำสตใ์นประเทศไทยทีม่แีนวโนม้ชะลอตัว และบรษัิทฯ มผีลก ำไรสทุธิ

จำกกำรด ำเนินงำนปกตใินปี 2560 เป็นจ ำนวน 20 ลำ้นบำท ลดลง 99% จำก 1,612 ลำ้นบำทในปี 2559 อย่ำงไรก็ตำม 

บรษัิทฯ มผีลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพยข์องดำวเทยีมทีด่ ำเนินกำรภำยใตส้ัมปทำน รวมทัง้ค่ำควำมนิยมและ

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนของ โอไรออน แซทเทลไลท ์ซสิเทม พีทวีำย จ ำกัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยในประเทศออสเตรเลยี เป็น

มลูคำ่รวม 3,309 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มผีลขำดทนุสทุธใินปี 2560 เป็นจ ำนวน 2,650 ลำ้นบำท ทัง้นี ้แมก้ำรดอ้ยค่ำ

ของสนิทรัพยจ์ะท ำใหก้ ำไรสทุธขิองบรษัิทลดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ แตใ่นอนำคตจะท ำใหค้ำ่เสือ่มรำคำของบรษัิทฯ ลดลงถงึ

ปีละ 868 ลำ้นบำท ตัง้แตปี่ 2561-2564 

นำยไพบูลย ์ภำนุวฒันวงศ ์ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร บมจ.ไทยคม เปิดเผยวำ่ “ผลประกอบกำรในไตรมำสทีผ่่ำนมำ มี

กำรปรับตัวลดลงเมือ่เทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ ซึง่เป็นไปตำมสภำวะของอตุสำหกรรมดำวเทยีมทีม่กีำรชะลอ

ตัวลงต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงไดป้รับกลยุทธ์และกำรด ำเนินงำนเพื่อพลิกโฉมไทยคมสู่ยุคดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

(Transformation to the Digital Era) กำ้วสูบ่ทบำทใหม่แห่งควำมทำ้ทำย โดยยังคงมธีุรกจิดำวเทยีมทีเ่ป็นธุรกจิหลัก 

และเนน้กำรขยำยไปยังธรุกจิตอ่เนือ่งกับดำวเทยีม และเริม่พัฒนำกำรใหบ้รกิำรธรุกจิแพลตฟอรม์เพือ่ปรับตัวเขำ้สูโ่ลกธุรกจิ

ดจิทิัล เช ือ่วำ่กลยุทธเ์หลำ่นี้จะสำมำรถท ำใหไ้ทยคมยังคงยนืหยัดกำรเป็นผูน้ ำธุรกจิดำวเทยีม ควบคูไ่ปกับกำรเป็นผูน้ ำใน

กำรใหบ้รกิำรแฟลตฟอรม์ดจิทิลัในอนำคต” 

นอกจำกนี้ ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครัง้ที ่2/2561 ประชมุเมือ่วันพุธที ่31 มกรำคม 2561 ไดอ้นุมัตใิหเ้สนอต่อที่

ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับงวดตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2561 ถงึวันที ่31 

มกรำคม 2561 ในอัตรำหุน้ละ 1.36 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,491 ลำ้นบำท โดยผลประกอบกำรในงวดดังกล่ำว

บรษัิทไดร้วมประมำณกำรรับรูผ้ลก ำไรหลังจำกหักคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจ ำนวน 1,885 ลำ้นบำท จำกกำรขำย

หุน้ในบรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 250,099,990 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 7.80 บำท ซึง่กำรขำยหุน้ได ้

ด ำเนนิกำรเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่25 มกรำคม 2561 

ในสว่นของกลุม่บรษัิทในเครอื ณ สิน้ปี 2560 บรษิทั ลำว เทเลคอมมวินเิคช ัน่ส ์จ ำกดั (แอลทซี)ี มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทั ้งสิ้น 1,547,291 รำย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลำด

โทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอนัดับหนึง่ คดิเป็น 57% ของตลำดรวม เพิม่ขึน้จำก 53.7% ณ สิน้ปี 2559 โดยรำยไดย้ังคงเพิม่ขึน้

ตอ่เนือ่งโดยเฉพำะจำกรำยไดจ้ำกอนิเทอรเ์น็ตซมิ 

### 

เก ีย่วกบัไทยคม    

บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) ผูใ้หบ้รกิำรดำวเทยีมไทย มภีำรกจิหลกัในกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรสือ่สำรโดยเนน้สรำ้งกำรเขำ้ถงึและกำรใชป้ระโยชนจ์ำก
โครงขำ่ยดำวเทยีมทัง้บรอดคำสตแ์ละบรอดแบนด ์ดว้ยนวตักรรมทีล่ ้ำหนำ้ ควำมเป็นมอือำชพีของทมีงำน บรกิำรทีห่ลำกหลำยครบวงจร และเทคโนโลยี
ทีแ่สดงถงึควำมรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ่ำย จนถงึปัจจุบัน บรษัิทไดจั้ดสง่ดำวเทยีมขึน้สูว่งโคจรแลว้ทัง้สิน้จ ำนวน 8 ดวง โดยมดีำวเทยีมที่
ยังคงใหบ้รกิำรอยูจ่ ำนวน 5 ดวง คอื ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และลำ่สดุคอื ดำวเทยีมไทยคม 8 ซึง่เป็นดำวเทยีมบรอดคำสต ์ใหบ้รกิำรถำ่ยทอด
สญัญำณรำยกำรโทรทศัน ์ครอบคลมุประเทศไทย เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชยีใต ้และแอฟรกิำ อยูใ่นต ำแหน่งวงโคจรหลกั "Hot Bird" ที ่78.5 องศำ
ตะวันออก โดยมจีำนหันเขำ้รับสัญญำณจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ส ำหรับกำรสือ่สำรบรอดแบนด ์ดำวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตำร)์ ซึง่เป็นดำวเทยีมบรอด
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แบนดด์วงแรกของโลก ไดส้นับสนุนโครงขำ่ยกำรสือ่สำรดว้ยปรมิำณชอ่งสญัญำณทีเ่พิม่ขึน้ พืน้ทีใ่หบ้รกิำรทีค่รอบคลมุ รวมถงึนวตักรรมทีม่ศีกัยภำพทำง
ธรุกจิและเทคโนโลยดีำวเทยีมทีโ่ดดเดน่ในระดบัคณุภำพมำตรฐำนโลก ดว้ยแนวคดิ “Connectivity for Sustainability” ไทยคมไดใ้หบ้รกิำรทัง้ภำคธรุกจิ 
ภำครัฐ และตอบไลฟ์สไตลผ์ูบ้รโิภคอยำ่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิำพ นอกจำกควำมรับผดิชอบในกำรใหบ้รกิำรตดิตอ่สือ่สำรในภำวะปกตแิลว้ ไทยคมยังมี
จดุแข็งในกำรเชือ่มตอ่กำรสือ่สำรไดอ้ยำ่งไรร้อยตอ่ เชน่กำรสือ่สำรในภำวะภัยพบิตัหิรอืในพืน้ทีเ่ขำ้ถงึไดย้ำก และทัง้หมดนัน้ ถอืเป็นควำมมุง่มัน่ของไทย
คม ในกำรสรำ้งโอกำส สรำ้งอนำคต สูก่ำรพฒันำอยำ่งยั่งยนื ตำมเป้ำหมำยกำรกำ้วสูค่วำมเป็นผูน้ ำในธรุกจิดำวเทยีมแหง่เอเชยี ทีย่ังคงควำมเป็นพลเมอืง
ดขีองสงัคมไทยตอ่ไป 

บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2534 และจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ภำยใตช้ือ่ “THCOM”  
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