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1. ภำพรวม 

เหตกุำรณส์ ำคญัในปี 2560 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญช ี

ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2560 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท หรอื ไทยคม) ไดถ้อืปฏบิัตติามมาตรฐานการ
บญัช ีฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง “งบการเงนิเฉพาะกจิการ” ซึง่บรษัิทไดเ้ปลีย่นนโยบายการบัญชใีนการบนัทกึ

เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย การร่วมคา้ และบรษัิทร่วมในงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชว้ธิรีาคาทนุมาเป็นวธิสีว่นได ้
เสยี อย่างไรก็ตามการเปลีย่นนโยบายการบันทกึเงนิลงทนุดังกลา่วไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิรวม โดยรายละเอยีด

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชแีละผลกระทบ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 4 

การเปลีย่นแปลงการบนัทกึเงนิลงทนุในบรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซเีอสแอล) 

ในการประชมุวสิามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวันที ่30 พฤศจกิายน 2560 บรษัิทไดรั้บอนุมัตจิากผูถ้ือหุน้ในการ

ขายหุน้สามัญทัง้หมดที ่บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท ถอือยู่ใน ซเีอสแอล จ านวน 
250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็น 42.07% ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของซเีอสแอล ใหแ้ก่บรษัิท แอดวานซ ์

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (เอดับเบิ้ลยูเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด 
(มหาชน) (เอไอเอส) โดยวธิีการท าค าเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไข ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่า

รายการเทา่กบั 1,951 ลา้นบาท  

ณ สิน้ปี 2560 เงนิลงทุนใน ซเีอสแอล ซึง่จากเดมิเคยถูกบันทกึเป็นเงนิลงทุนในบรษัิทย่อยผ่านทาง ดทีีว ีไดถู้ก
เปลีย่นรูปแบบการน าเสนอเป็นกลุม่สนิทรัพยท์ีย่กเลกิทีถ่อืไวเ้พื่อขาย เนื่องจากเงือ่นไขในการท าค าเสนอซือ้แบบมี

เงือ่นไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามสัญญา Shares Tender Agreement ที่ลงนามระหว่าง ดทีีว ี
กับ เอดับเบิล้ยูเอ็น ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณ์แลว้เมือ่วันที ่1 ธันวาคม 2560 และการขายหุน้ของ ซเีอสแอล ไดเ้สร็จสิน้

สมบรูณ์แลว้ในเดอืนมกราคม 2561 

การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยใ์นโครงการดาวเทยีม และคา่ความนยิมของบรษัิทย่อย 

ในปี 2560 บรษัิทบนัทกึการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยด์งัตอ่ไปนี ้

 การดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ หรือสนิทรัพย์ของดาวเทียมที่

ด าเนินการภายใตส้ัมปทาน มูลค่ารวม 3,196 ลา้นบาท ในชว่งปี 2560 การลดลงของราคาตลาดของการ
ใหบ้รกิารดาวเทยีมจากการแขง่ขันทีรุ่นแรง ประกอบกับการยกเลกิสัญญาของลูกคา้รายใหญ่ทัง้ในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ ส่งผลใหร้ายไดข้องดาวเทียมลดลงอย่างมาก นอกจากนี้การขายบรกิารดาวเทยีม
ใหแ้กล่กูคา้ใหมย่ังคงต า่กวา่เป้าหมาย เนื่องจากความไม่แน่นอนของโครงการดาวเทยีมดวงใหม่ๆ สง่ผลให ้

ลกูคา้ขาดความเชือ่มั่นในความตอ่เนื่องของธรุกจิ 

 การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนของ โอไรออน แซทเทลไลท ์ซสิเทม พีทวีาย จ ากัด 

(โอเอสเอส) ซึง่เป็นบรษัิททีไ่ทยคมถอืหุน้ทัง้หมดผ่านทาง ไอพสีตาร ์ออสเตรเลยี พทีวีาย จ ากดั (ไอพเีอ) 
ทั ้งนี้ ไอพีเอ ลงทุนใน โอเอสเอส มาตัง้แต่ปี 2557 โดยรายไดส้่วนใหญ่ของ โอเอสเอส มาจากการ

ใหบ้รกิาร VSAT ส าหรับธุรกจิเหมอืงแร่และธุรกจิรับเหมากอ่สรา้งในออสเตรเลยีตะวันตก การชะลอตัวของ
เศรษฐกจิออสเตรเลยีสง่ผลใหก้ารเตบิโตของทัง้สองธุรกจิลดลง ซึง่ท าใหร้ายไดข้อง โอเอสเอส ลดลงตาม

ไปดว้ย ดังนัน้บรษัิทจงึบันทกึการดอ้ยคา่ของค่าความนิยมและสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนทัง้หมดของ โอเอสเอส 
เป็นจ านวนรวม 113 ลา้นบาท 

การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยถ์อืเป็นรายการทีม่ใิชเ่งนิสด ดังนัน้จงึมไิดม้ผีลกระทบตอ่การบรหิารเงนิสดของบรษัิท แมว้า่ 

รายการดังกลา่วสง่ผลใหก้ าไรสทุธขิองบรษัิทลดลงอย่างมนัียส าคัญ แตจ่ะท าใหค้า่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายของ
บรษัิทลดลงประมาณปีละ 868 ลา้นบาท ตัง้แตปี่ 2561 จนถงึเดอืนกนัยายนปี 2564 (สิน้สดุสมัปทาน) 

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 

ในปี 2560 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 6,689 ลา้นบาท ลดลง 22.6% จาก 8,642 ลา้น

บาทในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

โดยเฉพาะจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 จากการยกเลกิสัญญาของ
ลูกคา้รายใหญ่ ประกอบกับการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการบนดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งเป็นไปตามภาวะ

อตุสาหกรรมบรอดคาสตใ์นประเทศไทยทีม่แีนวโนม้ชะลอตัว    

เป็นผลใหบ้รษัิทมผีลก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานหลังหักผลกระทบจากการดอ้ยค่าของสนิทรัพย ์ในปี 2560 

จ านวน (3,594) ลา้นบาท ลดลง 330.1% จาก 1,562 ลา้นบาท ในปี 2559 และมกี าไร (ขาดทุน) สทุธ ิเป็นจ านวน 

(2,650) ลา้นบาท หรอืคดิเป็น (2.42) บาทตอ่หุน้ในปี 2560 ลดลง 264.4% จากจ านวน 1,612 ลา้นบาท หรอื 1.47 
บาทตอ่หุน้ในปี 2559 
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2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 บรษัิทไดรั้บการจัดอันดับบรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารก ากับดูแลกจิการอยู่ในเกณฑ“์ดเีลศิ” 

หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 5 ตดิต่อกัน (2556-2560) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมาจากการที่บริษัทได ้
ปฏบิัตติามหลักธรรมาภบิาลในการด าเนนิธรุกจิอย่างถูกตอ้ง ยดึมั่นนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติทกุรูปแบบอย่างครบถว้น

และรอบดา้นของการด าเนนิธรุกจิ  

นอกจากนี้บริษัทยังไดรั้บคัดเลือกใหอ้ยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุน้ยั่งยืน 

ประจ าปี 2560 ตอ่เนื่องเป็นปีที ่3 ตดิตอ่กัน การไดรั้บการคดัเลอืกดังกลา่ว สะทอ้นการเป็นบรษัิททีม่กีารด าเนนิธุรกจิ
อย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความรับผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ตลอดจนสามารถน าประเด็น

ดา้นสิง่แวดลอ้ม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environment Social and Governance : ESG ไปใชเ้ป็นกลไกใน

การพัฒนาธรุกจิสูค่วามยั่งยนืไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ในปี 2560 บรษัิทบันทกึสว่นแบ่งผลก าไรจาก ซเีอสแอล เป็นจ านวน 137 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14.5% จาก 120 ลา้น
บาทในปี 2559 โดยก าไรที่เพิ่มขึน้ เป็นผลมาจากการเตบิโตของธุรกจิการใหบ้รกิารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Internet 

Data Center: IDC) และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูตามคอนโดมเินยีม 

ทัง้นี้ การขายหุน้สามัญของ ซีเอสแอล ใหแ้ก่ เอดับเบิล้ยูเอ็น ไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในเดือนมกราคม 2561 โดย
หลงัจากนัน้บรษัิทจะยตุกิารรับรูส้ว่นแบง่ผลก าไรจาก ซเีอสแอล 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ปี 2560 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ไม่รวม 

fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1,547,291 ราย และยังคงมสีว่นแบ่งในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึ่ง 
คดิเป็น 57.0% ของตลาดรวม เพิม่ขึน้จาก 53.7% ณ สิน้ปี 2559 โดยรายไดย้ังคงเพิม่ขึน้ตอ่เนื่องโดยเฉพาะรายได ้

จากอนิเทอรเ์น็ตซมิ 

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หนว่ย: ลำ้นบำท จ ำนวน 
เปลีย่นแปลง 
YoY (%) 

 

2560 
2559 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6,689 8,642 -22.6% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  5,291 5,568 -5.0% 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรัพย*์ 3,309 - - 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอืน่ 1,684 1,511 11.4% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน** (3,594) 1,562 -330.1% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 2,896 2,759 0.0% 

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

(699) 4,321 -116.2% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 196 198 -1.2% 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง (2,787) 1,492 -286.8% 

  ก าไรส าหรับปีจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 326 291 11.9% 

  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (2,461) 1,783 -238.0% 

  ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 189 171 10.0% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ (2,650) 1,612 -264.4% 

   ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) (2.42) 1.47 -264.4% 

   ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) (2.54) 1.36 -286.7% 

* การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยข์องดาวเทยีมทีด่ าเนนิการภายใตส้มัปทาน รวมทัง้คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนของ  

โอไรออน แซทเทลไลท ์ซสิเทม พทีวีาย จ ากัด 
**  ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (รวมการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย)์ 
*** ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา = ก าไรจากการด าเนนิงาน + คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในปี 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 6,689 ลา้นบาท ลดลง 22.6% จาก 8,642 ลา้น

บาท ในปี 2559 โดยเป็นผลมาจากรายไดท้ีล่ดลงจากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

2560 
2559  

(ปรบัปรงุใหม)่  
%YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 6,475 8,414 -23.0% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 299 310 -3.5% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (85) (82) 3.7% 

รวม 6,689 8,642 -22.6% 

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

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2560 ทัง้ส ิน้ 6,475 ลา้นบาท ลดลง 23.0% 
จาก 8,414 ลา้นบาท ในปี 2559 โดยมสีาเหตหุลักจากการลดลงของทัง้รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไป

และดาวเทยีมบรอดแบนด ์
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

2560 
2559  

(ปรบัปรงุใหม)่ 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 3,726 4,414 -15.6% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 2,748 4,000 -31.3% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 2,480 3,731 -33.5% 

รายไดจ้ากการขาย 269 269 -0.1% 

รวม 6,475 8,414 -23.0% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง ในปี 2560 มจี านวน 3,726 ลา้นบาท 

ลดลง 15.6% จาก 4,414 ลา้นบาทในปี 2559 โดยรวมแลว้ดาวเทยีมแบบทั่วไปมอีัตราการใชง้านแบนดว์ธิ

เพิม่ขึน้จากลกูคา้ใหมใ่นกลุม่ประเทศอนุภูมภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) อยา่งไรก็ตาม 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารมีจ านวนทีล่ดลงเนื่องจากราคาขายต่อหน่วยต ่าลงตามการลดลงของราคาตลาด 

ประกอบกับการลดลงของรายไดจ้ากบริการเสรมิต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ใน

ประเทศไทยทีม่แีนวโนม้ชะลอตวั 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดาวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในปี 2560 มีจ านวน 2,748 ลา้นบาท 

ลดลง 31.3% จาก 4,000 ลา้นบาท ในปี 2559  เนือ่งมาจากการลดลงของ 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในประเทศออสเตรเลยี ไทย และจนี จากการสิน้สดุสัญญาการใหบ้รกิาร
ลกูคา้รายใหญ่ในแต่ละประเทศ ประกอบกับการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในพม่าจากการ

ลดปรมิาณการใชง้านแบนดว์ธิ สทุธกิบั 

- การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากประเทศญีปุ่่ นเนื่องจากปรับตัวเพิม่ขึน้ของราคาขาย และการใชแ้บนดว์ธิ
ทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้อนิโดนเีซยีและไทยตามสญัญาปัจจบุนั 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่ในปี 2560 ทัง้ส ิน้ 299 ลา้นบาท ลดลง 3.5% จาก 310 ลา้น

บาท ในปี 2559 โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของรายไดข้อง ดทีวี ีจากการใหบ้รกิารแพลทฟอรม์ D Channel และ
ยอดขายอปุกรณ์ทีล่ดลง สทุธกิบั การเพิม่ขึน้ของรายไดข้อง ซดีเีอ็น จากการขายชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมีตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารในปี 2560 ทัง้ส ิน้ 5,291 ลา้นบาท ลดลง 5.0% จาก 5,568 ลา้นบาท ในปี 
2559 จากการลดลงของตน้ทุนจากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง สทุธกิับการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการ

ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

2560 
2559  

(ปรบัปรงุใหม)่ 
%YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 5,129 5,419 -5.4% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 243 233 4.3% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (81) (84) -3.6% 

รวม 5,291 5,568 -5.0% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารจากโดย ดทีวี ีและซดีเีอน็ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 5,129 ลา้นบาท ลดลง 5.4% จาก 
5,419 ลา้นบาท ในปี 2559 โดยมสีาเหตุมาจากการลดลงของตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 

สทุธกิบัการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป 

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

2560 
2559  

(ปรบัปรงุใหม)่ 
%YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 2,658 2,529 5.1% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 2,471 2,890 -14.5% 

รวม 5,129 5,419 -5.4% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2560 มีจ านวนทัง้ส ิน้ 2,658 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.1% จาก 2,529 ลา้นบาทในปี 2559 โดยมสีาเหตจุากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัดาวเทยีมไทยคม 8  เชน่คา่เสือ่มราคาและคา่ประกนัภัยดาวเทยีม 

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริการที่เกี่ยวเนื่องในปี 2560 มีจ านวนทัง้ส ิน้ 

2,471 ลา้นบาท ลดลง 14.5% จาก 2,890 ลา้นบาท ในปี 2559 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของตน้ทนุคา่ธรรมเนียมซึง่เป็นสดัสว่นของรายไดจ้ากการใชง้านแบนดว์ธิใหก้บัหน่วยงาน
ของรัฐ ตามการลดลงของปรมิาณการใชง้านแบนดว์ธิโดยรวม  

- การลดลงของตน้ทนุคา่เสือ่มราคา จากการทีม่สีนิทรัพยท์ีต่ดัคา่เสือ่มราคาหมดแลว้เพิม่มากขึน้  

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปี 2560  มจี านวนทัง้ส ิน้ 243 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.3% จาก 233 ลา้นบาท 

ในปี 2559 มสีาเหตุหลักจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุของ ซดีเีอ็น ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ สทุธกิับการลดลงของตน้ทุน
ของ ดทีวี ีตามยอดขายทีล่ดลง ทัง้นี้ ตน้ทุนการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตและสือ่โดยรวมเพิม่ขึน้ ในขณะทีร่ายไดล้ดลง 

เนื่องมาจากการลดลงของอัตราก าไรขัน้ตน้ของ ซดีเีอ็น เนื่องจากกจิกรรมสง่เสรมิการขายในปี 2560 รวมทัง้การ
เพิม่ขึน้ของตน้ทนุแบนดว์ธิ 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในปี 2560 รวมทัง้ส ิน้ 4,993 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 230.4% จาก 1,511 ลา้นบาท ในปี 2559 มสีาเหตหุลกัจากรายการส าคัญในปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

 การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยข์องดาวเทยีมทีด่ าเนนิการภายใตส้มัปทาน จ านวน 3,196 ลา้นบาท 

 การดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนของ โอเอสเอส จ านวน 113 ลา้นบาท 

 การตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูคา้บรอดแบนดร์ายหนึง่ จ านวน 352 ลา้นบาท 

สทุธกิบั 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงาน และคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 

ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร สุทธจิากผลกระทบของการดอ้ยค่าของสนิทรัพย ์และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ส าหรับลกูคา้บรอดแบนดร์ายใหญ ่มจี านวน 1,332 ลา้นบาท ลดลง 11.8% จากปีกอ่นหนา้ 
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ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในปี 2560 บรษัิทมกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้ส ิน้ 152 ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาก

การประเมนิมูลคา่ใหม่ในรายการเงนิกูย้มืส าหรับโครงการดาวเทยีม จากการแข็งคา่ของคา่เงนิบาทต่อค่าเงนิเหรยีญ

สหรัฐฯ 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 382 ลา้นบาท ในปี 2560 เพิม่ขึน้ 13.3% จาก 338 ลา้นบาท ในปี 2559 มสีาเหตหุลัก
จาก 

 การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้จ่ายในโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 สทุธกิบั 

 การลดลงของดอกเบีย้จากเงนิกูย้มืระยะสัน้ ซึง่บรษัิทช าระคนืแลว้ทัง้หมดในปี 2559 

 การลดลงของดอกเบีย้จากเงนิกูย้มืระยะยาว เนื่องจากมกีารช าระคนืตามก าหนดเวลา ประกอบกับการช าระกอ่น

ก าหนดเป็นจ านวนเงนิ 40 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ในไตรมาสที ่3 ปี 2560 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในปี 2560 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธรุกจิโทรศพัทท์ัง้ส ิน้ 196 ลา้นบาท ลดลง 1.2% จาก 

198 ลา้นบาท ในปี 2559 มสีาเหตหุลกัจาก  

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ของเงนิปันผลทีรั่บจากแอลทซีใีนปี 2560 ทีเ่พิม่ขึน้ตามเงนิปันผลเมือ่เปรยีบเทยีบกับ

ปีทีผ่า่นมา สทุธกิบั 

 ผลก าไรจากการด าเนนิงานของแอลทซีทีีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะจากรายไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตซมิ 

ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรับปี 2560 จ านวนทัง้ส ิน้ (2,650) ลา้นบาท ลดลง 264.4% 

จาก 1,612 ลา้นบาท ในปี 2559 โดยก าไรทีล่ดลงอยา่งมนัียส าคัญเป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ดาวเทยีม ประกอบกับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรัพย ์รวมทัง้การตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญูของลูกคา้บรอด
แบนดร์ายใหญ ่และตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ของดาวเทยีมไทยคม 8  

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 25,939 ลา้นบาท ลดลง 21.0% จาก 32,840 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตุ
หลกัมาจาก 

 การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ และคา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนของ โอเอสเอส  

 การลดลงของเงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว จากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวกอ่น

ก าหนด และการจา่ยเงนิปันผล สทุธกิบัผลก าไรจากการด าเนนิงาน  

 คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ

ในปี 2560 

 การลดลงของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับ

ลกูคา้บรอดแบนดร์ายหนึง่  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 
สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 
  

30 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2559 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 9,425 36.3% 9,127 27.8% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 7,859 30.3% 9,437 28.5% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 3,987 15.4% 9,205 28.0% 
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ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทมยีอดลูกหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิ(ไม่รวมลกูหนี้อืน่) จ านวน 1,519 ลา้นบาท คดิเป็น

สดัสว่น 5.9% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนี้บคุคลภายนอกและลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยมสีดัสว่น

ของยอดลกูหนี ้95% และ 5% ตามล าดบั  

บรษัิทมกีารตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวน 754 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่น 42.8% ของลกูหนี้การคา้ เพิม่ขึน้จาก 

ณ สิน้ปี 2559 ซึง่มจี านวน 352 ลา้นบาท หรือคดิเป็นสัดสว่น 19.4% โดยสาเหตุหลักมาจากตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะ
สญูส าหรับลกูคา้บรอดแบนดร์ายหนึง่ 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทมอีัตราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี้สนิหมุนเวยีน 3.22 เท่า เพิม่จาก 2.53 เท่า ณ สิน้ปี 2559 

มสีาเหตหุลกัจาก 

 การบันทึกรายการสนิทรัพย์หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พื่อขาย ส าหรับเงนิลงทุนใน ซีเอสแอล ณ สิน้ปี 2560 เป็น

จ านวน 1,837 ลา้นบาท  

 การลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวทีค่รบก าหนดช าระใน 1 ปี จากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวก่อนก าหนดในปี 

2560 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(PPE) ณ สิน้ปี 2560 ทัง้ส ิน้ 7,859 ลา้นบาท ลดลง 15.9% จาก 9,347 ลา้น

บาท ณ สิน้ปี 2559 มสีาเหตหุลกัจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ในปี 2560 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ไดแ้ก่ สนิทรัพยข์องดาวเทยีมทีด่ าเนินการภายใตส้ัญญา

สมัปทาน คอื ดาวเทยีมไทยคม 4 ดาวเทยีมไทยคม 5 และดาวเทยีมไทยคม 6 โดย ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทมสีนิทรัพย์
ไม่มตีัวตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการจ านวน 3,987 ลา้นบาท ลดลง 56.7% เมือ่เทยีบกับ 9,205 ลา้นบาท 

ณ สิน้ปี 2559 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ จ านวนรวม 3,196 ลา้นบาท 

 คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนในปี 2560 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสุทธทิัง้ส ิน้ 7,446 ลา้นบาท ลดลง 27.2% จาก 10,225 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 มี

สาเหตุหลักจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวกอ่นก าหนดจ านวน 40 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ประกอบกับการช าระคนืเงนิกู ้
ตามก าหนดและการประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มื จากการแข็งคา่ของคา่เงนิบาทตอ่คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ  

บรษัิทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ สิน้ปี 2560 ทัง้ส ิน้ 15,280 ลา้นบาท ลดลง 19.2% จาก 18,921 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 
2559 มสีาเหตหุลกัจากผลขาดทนุสทุธ ิประกอบกบัการจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในปี 2560 

สง่ผลให ้ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทมอีตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.49 เทา่ ลดลงจาก 0.54 ณ สิน้ปี 2559  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทม ีเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน ในปี 2560 ทัง้ส ิน้ 2,980 ลา้นบาท ลดลง 36.7% จาก 4,711 ลา้น

บาท ในปี 2559 มสีาเหตหุลกัจากก าไรจากการด าเนนิงานทีล่ดลง  

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุน ในปี 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ (46) ลา้นบาท สว่นใหญ่มาเป็นผลจากการ

ลงทนุในสนิทรัพย ์สทุธกิบัดอกเบีย้รับ 

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในปี 2560 จ านวน (3,327) ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการช าระคนืเงนิ

กูย้มืและดอกเบีย้ รวมไปถงึการจา่ยเงนิปันผล 

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สิน้ปี 2560 ทัง้ส ิน้ 1,961 ลา้นบาท 

 

 

 

ในเอกสารชดุนี้อาจจะมีขอ้มูลบางสว่นที่เกี่ยวกับการประมาณการถงึเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในอนาคต (ไม่วา่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการ

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


