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1. ภำพรวม 

กำรเปลีย่นแปลงของนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 

ในปี 2558 บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท หรอื ไทยคม) มกีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชทีีส่ ำคัญใน

เรื่องกำรรับรูแ้ละบันทกึเงนิลงทุนใน บริษัท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกัด (มหำชน) (ซเีอสแอล) และ Shenington 
Investment Pte Limited (เชน) โดยในปี 2557 บรษัิทบันทกึเงนิลงทนุของ ซเีอสแอล ตำมวธิสีว่นไดเ้สยี และ

บันทกึเงนิลงทุนของ เชน ตำมวธิีเงินลงทุนในบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำมในปี 2558 กลุ่มบริษัทไดถ้ือปฏิบัตติำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ ท ำใหม้ีกำรปรับปรุงกำรบันทกึเงนิลงทุนของ ซเีอสแอล 

ตำมวธิเีงนิลงทนุในบรษัิทย่อย และบันทกึเงนิลงทนุของ เชน ตำมวธิสีว่นไดเ้สยี โดยในกำรเปิดเผยงบกำรเงนิของ

กลุม่บรษัิทส ำหรับปี 2558 ไดแ้สดงกำรเปรยีบเทยีบนโยบำยกำรบญัชทีีป่รับปรุงใหมข่องปี 2557 เรยีบรอ้ยแลว้ 

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 

ในปี 2558 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมทัง้ส ิน้ 12,453 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 560 ลำ้นบำท หรือ 
4.7% จำก 11,893 ลำ้นบำทในปี 2557 โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม ใน

สว่นของดำวเทยีมแบบทั่วไป โดยเฉพำะดำวเทยีมไทยคม 7 ซึง่เริม่ใหบ้รกิำรในไตรมำส 4 ของปี 2557 และมอีัตรำ

กำรใชง้ำนทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง จนสำมำรถขำยชอ่งสญัญำณดำวเทยีมไดเ้ต็ม 100% ในไตรมำส 4 ของปี 2558  

ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเตอรเ์น็ตและสือ่ ในปี 2558 เพิม่ขึน้จำกปี 2557 เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยชดุ

อปุกรณ์รับสัญญำณดำวเทยีมของบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ำกัด (ซดีเีอ็น) ทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึกำรเตบิโต
ของรำยไดจ้ำกธรุกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นไอซทีขีองซเีอสแอล 

ในสว่นของธุรกจิบรกิำรโทรศัพทใ์นสำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำวของ บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์
จ ำกัด (แอลทซี)ี ซึง่บรษัิทบันทกึเงนิลงทุนโดยวธิสีว่นไดเ้สยีใน เชน ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของแอลทซีนัีน้ ในปี 2558 

บรษัิทรับรูส้ว่นแบง่ก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุตำมสดัสว่นจ ำนวนรวม 194 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 40 ลำ้นบำท หรอื 26.0% 

จำก 154 ลำ้นบำทในปี 2557 โดยผลก ำไรทีเ่พิ่มขึน้เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของ
ผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นที ่จำก 46.93% ณ สิน้ปี 2557 เป็น 51.98% ณ สิน้ปี 2558 ซึง่ปัจจุบันแอลทซียีังคง

ครองควำมเป็นที ่1 ในสว่นแบง่กำรตลำดโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องสำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว นอกจำกนี้ ใน
ปี 2558 แอลทซีไีดรั้บกำรตอ่อำยุสทิธใินกำรด ำเนนิธุรกจิโทรคมนำคมในสำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำวไป

อกี 25 ปี ตัง้แตปี่ 2565 ถงึปี 2589 จำกเดมิทีจ่ะสิน้สดุอำยุลงในปี 2564 โดยกำรตอ่อำยุสทิธดิังกลำ่ว จะเป็น

ประโยชนต์อ่กำรด ำเนนิธรุกจิและกำรเตบิโตตอ่ไปในอนำคตของ แอลทซี ี

บรษัิทมกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ในปี 2558 จ ำนวน 2,122 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 521 ลำ้นบำท หรอื 32.5% 

จำก 1,601 ลำ้นบำทในปี 2557 เป็นผลจำกรำยไดข้องบรษัิททีเ่ตบิโตขึน้ ในขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรมี
จ ำนวนลดลงจำกกำรทีปี่ 2557 บรษัิทมกีำรบันทกึผลขำดทุนขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ควำมนิยมของธุรกจิสมุดหนำ้

เหลอืงจ ำนวน 550 ลำ้นบำท ในปี 2558 บรษัิทมผีลขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นสทุธหิลังหักภำษีจ ำนวน 552 ลำ้น
บำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรประเมินมูลค่ำใหม่ในรำยกำรเงินกูย้ืมส ำหรับโครงกำรดำวเทียมไทยคม 6 และ 

ไทยคม 8 รวมทัง้เงนิกูย้มืที ่เชน กูย้มืเพือ่กำรสนับสนุนกำรตอ่อำยุสทิธใินกำรด ำเนนิธุรกจิโทรคมนำคมของแอลทซี ี

อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทมกีำรบรหิำรรำยรับจำกรำยไดอ้ืน่ๆ โดยผลขำดทนุดังกลำ่วถูกชดเชยดว้ยผลก ำไรจำกกำรขำยเงนิ
ลงทนุจำกกำรขำยหุน้สำมัญของบรษัิท ซนิเนอรโ์ทน คอมมวินเิคชัน่ คอรป์อเรชัน่ (ซนิเนอรโ์ทน) ทัง้นี้ หำกพจิำรณำ

ก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนปกตขิองบรษัิท โดยไมร่วมสว่นของก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น  ก ำไรจำกกำร
ขำยเงนิลงทุน และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำควำมนิยมของธุรกจิสือ่โฆษณำผ่ำนสมุดโทรศัพทห์นำ้เหลอืง ในปี 

2558 บริษัทมีก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกตเิป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 2,396 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 598 ลำ้นบำท หรือ 

33.3% จำก 1,798 ลำ้นบำทในปี 2557 

รำยกำรทีส่ ำคญัอืน่ๆ 

ในปี 2558 บรษัิทมกีำรรับรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนของบรษัิทย่อยแห่งหนึง่ คอื บรษัิท ไอพีสตำร ์
ออสเตรเลยี พทีวีำย จ ำกดั (ไอพเีอ) ผูใ้หบ้รกิำรขำยสญัญำณบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตในประเทศออสเตรเลยี ไอพเีอ 

ไดรั้บกำรจัดตัง้เมือ่ปี 2546 และถอืหุน้ทัง้หมดโดยบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ของไทยคม จนกระทั่งในปี 2555 บรษัิทไดท้ ำ

กำรปรับโครงสรำ้งภำยในโดยกำรเขำ้ซือ้กจิกำรของไอพเีอเขำ้มำถอืหุน้ภำยใตไ้ทยคมโดยตรงดว้ยเงนิลงทนุจ ำนวน 
971 ลำ้นบำท โดยตัง้แต่ปี 2555 จนถงึปัจจุบัน บรษัิทไดรั้บเงนิปันผลจำกกำรด ำเนนิงำนของไอพีเอเป็นจ ำนวนรวม

แลว้ทัง้ส ิน้ 25 ลำ้นดอลลำ่รอ์อสเตรเลยี หรอืประมำณ 650 ลำ้นบำท  

รำยไดห้ลักของไอพีเอมำจำกกำรใหบ้ริกำรกับโครงข่ำยบรอดแบนดแ์ห่งชำตขิองประเทศออสเตรเลยี  (National 

Broadband Network: NBN) ซึง่สญัญำกำรใหบ้รกิำรจะสิน้สดุลงในเดอืนกันยำยนปี 2560 โดยไอพเีอวำงแผนจะหำ
รำยไดท้ดแทนจำกกำรขำยสัญญำณบรอดแบนดอ์นิเทอร์เน็ตใหแ้ก่ลูกคำ้ในกลุ่มอืน่ เชน่ ลูกคำ้องคก์รภำคเอกชน 

รวมถึงลูกคำ้รำยย่อยอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจำกสภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมหลักในประเทศ

ออสเตรเลยี พบวำ่ธุรกจิเหมอืงแร่และธุรกจิกอ่สรำ้งมแีนวโนม้กำรเตบิโตทีช่ะลอตัวลง ซึง่ผูป้ระกอบกำรในธุรกจิทัง้
สองดังกล่ำวเป็นลูกคำ้ภำคเอกชนซึง่เป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของไอพีเอ จงึท ำใหเ้กดิควำมไม่แน่นอนว่ำ รำยได ้
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ทดแทนทีบ่รษัิทคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกคำ้กลุ่มนี้เพื่อชดเชยกับรำยไดจ้ำก NBN ทีอ่ำจจะตอ้งหำยไป จะเพียงพอ

หรอืไมเ่มือ่สญัญำไดส้ ิน้สดุลง  

ดังนัน้ บรษัิทจงึใชห้ลักควำมระมัดระวังในกำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทนุ และรับรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ

ของคำ่เงนิลงทนุของไอพเีอเป็นจ ำนวนทัง้ส ิน้ 454 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรรับรูใ้นงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึง่สง่ผลให ้
ก ำไรสทุธเิฉพำะกจิกำรในปี 2558 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 794 ลำ้นบำท ลดลง 224 ลำ้นบำท หรอื 22.0% จำก 1,018 ลำ้น

บำทในปี 2557 กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทนุดังกลำ่วมไิดส้ง่ผลกระทบตอ่งบกำรเงนิรวมของบรษัิท และเป็นคำ่ใชจ้่ำยที่
ไมใ่ชเ่งนิสด จงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภำพคลอ่งของบรษัิทแตอ่ยำ่งใด  

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิำรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดำวเทยีม 

วันที ่17 พฤศจกิำยน 2558 สถำบันกรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ไดร้่วมกับ 6 องคก์รเอกชนชัน้น ำ ไดแ้ก่ ตลำด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย 

สมำคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย และสภำธุรกจิตลำดทนุไทย จัดงำนมอบประกำศเกยีรตคิณุคณะกรรมกำรแห่งปี 2558 

ใหแ้กค่ณะกรรมกำรของบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรของบรษัิทไดรั้บ
รำงวัล “คณะกรรมกำรแห่งปี-ดเีดน่” (Board of the Year) ตดิตอ่กันเป็นครัง้ที ่3 สง่ผลใหบ้รษัิทไดรั้บกำรประกำศ

เกยีรตคิณุพเิศษส ำหรับ “คณะกรรมกำรบรษัิททีม่ผีลงำนดตี่อเนื่อง”  นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท
ไดรั้บกำรประกำศใหเ้ป็น “คณะกรรมกำรตรวจสอบแหง่ปี” โดยรำงวลัทีไ่ดรั้บจำกองคก์รชัน้น ำเหลำ่นี้ลว้นแสดงใหเ้ห็น

วำ่พันธกจิของกรรมกำรในกำรขับเคลือ่นดำ้นธรรมภบิำลนัน้ประสบควำมส ำเร็จและเป็นกำรสรำ้งควำมเชือ่มั่นใหก้ับผู ้
ถอืหุน้และนักลงทนุของบรษัิท 

เมือ่วันที ่19 พฤศจกิำยน 2558 บรษัิทประสบควำมส ำเร็จจำกกำรขำยชอ่งสญัญำณบนดำวเทยีมไทยคม 7 ไดค้รบ 

100% หลังจำกขำยช่องสัญญำณดำวเทยีมใหแ้ก่ บรษัิท แกรนท ์อนิเวสเทรด จ ำกัด ซึง่เป็นบริษัทในเครือของ 
บรษัิท ฮนิดูจำ เวนเจอร์ส จ ำกัด เพือ่ใชใ้นกำรใหบ้รกิำรเคเบลิทวีดีจิติอลผ่ำนระบบเทคโนโลย ีHeadend-In-The-

Sky (HITS) ซึง่เป็นระบบทีจ่ะชว่ยสง่สัญญำณเพือ่เปลีย่นผ่ำนไปสูร่ะบบดจิติอลอย่ำงรำบรื่น และยังเป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกใหล้กูคำ้สำมำรถเลอืกชอ่งรำยกำรบนดำวเทยีม ซึง่ใหบ้รกิำรไดค้รอบคลมุประเทศอนิเดยี 

นอกจำกนี้ บรษัิทมแีผนทีจ่ะจัดสรำ้งดำวเทยีมบรอดแบนดด์วงใหม่ ไดแ้กด่ำวเทยีมไทยคม 9 เพื่อตอบสนองควำม

ตอ้งกำรกำรใชช้อ่งสัญญำณของลูกคำ้ในประเทศตำ่งๆ ทีด่ำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ไม่สำมำรถใหบ้รกิำรได ้
อยำ่งเพยีงพอ ซึง่ปัจจบุนัขัน้ตอนกำรขอใบอนุญำตดำวเทยีมไทยคม 9 จำกหน่วยงำนของรัฐบำลทีเ่กีย่วขอ้ง ก็เป็นไป

ตำมแผนทีไ่ดว้ำงไว ้และบรษัิทอยู่ในขัน้ตอนกำรพจิำรณำจัดหำผูส้รำ้งดำวเทยีมส ำหรับโครงกำรก่อสรำ้งดำวเทยีม 
ไทยคม 9 ดงักลำ่ว 

ธุรกจิบรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ซดีเีอ็น หนึง่ในบรษัิทยอ่ยของบรษัิท มกีำรเตบิโตของยอดขำยชดุอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีมในประเทศกัมพูชำใน

ปี 2558 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรท ำกำรตลำดและโปรโมชัน่ควบคูก่ันอย่ำงตอ่เนื่อง และกำรพัฒนำชอ่งทำงกำรกระจำย

สนิคำ้และทมีตดิตัง้ไปยังแตล่ะจังหวดั 

ธรุกจิไอซทียัีงคงมกีำรเตบิโตอยำ่งตอ่เนือ่งในกลุม่สนิคำ้หลัก ไดแ้ก ่กำรใหบ้รกิำรเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผ่ำนสำยวงจร

เชำ่ (Leased Line) กำรใหบ้รกิำรดำ้นศนูยข์อ้มูลอนิเทอรเ์น็ต (Internet Data Center: IDC) และ กำรใหบ้รกิำร
โซลูชั่นดำ้นไอซทีแีละบริกำรดำ้นคลำวดค์อมพิวติง้  ในส่วนของธุรกจิสือ่โฆษณำผ่ำนสมุดโทรศัพทห์นำ้เหลอืง 

บรษัิท เทเลอนิโฟ มเีดยี จ ำกัด (มหำชน) (ทเีอ็มซ)ี ใหค้วำมส ำคัญกับกำรมุ่งเนน้กำรจัดพมิพแ์ละแจกจ่ำยสิง่พมิพ์

โฆษณำใหม่ๆแบบเจำะเฉพำะกลุม่มำกขึน้ อำทเิชน่ “อร่อย”, “Factory Guide”, “Machine Parts & Hardware 
Tools”, “Builder & Construction Guide” เป็นตน้ เพือ่ชดเชยรำยไดจ้ำกกำรขำยโฆษณำในสมุดโทรศัพทห์นำ้

เหลอืงหลักทีล่ดลง โดยสือ่สิง่พิมพ์ดังกล่ำวไดรั้บกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี เนื่องจำกสำมำรถเขำ้ถงึกลุ่มเป้ำหมำยที่
เฉพำะเจำะจงมำกขึน้ 

ธุรกจิบรกิำรโทรศพัท ์

แอลทซี ีมีผลประกอบกำรและฐำนลูกคำ้เตบิโตขึน้อย่ำงกำ้วกระโดดทัง้ในส่วนของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและ
จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำร ซึง่เป็นผลจำกกำรพัฒนำคณุภำพกำรใหบ้รกิำรและเครอืขำ่ย กำรเสนอดำตำ้แพคเกจทีห่ลำกหลำย

และครอบคลมุทกุกลุม่ลกูคำ้ รวมถงึกำรท ำกำรตลำดและกำรจัดกจิกรรมสง่เสรมิกำรขำยอย่ำงตอ่เนื่อง โดย ณ สิน้ปี 
2558 แอลทซีมีสีว่นแบ่งในตลำดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึ่ง คดิเป็น 51.98% ของตลำดรวม เพิม่ขึน้จำก 

46.93% ณ ปี 2557 โดยมจี ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรโทรศัพทใ์นระบบรวมทัง้ส ิน้ประมำณ 1,947,996 รำย เพิม่ขึน้จำก 
1,712,506 รำย ณ สิน้ปี 2557 
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3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

  ลำ้นบำท จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

  2558 
 

2557 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

YoY 

  (%) 

  รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 12,453 11,893 4.7% 

  ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  7,354 7,041 4.4% 

  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 2,118 2,854 -25.8% 

  ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน* 2,981 1,998 49.2% 

  ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนกอ่นดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ** 5,758 5,110 12.7% 

  สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 194 154 26.0% 

  ก ำไรส ำหรับงวด 2,305 1,514 52.2% 

    ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 183 (87) -310.3% 

    ก ำไรสทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 2,122 1,601 32.5% 

  ก ำไรสทุธ ิตอ่หุน้ (บำท) 1.94 1.46 32.9% 

  รำยกำรอืน่ๆ*** (274) (197) 39.1% 

  ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกต*ิ** 2,396 1,798 33.3% 

  ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกตติอ่หุน้ (บำท) 2.19 1.64 33.3% 

            *   ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน = รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร – ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร – คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

            **   ก ำไรกอ่นหักดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ ค่ำเสือ่มรำคำ = ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน + คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
            *** ก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิ= ก ำไรสทุธซิ ึง่ไมร่วมผลกระทบจำกรำยกำรอืน่ๆ ซึง่ไดแ้ก ่ผลขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่น  

                  ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ควำมนยิม และก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุ (ตัวเลขรำยกำรอืน่ๆดังกลำ่วเป็นตัวเลขสทุธหิลังภำษี) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในปี 2558 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 12,453 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 560 ลำ้นบำท หรือ 
4.7% จำก 11,893 ลำ้นบำทในปี 2557 จำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของทัง้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม และกำร

ใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 2558 
 

2557 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

%YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง 9,258 8,783 5.4% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 3,272 3,230 1.3% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (77) (120) -35.8% 

รวม 12,453 11,893 4.7% 

        *  ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรโดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกดั (ดทีวี)ี บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ำกดั  

           (ซดีเีอน็) และบรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกดั (มหำชน) (ซเีอสแอล) 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2558 
 

2557 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

%YoY 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 5,031 4,472 12.5% 

  ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  4,227 4,311 -1.9% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 3,910 3,920 -0.3% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 317 391 -18.9% 

รวม 9,258 8,783 5.4% 

       * ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และดำวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหำมำเป็นกำรชัว่ครำวกอ่นกำรสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ข ึน้สูว่งโคจร 
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บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2558 ทัง้สิน้ 9,258 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 475 ลำ้น

บำท หรือ 5.4% จำก 8,783 ลำ้นบำทในปีทีผ่่ำนมำ จำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไป มรีำยละเอยีด
ดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไป ในปี 2558 มจี ำนวน 5,031 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 559 ลำ้นบำท 

หรอื 12.5% จำก 4,472 ลำ้นบำทในปี 2557 มสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมตำมกำรเตบิโตของธุรกิจ 

บรอดคำสต ์โดยจ ำนวนชอ่งรำยกำรโทรทัศน์บนดำวเทยีม ณ ต ำแหน่ง 78.5 องศำตะวันออก ณ 
สิน้ปี 2558 มจี ำนวน 792 ชอ่งรำยกำร (666 ชอ่งรำยกำรประเภทควำมคมชดัปกต ิและ 126 ชอ่ง

รำยกำรประเภทควำมคมชัดสูง) เพิ่มขึน้จำก 702 ช่องรำยกำร (592 ช่องรำยกำรประเภทควำม

คมชัดปกต ิและ 110 ช่องรำยกำรประเภทควำมคมชัดสูง) ณ สิน้ปี 2557 ประกอบกับกำรเปิด
ใหบ้ริกำรดำวเทยีมไทยคม 7 ตัง้แต่ไตรมำส 4/2557 ซึง่บริษัทประสบควำมส ำเร็จในกำรขำย

ชอ่งสญัญำณเต็มดวงแลว้ในไตรมำส 4/2558 

- กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมไทยคม 6 จำกบรกิำรเสรมิตำ่งๆ ประกอบกับ กำรเพิม่ขึน้ของ

รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทยีมโดยเฉพำะในประเทศเมยีน

มำในไตรมำส 1/2558 ทีผ่ำ่นมำ 

 รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในปี 2558 มจี ำนวน 4,227 ลำ้นบำท ลดลง 84 ลำ้นบำท หรือ 

1.9% จำก 4,311 ลำ้นบำทในปี 2557 เนือ่งจำก 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในปี 2558 ทีล่ดลง 10 ลำ้นบำท หรอื 0.3% จำก 3,920 ลำ้นบำท ในปีที่
ผ่ำนมำ มสีำเหตุหลักจำกรำยไดท้ีล่ดลงในประเทศออสเตรเลยีและญีปุ่่ นจำกผลกระทบจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นของสกุลเงนิเหรียญออสเตรเลยีและสกุลเงนิเยนมีกำรอ่อนค่ำเมื่อเทยีบกับสกุลเงนิ
เหรยีญสหรัฐ สทุธกิบักำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรแบนดว์ธิในประเทศมำเลเซยี อนิเดยี 

และเมียนมำ ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2558 ปริมำณกำรใชแ้บนดว์ธิโดยรวมของดำวเทยีมบรอดแบนด ์

ไทยคม 4 ยังคงเพิม่ขึน้จำก 57.0% ณ สิน้ปี 2557 เป็น 57.5%  

- รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2558 ทีล่ดลง 74 ลำ้นบำท หรอื 18.9% จำก 391 ลำ้นบำท มสีำเหตุ

หลกักำรลดลงของรำยไดจ้ำกขำยและตดิตัง้อปุกรณ์ ซึง่ยอดขำยจะขึน้อยู่กับโครงกำรของลกูคำ้ใน
ประเทศตำ่งๆ ในแตล่ะปี และในสว่นของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ผูใ้ชป้ลำยทำง (UT) ในปี 

2558 มรีำยไดเ้พิม่ขึน้จำกยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศออสเตรเลยีและญีปุ่่ น สทุธกิับยอดขำยที่

ลดลงในประเทศอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตำมกลยทุธ ์Open Access Platform (OAP) ของบรษัิท  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปี 2558 รวมทัง้ส ิน้ 3,272 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 42 ลำ้น
บำท หรอื 1.3% จำก 3,230 ลำ้นบำท ในปี 2557 โดยมสีำเหตหุลกัจำก 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยของซดีเีอ็นทีเ่พิม่ขึน้จ ำนวน 163 ลำ้นบำท หรอื 131.3% จำกยอดขำยชดุอุปกรณ์รับ

สญัญำณดำวเทยีม  

 รำยไดจ้ำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นไอซทีขีองซเีอสแอลทีเ่พิม่ขึน้จ ำนวน 52 ลำ้นบำท หรือ 2.3% จำกกำร

เตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผำ่นสำยวงจรเชำ่ (Leased Line) กำรใหบ้รกิำรศนูย์

ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์(Internet Data Center: IDC)) และบรกิำรเสรมิอืน่ๆ สทุธกิบั 

 กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรจำกบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกัด (ดทีวี)ี ธุรกจิสือ่โฆษณำผ่ำน

สมุดหนำ้เหลือง และ ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรขอ้มูลดว้ยเสียงทำงโทรศัพท์และกำรใหบ้ริกำรเสริมบน
โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ รวมจ ำนวน 174 ลำ้นบำท หรือ  หรือ 19.7% ซึง่เป็นไปตำมแนวโนม้อุตสำหกรรม 

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรในปี 2558 รวมทัง้ส ิน้ 7,354 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 313 ลำ้นบำท หรอื 4.4% จำก 

7,041 ลำ้นบำท ในปี 2557 จำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุของธรุกจิดำวเทยีม และธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 2558 
 

2557 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

%YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง 5,302 5,140 3.2% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 2,115 2,005 5.5% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (63) (104) -39.4% 

รวม 7,354 7,041 4.4% 

        * ประกอบดว้ยตน้ทนุจำกกำรขำยและใหบ้รกิำรโดยบรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ำกดั (ดทีวี)ี บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ำกดั  

          (ซดีเีอน็) และบรษัิท ซ ีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกดั (มหำชน) (ซเีอสแอล) 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งในปี 2558 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 5,302 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 162 ลำ้นบำท 

หรอื 3.2% จำก 5,140 ลำ้นบำท ในปี 2557 จำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป 

สทุธกิบักำรลดลงของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

ในปี 2558 อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องอยู่ที ่42.7% ปรับตัวขึน้จำก 41.5% ใน

ปี 2557 สว่นหนึง่มำจำกกำรลดลงของอัตรำคำ่อนุญำตใหด้ ำเนนิกำรส ำหรับดำวเทยีมไทยคม 7 โดยบรษัิทช ำระคำ่
อนุญำตใหด้ ำเนินกำรจำกรำยไดจ้ำกดำวเทยีมไทยคม 7 ภำยใตใ้บอนุญำตประกอบกจิกำรโทรคมนำคม ใหแ้ก่

คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน ์และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ(กสทช.) ที ่5.25% ของรำยได ้
(License Fee) ในขณะทีด่ำวเทยีมดวงอืน่ๆ มคีำ่อนุญำตใหด้ ำเนนิกำรทีช่ ำระตอ่กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและ

กำรสือ่สำรอยูท่ี ่20.5% ของรำยได ้(Concession Fee)  

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 2558 
 

2557 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

%YoY 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 2,557 2,348 8.9% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  2,745 2,792 -1.7% 

รวม 5,302 5,140 3.2% 

       * ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และดำวเทยีมทีบ่รษัิทจัดหำมำเป็นกำรชัว่ครำวกอ่นกำรสง่ดำวเทยีมไทยคม 6 ข ึน้สูว่งโคจร 

 บรษัิทมตีน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องจำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปใน

ปี 2558 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 2,557 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 209 ลำ้นบำท หรอื 8.9% จำก 2,348 ลำ้นบำทในปี 2557  

มสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคำ่อนุญำตใหด้ ำเนนิกำร ทัง้ในสว่นของ License Fee และ Concession Fee 

ตำมรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรแบนดว์ธิทีเ่พิม่ขึน้ของดำวเทยีมไทยคม 7 และดำวเทยีมดวงอืน่ 

- ตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำจำกดำวเทยีมไทยคม 6 และไทยคม 7 สทุธกิับตน้ทนุคำ่เชำ่ดำวเทยีมจำกกำร

จัดหำดำวเทยีมชัว่ครำวเพือ่ใหบ้รกิำรทีต่ ำแหน่ง 78.5 องศำตะวันออกกอ่นกำรสง่ดำวเทยีมไทยคม 

6 ขึน้สูว่งโคจร และ 

- กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุค่ำอปุกรณ์ทีข่ำยใหก้ับผูป้ระกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทยีมตำมยอดขำยที่

เพิม่ขึน้ในชว่งไตรมำส 1/2558 ทีผ่ำ่นมำ 

 ตน้ทุนกำรขำยและใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในปี 2558 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 2,745 ลำ้นบำท 

ลดลง 47 ลำ้นบำท หรอื 1.7% จำก 2,792 ลำ้นบำทในปี 2557 มสีำเหตหุลกัจำก 

- กำรลดลงของตน้ทุนจำกกำรขำยและตดิตัง้อุปกรณ์ตำมกำรลดลงของรำยไดจ้ำกขำยและตดิตัง้

อปุกรณ์ สทุธกิบั 

- กำรเพิม่ขึน้ตน้ทนุคำ่อนุญำตใหด้ ำเนนิกำร Concession Fee ตำมกำรเตบิโตของปรมิำณกำรใชง้ำน

แบนดว์ธิ  

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทุนกำรขำยและใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปี 2558  จ ำนวนทัง้ส ิน้ 2,115 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 110 ลำ้นบำท 

หรอื 5.5% จำก 2,005 ลำ้นบำท ในปี 2557 มสีำเหตหุลกัจำกเพิม่ขึน้ของ 

 ตน้ทนุจำกกำรขำยและบรกิำรของซดีเีอ็นจ ำนวน 114 ลำ้นบำท หรอื 110.6% ตำมกำรเพิม่ขึน้ของยอดขำย

ชดุอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีม 
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 ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขอ้มูลดว้ยเสยีงทำงโทรศัพทแ์ละกำรใหบ้รกิำรเสรมิบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่จ ำนวน 38 

ลำ้นบำท หรือ 16.6% จำกตน้ทุนค่ำบริกำรคอนเทนตท์ีเ่พิ่มขึน้ และตน้ทุนกำรพัฒนำสนิคำ้ใหม่ดำ้น
แอพพลเิคชัน่ สทุธกิบั 

 ตน้ทนุทีล่ดลงของดทีวี ีจ ำนวน 38 ลำ้นบำท หรอื 33.3% ตำมรำยไดท้ีล่ดลง และ 

 กำรลดลงของตน้ทนุของธุรกจิสือ่โฆษณำผ่ำนสมุดหนำ้เหลอืง จ ำนวน 18 ลำ้นบำท หรอื 17.1% จำกกำร

บรกิำรจัดกำรและควบคมุตน้ทนุตำมรำยไดท้ีล่ดลง  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในปี 2558 รวมทัง้ส ิน้ 2,118 ลำ้น

บำท ลดลง 736 ลำ้นบำท หรอื 25.8% จำก 2,854 ลำ้นบำทในปี 2557 มสีำเหตหุลกัจำก 

 กำรบนัทกึผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ควำมนยิมของธรุกจิสือ่โฆษณำผ่ำนสมุดโทรศพัทห์นำ้เหลอืง ของ

ทเีอ็มซใีนไตรมำส 3/2557 จ ำนวน 550 ลำ้นบำท 

 กำรกลบัรำยกำรคำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมัยซึง่เกดิจำกกำรขำยอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีมของดทีวี ี

 กำรลดลงของคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำด ของธรุกจิดำวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

สทุธกิบั 

 กำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนของธรุกจิดำวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 กำรเพิม่ขึน้ของคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ในปี 2558 บรษัิทมผีลขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 595 ลำ้นบำท มสีำเหตุหลักจำกจำกกำรประเมนิมูลค่ำ

ใหม่ในรำยกำรเงนิกูย้มืส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 และไทยคม 8 ซึง่เป็นผลจำกกำรออ่นตัวของคำ่เงนิบำท
ตอ่คำ่เงนิเหรยีญสหรัฐ โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 บรษัิทมผีลก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทัง้ส ิน้ 72 ลำ้นบำท 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 306 ลำ้นบำทในปี 2558 ลดลง 78 ลำ้นบำท หรอื 20.3% จำก 384 ลำ้นบำทในปี 

2557 เป็นผลมำจำก 

 กำรลดลงของเงนิตน้ของเงนิกูส้ ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6  

 กำรลดลงของอัตรำดอกเบีย้เฉลีย่จำกกำรรไีฟแนนทเ์งนิกูส้ ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 และ 8 เพือ่ใหม้ี

ตน้ทนุทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม รวมถงึกำรลดลงของอัตรำดอกเบีย้เฉลีย่ของหุน้กูร้ะยะยำว สทุธกิบั 

 กำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้ส ำหรับใชใ้นกำรช ำระค่ำต่ออำยุสทิธิในกำรด ำเนินธุรกจิโทรคมนำคมของ    

แอลทซี ี 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

บรษัิทมสีว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุร่วมคำ้ในธุรกจิโทรศัพทใ์นปี 2558 ทัง้สิน้ 194 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 40 ลำ้นบำท 

หรอื 26.0% จำกจ ำนวน 154 ลำ้นบำทในปี 2557 มสีำเหตจุำกกำรเพิม่ขึน้ของ  

 สว่นแบง่รำยไดจ้ำกแอลทซี ีจำกกำรเตบิโตอย่ำงตอ่เนื่องของรำยได ้โดยในปี 2558 มจี ำนวน 1,336 ลำ้น

บำท เพิ่มขึน้จำก 1,076 ลำ้นบำทในปี 2557 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเตบิโตของจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำร
โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ Fixed Wireless และอนิเทอรเ์น็ตซมิ (HSPA) รวมถงึยอดขำยจำกชดุโทรศัพท ์ Fixed 

Wireless Handset และ SIM Card สทุธกิบั 

 ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นในเชน จำกกำรประเมนิมูลค่ำใหม่ในรำยกำรเงนิกูย้มืส ำหรับใชช้ ำระคำ่ต่อ

อำยุสทิธใินกำรด ำเนนิธุรกจิโทรคมนำคมของแอลทซี ีโดยบรษัิทรับรูผ้ลขำดทนุตำมสดัสว่นเป็นจ ำนวน 70 

ลำ้นบำท และ 

 ตน้ทนุทำงกำรเงนิของเชนทีเ่พิม่ขึน้จำกเงนิกูย้มื โดยบรษัิทรับรูต้ำมสดัสว่นประมำณ 38 ลำ้นบำท 

ก ำไรสุทธ ิ

บริษัทมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจ ำนวน 2,122 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 521 ลำ้นบำท หรือ 32.5% จำก 

1,601 ลำ้นบำทในปี 2557  

ในสว่นของก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษัิท เมือ่ไม่รวมผลกระทบจำกผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น 

ผลก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุจำกกำรขำยหุน้สำมัญของซนิเนอรโ์ทน และผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ควำมนยิมของ  
ทเีอ็มซ ีมจี ำนวนทัง้ส ิน้ 2,396 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 598 ลำ้นบำท หรอื 33.3% จำก 1,798 ลำ้นบำทในปี 2557 จำก

กำรเตบิโตอยำ่งตอ่เนื่องของธุรกจิดำวเทยีม โดยเฉพำะรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจำกดำวเทยีมแบบทั่วไป รำยไดจ้ำก

กำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ และบรกิำรเครอืขำ่ยโทรศพัท ์
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ในปี 2558 บรษัิทรับรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของคำ่เงนิลงทนุของ ไอพเีอ เป็นจ ำนวนทัง้ส ิน้ 454 ลำ้นบำท โดย

เป็นกำรรับรูใ้นงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึง่สง่ผลใหก้ ำไรสทุธเิฉพำะกจิกำรในปี 2558 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 794 ลำ้นบำท 
ลดลง 224 ลำ้นบำท หรอื 22.0% จำก 1,018 ลำ้นบำทในปี 2557 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ปี 2558 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมทัง้ส ิน้ 33,592 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,704 ลำ้นบำท หรอื 5.3% จำก 31,888 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2557 มสีำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของ 

 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดจำกผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท และกำรขำยหุน้ซนิเนอรโ์ทน 

 กำรเพิ่มขึ้นของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวใหก้ับเชน เพื่อกำรสนับสนุนกำรต่ออำยุสทิธิในกำรด ำเนินธุรกิจ

โทรคมนำคมของแอลทซี ีซึง่ถอืเป็นกำรลงทุนเพื่อสรำ้งควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกจิของแอลทซีใีน

ระยะยำว 

 กำรเพิ่มขึน้อำคำรทีด่นิและอุปกรณ์ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสนิทรัพย์ระหว่ำงก่อสรำ้งส ำหรับโครงกำรดำวเทยีม 

ไทยคม 8 สทุธกิบั  

 คำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

สนิทรพัย ์ 31-ธ.ค.-15 31-ธ.ค.-14 

      (ปรบัปรงุใหม)่ 

  จ ำนวน รอ้ยละของ จ ำนวน รอ้ยละของ 

  (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 8,005 23.8% 7,072 22.2% 

เงนิใหกู้ย้มืแกก่ำรรว่มคำ้และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,330 6.9% 291 0.9% 

อำคำรและอปุกรณ ์ 9,032 26.9% 8,353 26.2% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 11,227 33.4% 13,249 41.5% 

ลกูหนีก้ำรคำ้ รำยไดค้ำ้งรบั และลกูหนีอ้ ืน่ 

ณ สิน้ปี 2558 บรษัิทมยีอดลกูหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ-สทุธ ิ 2,086 ลำ้นบำท คดิเป็น 6.2% ของสนิทรัพยร์วม 

ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนี้บคุคลภำยนอกและลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีดัสว่นของยอดลกูหนี้ 91.6% และ 
8.4% ตำมล ำดบั  

บรษัิทมกีำรตัง้คำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 231 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 13.1% ของลกูหนี้กำรคำ้ ลดลงจำก ณ สิน้ปี
2557 โดยลกูหนีก้ำรคำ้ รำยไดค้ำ้งรับ และลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิณ สิน้ปี 2558 เพิม่ขึน้ 471 ลำ้นบำท จำก ณ สิน้ปี 2557 

จำกลกูหนีก้ำรคำ้ส ำหรับธรุกจิดำวเทยีม 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ปี 2558 บรษัิทมอีัตรำสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี้สนิหมุนเวยีน 1.83 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 1.77 เท่ำ ณ สิน้ปี 

2557 มสีำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของ 

 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด และยอดลกูหนีก้ำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ-สทุธ ิ

สทุธกิบั 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ เพือ่น ำไปปลอ่ยกูใ้หก้ับเชนส ำหรับใชใ้นกำรช ำระคำ่ตอ่

อำยสุทิธใินกำรด ำเนนิธรุกจิโทรคมนำคมของแอลทซี ี

เงนิใหกู้ย้มืแกก่ำรรว่มคำ้และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ณ สิน้ปี 2558 บรษัิทมกีำรใหเ้งนิกูย้มืแก่กำรร่วมคำ้และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกันเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 2,330 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้ 2,039 ลำ้นบำท หรอื 700.7% จำก 291 ลำ้นบำทในปี 2557 โดยสว่นเพิม่ดังกลำ่วคอืเงนิทีบ่รษัิทให ้เชน 
กูย้มืเพือ่กจิกำรของแอลทซี ี 
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อำคำรและอุปกรณ ์

บรษัิทมอีำคำรและอุปกรณ์สทุธ ิ(PP&E) ณ สิน้ปี 2558 ทัง้ส ิน้ 9,032 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 679 ลำ้นบำท หรือ 8.1% 
จำก 8,353 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2557 มสีำเหตหุลกัจำก 

 กำรซือ้สนิทรัพยร์ะหวำ่งกอ่สรำ้งส ำหรับดำวเทยีมไทยคม 8 สทุธกิบั 

 คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยของอำคำรและอปุกรณ์ของปี 2558  

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

ณ สิน้ปี 2558 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 11,750 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 649 ลำ้นบำท หรอื 5.8% จำก 11,101 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2557 มสีำเหตหุลกัจำก 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ ส ำหรับใชใ้นกำรช ำระคำ่ตอ่อำยุสทิธใินกำรด ำเนนิธุรกจิ

โทรคมนำคมของแอลทซี ี

 ผลกระทบจำกกำรประเมนิมลูคำ่ใหมข่องเงนิกูย้มืจำกกำรออ่นตัวของคำ่เงนิบำทตอ่คำ่เงนิเหรยีญสหรัฐ 

สทุธกิบั 

 กำรจำ่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 

 กำรจำ่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สทุธขิองซเีอสแอล  

ณ สิน้ปี 2558 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 18,111 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 826 ลำ้นบำท หรอื 4.8% จำก 17,285 ลำ้น
บำท ณ สิน้ปี 2557 มสีำเหตหุลักจำกก ำไรสะสมสทุธจิ ำนวน 2,122 ลำ้นบำท สทุธกิับ กำรจ่ำยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้

ของบรษัิทจ ำนวน 712 ลำ้นบำท และผลจำกกำรประเมนิมลูคำ่ใหมข่องหุน้ซนิเนอรโ์ทน 

ณ สิน้ปี 2558 บรษัิทมอีตัรำสว่นเงนิกูย้มืทีม่ภีำระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 0.65 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 0.64 ณ สิน้ปี 2557  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน จำกปี 2558 ทัง้ส ิน้ 4,729 ลำ้นบำท ลดลง 102 ลำ้นบำท 
หรือ 2.1% จำก 4,831 ลำ้นบำท จำกปี 2557 โดยมสีำเหตุหลักจำกกำรเพิม่ขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ในสว่นกำร

เปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน สทุธกิบัก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2558  

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ ในปี 2558 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 3,378 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่ป็น 

 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก ่เชน และ  

 เงนิสดจำ่ยส ำหรับซือ้สนิทรัพยเ์พิม่เตมิส ำหรับดำวเทยีมไทยคม 8  

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ ในปี 2558 จ ำนวน 716 ลำ้นบำท สว่นใหญเ่ป็น 

 กำรช ำระเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิส ำหรับส ำหรับซือ้สนิทรัพยโ์ครงกำรดำวเทยีมไทยคม 8 กำร

ช ำระเงนิกูร้ะยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมไทยคม 6 และจำ่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิท  

สทุธกิบั 

 เงนิสดรับจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ โดยสว่นหนึง่ใชใ้นกำรใหกู้ย้มืกบั เชน  

บรษัิทมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิน้ปี 2558 ทัง้ส ิน้ 3,401 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสำรชดุนีอ้ำจจะมขีอ้มลูบำงสว่นทีเ่กีย่วกับกำรประมำณกำรถงึเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร
ทำงดำ้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอยำ่งของค ำทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตกุำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็นตน้   

แมว้ำ่ประมำณกำรดังกลำ่วจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มลูทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไมส่ำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำวจะเกดิขึน้
ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกล่ำวจงึควรระมัดระวงัในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้ 


