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1. ภาพรวม 

ภาพรวมผลประกอบการของบรษิทั 

ในปี 2559 บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 11,517 ลา้น

บาท ลดลง 936 ลา้นบาท หรอื 7.5% จาก 12,453 ลา้นบาทในปี 2558 จากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีม
และธุรกจิอนิเทอร์เน็ตและสือ่ ประกอบกับตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับดาวเทยีมไทยคม 8 ซึง่เริม่ใหบ้รกิาร

ในชว่งตน้ไตรมาส 3 ของปี 2559 สง่ผลใหใ้นปี 2559 บรษัิทมผีลก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) จ านวน 1,938 
ลา้นบาท ลดลง 1,043 ลา้นบาท หรอื 35.0% จาก 2,981 ลา้นบาทในปี 2558 และมกี าไรสทุธจิ านวน 1,612 ลา้น

บาท (หรอืคดิเป็น 1.47 บาทตอ่หุน้) ลดลง 510 ลา้นบาท หรอื 24.0% จาก 2,122 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 1.94 

บาทตอ่หุน้) ในปี 2558  

ในสว่นของงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารในปี 2559 จ านวน 7,077 ลา้นบาท 

ลดลง 577 ลา้นบาท หรือ 7.5% จาก 7,654 ลา้นบาทในปี 2558 อย่างไรก็ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการมกี าไรสทุธิ
จ านวน 3,028 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 2.76 บาทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 2,234 ลา้นบาท หรอื 281.4% จาก 794 ลา้นบาท 

(หรอืคดิเป็น 0.72 บาทตอ่หุน้) ในปี 2558 โดยเป็นผลจากการทีบ่รษัิทไดรั้บเงนิปันผลจากบรษัิทย่อยเป็นจ านวนรวม 

2,144 ลา้นบาท ซึง่แสดงถงึประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิสดระหวา่งบรษัิทในเครือ โดยเงนิปันผลทีไ่ดรั้บดังกลา่ว 
สว่นหนึง่บรษัิทน าไปช าระคนืเงนิกูย้มื และวางแผนส าหรับเป็นเงนิลงทนุเพือ่โครงการในอนาคตตอ่ไป  

ทัง้นี้ ในปี 2559 บรษัิทบรหิารเงนิสดคงเหลอืโดยการทยอยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ทัง้หมดส าหรับธุรกจิดาวเทยีม 
รวมถงึเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อใชใ้นการช าระค่าตอ่อายุสทิธใินการด าเนนิธุรกจิโทรคมนาคมของบรษัิท ลาว เทเลคอม

มวินเิคชัน่ส ์จ ากัด (แอลทซี)ี สง่ผลใหบ้รษัิทมอีัตราสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี้สนิหมุนเวยีน 2.53 เทา่ เพิม่จาก 
1.83 เทา่ ณ สิน้ปี 2558 และมอีัตราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติ่อสว่นทุน 0.54 เทา่ ลดลงจาก 0.65 เทา่ ณ สิน้ปี 2558 ซึง่

จะสง่ผลใหภ้าระดอกเบีย้จา่ยของบรษัิทลดลงในอนาคต 

 

2. ภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

เมือ่วันที ่11 ตลุาคม 2559 บรษัิท อนิโฟแซท จ ากัด (Infosat) ผูน้ าการใหบ้รกิารโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมแบบ 

Direct-to-Home (DTH) ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไดไ้วว้างใจเลอืกใชส้ัญญาณ

ดาวเทยีมของบรษัิท เพือ่ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสดุ โดยไดล้งนามใน
สญัญาระยะยาวเพือ่เชา่ใชช้อ่งสญัญาณในระบบเคยู-แบนด ์บนดาวเทยีมไทยคม 8 ซึง่ถอืเป็นการเนน้ย ้าความส าเร็จ

ของการด าเนนิตามแผนกลยุทธก์ารท าการตลาดในภูมภิาคอาเซยีนของไทยคม (Thaicom’s ASEAN Economic 
Community : AEC) และ พันธะสญัญาในการสง่มอบชอ่งสญัญาณดาวเทยีมทีม่คีณุภาพสงูเพือ่ใหบ้รกิารในภูมภิาค 

โดยแพลตฟอรม์ดังกลา่วมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารมากกวา่ 15 ชอ่งรายการ ทัง้ในรูปแบบความคมชดัปกต ิ(SD) 
และในรูปแบบความคมชดัสงู (HD) 

เมือ่วันที ่ 7 พฤศจกิายน 2559 บรษัิทไดรั้บการจัดอันดับเป็นบรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารก ากับดแูลกจิการอยู่ในเกณฑ ์ 

“ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว เป็นปีที ่4 ตดิตอ่กัน (2556-2559) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) โดย
การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ด าเนนิการส ารวจการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทจดทะเบยีน

ไทยประจ าปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016 : CGR) จากบรษัิทจด
ทะเบยีนจ านวนทัง้สิน้ 601 บรษัิท นอกจากนี้บรษัิทยังไดรั้บการจัดอันดับคะแนนใหอ้ยู่ใน Top Quartile ตามกลุม่

บรษัิททีม่มีลูคา่ตลาด ≥ 10,000 ลา้นบาทอกีดว้ย ทัง้นีก้ารไดรั้บผลการประเมนิดงักลา่ว นับเป็นความส าเร็จจากความ

มุ่งมั่นสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยนืของไทยคม โดยการด าเนินธุรกจิดว้ยหลักธรรมาภบิาล (CG) อย่างเคร่งครัดและ
ยกระดบัมาตรฐานการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีโปร่งใส และสรา้งคณุคา่ร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นอยา่งตอ่เนือ่ง 

เมือ่วันที ่29 พฤศจกิายน 2559 บรษัิทบรรลขุอ้ตกลงความร่วมมอืกับ iSAT Africa ผูใ้หบ้รกิารและโซลชูัน่สถ์่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทัง้ในทวีปแอฟริกาและในยุโรป เพื่อใหบ้ริการแพลตฟอร์มบรอดคาสต์ผ่าน

ชอ่งสญัญาณดาวเทยีมซ-ีแบนด ์ (C-band) โดยใชร้ะบบการสือ่สารดาวเทยีมแบบ Multi Channel Per Carrier 

(MCPC) ซึง่จะสง่ผลใหม้กีารใชง้านชอ่งสญัญาณดาวเทยีมบนไทยคม 6 เพิม่มากขึน้ในทวปีแอฟรกิา  

ธรุกจิการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายไดจ้ากธุรกจิสือ่โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพทห์นา้เหลอืง และ ธุรกจิการใหบ้รกิารขอ้มูลดว้ยเสยีงทางโทรศัพทแ์ละ
การใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ของบรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซเีอสแอล) ยังคงมแีนวโนม้

ลดลงจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป อย่างไรก็ตามบรษัิทไดท้ าการปรับเปลีย่นกลยุทธผ์่าน
การเนน้การคัดสรรสนิคา้และบรกิารมากขึน้ ควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาและปรับเปลีย่นรูปแบบสนิคา้อย่างต่อเนื่อง

ประกอบกบัแผนการบรหิารจัดการตน้ทนุและควบคมุคา่ใชจ้่ายอยา่งเคร่งครัด  
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ในส่วนของธุรกิจไอซีที ซีเอสแอลยังมีการเติบโตจากการขยายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตาม

คอนโดมเินียม โดยมจี านวนฐานลูกคา้ ณ สิน้ปี 2559 อยู่ที ่10,620 ราย เพิม่ขึน้ถงึ 134.6% จาก ณ สิน้ปี 2558 
รวมถงึรายไดด้า้นไอซทีจีากการใหบ้รกิารศนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอร ์(Internet Data Center) ยังคงเตบิโตเนื่องจากการ

เตบิโตของฐานลกูคา้ใหมใ่นกลุม่ลกูคา้องคก์ร 

ธุรกจิการใหบ้รกิารโทรศพัทใ์นตา่งประเทศ 

เมือ่วันที ่8 ธันวาคม 2559 แอลทซีไีดรั้บเหรยีญชยัแรงงานชัน้ที ่ 1 จากรัฐบาล สปป.ลาว ในฐานะบรษัิททีม่ผีลการ
ด าเนนิธุรกจิทีด่เียีย่ม และสรา้งคณุประโยชน์ในการพัฒนาและขยายเครอืขา่ยดา้นโทรคมนาคมทกุดา้นใหแ้ก่ สปป.

ลาว โดยกระทรวงไปรษณีย ์โทรคมนาคม และการสือ่สาร ไดเ้สนอตอ่รัฐบาลใหม้กีารมอบเหรยีญเชดิชเูกยีรตแิกแ่อล

ทซี ี โดยนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ไดม้อบหมายให ้ ฯพณฯ ทา่น ดร.ทันสะไหม กมมะสดิ รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
ไปรษณีย ์ โทรคมนาคม และการสือ่สาร เป็นผูป้ระดับเหรยีญ อันเป็นการแสดงถงึความสมัพันธท์ีแ่น่นแฟ้นในความ

ร่วมมอืระหวา่งกนัเพือ่พัฒนาแอลทซี ีและ สปป.ลาว ตอ่ไป  

ณ สิน้ปี 2559 แอลทซีมีีผูใ้ชบ้ริการโทรศัพทเ์พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมจี านวนผูใ้ชบ้ริการโทรศัพทใ์นระบบรวม

ทัง้ส ิน้ 2,059,104 ราย เพิม่ขึน้จาก 1,947,996 ราย ณ สิน้ปี 2558 และยังคงมสีว่นแบง่ในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นที่

เป็นอนัดบัหนึง่ คดิเป็น 53.7% ของตลาดรวม เพิม่ขึน้จาก 52.0% ณ สิน้ปี2558 ซึง่สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
มกีารเตบิโตตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะในสว่นของดาตา้จากโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตซมิ 

 

3. ผลการด าเนนิงาน 

ขอ้มูลการเงนิทีส่ าคญั 

ลา้นบาท จ านวน 
เปลีย่นแปลง 

YoY(%) 

 

2559 2558 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 11,517 12,453 -7.5% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  7,354 7,354 0.0% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 2,225 2,118 5.1% 

ก าไรจากการด าเนนิงาน* 1,938 2,981 -35.0% 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา** 4,860 5,758 -15.6% 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 198 194 2.1% 

ก าไรส าหรับงวด 1,783 2,305 -22.6% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 171 183 -6.6% 

   ก าไร สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 1,612 2,122 -24.0% 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 1.47 1.94 -24.2% 

    *      ก าไรจากการด าเนนิงาน = รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร – ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร – คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
    **    ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา = ก าไรจากการด าเนนิงาน + คา่เสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมในปี 2559 มีจ านวนทัง้ส ิน้ 11,517 ลา้นบาท ลดลง 936 ลา้นบาท หรือ 

7.5% จาก 12,453 ลา้นบาท ในปี 2558 โดยมสีาเหตมุาจากรายไดท้ีล่ดลงของทัง้ธุรกจิขายและใหบ้รกิารดาวเทยีม

และอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2559 2558 %YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 8,414 9,258 -9.1% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 3,185 3,272 -2.7% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (82) (77) 6.5% 

รวม 11,517 12,453 -7.5% 

    * ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารโดย บรษัิท ดทีวี ีเซอรว์สิ จ ากดั (ดทีวี)ี บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั  

      (ซดีเีอน็) และซเีอสแอล 
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2559 ทัง้ส ิน้ 8,414 ลา้นบาท ลดลง 844 ลา้น
บาท หรือ 9.1% จาก 9,258 ลา้นบาท ในปี 2558 โดยมสีาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดท้ัง้จากจากธุรกจิการ

ใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไปและดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 2559 2558 %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 4,414 5,031 -12.3% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 4,000 4,227 -5.4% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 3,731 3,910 -4.6% 

รายไดจ้ากการขาย 269 317 -15.1% 

รวม 8,414 9,258 -9.1% 

 * ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2559 มจี านวน 4,414 ลา้นบาท 

ลดลง 617 ลา้นบาท หรอื 12.3% จาก 5,031 ลา้นบาท ในปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- อัตราการใชง้านทรานสพอนเดอร์ หรือ Utilization โดยรวมลดลง สาเหตุหลักจากการทีลู่กคา้ 

บรอดคาสตใ์นประเทศไทยรายใหญ่รายหนึง่เลกิกจิการ รวมถงึการลดลงของลกูคา้รายย่อยจาก

สภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตัว 

- การลดลงของอัตราการใชง้านทรานสพอนเดอร์ขา้งตน้ สง่ผลใหเ้กดิการลดลงของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารเสรมิต่างๆ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเทเลพอร์ต เชน่ บรกิารบบีอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ
ดจิติอล  

- รายไดท้ีล่ดลงจากการขายอปุกรณ์ใหแ้กผู่ป้ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ซึง่เป็นการจ าหน่าย
เป็นครัง้คราวตามความตอ้งการของลกูคา้ สทุธกิบั 

- รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 8 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในปี 2559 มีจ านวน 4,000 ลา้นบาท 

ลดลง 227 ลา้นบาท หรอื 5.4% จาก 4,227 ลา้นบาท ในปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลงจากการใชง้านปรมิาณแบนดว์ธิทีล่ดลงในประเทศออสเตรเลยีของ

โครงขา่ยบรอดแบนดแ์ห่งชาตขิองประเทศออสเตรเลยี (National Broadband Network: NBN) 
ตามที่ระบุในสัญญาการใหบ้ริการ รวมถึงการปรับราคาขายส าหรับลูกคา้บางรายตามสัญญา

ใหบ้ริการฉบับใหม่เพื่อใหส้ะทอ้นราคาตลาด สุทธกิับรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากการใชง้านปริมาณ 

แบนดว์ธิในประเทศอนิเดยี และ ฟิลปิปินส ์ 

- รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนดท์ีล่ดลง โดยรายไดด้ังกลา่วถอืเป็นรายไดเ้ป็นครัง้

คราวตามความตอ้งการของลกูคา้  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่ในปี 2559 ทัง้ส ิน้ 3,185 ลา้นบาท ลดลง 87 ลา้นบาท หรือ 
2.7% จาก 3,272 ลา้นบาท ในปี 2558 โดยมสีาเหตหุลกัจาก 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอลทีล่ดลง 44 ลา้นบาท หรอื 1.5% จากการชะลอตัวของธุรกจิ

การใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่และธุรกจิสือ่โฆษณา

ผา่นสมดุโทรศพัทห์นา้เหลอืง สทุธกิบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไอซทีทีีเ่พิม่ขึน้ 
 รายไดท้ีล่ดลงจากการขายของซีดเีอ็น จ านวน 46 ลา้นบาท หรือ 16.0% จากยอดขายชุดอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทยีมทีล่ดลง สทุธกิบั 

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของดทีวีทีีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 3 ลา้นบาท หรือ 6.0% จากการเพิ่มขึน้ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแพลทฟอรม์ D Channel  

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 

บรษัิทมตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในปี 2559 ทัง้ส ิน้ 7,354 ลา้นบาท มจี านวนเทา่กับตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร

ในปี 2558  
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ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 2559 2558 %YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 5,419 5,302 2.2% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 2,019 2,115 -4.5% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (84) (63) 33.3% 

รวม 7,354 7,354 0.0% 

   * ประกอบดว้ยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารจากโดย ดทีวี ีซดีเีอน็ และซเีอสแอล 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 5,419 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 117 ลา้น

บาท หรอื 2.2% จาก 5,302 ลา้นบาทในปี 2558 โดยอัตราก าไรขัน้ตน้ของธุรกจิดาวเทยีมโดยรวมลดลงจาก 43% 
ในปี 2558 เป็น 36% ในปี 2559 มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาของดาวเทยีมไทยคม 8 ประกอบกับ

การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุคา่ธรรมเนยีมจากอตัราการคา่อนุญาตใหด้ าเนนิการภายใตส้ญัญาด าเนนิกจิการดาวเทยีมสือ่สาร

ภายในประเทศ (สัญญาสัมปทาน) ใหแ้ก่กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม (เดมิคอื กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร) ทีเ่พิม่ขึน้จาก 20.5% เป็น 22.5% (อัตราสงูสดุ) ตัง้แตว่ันที ่11 กันยายน 2559 ตาม

ขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทาน 

ตน้ทนุการบรกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 2559 2558 %YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 2,529 2,557 -1.1% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 2,890 2,745 5.3% 

รวม 5,419 5,302 2.2% 

    *  ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปในปี 2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,529 ลา้นบาท ลดลง 28 ลา้น

บาท หรอื 1.1% จาก 2,557 ลา้นบาท ในปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- การลดลงของตน้ทนุของรายไดจ้ากการขายจากอปุกรณ์ตามการลดลงของรายไดจ้ากการขายจาก
อปุกรณ์ 

- การลดลงของจ านวนตน้ทุนค่าธรรมเนียมภาครัฐซึง่เป็นสัดสว่นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเช่า
ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม ตามรายไดท้ีล่ดลง สทุธกิบั 

- ตน้ทนุคา่เสือ่มราคาและคา่ประกนัภัยดาวเทยีมของดาวเทยีมไทยคม 8   

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ในปี 2559 จ านวน 2,890 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 145 ลา้น

บาท หรอื 5.3% จาก 2,745 ลา้นบาท ในปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

- บรษัิทมกีารบันทกึคา่ใชจ้่ายในสว่นของเงนิประกันความเสยีหายของอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีม 

จากการทีบ่รษัิทถูกฟ้องรอ้ง และศาลชัน้ตน้มคี าสัง่ใหช้ดใชค้า่เสยีหายจากความช ารุดของอปุกรณ์
รับสัญญาณดาวเทยีมในประเทศออสเตรเลยีจ านวน 5.3 ลา้นเหรียญออสเตรเลยีพรอ้มดอกเบีย้ 

ขณะนีบ้รษัิทยอ่ยอยูร่ะหวา่งพจิารณาเพือ่ยืน่อทุธรณ์ค าพพิากษาตอ่ไป 

- การเพิ่มขึ้นของตน้ทุนค่าธรรมเนียมภาครัฐซึ่งเป็นสัดส่วนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่า

ชอ่งสัญญาณดาวเทยีมใหก้ับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของอัตราค่าธรรมเนียมตาม

สญัญาสมัปทาน สทุธกิบั 

- การลดลงของตน้ทนุการขายอปุกรณ์ทีล่ดลงตามยอดขายอปุกรณ์ดาวเทยีมบรอดแบนด ์ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและสือ่ในปี 2559  จ านวนทัง้ส ิน้ 2,019 ลา้นบาท ลดลง 96 ลา้นบาท หรือ 4.5% 

จาก 2,115 ลา้นบาท ในปี 2558 มสีาเหตหุลกัจากการลดลงของ 

 ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารของซเีอสแอลจ านวน 27 ลา้นบาท หรอื 1.5% จากการลดลงของตน้ทนุจากธุรกจิ

ไอซที ีและธรุกจิสือ่โฆษณาผา่นสมดุโทรศพัทห์นา้เหลอืงจากการบรหิารจัดการควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย
สุทธิกับ การเพิ่มขึน้ของตน้ทุนค่าคอนเทนตแ์ละการพัฒนาสนิคา้ใหม่ดา้นแอพพลเิคชั่นของธุรกจิการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยเสยีงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้รกิารเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

 การลดลงของตน้ทนุของซดีเีอ็นจ านวน 39 ลา้นบาท หรอื 18.0% โดยมสีาเหตหุลักจากตน้ทนุชดุอปุกรณ์

รับสญัญาณดาวเทยีมทีล่ดลงตามรายได ้ 
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 การลดลงของตน้ทุนขายของดทีวีจี านวน 32 ลา้นบาท หรือ 41.6% มีสาเหตุหลักจากการทีด่ทีวีจีัด

โปรโมชัน่สนิคา้ขาย ในไตรมาส 3/2558 สทุธกิับ ตน้ทนุการใหบ้รกิารแพลทฟอรม์ D Channel ทีเ่พิม่ขึน้
ตามรายได ้

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร (SG&A) ในปี 2559 รวมทัง้ส ิน้ 2,225 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 107 ลา้นบาท หรอื 5.1% จาก 2,118 ลา้นบาท ในปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูของธุรกจิดาวเทยีม โดยเฉพาะจากการทีบ่รษัิทมกีารตัง้ค่าเผือ่หนี้

สงสยัจะสญูส าหรับลูกคา้รายหนึ่งเป็นจ านวน 84 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2559 โดยพจิารณาตัง้ตามหลัก
ความระมัดระวงัเนือ่งมาจากลกูคา้รายดงักลา่วปัจจุบนัอยูภ่ายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟกูจิการตามกฎหมาย  

 การลดลงของการกลบัรายการคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมัยซึง่เกดิจากการขายอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมของดทีวีี

ทีเ่กดิขึน้ในปี 2558 

สทุธกิบั 

 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยพนักงานและคา่ใชจ้่ายทางการตลาด 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในปี 2559 บรษัิทมกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้ส ิน้ 152  ลา้นบาท มสีาเหตหุลักจากก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาก
การประเมนิมลูคา่ใหมใ่นรายการเงนิกูย้มืทีเ่ป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐส าหรับธุรกจิดาวเทยีม และเงนิกูย้มืส าหรับบรษัิท 

เชนนิงตัน อนิเวสเมน้ทส์ พีทอี ีลมิเิต็ด (เชน) เพื่อสนับสนุนธุรกจิของแอลทซี ีจากการแข็งค่าของค่าเงนิบาทต่อ

คา่เงนิเหรยีญสหรัฐ  

ตน้ทนุทางการเงนิ 

บรษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิทัง้ส ิน้ 359 ลา้นบาท ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 53 ลา้นบาท หรอื 17.3% จาก 306 ลา้นบาท ในปี 
2558 มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูส้ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 จากการเปิดใหบ้รกิาร

ตัง้แตไ่ตรมาส 3/2559  

ทัง้นี ้ในปี 2559 บรษัิทไดท้ยอยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ทัง้หมดส าหรับธุรกจิดาวเทยีม รวมถงึเงนิกูย้มืระยะสัน้เพือ่ใช ้

ในการช าระคา่ตอ่อายุสทิธใินการด าเนนิธุรกจิโทรคมนาคมของแอลทซี ีเป็นจ านวนรวมทัง้ส ิน้ 3,854 ลา้นบาท ซึง่จะ

สง่ผลใหภ้าระดอกเบีย้จา่ยของบรษัิทลดลงในอนาคต 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 

ในปี 2559 บรษัิทมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 198 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4 ลา้น
บาท หรอื 2.1% จากจ านวน 194 ลา้นบาท ในปี 2558  

ก าไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรับปี 2559 จ านวนทัง้ส ิน้ 1,612 ลา้นบาท ลดลง 510 ลา้นบาทหรือ 
24.0% จาก 2,122 ลา้นบาท ในปี 2558 โดยสาเหตหุลกัมาจาก 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารทีล่ดลงของทัง้ธรุกจิดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัดาวเทยีมของดาวเทยีมไทยคม 8   

 การเพิม่ขึน้ของอัตราค่าอนุญาตใหด้ าเนินการภายใตส้ัญญาด าเนินกจิการดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศ 

(สญัญาสมัปทาน) ใหแ้กก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

 การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายเงนิประกันความเสยีหายของอปุกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมในประเทศออสเตรเลยี

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิและ 

 สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ในธรุกจิโทรศพัท ์ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการมกี าไรสทุธจิ านวน 3,028 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 2.76 บาทตอ่หุน้) เพิม่ขึน้ 2,234 ลา้นบาท 
หรอื 281.4% จาก 794 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 0.72 บาทต่อหุน้) ในปี 2558 โดยเป็นผลจากการทีบ่รษัิทไดรั้บเงนิ

ปันผลจากบรษัิทย่อยเป็นจ านวนรวม 2,144 ลา้นบาท สทุธกิับการรับรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุของ 

บรษัิท ไอพสีตาร ์ออสเตรเลยี พทีวีาย จ ากัด (ไอพีเอ) จ านวน 92 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากการบันทกึคา่ใชจ้่ายใน
สว่นของเงนิประกนัความเสยีหายของอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทยีมในประเทศออสเตรเลยี 
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4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2559 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 32,840 ลา้นบาท ลดลง 752 ลา้นบาท หรอื 2.2% จาก 33,592 ลา้นบาท ณ 
สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัมาจาก 

 การลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จากการน าไปช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ

ของปี 2559 สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุชัว่คราวซึง่สว่นใหญเ่ป็นเงนิฝากระยะสัน้กับสถาบันการเงนิและกองทนุ โดยมาจาก

ผลก าไรจากการด าเนนิงาน 

 การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ซึง่สว่นใหญเ่ป็นสนิทรัพยส์ าหรับโครงการไทยคม 8  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

สนิทรพัย ์ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  จ านวน 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ านวน 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม   

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 9,127 27.8% 8,005 23.8% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 9,347 28.4% 9,032 26.9% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 9,205 28.0% 11,227 33.4% 

ลกูหนีก้ารคา้ และรายไดค้า้งรบั  

ณ สิน้ปี 2559 บรษัิทมยีอดลกูหนี้การคา้และรายไดค้า้งรับ-สทุธ ิจ านวน 2,103 ลา้นบาท คดิเป็น 6.4% ของ
สนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลูกหนี้บคุคลภายนอกและลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมสีัดสว่นของยอดลกูหนี ้

94.7% และ 5.3% ตามล าดบั  

บรษัิทมกีารตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญูจ านวน 352 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 19.4% ของลูกหนี้การคา้ โดยสว่นใหญ่มา

จากการตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกคา้รายหนึ่งซึง่ปัจจุบันอยู่ภายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟูกจิการตามกฎหมาย 

สง่ผลใหค้า่เผือ่ฯ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 ซึง่มจี านวน 231 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 13.4% ของลกูหนี้การคา้ ทัง้นี้
ลกูหนีก้ารคา้ รายไดค้า้งรับ และลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิณ สิน้ปี 2559 เพิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2558   

สภาพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส ปี 2559 บรษัิทมอีตัราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 2.53 เทา่ เพิม่จาก 1.83 เทา่ ณ สิน้

ปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุชัว่คราว ซึง่มาจากผลก าไรจากการด าเนนิงานของปี 2559  

 การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากการช าระคนืเงนิตน้ส าหรับธุรกจิดาวเทยีม และเงนิกูย้มืระยะสัน้เพือ่ใชใ้นการ

ช าระคา่ตอ่อายุสทิธใินการด าเนนิธรุกจิโทรคมนาคมของแอลทซี ี

สทุธกิบั 

 การเพิม่ขึน้ของสว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูส้ าหรับธรุกจิดาวเทยีม 

 การลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จากการน าไปช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

บริษัทมีทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ(PPE) ณ สิน้ปี 2559 ทัง้ส ิน้ 9,347 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 315 ลา้นบาท หรือ 

3.5% จาก 9,032 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัจาก 

 การซือ้สนิทรัพยเ์พิม่ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 สทุธกิบั 

 คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ในปี 2559  

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 

ณ สิน้ปี 2559 บรษัิทมเีงนิกูย้มืสทุธทิัง้ส ิน้ 10,225 ลา้นบาท ลดลง 1,525 ลา้นบาท หรอื 13.0% จาก 11,750 ลา้น

บาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลกัจากการช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดของเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรับธรุกจิดาวเทยีม และเงนิกู ้
ยมืระยะสัน้เพือ่ใชใ้นการช าระคา่ตอ่อายุสทิธใินการด าเนนิธรุกจิโทรคมนาคมของแอลทซี ี 
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ณ สิน้ปี 2559 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 18,921 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  810 ลา้นบาท หรือ 4.4% จาก 18,111 

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 มสีาเหตหุลักจากก าไรสะสมจ านวน 1,612 ลา้นบาท ในปี 2559 สทุธกิับการจ่ายเงนิปันผล
ใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทและของซเีอสแอล จ านวน 712 ลา้นบาท และ 145 ลา้นบาท ตามล าดับ (ซแีอสแอลประกาศ

จ่ายเงนิปันผลทัง้สิน้จ านวน 250 ลา้นบาท ซึง่จ่ายใหบ้รษัิทย่อยของไทยคม 105 ลา้นบาทและบคุคลภายนอก 145 
ลา้นบาท)  

สง่ผลให ้ณ ปี 2559 บรษัิทมอีตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.54 เทา่ ลดลงจาก 0.65 เทา่ ณ สิน้ปี 2558  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทม ีเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน ของปี 2559 ทัง้ส ิน้ 4,711 ลา้นบาท ลดลง 18 ลา้นบาท หรือ 

0.4% จาก 4,729 ลา้นบาท ของปี 2558 จากผลประกอบการจากการด าเนนิงานทีล่ดลง 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ของปี 2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,694 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิลงทนุชัว่คราวซึง่

เป็นเงนิฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิและกองทนุ และการจา่ยเงนิซือ้สนิทรัพยส์ าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ของปี 2559 มจี านวนทัง้ส ิน้ 2,734 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการช าระคนืเงนิ

กูย้มืระยะสัน้ส าหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 และเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรับการช าระคา่ต่ออายุสทิธใินการด าเนิน

ธรุกจิโทรคมนาคมของแอลทซี ีรวมถงึการจา่ยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สิน้ปี 2559 ทัง้ส ิน้ 2,684 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


