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1. ภำพรวม  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 3/2563 เมือ่วันที ่5 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมัตจิา่ยเงนิปันผลส าหรับปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท คดิเป็นเงนิประมาณ 219 ลา้นบาท  

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 

เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2562 

เมือ่วันที ่17 ธันวาคม 2562 ไดเ้กดิเหตขุัดขอ้งทางเทคนคิของระบบแจง้สถานะของดาวเทยีมไทยคม 5  ซึง่สง่ผล
ใหม้ีขอ้จ ากัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 โดยบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

(บรษัิท หรือ ไทยคม) ร่วมกับผูผ้ลติดาวเทยีมไทยคม 5 และผูเ้ชีย่วชาญ ไดพ้ยายามกูค้นืระบบทีข่ัดขอ้งดังกล่าว
หลายครัง้ ซึง่ผลการกูค้นืระบบยังไม่ประสบความส าเร็จ ในขณะเดยีวกัน บรษัิทไดป้ระสานงานกับลูกคา้ทุกรายที่

เกีย่วขอ้งกับเหตุการณ์ดังกล่าวเกีย่วกับแผนการบรหิารจัดการโอนยา้ยลูกคา้ไปยังดาวเทยีมอืน่ เพื่อใหเ้กดิความ
ตอ่เนื่องของบรกิารทัง้ดา้นโทรคมนาคมและโทรทัศน์ ซึง่เหตขุัดขอ้งในครัง้นี้ เป็นเหตใุหบ้รษัิทตัง้ดอ้ยคา่สนิทรัพย์

ของดาวเทยีมไทยคม 5 ทัง้จ านวน รวมทัง้ส ิน้ 222 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ บรษัิทบันทกึการดอ้ยคา่ของดาวเทยีมและอุปกรณ์เป็นมูลคา่รวม 1,401 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลักจาก
ภาวะอตุสาหกรรมดาวเทยีมทีช่ะลอตวัลงเนือ่งจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป อกีทัง้การแขง่ขนัทีรุ่นแรงใน

อุตสาหกรรม ส่งผลใหร้าคาขายต่อหน่วยลดลงมากกว่าที่เคยไดค้าดการณ์ไว ้ อย่างไรก็ตาม การดอ้ยค่าของ

สนิทรัพยถ์อืเป็นรายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด ดงันัน้จงึไมไ่ดม้ผีลกระทบตอ่การบรหิารเงนิสดของบรษัิท  

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2562 

บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารในปี 2562 ทีร่ะดับ 4,663 ลา้นบาท ลดลง 22.4% จาก 6,008 ลา้น
บาทในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีม เนื่องจากการลดลงของราคาขายต่อ

หน่วยจากการใหส้ว่นลดลูกคา้ไทยเพื่อการต่อสัญญาระยะยาว ประกอบกับการลดการใชง้านของลูกคา้ดาวเทยีม 
บรอดแบนด ์นอกจากนี ้ยังเป็นผลมาจากรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ทีล่ดลงเนือ่งจากการขายเงนิลงทนุใน

บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากดั 

ทัง้นี้ บรษัิทมผีลก าไร (ขาดทุน) สทุธใินปี 2562 เป็นจ านวน (2,250) ลา้นบาท คดิเป็นผลก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

(2.05) บาท ซึง่หากไม่รวมคา่ใชจ้่ายพเิศษตา่งๆ บรษัิทมผีลก าไร (ขาดทนุ) จากผลการด าเนนิงานปกตเิป็นจ านวน 

(432) ลา้นบาท โดยในปี 2562 บรษัิทมผีลก าไร (ขาดทนุ) จากผลการด าเนนิงานปกตเิป็นจ านวน 82 ลา้นบาท 

 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ณ สิน้ปี 2562 อัตราการใชบ้รกิารของลูกคา้เมือ่เทยีบกับความสามารถในการใหบ้รกิารของดาวเทยีมแบบทั่วไปซึง่

ประกอบดว้ยดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 55% ลดลงจาก 59% ณ สิน้ปี 
2561 ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของลูกคา้ในช่วงไตรมาส 1/2562 โดยทีอ่ัตราการใชง้านดาวเทยีมแบบทั่วไป

คอ่นขา้งคงทีต่ัง้แต่ไตรมาสที ่2/2562 เป็นตน้มา ส าหรับดาวเทยีมบรอดแบนดห์รอืดาวเทยีมไทยคม 4 มอีัตราการ
ใชบ้รกิารของลกูคา้เมือ่เทยีบกับความสามารถในการใหบ้รกิารของดาวเทยีมทีร่ะดับ 23% ลดลงจาก 30% ณ สิน้ปี 

2561 เป็นผลมาจากการลดระดบัการใชง้านและการยุตกิารใชบ้รกิารของลกูคา้บางราย  

ในปี 2562 บรษัิทไดต้กลงในความร่วมมอืการเช่าชอ่งสัญญาณดาวเทยีมไทยคมในระยะยาวกับ บรษัิท ทรูวชิั่นส ์
กรุ๊ป จ ากัด เพือ่สรา้งความตอ่เนื่องในการใหบ้รกิารสมาชกิโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชกิในประเทศไทย ไทยคม

ไดจ้ัดเตรียมช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 8 ใหแ้ก่ทรูวชิั่นสเ์พื่อใหบ้รกิารออกอากาศรายการกฬีาและความ
บันเทิงชัน้น าแก่สมาชกิทรูวชิั่นส ์และนอกจากนี้ บริษัทยังไดต้กลงในความร่วมมือกับลูกคา้ใหม่ เช่น ลูกคา้ใน

ประเทศเมยีนมาร ์และ แอฟรกิา เพือ่ทดแทนลกูคา้ทีล่ดการใชง้าน 

ส าหรับความตอ่เนื่องในการใหบ้รกิารดาวเทยีมภายหลงัจากทีส่มัปทานสิน้สดุลงส าหรับดาวเทยีมไทยคม 4 ไทยคม 

5 และไทยคม 6 ในเดอืนกันยายน 2564 นัน้ บรษัิทยนิดทีีจ่ะเขา้ร่วมยืน่ขอ้เสนอตามทีภ่าครัฐจะมกีารก าหนดขึน้มา 

และมคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะไดด้ าเนินธุรกจิร่วมกับภาครัฐ รวมทัง้ยนิดทีีจ่ะเปิดกวา้งในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (public-private partnership – PPP) เพือ่เป็นการสรา้งความเชือ่มั่นใหแ้ก่ลกูคา้ของไทยคม ใหม้ั่นใจไดว้่า

ดาวเทยีมจะยังสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

นอกเหนือจากธุรกจิหลักของบรษัิทแลว้ ไทยคมยังคงใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาธุรกจิใหม่ โดยมจีุดมุ่งหมายใน

การเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นสมารท์โซลูชั่น และแพลตฟอร์มเทคโนโลยจีากอวกาศสูภ่าคพื้นดนิชัน้น าแห่งเอเชยี เพื่อ

เสรมิสรา้งความส าเร็จแหง่อนาคต 
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ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

ในชว่งไตรมาส 3/2562 บรษัิทจ าหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามัญในบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ากัด (CDN) 

เนือ่งจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในอตุสาหกรรม ดังนัน้รายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ตัง้แตไ่ตรมาสที ่
4/2562 เป็นตน้มา จงึเป็นรายไดจ้ากบรษัิท ไทย แอดวานซ ์อนิโนเวชัน่ จ ากัด (Thai AI) ในการจัดจ าหน่ายอปุกรณ์

ชดุรับสญัญาดาวเทยีม (set-top-box) และอปุกรณ์อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ใหบ้รกิารจ าหน่ายและใหเ้ชา่แพลตฟอร์ม 

เชน่ แพลตฟอรม์ส าหรับชอ่ง IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ปี 2562 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ากัด (แอลทซี)ี มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ไม่รวม 
fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1.42 ลา้นราย และยังคงมสีว่นแบง่ในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอนัดบัหนึง่ คดิ

เป็นประมาณ 55.3% ของตลาดรวม ซึง่ลดลงเล็กนอ้ยจาก ณ สิน้ปี 2561 ที ่56.1% เนื่องจากการแขง่ขันดา้นราคา
ในอตุสาหกรรม 

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

สรุปขอ้มูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

ปี 2562 ปี 2561 YoY (%) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4,663 6,008 -22.4% 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  (3,671) (4,219) -13.0% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารปกต ิ* (1,040) (1,517) -31.4% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานปกต ิ (48) 272 n/a 

รายไดอ้ืน่ 337 192 75.3% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายเงนิลงทนุ ** (29) 1,950 n/a 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (128) 6 n/a 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์ (1,623) (2,253) -28.0% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน (1,490) 167 n/a 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ คา่เสือ่มราคา 1,766 2,246 -21.4% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ (116) 119 n/a 

ตน้ทนุทางการเงนิ 300 338 -11.4% 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง (2,250) 217 n/a 

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ - 30 -100.0% 

   ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (2,250) 247 n/a 

   ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - 17 -100.0% 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ (2,250) 230 n/a 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) (2.05) 0.21 n/a 

คา่ใชจ้า่ยพเิศษ หลงัภาษี:  

- ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์

- ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายเงนิลงทนุ 

- ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 

- การตดัจ าหน่ายสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี

- การรับรูต้น้ทนุบรกิารเพิม่เตมิ (คา่ใชจ้า่ยทางบญัชจีากการเพิม่คา่ชดเชยของ

ลกูจา้ง) ตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 

(1,818) 147 n/a 

ก าไรจากการด าเนนิงานปกต ิ (432) 82 n/a 

*      คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารปกต ิหมายถงึ คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

**    ผลขาดทนุจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในปี 2562 เกดิจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิท CDN ในขณะทีผ่ลก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุ
ในปี 2561 เกดิจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิท ซเีอส ลอ๊กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในปี 2562 มจี านวนทัง้ส ิน้ 4,663 ลา้นบาท ลดลง 22.4% จาก 6,008 ลา้น

บาทในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดข้องธรุกจิการใหบ้รกิารดาวเทยีมและธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หน่วย: ลา้นบาท 

2562 2561 % YoY 

ดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 4,594 5,850 -21.5% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 122 229 -46.5% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (53) (71) -25.5% 

รวม 4,663 6,008 -22.4% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง 

รายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารดาวเทยีมและบริการทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2562 อยู่ทีร่ะดับ 4,594 ลา้นบาท ลดลง 21.5% 

จาก 5,850 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและดาวเทยีม 

บรอดแบนด ์ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หน่วย: ลา้นบาท 

2562 2561 % YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 2,536 3,565 -28.9% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 2,058 2,284 -9.9% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 1,873 2,143 -12.6% 

รายไดจ้ากการขาย 185 141 31.1% 

รวม 4,594 5,850 -21.5% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2562 มจี านวน 2,536 ลา้นบาท ลดลง 

28.9% จาก 3,565 ในปี 2561 ซึง่เป็นผลมาจากการเซ็นสญัญาใหบ้รกิารระยะยาวแกล่กูคา้หลักในประเทศไทย 
ซึง่มกีารใหส้ว่นลดจากสญัญาเดมิ รวมถงึการยตุกิารใชบ้รกิารของทวีดีจิทิัลบางชอ่ง 

 รายไดจ้ากดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งในปี 2562 มจี านวน 2,058 ลา้นบาท 

ลดลง 9.9% จาก 2,284 ลา้นบาทในปี 2561 เนือ่งจากลกูคา้ตา่งประเทศใชบ้รกิารลดลง 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ส าหรับปี 2562 มจี านวน 122 ลา้นบาท ลดลง 46.6% เมือ่เทยีบกบั 229 

ลา้นบาทในปี 2561ซึ่งเป็นผลมาจากการขายเงนิลงทุนใน CDN ส่งผลใหบ้รษัิทรับรูร้ายไดจ้าก CDN เพียงช่วง
ระยะเวลา 1 ม.ค. 2562 – 16 ก.ย. 2562 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทุนขายและการใหบ้รกิารในปี 2562 ทัง้สิน้ 3,671 ลา้นบาท ลดลง 13.0% จาก 4,219 ลา้นบาท ในปี 

2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได ้และของตน้ทุนค่าเสือ่มราคาจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยห์ลังการบันทกึ

ดอ้ยคา่ของสนิทรัพยใ์นชว่งไตรมาส 4/2561  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หน่วย: ลา้นบาท 

2562 2561 % YoY 

บรกิารดาวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 3,613 4,112 -12.1% 

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 112 188 -40.6% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (54) (81) -33.3% 

รวม 3,671 4,219 -13.0% 
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2562 มจี านวนทัง้ส ิน้ 3,613 ลา้นบาท ลดลง 12.1% จาก 

4,112 ลา้นบาทในปี 2561 โดยอัตราการลดลงของตน้ทุนจากการใหบ้รกิารดาวเทยีม นอ้ยกวา่อัตราการลดลงของ
รายได ้เนื่องจากตน้ทุนสว่นใหญ่ของบรษัิท (ไม่นับรวมค่าธรรมเนียมสว่นแบ่งรายไดใ้หก้ับหน่วยงานของรัฐ) เป็น

ตน้ทนุคงที ่

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หน่วย: ลา้นบาท 

2562 2561 % YoY 

ดาวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,949 2,412 -19.2% 

ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 1,664 1,700 -2.1% 

รวม 3,613 4,112 -12.1% 

* ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2562 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,949 ลา้น
บาท ลดลง 19.2% จาก 2,412 ลา้นบาทในปี 2561 โดยมสีาเหตุจากการลดลงของตน้ทุนค่าธรรมเนียมใหก้ับ

หน่วยงานของรัฐตามรายไดท้ีล่ดลง รวมถงึการลดลงของตน้ทนุคา่เสือ่มราคา  

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องในปี 2562 มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,664 

ลา้นบาท ลดลง 2.1% จาก 1,700 ลา้นบาท ในปี 2561 ตามการลดลงของรายได ้
 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ส าหรับปี 2562 มจี านวนทัง้ส ิน้ 112 ลา้นบาท ลดลง 40.4% จาก 188 

ลา้นบาทในปี 2561 จากการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน CDN 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปกต ิรวมคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ในปี 2562 รวมทัง้ส ิน้ 1,040 

ลา้นบาท ลดลง 31.4% จาก 1,517 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมสีาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายทาง
การตลาด คา่ใชจ้า่ยพนักงาน และคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

นอกจากนี ้บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยพเิศษทีเ่พิม่ขึน้จากคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารปกต ิดงันี ้

 ผลขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายและการดอ้ยคา่ของดาวเทยีมและอปุกรณ์ จ านวนรวม 1,623 ลา้นบาท 

 ผลขาดทนุจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน CDN จ านวน 29 ลา้นบาท 

 ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 128 ลา้นบาท 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ในปี 2562 บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทัง้ส ิน้ 300 ลา้นบาท ลดลง 11.4% จาก 338 ลา้นบาทในปี 2561 เนือ่งจาก

การช าระคนืหุน้กูใ้นชว่งไตรมาสที ่ 4/2562 จ านวน 2,275 ลา้นบาท รวมทัง้การช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวตาม
ก าหนด 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในปี 2562 บรษัิทมสี่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ (116) ลา้นบาท 

ลดลงจาก 119 ลา้นบาทในปี 2561 โดยสว่นแบ่งผลขาดทนุในปี 2562 มสีาเหตจุากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิ

โทรศัพท์ในประเทศลาวจากการแข่งขันดา้นราคา ประกอบกับการบันทึกค่าใชจ้่ายทางภาษีจากเงินปันผลของ 
แอลทซี ี

ในเดอืนธันวาคม 2562 แอลทีซีประกาศจ่ายเงนิปันผลเป็นจ านวน 123 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยแบ่งจ่ายรายปี
ทัง้หมด 15 งวด บรษัิท เชนนงิตนั อนิเวสเมน้ทส์ พทีดี ีลมิเิต็ด (เชน) มสีทิธใินเงนิปันผลดงักลา่ว 49% ตามสดัสว่น

การถอืหุน้ โดย เชน มไิดบ้ันทกึเงนิปันผลเป็นรายไดเ้นื่องจากถอืเป็นรายการระหวา่งกัน อย่างไรก็ตามคา่ใชจ้่ายทาง
ภาษี (10% ของเงนิปันผลทีป่ระกาศจ่าย) ไดถู้กบันทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในทนัท ีเป็นผลใหไ้ทยคมไดบ้ันทกึสว่นแบง่ผล

ขาดทนุจากคา่ใชจ้า่ยทางภาษีดงักลา่วเป็นจ านวนประมาณ 90 ลา้นบาท 
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ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมีผลก าไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2562 เป็นจ านวน (2,250) ลา้นบาท เป็นผลมาจากรายไดท้ี่ลดลงและ

คา่ใชจ้่ายพเิศษจ านวน 1,818 ลา้นบาท ซึง่ประกอบไปดว้ย ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์ผลขาดทุน
จากการขายเงนิลงทนุ ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น การรับรูต้น้ทนุบรกิารเพิม่เตมิ และการตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี

ทัง้นี้ บรษัิทมผีลก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานปกตสิ าหรับปี 2562 และปี 2561 เป็นจ านวน (432) ลา้นบาท 
และ 82 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 17,011 ลา้นบาท ลดลง 23.4% จาก 22,202 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 มี

สาเหตหุลักมาจากคา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาต
ใหด้ าเนนิการ ประกอบกบัการดอ้ยคา่ของดาวเทยีมและอปุกรณ์ 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย ์

 

สนิทรพัย ์
หน่วย: ลา้นบาท 

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 8,460 49.7% 9,679 43.6% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 3,313 19.5% 4,815 21.7% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 1,366 8.0% 3,007 13.5% 

 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่  

ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทมยีอดลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่เป็นจ านวน 1,890 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.1% จาก 

1,851 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 โดยมสีาเหตหุลกัจากการช าระเงนิลา่ชา้ของหน่วยงานราชการตา่งประเทศ  

สภาพคลอ่ง 

ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทมอีัตราสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 5.54 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 2.39 เทา่ ณ สิน้ปี 

2561 โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระใน 1 ปีจากการช าระคนืหุน้กู ้

 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 8,551 ลา้นบาท ลดลง 31.7% จากจ านวน 12,523 ลา้น
บาท ณ สิน้ปี 2561 โดยมสีาเหตหุลกัจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน ประกอบกบัการตัด

จ าหน่ายและดอ้ยคา่ของดาวเทยีมและอปุกรณ์ 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจา้ของ 

เงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท ณ สิน้ปี 2562 มจี านวนทัง้ส ิน้ 4,203 ลา้นบาท ลดลง 40.2% จาก 7,023 ลา้นบาท ณ 
สิน้ปี 2561 มสีาเหตหุลกัจากการช าระคนืหุน้กูจ้ านวน 2,275 ลา้นบาท และการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรับ

โครงการดาวเทยีมตามก าหนด  

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ปี 2562 มจี านวนทัง้ส ิน้ 10,995 ลา้นบาท ลดลง 16.3% จาก 13,137 ลา้นบาท 
ณ สิน้ปี 2561 มสีาเหตหุลักจากผลขาดทนุสทุธ ิ

ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทมอีตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.38 เทา่ ลดลงอยา่งมนัียส าคญัจาก 0.53 เทา่ ณ สิน้ปี 
2561  
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งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน ในปี 2562 จ านวน 1,660 ลา้นบาท ลดลง 11.2% จาก 1,868 

ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมสีาเหตหุลกัจากก าไรจากการด าเนนิงานทีล่ดลง  

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุน ในปี 2562 มีจ านวน 1,241 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิสดจากเงนิ

ลงทนุชัว่คราว 

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหาเงนิ ในปี 2562 มจี านวน (3,110) ลา้นบาท สว่นใหญ่ประกอบดว้ยการ
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้

บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด รวมกบัเงนิลงทนุชัว่คราว ณ สิน้ปี 2562 ทัง้ส ิน้ 5,703 ลา้นบาท  

 

ในเอกสารชดุนี้อาจจะมขีอ้มูลบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไมว่า่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรอืการประมาณการทางดา้น
ธรุกจิในส่วนอื่นๆ)   ตัวอย่างของค าที่ใชใ้นการประมาณการถงึเหตุการณ์ที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”  เป็นตน้   แมว้่า

ประมาณการดังกลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศัยขอ้มลูทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรอืยนืยันไดว้า่ การประมาณการดังกลา่วจะเกดิขึน้ตรงตามที่
บรษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


