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สรุปภาพรวมผลการดาํเนนิงาน 
  
ในปี 2562 อนิทัชไดส้รา้งผลตอบแทนรวมใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รอ้ยละ 25 โดยเป็นผลตอบแทนจากสว่นตา่งของราคาหุน้ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 20 และผลตอบแทน
จากเงนิปันผลรับรอ้ยละ 5 ซึง่มากกวา่ผลตอบแทนจากดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ์ทีอ่ยู่เพยีงรอ้ยละ 1 ทัง้นี้ อนิทัชมุ่งหวังทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนเพือ่สรา้ง
ความม่ังคั่งใหแ้กผู่ถ้อืหุน้อย่างย่ังยนื ซึง่ในปี 2562 ทีผ่่านมา เทคโนโลย ี5G ไดม้กีารกลา่วถงึอย่างแพร่หลาย พรอ้มกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปิดรับการ
ใชง้านดจิทิัลมากขึน้ อนิทัชจงึแสวงหาการลงทุนที่เกีย่วขอ้งกับธุรกจิดังกล่าวตามวสิัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิที่ไดกํ้าหนดไวภ้ายใต ้
โครงการอนิเวน้ท์เป็นจํานวน 3 บรษัิท และสนับสนุนใหบ้รษัิทร่วมและบรษัิทย่อยไดท้ดลอง คน้ควา้ เพื่อหาธุรกจิทีจ่ะมาส่งเสรมิการเกดิขึน้ของ
เทคโนโลย ี5G และรองรับไลฟ์สไตลท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูบ้รโิภค 
 
สําหรับผลประกอบการในปี 2562 อนิทัชมกํีาไรสทุธจิากการดําเนนิงาน 11,083 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จากปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 มกีารบันทกึ
กําไรจากการขายซเีอสแอลของไทยคม ถงึแมว้า่อนิทัชจะรับรูผ้ลขาดทุนจากการบันทกึรายการดอ้ยค่าของดาวเทยีมไทยคม แตร่ายการดังกลา่วมจํีานวน
นอ้ยกวา่ผลขาดทุนทีบ่ันทกึในปี 2561 ซึง่หากไม่รวมรายการพเิศษดังทีก่ลา่วมา อนิทัชมผีลกําไรจากการดําเนนิงานปกตทิี ่11,775 ลา้นบาท ใกลเ้คยีง
กับปี 2561 เนื่องจากการรับรูผ้ลกําไรทีด่ขี ึน้รอ้ยละ 3 จากเอไอเอส มาอยู่ที ่12,401 ลา้นบาท ขณะทีร่ับรูผ้ลขาดทนุจากไทยคม 233 ลา้นบาท จากการ
รับรูผ้ลกําไร 59 ลา้นบาท ในปี 2561 ซึง่ผลประกอบการของเอไอเอสและไทยคมสามารถอธบิายไดด้ังตอ่ไปนี ้
 
เอไอเอส มผีลกําไรสทุธ ิ(ทีไ่มร่วมผลกระทบจาก TFRS15) ในปี 2562 ที ่31,051 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยมรีายได ้
จากการใหบ้รกิารหลักเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.3 ตามที่ไดค้าดการณ์ไว  ้ซึง่รายไดท้ี่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนลูกคา้จากการใหบ้ริการ
โทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นระบบรายเดอืนและลูกคา้ธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสูง ทัง้นี้ การแข่งขันการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นปี 2562 ปรับตัวดขีึน้ 
เหลอืเพยีงการแขง่ขันเพือ่แย่งชงิลกูคา้ระบบเตมิเงนิ จงึทําใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมายต่อเดอืน ณ ไตรมาส 4 ของปี 2562 เพิม่ขึน้มาอยู่ที ่260 บาท 
จาก 255 บาท ณ ไตรมาส 4 ของปี 2561 ขณะทีธุ่รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูยังคงมกีารแขง่ขันทางดา้นราคาเพือ่แยง่ชงิลกูคา้ใหมพ่รอ้มทัง้รักษาฐาน
ลกูคา้เดมิไว ้จงึทําใหเ้อไอเอสมลีกูคา้เพิม่ขึน้มาอยูท่ีก่วา่ 1 ลา้นราย เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดค้าดการณ์ไว ้แตร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมายต่อเดอืนลดลง
เหลอื 533 บาท ณ ไตรมาส 4 ของปี 2562 สําหรับรายไดอ้ืน่ยังคงเตบิโตตอ่เนือ่ง จากการใหบ้รกิารดาตา้เซ็นเตอรแ์กล่กูคา้องคก์ร ทางดา้นตน้ทุนและ
คา่ใชจ้่ายยังมกีารเพิม่ขึน้จากการขยายโครงข่าย 4G และอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์ ค่าใชจ้่ายทางการตลาด รวมทัง้ คา่ใชจ้่ายพเิศษจาก พ.ร.บ.คุม้ครอง
แรงงานฉบับใหม่ และการฉลองครบรอบ 30 ปี เอไอเอส จงึทําให ้EBITDA ในปี 2562 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.3 และอัตรา EBITDA margin อยู่ที ่42.8 
ใกลเ้คยีงกบัประมาณการทีค่าดไว ้ทัง้นี ้อนิทัชยังคงสดัสว่นการถอืหุน้เอไอเอสที ่รอ้ยละ 40.45 และรับรูผ้ลกําไรจากเอไอเอสตามสดัสว่นการถอืหุน้นัน้ 
 
ไทยคม มผีลขาดทนุสทุธ ิ2,250 ลา้นบาท ในปี 2562 พลกิจากผลกําไร 230 ลา้นบาทในปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 ไทยคมรับรูกํ้าไรจากการขาย     
ซเีอสแอลจํานวน 1,950 ลา้นบาท ทัง้นี้ในปี 2562 ไทยคมไดบ้ันทกึดอ้ยคา่ของดาวเทยีมและอปุกรณ์เป็นจํานวน 1,623 ลา้นบาท จากเหตขุัดขอ้งทาง
เทคนคิของระบบแจง้สถานะของดาวเทยีมไทยคม 5 และภาวะอตุสาหกรรมดาวเทยีมทีช่ะลอตัวลง พรอ้มทัง้การแขง่ขันทีรุ่นแรง จงึทําใหอ้ัตราการใชง้าน
ดาวเทยีมแบบท่ัวไปลดลงจากรอ้ยละ 59 ณ สิน้ปี 2561 มาอยูท่ีร่อ้ยละ 55 และดาวเทยีมบรอดแบนดล์ดลงจากรอ้ยละ 30 มาอยูท่ี ่รอ้ยละ 23 โดยผล
ขาดทนุจากการดําเนนิงานปกตขิองไทยคมอยู่ที ่432 ลา้นบาท จากผลกําไร 82 ลา้นบาทในปี 2561 ซึง่เป็นผลจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทยีมและ
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งลดลงเป็นหลัก จากการใหส้ว่นลดแกล่กูคา้หลักในประเทศไทยเพือ่ตอ่สัญญาระยะยาวและการยตุกิารใชบ้รกิารของทวีดีจิทัิลบางชอ่งบน
ดาวเทยีมแบบท่ัวไป ขณะทีด่าวเทยีมบรอดแบนดม์กีารใชบ้รกิารลดลงจากลูกคา้ต่างประเทศ ทางดา้นตน้ทุนในการใหบ้รกิารไดป้รับลดลงตามรายไดท้ี่
ลดลงแตใ่นสัดสว่นทีน่อ้ยกวา่ เนือ่งจากตน้ทนุดาวเทยีมสว่นใหญ่เป็นตน้ทุนคงที ่ 
ถงึแมว้า่ผลประกอบการของไทยคมจะลดลงทัง้ในดา้นรายไดแ้ละกําไร แตส่ถานะทางการเงนิยังคงแข็งแกรง่ โดยมเีงนิกูย้มืสทุธ ิ4,203 ลา้นบาท ลดลง
จาก ณ สิน้ปี 2561 ที ่7,023 ลา้นบาท ขณะทีม่เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเป็นจํานวน 5,703 ลา้นบาท และมอีัตราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติ่อสว่นทุน
เพยีง 0.38 เทา่ ลดลงจาก 0.53 เทา่ ณ สิน้ปี 2561 
 
ทางดา้นผลการดําเนนิงานของบรษัิทอืน่ ๆ ประกอบดว้ย 
 
สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้: เป็นการรับรูผ้ลกําไรจากบรษัิทรว่มคา้ ไดแ้ก ่แอลทซี ีและไฮ ชอ็ปป้ิง ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

 แอลทซี ีเป็นการรว่มคา้ทางออ้มทีล่งทนุโดยไทยคม โดย ณ สิน้ปี 2562 แอลทซียีังสามารถรักษาการเป็นทีห่นึง่ในดา้นจํานวนผูใ้ชบ้รกิาร
โทรศัพทเ์คลือ่นทีไ่ด ้โดยมสีว่นแบง่ทางการตลาดทีร่อ้ยละ 55.3 ลดลงเล็กนอ้ยจากสิน้ปี 2561 ทีร่อ้ยละ 56.1 เนือ่งจากการแขง่ขันดา้นราคาใน
อตุสาหกรรม 

 ไฮ ช็อปป้ิง มรีายไดปี้ 2562 ที ่937 ลา้นบาท หรอืยอดขายเฉลีย่ตอ่วันอยูท่ี ่2.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากปีกอ่น โดยไดข้ยายฐานรายได ้
ผา่นหลายชอ่งทาง เชน่ การทําธรุกจิรว่มกบัผูป้ระกอบการชอ่งโทรทัศนต์า่งๆ การเก็บเงนิคา่จัดสง่สนิคา้จากลกูคา้ และการนําเสนอสนิคา้ใหม่ๆ  
ใหแ้กล่กูคา้โดยตรง อยา่งไรก็ตาม รายไดใ้นปี 2562 เตบิโตตํา่กวา่ทีค่าดการณ์ไวเ้นือ่งจากการชะลอตัวของอตุสาหกรรมโทรทัศนผ์่านดาวเทยีม 
โดยเฉพาะการออกอากาศบนชอ่งดาวเทยีมทีเ่ป็นแพลตฟอรม์หลัก 

 
โครงการอนิเวน้ท:์ ในปี 2562 อนิเวน้ทไ์ดล้งทนุในบรษัิทใหมทั่ง้ส ิน้ 3 บรษัิท ประกอบดว้ย บรษัิท เพยีร ์พาวเวอร ์จํากัด บรษัิท ด็อกเตอรเ์อทแูซด 
จํากัด และบรษัิท นนิจา โลจสิตกิส ์พทีอี ีลมิเิต็ด โดยใชเ้งนิลงทุนทัง้ส ิน้ 111 ลา้นบาท นอกจากนี ้ยังไดข้ายหุน้ทีล่งทุนในบรษัิท ดจิโิอ (ประเทศ
ไทย) จํากดั และไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุทีร่อ้ยละ 30 (อัตรากําไรจากการลงทุน) ทําใหมู้ลคา่พอรต์การลงทนุภายใตโ้ครงการอนิเวน้ท ์ณ สิน้
ปี 2562 อยู่ที ่950 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 728 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 (ไมร่วมบรษัิททีตั่ดจําหน่ายและขายออกไป) ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2562 มบีรษัิททีอ่ยู่
ภายใตโ้ครงการอนิเวน้ททั์ง้ส ิน้ 15 บรษัิท 
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สําหรับทศิทางการลงทุนในปี 2563 อนิเวน้ทย์ังคงนโยบายการลงทนุในกลุม่โทรคมนาคม สือ่ เทคโนโลย ีและธรุกจิดจิทัิล โดยเนน้การลงทนุในกลุ่ม
เทคโนโลยเีกดิใหม่หรอืมกีารใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู รวมทัง้แสวงหาการลงทุนทีส่ามารถต่อยอดการเกดิขึน้ของเทคโนโลย ี5G ไดใ้นอนาคต ภายใต ้
งบประมาณการลงทุนที ่200 ลา้นบาทต่อปี ทัง้นี้ การลงทุนของอนิเวน้ทม์ไิดจํ้ากัดการลงทุนแค่ในประเทศไทย แต่ยังแสวงหาโอกาสการลงทุนใน
ตา่งประเทศดว้ย โดยอนิทัชรับรูก้ําไรขาดทนุจากการลงทุนของแตล่ะบรษัิทสตารท์อัพตามสัดสว่นการถอืหุน้ ซึง่มนีโยบายการลงทุนในแตล่ะบรษัิทไม่
เกนิรอ้ยละ 30 อย่างไรก็ตาม การลงทุนในบางบรษัิททําในรูปแบบของเงนิกูแ้ปลงสภาพ ซึง่อนิทัชพจิารณาลักษณะการลงทุนในแต่ละบรษัิทตามวัฏ
จักรธรุกจิและระดับความเสีย่งของธรุกจินัน้ๆ 
  
ผลการดําเนนิงานเฉพาะบรษิทั: ในปี 2562 อนิทัชมสีว่นแบ่งกําไรจากบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม จํานวน 11,432 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จากปี 
2561 เนื่องจากผลขาดทนุทีส่งูขึน้ของไทยคม อย่างไรก็ตาม คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงานและคา่ตอบแทนผูบ้รหิารอยูท่ี ่357 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
26 จากปีที่ผ่านมา สว่นใหญ่เนื่องจากค่าใชจ้่ายพเิศษจาก พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฉบับใหม่ โดยในปีนี้ อนิทัชยังคงประมาณการค่าใชจ้่ายในการ
ดําเนนิงานและค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีป่ระมาณ 400 ลา้นบาท โดยคา่ใชจ้่ายหลักจะเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับพนักงาน และคา่ใชจ้่ายสําหรับการหา
โอกาสใหม ่ๆ 
 
อตัราการจา่ยเงนิปันผล:  ปัจจบุันอนิทัชมนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะบรษัิท โดยพจิารณาจ่ายจากเงนิปันผลสว่นใหญ่ทีบ่รษัิท
ไดรั้บจากบรษัิทร่วมและบรษัิทย่อยหลังหักค่าใชจ้่าย หากไม่มเีหตุจําเป็นอืน่ใด และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการดําเนนิงานปกตขิอง
บรษัิทอยา่งมนัียสําคัญ 
 
ปจัจยัสาํคญัทีอ่าจมอีทิธพิลและมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิหรอืผลการดําเนนิงานของบรษิทัอยา่งมนียัสําคญัในอนาคต 
เนื่องจากบรษัิทประกอบธุรกจิการลงทุนโดยการเขา้ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ ดังนัน้ปัจจัยทีม่ผีลต่อฐานะการเงนิหรอื ผลการดําเนินงานอย่ างมนัียสําคัญของ
บรษัิททีเ่ข ้ าลงทนุ จงึเป็ นปัจจัยทีอ่าจส ่งผลกระทบต ่อบรษัิทด ้วย 
 
ทัง้นี้โปรดดูรายละเอยีดในหัวข  ้อดังกล่ าวได  ้จากแบบแสดงรายการข  ้อมูลประจําปี  2562 ของเอไอเอสและไทยคม ในหัวข  ้อฐานะการเงนิและผลการ
ดําเนนิงาน 
 
เหตกุารณส์าํคญั 
 
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี
 
ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2562 กลุ่มอนิทัชไดเ้ริม่ตน้ปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสัญญาทีทํ่ากับลูกคา้ เป็น   
ครัง้แรก มผีลใหน้โยบายการบัญชขีองกลุ่มอนิทัชเปลีย่นแปลงจากนโยบายการบัญชทีีใ่ชใ้นการจัดทํางบการเงนิสําหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561
โดยกลุม่อนิทัชเลอืกรับรูผ้ลกระทบสะสมยอ้นหลังจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนีเ้ป็นรายการปรับปรงุกําไรสะสมตน้ปี 2562 ทัง้นี ้
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชดีังกล่าวมผีลกระทบสําคัญต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของอนิทัชจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการ
บัญชขีองกลุม่เอไอเอส ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ สําหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 ขอ้ที ่3 
 
ธุรกจิสือ่สารโทรคมนาคมภายในประเทศ 
 
สําหรบัธุรกจิใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ในเดอืนมถินุายน 2562 เอไอเอสไดรั้บการจัดสรรคลืน่ความถี ่700 เมกะเฮริตซ ์จํานวน 2x10 เมกะเฮริตซ ์
ซึง่จะใชใ้บอนุญาตดังกลา่วไดป้ระมาณไตรมาส 4/2563 นอกจากนี ้ในไตรมาส 3/2562 เอไอเอสไดเ้ขา้ระงับขอ้พพิาทกับทโีอทเีกีย่วกับเสาและอปุกรณ์
โทรคมนาคม ทําใหเ้อไอเอสลดคา่ใชจ้า่ยสทุธ ิ(หลังหักรายได)้ จากการเชา่เสาโทรคมนาคมได ้100 ลา้นบาทตอ่เดอืน พรอ้มกับยุตกิารเชา่อปุกรณ์ลง
โดยมคีา่ใชจ้า่ยรายการพเิศษ จํานวน 121 ลา้นบาท 
 
ในปี 2562 ตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีม่กีารแขง่ขันทีป่รับตัวดขีึน้จากปีกอ่น พรอ้มกับการปรับราคาแพ็กเกจในชว่งครึง่แรกของปี 2562 ทัง้ในระบบรายเดอืน
และระบบเตมิเงนิ อย่างไรก็ตาม ในชว่งครึง่หลังของปี 2562 ตลาดมกีารนําเสนอแพ็กเกจแบบใชง้านดาตา้ไม่จํากัดดว้ยความเร็วคงทีใ่หก้ับลูกคา้ระบบ
เตมิเงนิ (Prepaid) อกีครัง้ ขณะทีร่ะบบรายเดอืน (Postpaid) ผูใ้หบ้รกิารยังคงใชส้ว่นลดคา่เครือ่งโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นกลยุทธสํ์าคัญ เพือ่ดงึดูดลกูคา้ที่
ตอ้งการซือ้เครือ่งโทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่ละผูกแพ็กเกจรายเดอืน 
 
จํานวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ณ สิน้ปี 2562 มจํีานวนทัง้ส ิน้ 42 ลา้นราย เตบิโตรอ้ยละ 2.1 เทยีบกับปีกอ่น โดยการเตบิโตสว่นใหญ่มาจากจํานวน
ผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้สทุธ ิ918,000 ราย ซึง่เป็นผลจากการใชแ้คมเปญสว่นลดคา่เครือ่งโทรศัพทเ์คลือ่นที ่และการโอนยา้ยของผูใ้ชบ้รกิาร
จากระบบเตมิเงนิไปใชง้านระบบรายเดอืน ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิมจํีานวนใกลเ้คยีงกับปี 2561 ทําใหใ้นปี 2562 อัตราสว่นของเลขหมายระบบ
รายเดอืนตอ่จํานวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 22 โดยรายไดต้อ่เลขหมายตอ่เดอืน (ARPU) เฉลีย่ทกุเลขหมายอยู่ที ่260 บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2 
เทยีบกับปีกอ่น 
 
สาํหรบัธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูและดจิทิลัเซอรว์สิ ตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูยังคงมกีารแขง่ขันทีรุ่นแรงทัง้ดา้นราคาและการแย่งชงิลกูคา้
ใหม่ ผูใ้หบ้รกิารการยังคงเสนอสว่นลดครึง่ราคาเพือ่ป้องกันการยา้ยออกของลกูคา้เกา่ รวมถงึเพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหม ่และนอกจากกลยุทธท์างดา้นราคาแลว้ 
ผูใ้หบ้รกิารยังใชก้ลยทุธก์ารนําเสนอแพ็กเกจไฟเบอรท์ีค่วามเร็วสงูขึน้ดว้ยระดับราคาเดมิ เชน่ ระดับราคาเฉลีย่ประมาณ 600 บาทตอ่เดอืน แตใ่หค้วามเร็ว
เพิม่ขึน้ 2 เท่า เป็น 200 เมกะบติต่อวนิาท ีจํานวนลูกคา้รวมของธุรกจิเอไอเอส ไฟเบอร ์มจํีานวนประมาณ 1 ลา้นราย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 42 จากปีกอ่น 
อยา่งไรก็ตาม การแขง่ขันดา้นราคาสง่ผลให ้ARPU ลดลงรอ้ยละ 7.2 มาอยูท่ี ่533 บาท 
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ธุรกจิดาวเทยีม 
 
เมือ่วันที ่17 ธันวาคม 2562 ไดเ้กดิเหตุขัดขอ้งทางเทคนิคของระบบแจง้สถานะของดาวเทียมไทยคม 5 ซึง่ส่งผลใหม้ขีอ้จํากัดทางเทคนคิในการ
ตรวจสอบสถานะของดาวเทยีมไทยคม 5 โดยไทยคมร่วมกับผูผ้ลติดาวเทยีมไทยคม 5 และผูเ้ชีย่วชาญ ไดพ้ยายามกูค้นืระบบทีข่ัดขอ้งดังกลา่วหลาย
ครัง้ ซึง่ผลการกูค้นืระบบยังไม่ประสบความสําเร็จ ในขณะเดยีวกัน ไทยคมไดป้ระสานงานกับลูกคา้ทุกรายทีเ่กีย่วขอ้งกับเหตุการณ์ดังกล่าวเกีย่วกับ
แผนการบรหิารจัดการโอนยา้ยลูกคา้ไปยังดาวเทยีมอืน่ เพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่องของบรกิารทัง้ดา้นโทรคมนาคมและโทรทัศน์ เป็นเหตุใหไ้ทยคม
บันทกึขาดทนุจากดอ้ยคา่สนิทรัพยข์องดาวเทยีมไทยคม 5 ทัง้จํานวน รวมทัง้ส ิน้ 222 ลา้นบาท 
 
นอกจากนี้ ดว้ยภาวะอุตสาหกรรมดาวเทยีมทีช่ะลอตัวลงเนื่องจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป อกีทัง้การแข่งขันทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรม   
ไทยคมจงึไดบ้ันทกึขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของดาวเทยีมและอปุกรณ์อืน่อกี เป็นมลูคา่รวม 1,401 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยถ์อื
เป็นรายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด ดังนัน้จงึไมไ่ดม้ผีลกระทบตอ่การบรหิารเงนิสดของไทยคม 
 
ณ สิน้ปี 2562 อัตราการใชบ้รกิารของลูกคา้เมือ่เทยีบกับความสามารถในการใหบ้รกิารของดาวเทยีมแบบท่ัวไปซึง่ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5 
ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ทีร่ะดับรอ้ยละ 55 ลดลงจากรอ้ยละ 59 ณ สิน้ปี 2561 ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของลูกคา้ในชว่งไตรมาส 
1/2562 โดยทีอั่ตราการใชง้านดาวเทยีมแบบท่ัวไปค่อนขา้งคงทีต่ัง้แต่ไตรมาสที่ 2/2562 เป็นตน้มา สําหรับดาวเทยีมบรอดแบนดห์รอืดาวเทยีม    
ไทยคม 4 มอีัตราการใชบ้รกิารของลูกคา้เมือ่เทยีบกับความสามารถในการใหบ้รกิารของดาวเทยีมทีร่ะดับรอ้ยละ 23 ลดลงจากรอ้ยละ 30 ณ สิน้ปี 
2561 เป็นผลมาจากการลดระดับการใชง้านและการยตุกิารใชบ้รกิารของลกูคา้บางราย 
 
ในปี 2562 ไทยคมไดต้กลงในความร่วมมอืการเชา่ชอ่งสัญญาณดาวเทยีมไทยคมในระยะยาวกับ บรษัิท ทรูวชิัน่ส ์กรุ๊ป จํากัด เพือ่สรา้งความตอ่เนื่อง
ในการใหบ้รกิารสมาชกิโทรทัศนร์ะบบบอกรับเป็นสมาชกิในประเทศไทย ไทยคมไดจั้ดเตรยีมชอ่งสัญญาณบนดาวเทยีมไทยคม 8 ใหแ้กท่รวูชิัน่สเ์พื่อ
ใหบ้รกิารออกอากาศรายการกฬีาและความบันเทงิชัน้นําแกส่มาชกิทรวูชิัน่ส ์และนอกจากนี ้ไทยคมยังไดต้กลงในความรว่มมอืกับลูกคา้ใหม่ เชน่ ลกูคา้
ในประเทศเมยีนมาร ์และ แอฟรกิา เพือ่ทดแทนลกูคา้ทีล่ดการใชง้าน 
 
สําหรับความตอ่เนือ่งในการใหบ้รกิารดาวเทยีมภายหลังจากทีส่มัปทานสิน้สดุลงสําหรับดาวเทยีมไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6 ในเดอืนกันยายน 
2564 นัน้ ไทยคมยนิดทีีจ่ะเขา้รว่มยืน่ขอ้เสนอตามทีภ่าครัฐจะมกีารกําหนดขึน้มา และมคีวามมุง่มั่นทีจ่ะไดด้ําเนนิธุรกจิรว่มกับภาครัฐ รวมทัง้ ยนิดทีีจ่ะ
เปิดกวา้งในการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและเอกชน (public-private partnership – PPP) เพือ่เป็นการสรา้งความเชือ่ม่ันใหแ้กล่กูคา้ของไทยคมให ้
มั่นใจไดว้า่ดาวเทยีมจะยังสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 
 
นอกเหนือจากธุรกจิหลักของไทยคมแลว้ ไทยคมยังคงใหค้วามสําคัญกับการพัฒนาธุรกจิใหม่ โดยมจีุดมุ่งหมายในการเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นสมาร์ท
โซลชูัน่ และแพลตฟอรม์เทคโนโลยจีากอวกาศสูภ่าคพืน้ดนิชัน้นําแหง่เอเชยี เพือ่เสรมิสรา้งความสําเร็จแหง่อนาคต 
 
ธุรกจิโทรคมนาคมในประเทศลาว 
 
ณ สิน้ปี 2562 บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จํากดั (“แอลทซี”ี) มจํีานวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ไมร่วม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้สิน้ 
1.42 ลา้นราย และยังคงมสีว่นแบง่ในตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึง่ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 55.3 ของตลาดรวม ซึง่ลดลงเล็กนอ้ยจาก ณ สิน้
ปี 2561 ทีร่อ้ยละ 56.1 เนือ่งจากการแขง่ขันดา้นราคาในอตุสาหกรรม 
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ภาพรวมผลการดําเนนิงานรวมของกลุม่อนิทชั 

 
กําไรสทุธริวมของกลุม่อนิทชั ในปีนี้กลุม่อนิทัชมกํีาไรสทุธริวม จํานวน 11,083 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จากปี 2561 แมว้า่สว่นแบง่ผลกําไรจาก
ธุรกจิโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศเพิม่ขึน้ แต่ส่วนแบ่งผลการดําเนินงานจากธุรกจิดาวเทยีมและธุรกจิในต่างประเทศมขีาดทุนเพิม่ขึน้จากการ
ดอ้ยคา่สนิทรัพย ์ขณะทีใ่นปี 2561 มกํีาไรจากการขายเงนิลงทุนในซเีอสแอลสทุธกิับขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรัพย ์อย่างไรก็ตาม หากไมร่วมกําไร
จากการขายเงนิลงทนุและการดอ้ยคา่ดังกลา่ว กําไรสทุธริวมของปีนีใ้กลเ้คยีงกบัปีกอ่น 
 
ขอ้มลูผลการดําเนนิงานทีส่ําคญั 

 
คา่ใชจ้า่ยสทุธขิองอนิทชั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26 จากปี 2561 สว่นใหญ่เนือ่งจากในไตรมาส 4/2562 มกีารบันทกึขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงนิลงทนุและ
เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทรว่มในโครงการอนิเวน้ท ์รวมทัง้ ในไตรมาส 2/2562 มกีารบันทกึคา่ใชจ้่ายพเิศษเกีย่วกับตน้ทุนบรกิารในอดตีจากการประมาณการ
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพ์นักงานทีเ่พิม่ขึน้จากพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฉบับ
ใหม่”) ซึง่กําหนดอัตราคา่ชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง สําหรับลกูจา้งซึง่ทํางานตดิตอ่กันครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดรั้บคา่ชดเชยไมน่อ้ยกวา่
คา่จา้งอัตราสดุทา้ย 400 วัน โดยมผีลบังคับใชใ้นเดอืนพฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 
 

 
สว่นแบง่ผลกําไรจากเงนิลงทุนในกลุม่เอไอเอส ในปี 2562 เพิม่ขึน้จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากขายและการ
ใหบ้รกิาร โดยรายไดจ้ากธุรกจิโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่พิม่ขึน้ตามจํานวนลูกคา้และ ARPU ระบบรายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้อย่างตอ่เนือ่งจากการยกเลกิแพ็กเกจ
แบบใชง้านดาตา้ไมจํ่ากัดดว้ยความเร็วคงที ่(Fixed-Speed Unlimited Data) สว่นรายไดจ้ากธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูยังคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
จากจํานวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ แมว้่า ARPU ลดลงจากภาวะการแข่งขันในตลาด สุทธกิับการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร ส่วนใหญ่
เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่ายจากการขยายโครงขา่ย 4G และอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู และค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้
จากการขยายโครงข่าย 4G แมว้่าค่าใชจ้่ายดา้นโครงข่ายในการเป็นพันธมติรกับทโีอทลีดลงจากการลงนามระงับขอ้พพิาทระหว่างกัน รวมถงึการ
เพิม่ขึน้ของตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร โดยมสีาเหตุหลักจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายพนักงานจากการบันทกึคา่ใชจ้่าย
พเิศษจาก พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฉบับใหม่เมือ่ไตรมาส 2/2562 และค่าใชจ้่ายสําหรับพนักงานในไตรมาส 4/2562 รวมถงึการเสรมิภาพลักษณ์ของ     
แบรนด ์
  

ส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) สําหรบัปีส ิน้สุดวนัท ี ่31 ธนัวาคม

  ของแต่ละสายธุรกจิ (ลา้นบาท) 2561 2562 %YoY

ธรุกจิของบรษัิท (284)      -2% (357)     -3% 26%

ธรุกจิโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ 12,043  105% 12,401 112% 3%

ธรุกจิดาวเทียมและธรุกจิในต่างประเทศ (219)      -2% (925)     -8% 322%

ธรุกจิอ่ืน (48)       0% (36)       0% -25%

การตัดรายการระหว่างกัน (1)         0% -       0% -100%

กําไรสุทธริวม 11,491 100% 11,083 100% -4%

กําไรสุทธริวม
  จากการดําเนนิงานปกต ิ* 11,769 102% 11,775 106% 0%

* ไมร่วมส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของธุรกจิดาวเทียมและธุรกจิในต่างประเทศในปี 2561 และ 2562 และไมร่วมส่วนแบ่งผลกาํไรจากการขายเงนิลงทุนในซเีอสแอลในไตรมาส  1 ของปี 2561

สําหรบัปีส ิน้สุดวนัท ี ่31 ธนัวาคม

ธุรกจิของบรษิทั (ลา้นบาท) 2561 2562 %YoY

ค่าใชจ้่าย (338) (412) 22%

อ่ืน ๆ 54 55             2%

ค่าใชจ้า่ยสุทธิ (284) (357) 26%

ธุรกจิโทรคมนาคม สําหรบัปีส ิน้สุดวนัท ี ่31 ธนัวาคม

  ไรส้ายภายในประเทศ (ลา้นบาท) 2561 2562 %YoY

ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุนใน

   กลุ่มเอไอเอส ตามวธิส่ีวนไดเ้สีย 12,043       12,401      3%
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กําไร(ขาดทนุ)สทุธขิองกลุม่ไทยคม ในปีนีม้ขีาดทนุสทุธ ิจํานวน 2,249 ลา้นบาท ขณะทีใ่นปี 2561 มกํีาไรสทุธ ิจํานวน 247 ลา้นบาท แต่อย่างไร
ก็ตาม หากไม่รวมกําไรจากการขายเงนิลงทุนในซเีอสแอล และการบันทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรัพย ์ผลการดําเนนิงานของกลุ่มไทยคมในปี 
2562 จะเป็นขาดทุน จํานวน 566 ลา้นบาท เทยีบกับปี 2561 ทีม่กีําไร จํานวน 157 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้รกิาร ซึง่มีสาเหตุหลักจากการเซ็นสัญญาใหบ้รกิารระยะยาวแก่ลูกคา้ ซึง่มีการใหส้่วนลดจากสัญญาเดมิ รวมถงึอัตราการใชบ้รกิาร
ดาวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ลดลงตามปรมิาณการใชง้านของลูกคา้ต่างประเทศ สว่นแบง่ผลกําไรจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ ลดลงจากการ
แข่งขันทีรุ่นแรงในธุรกจิโทรคมนาคมในประเทศลาว รวมถงึมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  และภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้จากการตัดจําหน่ายสนิทรัพย์
ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญช ีสทุธกิับตน้ทุนขายและตน้ทนุการใหบ้รกิารทีล่ดลงตามการลดลงของรายได ้และการลดลงของตน้ทุนค่าตัดจําหน่าย และ
ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีล่ดลง สว่นใหญ่เป็นผลจากการลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด คา่ใชจ้่ายพนักงาน และคา่
เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 
 

 
ธุรกจิอืน่ ประกอบดว้ย ธรุกจิการสนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ ธุรกจิโฮมช็อปป้ิง และธุรกจิภายใตโ้ครงการอนิเวน้ท ์โดยขาดทนุสทุธสิว่นใหญ่เป็น
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกันไฮ ช็อปป้ิง และธุรกจิภายใตโ้ครงการอนิเวน้ท์ อย่างไรก็ตาม ไฮ ช็อปป้ิง มีผลการ
ดําเนนิงานของทีด่ขี ึน้เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น 
 
  

สําหรบัปีส ิน้สุดวนัท ี ่31 ธนัวาคม

ธุรกจิอ ืน่ (ลา้นบาท) 2561 2562 %YoY

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 146           223           53%

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (124)          (203)         64%

ตน้ทุนจัดจําหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (20)            (20)           0%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน (67)            (51)           -24%

รายไดอ่ื้น 32             29             -9%

ตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (6)              (7)             17%

ขาดทุนสุทธิ (39)           (29)           -26%

ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มอนิทชั (48)           (36)           -25%

ธุรกจิดาวเทยีมและ สําหรบัปีส ิน้สุดวนัท ี ่31 ธนัวาคม

   ธุรกจิในต่างประเทศ (ลา้นบาท) 2561 2562 %YoY

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6,233         4,663        -25%

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร (3,438)       (2,968)      -14%

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการ (918)          (703)         -23%

ตน้ทุนจัดจําหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (1,572)       (1,068)      -32%

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรัพย์ (2,253)       (1,623)      -28%

กําไรจากการขายเงนิลงทุนในซีเอสแอล 1,950         -           -100%

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 119           (116)         -197%

รายไดอ่ื้น 200           337           69%

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 5               (128)         -2,660%

ตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้ (79)            (643)         714%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 247           (2,249)      -1,011%

ส่วนแบ่งผลกําไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอนิทชั (219)         (925)         322%

ส่วนแบ่งผลกําไร(ขาดทุน) จากการดําเนนิงานปกตขิองกลุ่มอนิทชั * 59            (233)         -493%
* ไม่รวมส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในปี 2561 และ 2562 และไม่รวมส่วนแบ่งผลกําไรจากการขายเงนิลงทุน
ในซีเอสแอลในไตรมาส 1 ของปี 2561
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สรุปฐานะการเงนิ 
 
ขอ้มลูฐานะการเงนิทีส่ําคญั 

 
สนิทรพัยข์องกลุม่อนิทชั ลดลงเล็กนอ้ย จากสิน้ปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนภายใต ้
สัญญาอนุญาตใหด้ําเนนิการ เนื่องจากการบันทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าในปี 2562 และค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2562 รวมถงึการ
ลดลงของเงนิลงทนุชัว่คราวจากการจา่ยชาํระคนืหุน้กูข้องธรุกจิดาวเทยีม ชดุที ่1 ในเดอืนตลุาคม 2562 สทุธกิับการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม
และการรว่มคา้จากผลการดําเนนิงานสําหรับปี 2562 
 
หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุม่อนิทชั หนีส้นิลดลงรอ้ยละ 25 จากสิน้ปี 2561 สว่นใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงนิกูย้มืจากการจา่ยชําระคนื
เงนิกูย้มืของธรุกจิดาวเทยีม ขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากสิน้ปี 2561 จากผลการดําเนนิงานสําหรับปี 2562 ของกลุม่อนิทัช สทุธกัิบการ
จา่ยเงนิปันผล 
 
สภาพคลอ่งและกระแสเงนิสดของกลุม่อนิทชั ณ สิน้ปี 2562 กลุม่อนิทัชมอีัตราสว่นสภาพคล่อง 2.6 เท่า เพิม่ขึน้จาก 1.8 เท่า ณ สิน้ปี 2561 สว่น
ใหญ่เป็นผลจากการลดลงของหนี้สนิหมุนเวยีนจากส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปีภายหลังการจ่ายชําระคนืหุน้กูข้องธุรกจิ
ดาวเทยีม โดยกลุ่มอนิทัชมกีารบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดใหเ้พยีงพอต่อ
การดําเนนิงานของกลุม่อนิทัช รวมทัง้จัดหาวงเงนิสนิเชือ่ระยะสัน้จากธนาคารตา่ง ๆ เพือ่สํารองในกรณีทีม่คีวามจําเป็น 
 
ทัง้นี ้กระแสเงนิสดรวมของกลุม่อนิทัชในปี 2562 เพิม่ขึน้ 354 ลา้นบาท (ไมร่วมผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น) จากสิน้ปี 2561 สว่นใหญ่เป็นผลจาก
เงนิสดรับสทุธจิากการดําเนนิงาน เงนิปันผลรับ และลดลงของเงนิลงทนุชัว่คราว สทุธกัิบการจา่ยชําระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ของธุรกจิดาวเทยีม และ
เงนิปันผลจา่ย 
 
ลกูหนีก้ารคา้ของกลุม่อนิทชั โดย ณ สิน้ปีนี ้กลุม่อนิทัชมลีกูหนีก้ารคา้คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยร์วม ใกลเ้คยีงกับ ณ สิน้ปี 2561 โดยไดม้กีาร
พจิารณาตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ณ วนัท ี ่31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท ี ่31 ธนัวาคม 2562

ฐานะการเงนิรวม ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

สนิทรพัย์

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 3,072           6% 3,426          7% 354            12%

เงนิลงทุนชั่วคราว 7,141           14% 5,652          11% (1,489)        -21%

ลูกหน้ีการคา้ 1,556           3% 1,578          3% 22              1%

ส่วนของเงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กจิการที่เก่ียวขอ้งกัน

  ที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 486              1% 631             1% 145            30%

สนิคา้คงเหลือ 122              0% 124             0% 2                2%

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 524              1% 503             1% (21)             -4%

เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กจิการที่เก่ียวขอ้งกัน 1,457           3% 1,127          2% (330)           -23%

เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม และการร่วมคา้ 25,761         52% 30,182        61% 4,421         17%

อาคารและอุปกรณ์ 4,876           10% 3,358          7% (1,518)        -31%

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใตสั้ญญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการ 3,007           6% 1,366          3% (1,641)        -55%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,954           4% 1,588          3% (366)           -19%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจําหน่าย

  ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไวเ้พ่ือขาย 53                0% -              0% (53)             -100%

รวมสนิทรพัย ์ 50,009        100% 49,535        100% (474)          -1%

หนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้

ส่วนของเงนิกูย้ืมระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 2,652           5% 392             1% (2,260)        -85%

ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตใหดํ้าเนนิการคา้งจ่ายและดอกเบี้ย 2,890           6% 2,890          6% -             0%

หน้ีสนิหมุนเวียนอ่ืน 1,463           3% 1,243          3% (220)           -15%

เงนิกูย้ืมระยะยาว 4,306           9% 3,768          8% (538)           -12%

หน้ีสนิอ่ืน 757              2% 793             2% 36              5%

รวมหนีส้นิ 12,068        24% 9,086          18% (2,982)       -25%

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 37,941        76% 40,449        82% 2,508        7%

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 50,009        100% 49,535        100% (474)          -1%

เปล ีย่นแปลง
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สนิคา้คงเหลอืของกลุม่อนิทชั ณ สิน้ปีนี ้กลุม่อนิทัชมสีนิคา้คงเหลอืใกลเ้คยีงกับ ณ สิน้ปี 2561 โดยกลุม่อนิทัชไดม้กีารประเมนิความเพยีงพอของ
คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมัยและเสือ่มสภาพอย่างสมํ่าเสมอ โดยสนิคา้คงเหลอืแสดงในราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้ับแลว้แตร่าคาใดจะตํ่ากว่า มลูค่าสทุธทิี่
คาดวา่จะไดรั้บเป็นประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการดําเนนิธรุกจิปกตหิักดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นในการขาย 
 
ความสามารถในการทํากาํไรและอตัราผลตอบแทนของกลุม่อนิทชั ในปี 2562 กลุม่อนิทัชมอีัตรากําไรสทุธ ิรอ้ยละ 63.2 เพิม่ขึน้จากปี 2561 แต่
มอัีตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ ่รอ้ยละ 33.9 ลดลงจากปีกอ่น โดยมสีาเหตุหลักเนือ่งจากในไตรมาส 1/2561 กลุม่อนิทัชรับรูกํ้าไรจากการ
ขายเงนิลงทนุในซเีอสแอล 
 
ความสามารถในการชําระหนีข้องกลุ่มอนิทชั ณ สิน้ปีนี้ กลุ่มอนิทัชมอีัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่ จํานวน 0.3 เท่า 
ใกลเ้คยีงกับ ณ สิน้ปี 2561 ทัง้นี้ กลุ่มอนิทัชมคีวามสามารถในการชําระหนี้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวไดโ้ดยไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิัตติามเงือ่นไข
สญัญาเงนิกูแ้ละการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ 
 
สําหรับภาระผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงนิ บรษัิทไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เรือ่ง ภาระผูกพัน หนังสอืคํ้าประกัน
จากธนาคาร รวมถงึเหตกุารณ์สําคัญ ขอ้พพิาททางการคา้ และคดคีวามทีสํ่าคัญของกลุม่อนิทัช 
 
รายงานของผูส้อบบญัช ี
รายงานของผูส้อบบัญชโีดยสรุป ผูส้อบบัญชแีสดงความเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของอนิทัช สําหรับปี 2562 ถูกตอ้งตามทีค่วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิเพิม่เตมิและอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ําคญั 

  
  

ณ วนัท ี ่31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท ี ่31 ธนัวาคม 2562

ฐานะการเงนิเฉพาะของอนิทชั ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

สนิทรัพย์

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชั่วคราว 1,913           6% 2,078          6% 165          9%

เงนิลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม 29,764         94% 33,285        94% 3,521        12%

สนิทรัพย์อ่ืน 103              0% 190             1% 87            84%

รวมสนิทรพัย์ 31,780        100% 35,553        100% 3,773       12%

หน้ีสนิและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสนิอ่ืน 131              0% 160             0% 29            22%

ส่วนของผูถื้อหุน้ 31,649         100% 35,393        100% 3,744        12%

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 31,780        100% 35,553        100% 3,773       12%

เปล ีย่นแปลง



คาํอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดําเนนิงาน ปี 2562 

 

8  
 

 

 
 

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกจิการ สําหรบัปีส ิน้สุดวนัท ี ่31 ธนัวาคม

   (ลา้นบาท) 2561 2562 %YoY

ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุนใน

บรษัิทย่อย (253)          (953)         277%

บรษัิทร่วม 12,019       12,385      3%

รายไดอ่ื้น 57             59             4%

รวมรายได้ 11,823      11,491      -3%

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (277)          (345)         25%

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (61)            (67)           10%

รวมค่าใชจ้า่ย (338)         (412)         22%

กําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิ 11,485      11,079      -4%

ตน้ทุนทางการเงนิ (3)              (4)             33%

กําไรสุทธิ 11,482      11,075      -4%

งบกําไรขาดทุนรวม สําหรบัปีส ิน้สุดวนัท ี ่31 ธนัวาคม

   (ลา้นบาท) 2561 2562 %YoY

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6,371         4,878        -23%

รายไดค่้าก่อสรา้งภายใตสั้ญญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการ 18             -           -100%

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 76             (151)         -299%

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 12,019       12,385      3%

กําไรจากการขายเงนิลงทุนในซีเอสแอล 1,635         -           -100%

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 5               -           -100%

รายไดอ่ื้น 280           419           50%

รายไดร้วม 20,404      17,531      -14%

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร (3,562)       (3,171)      -11%

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตสั้ญญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการ (18)            -           -100%

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหดํ้าเนนิการ (918)          (703)         -23%

ตน้ทุนในการจัดจําหน่าย (113)          (50)           -56%

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (1,684)       (1,255)      -25%

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม

และเงนิใหกู้ย้ืมแก่กจิการที่เก่ียวขอ้งกัน -            (55)           100%

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรัพย์ (2,253)       (1,623)      -28%

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ -            (128)         100%

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (120)          (130)         8%

รวมค่าใชจ้า่ย (8,668)      (7,115)      -18%

กําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 11,736      10,416      -11%

ตน้ทุนทางการเงนิ (340)          (301)         -11%

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 11,396      10,115      -11%

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงนิได ้ 255           (349)         -237%

กําไรสุทธิ 11,651      9,766        -16%

การแบ่งปนักําไร(ขาดทุน)

ส่วนท ีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 11,491      11,083      -4%

ส่วนท ีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีท ีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 160           (1,317)      -923%

กําไรสุทธิ 11,651      9,766        -16%
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ขอ้ปฎเิสธความรบัผดิชอบ 
ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีขอ้มูลบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชปั้จจัยทีเ่กีย่วขอ้งในหลายดา้นซึง่จะข ึน้อยู่กับความเสีย่งและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึง่ขอ้มูลดังกล่าวรวมถงึ แผนธุรกจิ  กลยุทธ ์ และความเชือ่ของ
บรษัิท รวมทัง้ขอ้มลูอืน่ทีไ่มใ่ชข่อ้มูลทีเ่กดิขึน้ในอดตี ตัวอยา่งของคําทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เชน่ “อาจจะ” “จะ” “คาดวา่” “ตัง้ใจวา่” “ประมาณ” “เชือ่วา่” “ยังคง” “วางแผนวา่”  หรอื คําใด ๆ ทีม่คีวามหมายทํานองเดยีวกัน เป็นตน้ 
แมว้่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทําขึน้จากสมมุตฐิานและความเชือ่ของฝ่ายบรหิาร โดยอาศัยขอ้มูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุตฐิานเหล่านี้ยังคงมีความเสีย่งและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึง่อาจจะทําใหผ้ลงาน ผลการ
ดําเนนิงาน ความสําเร็จทีเ่กดิขึน้จรงิแตกตา่งจากทีบ่รษัิทคาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มูลดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มูลขา้งตน้ อกีทัง้บรษัิท และผูบ้รหิาร/พนักงาน ไม่อาจควบคมุหรอืรับรองความเกีย่วขอ้ง ระยะเวลาทีจ่ะ
เกดิขึน้ หรอืความถกูตอ้งของขอ้มูลดังกลา่วได ้

แหล่งท ีม่าและการใชไ้ปของกระแสเงนิสดรวม *

สําหรบัปีส ิน้สุดวนัท ี ่31 ธนัวาคม 2562 ลา้นบาท

แหล่งท ีม่าของกระแสเงนิสดรวม การใชไ้ปของกระแสเงนิสดรวม

รับเงนิปันผล 8,515        เงนิปันผลจ่าย 8,080        

กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงาน 1,621        จ่ายคืนเงนิกูย้ืม 2,813        

เงนิลงทุนชั่วคราวลดลง 1,573        เงนิสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบรษัิทร่วมและเงนิลงทุนระยะยาว 113          

ลูกหน้ี เงนิทดรองจ่าย และ ซ้ือสนิทรัพย์ถาวร 218          

เงนิใหกู้ย้ืมแก่กจิการที่เก่ียวขอ้งกันลดลง 68            จ่ายดอกเบี้ย 325          

เงนิสดรับสุทธจิากการขายเงนิลงทุน 64            

เงนิสดรับสุทธจิากการชําระบัญชีของบรษัิทย่อย 53            

ขายสนิทรัพย์ถาวร 9              

กระแสเงนิสดรวมเพ ิม่ข ึน้ 354          

รวม 11,903     11,903     
* กระแสเงนิสดรวม ประกอบดว้ย การเปลี่ยนแปลงของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและการจัดประเภทรายการที่มีต่อเงนิสด
   และรายการเทียบเท่าเงนิสด

อตัราส่วนทางการเงนิท ีส่ําคญัของงบการเงนิรวม

อัตรากําไรสุทธ ิ(%) 56.3         63.2         6.9           

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.8           2.6           0.8           

อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ของบรษัิทใหญ่ (%) 38.5         33.9         (4.6)          

อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม (%) 22.8         22.3         (0.5)          

อัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่ (เท่า) 0.4           0.3           (0.1)          

อัตราส่วนหน้ีสนิที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทใหญ่ (เท่า) 0.2           0.1           (0.1)          

กําไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน (บาท) 3.58         3.46         (0.12)        

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท) 9.60         10.77       1.17         

เปล ีย่นแปลง

สําหรบัปีส ิน้สุดวนัท ี ่31 ธนัวาคม

2561 2562


