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ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2562 

นนทบุรี, 2 ส.ค. 2562 - บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“THCOM”) ผูใ้หบ้รกิารดาวเทยีมไทย 

รายงานผลประกอบการประจ าไตรมาส 2/2562 ณ วันที ่30 มถินุายน 2562  

บรษัิทรายงานผลก าไรสทุธลิดลงเมือ่เทยีบกับชว่งไตรมาสทีผ่่านมาและเมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

เนือ่งจากการรับรูค้า่ใชจ้า่ยพเิศษทีเ่กดิขึน้ในไตรมาสนี ้ 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารในไตรมาสที ่2/2562 รวมทัง้สิน้ 1,217 ลา้นบาท ลดลง 18.6% 

เมือ่เทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 และลดลง 6.6% เมือ่เทียบกับไตรมาสที่ 1/2562 เนื่องจากการใหบ้รกิาร

ลกูคา้ลดลง ประกอบกบัการปรับลดราคาใหก้บัลกูคา้รายใหญ ่

ทัง้นี้ บรษัิทมีผลขาดทุนสุทธใินไตรมาสที่ 2/2562 เป็นจ านวน 135 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการรับรู ้

ค่าใชจ้่ายพเิศษจ านวนรวม 137 ลา้นบาท ไดแ้ก ่ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ค่าใชจ้า่ยทางบญัชจีากการ

เพิม่ค่าชดเชยของลูกจา้งตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 และการตัดจ าหน่าย

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบญัช ีโดยหากไมร่วมรายการพเิศษดังกลา่ว บรษัิทจะมกี าไรจากการด าเนนิงาน

ปกตใินไตรมาส 2/2562 ทีร่ะดับ 2 ลา้นบาท  

ส าหรับอัตราการใชบ้รกิารของลูกคา้เมือ่เทยีบกับความสามารถในการใหบ้รกิารของดาวเทยีม ณ สิน้ไตรมาส 

2/2562 อัตราการใชบ้รกิารดาวเทยีมแบบทั่วไปซึง่ประกอบดว้ยดาวเทยีมไทยคม 5, 6, 7 และ 8 อยู่ทีร่ะดับ 

53% ซึง่ใกลเ้คยีงกับ ณ สิน้ไตรมาส 1/2562 และส าหรับดาวเทยีมบรอดแบนดห์รอืดาวเทยีมไทยคม 4 มี

อตัราการใชบ้รกิารอยูท่ีร่ะดับ 24% ลดลงจาก 31% ณ สิน้ไตรมาส 1/2562 

นายอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า “บรษัิทใหค้วามส าคัญต่อการ

ควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับรายไดท้ีล่ดลง ส าหรับการลงทุนในดาวเทยีมดวง

ใหม ่บรษัิทก าลังอยูใ่นระหว่างการศกึษาความเป็นไปได ้โดยอาจใชใ้บอนุญาตจากต่างประเทศ ควบคู่ไปกับ

การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐของไทย ซ ึง่บรษัิทมคีวามเชือ่มัน่วา่จะสามารถน าประสบการณ์ทีม่อียา่ง

ยาวนานในดา้นการตลาดและการใหบ้รกิารในธุรกจิดาวเทยีมมาพัฒนาต่อยอดเพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและ

ประสทิธภิาพสงูสดุระหวา่งภาครัฐและเอกชน และน าประโยชนม์าสูป่ระเทศไดใ้นอนาคต  

นอกจากนี ้ทางบรษัิทยงัไดม้กีารขยายธรุกจิไปยงัธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิดาวเทยีม เพือ่ลดการพึง่พารายได ้

จากดาวเทยีมเพยีงอยา่งเดยีว โดยปัจจุบัน บรษัิทด าเนนิธรุกจิโครงขา่ยบรกิารตดิตอ่สือ่สารบนเรอืชือ่ “นาวา” 

ในปัจจบุนัมเีรอืทีใ่ชบ้รกิาร รวมทัง้ทีร่อการตดิตัง้ระบบจ านวนรวมทัง้ส ิน้ 104 ล า” 

ในสว่นของกลุม่บรษัิทในเครอื บรษิทั ลาว เทเลคอมมวินเิคช ัน่ส ์จ ากดั (แอลทซี)ี ในประเทศลาว มจี านวน

ผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ไมนั่บรวม fixed line) ในระบบรวมทัง้สิน้ 1.45 ลา้นราย และยงัคงมสีว่นแบง่ใน

ตลาดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอนัดับหนึง่ คดิเป็นประมาณ 56.5% ของตลาดรวม  
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เก ีย่วกบัไทยคม 

บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ผูใ้หบ้รกิารดาวเทยีมไทย มภีารกจิหลกัในการใหบ้รกิารดา้นการสือ่สารโดยเนน้สรา้งการเขา้ถงึและการใชป้ระโยชนจ์าก
โครงขา่ยดาวเทยีมทัง้บรอดคาสตแ์ละบรอดแบนด ์ดว้ยนวตักรรมทีล่ ้าหนา้ ความเป็นมอือาชพีของทมีงาน บรกิารทีห่ลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยี
ทีแ่สดงถงึความรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ่าย จนถงึปัจจุบัน บรษัิทไดจั้ดสง่ดาวเทยีมขึน้สูว่งโคจรแลว้ทัง้สิน้จ านวน 8 ดวง โดยมดีาวเทยีมที่
ยังคงใหบ้รกิารอยูจ่ านวน 5 ดวง คอื ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และลา่สดุคอื ดาวเทยีมไทยคม 8 ซึง่เป็นดาวเทยีมบรอดคาสต ์ใหบ้รกิารถา่ยทอด
สัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลมุประเทศไทย เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้เอเชยีใต ้และแอฟรกิา อยู่ในต าแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที ่78.5 
องศาตะวนัออก โดยมจีานหนัเขา้รับสญัญาณจ านวนมาก นอกจากนี ้ส าหรับการสือ่สารบรอดแบนด ์ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ซึง่เป็นดาวเทยีมบ
รอดแบนดด์วงแรกของโลก ไดส้นับสนุนโครงข่ายการสือ่สารดว้ยปรมิาณชอ่งสัญญาณทีเ่พิม่ขึน้ พืน้ทีใ่หบ้รกิารทีค่รอบคลุม รวมถงึนวัตกรรมที่มี
ศักยภาพทางธุรกจิและเทคโนโลยีดาวเทียมทีโ่ดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ดว้ยแนวคดิ “Connectivity for Sustainability” ไทยคมได ้
ใหบ้รกิารทัง้ภาคธรุกจิ ภาครัฐ และตอบไลฟ์สไตลผ์ูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนื่องและมปีระสทิธภิาพ นอกจากความรับผดิชอบในการใหบ้รกิารตดิตอ่สือ่สารใน
ภาวะปกตแิลว้ ไทยคมยังมจีดุแข็งในการเชือ่มตอ่การสือ่สารไดอ้ยา่งไรร้อยตอ่ เชน่การสือ่สารในภาวะภัยพบิตัหิรอืในพืน้ทีเ่ขา้ถงึไดย้าก และทัง้หมดนัน้ 
ถอืเป็นความมุง่มั่นของไทยคม ในการสรา้งโอกาส สรา้งอนาคต สูก่ารพัฒนาอย่างยั่งยนื ตามเป้าหมายการกา้วสูค่วามเป็นผูน้ าในธรุกจิดาวเทยีมแหง่
เอเชยี ทีย่ังคงความเป็นพลเมอืงดขีองสงัคมไทยตอ่ไป 

บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2534 และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ภายใตช้ือ่ “THCOM”  

 
ค าจ ากดัสทิธิค์วามรบัผดิชอบ 

ในเอกสารชดุนี้อาจจะมขีอ้มูลบางสว่นทีเ่กีย่วกับการประมาณการถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงนิหรือการ

ประมาณการทางดา้นธุรกจิในส่วนอืน่ๆ)   ตัวอย่างของค าทีใ่ชใ้นการประมาณการถงึเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, 

“ประมาณ”, “เชือ่วา่”  เป็นตน้ แมว้า่ประมาณการดงักลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศยัขอ้มลูทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐาน  บรษัิทฯ  ไมส่ามารถรับประกนัหรอืยนืยัน

ไดว้า่ การประมาณการดังกลา่วจะเกดิขึน้ตรงตามทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลา่วจงึควรระมัดระวังในการใชข้อ้มลูประมาณการ

ขา้งตน้ 
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