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1. ภำพรวม  

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 
 

บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) รำยงำนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในช่วงไตรมำส 3/2562 ที่
ระดับ 1,188 ลำ้นบำท ลดลง 316 ลำ้นบำท หรือ 21.0% จำก 1,504 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2561 เป็นผลมำจำก

กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทียม ทัง้นี้ บรษัิทมีผลขำดทุนสุทธใินไตรมำสที่ 3/2562 เป็นจ ำนวน 

(113) ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดแ้ละกำรรับรูค้ำ่ใชจ้ำ่ยพเิศษจ ำนวนรวม 54 ลำ้นบำท ไดแ้ก ่ผล
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นและขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษัิทย่อย 

  
เมื่อเทยีบผลกำรด ำเนินงำนกับช่วงไตรมำส 2/2562 บรษัิทรำยงำนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรลดลง 28 

ลำ้นบำท หรอื 2.3% จำก 1,217 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตจุำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม อยำ่งไร

ก็ตำม ก ำไร (ขำดทุน) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ เพิม่ขึน้จำก (135) ลำ้นบำท หรอื (0.12) บำทต่อหุน้ ในไตรมำส 
2/2562 เป็น (113) ลำ้นบำท หรอื (0.10) บำทตอ่หุน้ในไตรมำส 3/2562 
 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 อัตรำกำรใชบ้รกิำรของลูกคำ้เมือ่เทยีบกับควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของดำวเทยีมแบบ
ทั่วไปซึง่ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5, 6, 7 และ 8 อยู่ทีร่ะดับ 54% เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจำก 53% ในชว่งไตรมำส 

2/2562 ส ำหรับดำวเทียมบรอดแบนด์หรือดำวเทียมไทยคม 4 มีอัตรำกำรใชบ้ริกำรของลูกคำ้เมื่อเทียบกับ

ควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของดำวเทยีมทีร่ะดบั 23% ลดลงเล็กนอ้ยจำก 24% ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 เป็นผลมำ
จำกกำรลดระดบักำรใชง้ำนและกำรยตุกิำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้บำงรำย  

วนัที ่20 กันยำยน 2562 บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) ประกำศควำมร่วมมอืกับ บรษัิท รัสเซยี แซทเทลไลท ์คอม
มิวนิเคชั่นส์ (อำร์เอสซีซี) ผูน้ ำดำ้นดำวเทียมแห่งรัสเซีย ในกำรร่วมพัฒนำโครงข่ำยโรมมิ่งเพื่อกำรเชื่อมต่อ

อนิเตอร์เน็ตควำมเร็วสงูทำงทะเล ควำมร่วมมอืระหว่ำงไทยคมและอำรเ์อสซซีใีนครัง้นี้ ทัง้ 2 ฝ่ำยจะร่วมกันพัฒนำ
โครงข่ำยโรมมิง่เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพและขยำยพื้นทีก่ำรใหบ้รกิำรสือ่สำรผ่ำนดำวเทยีมทำงทะเล โดยในสว่นของ

ของไทยคม กำรโรมมิง่จะปฏบิัตกิำรบนแพลตฟอรม์บรกิำร “นำวำ” ซึง่จะชว่ยเสรมิศักยภำพในกำรใหบ้รกิำรนำวำให ้

กวำ้งขึน้ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที่ 8/2562 เมือ่ วันที ่21 สงิหำคม 2562 ไดม้มีตอินุมัตใิหไ้ทยคมจ ำหน่ำยเงนิ
ลงทนุในหุน้สำมัญทีบ่รษัิทถอือยู่ทัง้หมดในบรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริค์ จ ำกดั (CDN) จ ำนวน 1,000 หุน้ หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ CDN ในรำคำ 800 ดอลล่ำร์สหรัฐต่อหุน้ รวมเป็นเงนิจ ำนวนทัง้ส ิน้ 

800,000 ดอลลำ่รส์หรัฐ (24,640,320 บำท) โดยบรษัิทมกีำรรำยงำนขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุเป็นจ ำนวน
ทัง้ส ิน้ 28.5 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 3/2562 ทัง้นี้ รำยไดข้อง CDN ลดลงอย่ำงตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2561 เนือ่งจำกกำร

แขง่ขนัทีรุ่นแรงในอตุสำหกรรม ดว้ยสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว บรษัิทจงึตดัสนิใจจ ำหน่ำยเงนิลงทนุทัง้หมดใน CDN 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

วันที ่16 ตุลำคม 2562 บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ำกัด (แอลทซี)ี เปิดตัวเทคโนโลย ี5G เป็นครัง้แรก ใน
งำนเปิดทดลองใชร้ะบบ 5G ที่จัดขึน้ ณ ที่ท ำกำรส ำนักงำนใหญ่ของแอลทีซี ในเมืองเวยีงจันทน์ โดยแอลทีซี

วำงแผนทีจ่ะขยำยกำรใหบ้รกิำรเทคโนโลย ี5G อย่ำงตอ่เนื่อง เพือ่รองรับกำรพัฒนำของเทคโนโลยแีละโซลชูัน่อืน่ๆ 

ทีต่อ้งเชือ่มตอ่และใชง้ำนผำ่นอนิเตอรเ์น็ตควำมเร็วสงู และตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ไดจ้ ำนวนมำกพรอ้มๆ กนั 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 แอลทซี ีมจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 

1.43 ลำ้นรำย และยังคงมสีว่นแบง่ในตลำดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึง่ คดิเป็นประมำณ 56.3% ของตลำดรวม 
ซึง่ลดลงเล็กนอ้ยจำก ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 ที ่56.5% 
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3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน เปลีย่น 
แปลง 
YoY 
(%) 

ไตรมำส 
3/62 

ไตรมำส 
2/62 

ไตรมำส 
3/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
62 

9 เดอืน 
61 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 1,188 1,217 1,504 -2.3% -21.0% 3,707 4,503 -17.7% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  925 925 1,027 -0.1% -10.0% 2,812 3,074 -8.5% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรอืน่ 281 298 275 -6.0% 2.1% 824 1,030 -20.0% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน* (17) (7) 202 n/a n/a 72 399 -82.1% 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 454 452 478 0.5% -5.0% 1,357 1,434 -5.4% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน
กอ่นดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่ม
รำคำ** 

438 447 694 -1.9% -36.9% 1,444 1,848 -21.9% 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่ม
คำ้ 

1 (13) 28 n/a -96.3% (16) 113 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปีจำกกำร
ด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 

(46) (47) 154 n/a n/a (49) 2,359 n/a 

ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนที่
ยกเลกิ 

- - - - - - 30 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี (113) (135) 104 n/a n/a (281) 2,236 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของสว่นได ้
เสยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 

- - - - - - 17 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิท
ใหญ ่

(113) (135) 104 n/a n/a (281) 2,219 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิ
ลงทนุ 

(29) - - - - (29) 1,892 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 
(หลงัภำษี) 

(25) (55) (31) n/a n/a (95) 5 n/a 

ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำร
ตดับญัช ี

- (40) - n/a n/a (66) - n/a 

กำรรับรูต้น้ทนุบรกิำรเพิม่เตมิ 
(คำ่ใชจ้ำ่ยทำงบญัชจีำกกำรเพิม่
คำ่ชดเชยของลกูจำ้ง) ตำม
พระรำชบญัญัตคิุม้ครองแรงงำน (ฉบบั
ที ่7) พ.ศ. 2562 (หลงัภำษี) 

- (42) - n/a n/a (42) - n/a 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกต*ิ** (59) 2 135 n/a n/a (49) 323 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ (บำท) (0.10) (0.12) 0.09 n/a n/a (0.26) 2.02 n/a 

*      ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน = รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร – ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร – คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

**    ก ำไรกอ่นหักดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ ค่ำเสือ่มรำคำ = ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน + ค่ำเสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 

***  ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิ= ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่– ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุ - ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 

(หลังภำษี) – กำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญช ี- กำรรับรูต้น้ทนุบรกิำรเพิม่เตมิตำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองแรงงำน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

(หลังภำษี)  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในไตรมำส 3/2562 มีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,188 ลำ้นบำท ลดลง 21.0% จำก 
1,504 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำส 3/2561 และลดลง 2.3% จำก 1,217 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 2/2562 เป็นผลมำ

จำกกำรลดลงของรำยไดข้องธรุกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม รวมทัง้กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุใน CDN 

ส ำหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรอยู่ที ่3,707 ลำ้นบำท ลดลง 17.7% จำก 

4,503 ลำ้นบำทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ซึ่งเป็นผลมำจำกทั ้งธุรกิจดำวเทียมและธุรกิจกำรใหบ้ริกำร

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/62 

ไตรมำส 
2/62 

ไตรมำส 
3/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
62 

9 เดอืน 
61 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,174 1,189 1,479 -1.3% -20.6% 3,640 4,406 -17.4% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 28 47 55 -40.4% -49.1% 114 155 -26.5% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (14) (19) (30) -26.3% -53.3% (47) (59) -20.3% 

Total 1,188 1,217 1,504 -2.3% -21.0% 3,707 4,503 -17.7% 

* ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรโดย ไทยเอไอ และ ซดีเีอน็                

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

รำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในชว่งไตรมำส 3/2562 อยู่ทีร่ะดับ 1,174 ลำ้นบำท ลดลง 
20.6% จำก 1,479 ลำ้นบำท ในชว่งไตรมำส 3/2561 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมไทยคมแบบ

ทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์เมือ่เทยีบกับช่วงไตรมำส 2/2562 รำยไดล้ดลงเล็กนอ้ยที ่1.2% จำก 1,189 ลำ้น
บำทซึง่เกดิจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนด ์

ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 รำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 
อยู่ที ่3,640 ลำ้นบำท ปรับตัวลง 17.4% จำก 4,406 ลำ้นบำทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 ซึง่เป็นผลมำจำกกำร

ลดลงของรำยไดจ้ำกทัง้ดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม
และบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/62 

ไตรมำส 
2/62 

ไตรมำส 
3/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
62 

9 เดอืน 
61 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 664  656  898  1.2% -26.0% 1,969  2,675  -26.4% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 510  532  581  -4.2% -12.3% 1,671  1,731  -3.5% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 440  495  534  -11.1% -17.6% 1,488  1,599  -6.9% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 70  38  47  85.8% 47.8% 183  132  38.5% 

รวม 1,174  1,189  1,479  -1.3% -20.6% 3,640  4,406  -17.4% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในไตรมำส 3/2562 มีจ ำนวน 664  

ลำ้นบำท ลดลง 26.0% จำก 898 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2561 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเซ็นสญัญำใหบ้รกิำร

ระยะยำวแกล่กูคำ้หลกัในประเทศไทย ซึง่มกีำรใหส้ว่นลดจำกสญัญำเดมิ เชน่เดยีวกบัชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 
2562 ซึง่มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปที ่1,969 ลำ้นบำท ลดลง 26.4% จำก 2,675 ลำ้น

บำทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561  

อย่ำงไรก็ตำม เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปปรับตัวสงูขึน้ 
1.2% จำก 656 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 เนือ่งมำจำกกำรขยำยกำรใชง้ำนของลกูคำ้ 

 รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และกำรใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งในไตรมำส 3/2562 มจี ำนวน 510 

ลำ้นบำท ลดลง 12.3% จำก 581 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 3/2561 เนื่องจำกอัตรำกำรใชบ้รกิำรของลูกคำ้
เมือ่เทยีบกบัควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของดำวเทยีมทีล่ดลง เชน่เดยีวกับรำยไดใ้นชว่ง 9 เดอืนแรกของ

ปี 2562 ทีล่ดลง 3.5% จำก 1,731 ลำ้นบำทในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2561 มำทีร่ะดับ 1,671 ลำ้นบำท

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562  

เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ลดลง 4.2% จำก 532 ลำ้นบำท

ในไตรมำส 2/2562 จำกกำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้ทีล่ดลง 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในปัจจุบันมำจำกซดีเีอ็นและบรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อนิโนเวชั่น จ ำกัด 
(ไทยเอไอ) ส ำหรับชว่งไตรมำส 3/2562 รำยไดอ้ยู่ทีร่ะดับ 28 ลำ้นบำท ลดลง 49.1% จำก 55 ลำ้นบำทในไตรมำส 

3/2561 และลดลง 40.4% จำก 47 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรขำยเงนิลงทนุใน CDN สง่ผล

ใหบ้รษัิทรับรูร้ำยไดจ้ำก CDN เพยีงชว่ง 1 ก.ค. 2562 – 16 ก.ย. 2562 

ส ำหรับช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่อยู่ทีร่ะดับ 114 ลำ้นบำท ลดลง 

26.5% จำก 155 ลำ้นบำทในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรขำย CDN ในวันที่ 17 ก.ย. 
2562 
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 3/2562 ทัง้สิน้ 925 ลำ้นบำท ลดลง 10.0% จำก 1,027 ลำ้นบำท 
ในไตรมำส 3/2561 เช่นเดยีวกับช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 ซึง่มตีน้ทุนอยู่ที ่2,812 ลำ้นบำท ลดลง 8.5% จำก 

3,074 ลำ้นบำทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำจำกกำรดอ้ยคำ่ของ
สนิทรัพยห์ลังกำรบันทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยใ์นชว่งไตรมำส 4/2561 รวมถงึกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร

ดำวเทยีม และกำรขำย CDN 

อย่ำงไรก็ตำม ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 3/2562 อยู่ในระดับเดยีวกับตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำรใน

ไตรมำส 2/2562  
 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/62 

ไตรมำส 
2/62 

ไตรมำส 
3/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
62 

9 เดอืน 
61 

YoY 
(%) 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 912 903 1,007 1.0% -9.4% 2,754 3,009 -8.5% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 28 41 49 -31.7% -42.9% 106 133 -20.3% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (15) (19) (29) -21.1% -48.3% (48) (68) -29.4% 

รวม 925 925 1,027 0.0% -10.0% 2,812 3,074 -8.5% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุขำยและใหบ้รกิำรจำกโดย ไทยเอไอ และซดีเีอน็ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 3/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 912 ลำ้นบำท ลดลง 9.4% 
จำก 1,007 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2561 เชน่เดยีวกับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 ซึง่มตีน้ทุนทีร่ะดับ 2,754 ลำ้น

บำท ลดลง 8.5% จำก 3,009 ลำ้นบำทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 จำกกำรลดลงของตน้ทุนดำวเทียมแบบ

ทัว่ไป 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรที่เกี่ยวเนื่องส ำหรับไตรมำส 3/2562 เพิ่มขึน้ 1.0% จำก 903 ลำ้นบำท 

ในชว่งไตรมำส 2/2562  

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและ
บรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/62 

ไตรมำส 
2/62 

ไตรมำส 
3/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
62 

9 เดอืน 
61 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 496 488 583 1.6% -15.0% 1,465 1,769 -17.2% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 416 415 424 0.1% -2.0% 1,289 1,240 3.9% 

รวม 912 903 1,007 1.0% -9.4% 2,754 3,009 -8.5% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 3/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 

496 ลำ้นบำท ลดลง 15.0% จำก 583 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2561 โดยมสีำเหตุจำกกำรลดลงของตน้ทุน
ค่ำธรรมเนียมใหก้ับหน่วยงำนของรัฐตำมรำยไดท้ี่ลดลง รวมถึงกำรลดลงของตน้ทุนค่ำเสื่อมรำคำ 

เชน่เดยีวกับตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 
2562 ทีล่ดลง 17.2% จำก 1,769 ลำ้นบำทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เป็น 1,465 ลำ้นบำทในชว่ง 9 

เดอืนแรกของปี 2562 

 
เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง

ในไตรมำส 3/2562 เพิ่มขึ้นเล็กนอ้ย 1.6% จำก 488 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 เป็นผลมำจำกกำร
เพิม่ขึน้ของยอดขำย 

 

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 3/2562 มีจ ำนวน

ทัง้ส ิน้ 416 ลำ้นบำท ลดลง 2.0% จำก 424 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2561 ตำมรำยไดท้ีล่ดลง ส ำหรับชว่ง 
9 เดอืนแรกของปี 2562 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง เพิม่ขึน้ 

3.9% จำก 1,240 ลำ้นบำทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เป็น 1,289 ลำ้นบำทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 
2562 แมร้ำยไดล้ดลง ซึง่เป็นผลมำจำกกำรขำยอปุกรณ์ UT ทีม่อีตัรำก ำไรทีต่ ำ่กวำ่ 

 
เมื่อเทียบกับช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่

เกีย่วเนื่องในไตรมำส 3/2562 อยู่ในระดับเดยีวกับไตรมำส 2/2562 แมร้ำยไดล้ดลง จำกกำรขำยอุปกรณ์ 

UT ทีเ่พิม่ขึน้ 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร: THCOM                                                      

 

                      5              

 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมำส 3/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 28 ลำ้นบำท ลดลง 42.9% จำก 49 
ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2561 และ ลดลง 31.7% จำก 41 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 ตำมกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุ

ใน CDN 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในไตรมำส 3/2562 รวมทัง้ส ิน้ 281 
ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.1% จำก 275 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2561 โดยมสีำเหตุหลักมำจำกกำรรับรูผ้ลขำดทุนจำก

กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 

อย่ำงไรก็ตำม เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ รำยกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรกิำรลดลง 6.0% จำก 298 ลำ้น
บำทในช่วงไตรมำส 2/2562 โดยมีผลมำจำกกำรรับรูค้่ำใชจ้่ำยทำงบัญชจีำกกำรเพิ่มค่ำชดเชยของลูกจำ้ง ตำม

พระรำชบญัญัตคิุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ในไตรมำส 2/2562 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำส 3/2562 บรษัิทมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 82 ลำ้นบำท ซึง่อยูใ่นระดับเดยีวกับตน้ทนุทำงกำรเงนิในชว่ง

ไตรมำส 2/2562  

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในไตรมำส 3/2562 บริษัทมีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในธุรกิจโทรศัพท์ทั ้งสิ้น 1  
ลำ้นบำท ลดลงจำก 28 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2561 ซึง่เป็นผลกระทบจำกคำ่เงนิบำททีแ่ข็งคำ่และสง่ผลใหส้ว่นแบง่

ก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ลดลง นอกจำกนี้ธุรกจิใหบ้รกิำรเครอืขำ่ยโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศลำวยังมกีำร
แขง่ขันทีส่งู อย่ำงไรก็ตำมสว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้เพิม่ขึน้จำก (13) ลำ้นบำทในไตรมำส 

2/2562 

ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมผีลขำดทนุสทุธใินไตรมำสที ่3/2562 เป็นจ ำนวน (113) ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกรำยไดท้ีล่ดลง รวมถงึ

กำรรับรูค้่ำใชจ้่ำยพิเศษจ ำนวนรวม 54 ลำ้นบำท ไดแ้ก่ ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย โดยหำกไม่รวมรำยกำรพเิศษดังกล่ำว บรษัิทจะมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน

ปกตใินไตรมำส 3/2562 ทีร่ะดบั (59) ลำ้นบำท  

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 20,844 ลำ้นบำท ลดลง 6.1% จำก 22,202 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 
มสีำเหตหุลักมำจำกคำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำต

ใหด้ ำเนนิกำร 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 

สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 

30 กนัยำยน  2562 31 ธนัวำคม 2561 

 
จ ำนวน 

(ลำ้นบำท) 
รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 10,380 49.8% 9,679 43.6% 

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ ์ 4,446 21.3% 4,815 21.7% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตให ้
ด ำเนนิกำร 

2,098 10.1% 3,007 13.5% 

 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 บรษัิทมยีอดลกูหนีก้ำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ-สทุธ ิ (ไมร่วมลกูหนีอ้ืน่) จ ำนวน 1,605 ลำ้น
บำท คดิเป็นสดัสว่น 7.7% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนี้บคุคลภำยนอกและลกูหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั โดยมสีดัสว่นของยอดลกูหนี ้96% และ 4% ตำมล ำดับ  
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สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 บรษัิทมอีตัรำสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 2.93 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 2.39 เทำ่ 
ณ สิน้ปี 2561 จำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 

 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 มจี ำนวน 10,464 ลำ้นบำท ลดลง 16.4% จำกจ ำนวน 
12,523 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 โดยมสีำเหตหุลักจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

เงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 6,485 ลำ้นบำท ลดลง 7.7% จำก 7,023 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2561 มสีำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมตำมก ำหนด  

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 12,790 ลำ้นบำท ลดลง 2.6% จำก 13,137 
ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 มสีำเหตหุลกัจำกผลขำดทนุสทุธ ิ

ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 บรษัิทมอีตัรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.51 เทำ่ ลดลงเล็กนอ้ยจำก 0.53 เทำ่ ณ สิน้ปี 
2561  

งบกระแสเงนิสด 

บริษัทมีเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ทัง้สิน้ 999 ลำ้นบำท ลดลง 
21.7% จำก 1,277 ลำ้นบำท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่

ลดลง  

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทนุ ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 1,437 ลำ้นบำท สว่น

ใหญเ่ป็นเงนิสดทีถ่อนออกมำจำกเงนิลงทนุชัว่ครำวเพือ่เตรยีมจำ่ยคนืเงนิหุน้กูใ้นไตรมำสถัดไป 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหำเงนิ ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 จ ำนวน (752) ลำ้นบำท สว่นใหญ่
ประกอบดว้ยกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 

บรษัิทมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 ทัง้ส ิน้ 4,514 ลำ้นบำท และมเีงนิลงทนุชัว่ครำว
เป็นจ ำนวน 2,980 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

ในเอกสำรชดุนี้อำจจะมีขอ้มูลบำงสว่นที่เกี่ยวกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร
ทำงดำ้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอย่ำงของค ำทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็นตน้   

แมว้ำ่ประมำณกำรดังกล่ำวจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มูลทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไม่สำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำวจะเกดิขึน้
ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวงัในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


