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1. ภำพรวม 

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 

บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 2/2563 รวมทัง้ส ิน้ 873 

ลำ้นบำท ปรับตัวลดลง 28.2% เมือ่เทยีบกับ 1,217 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 2/2562 โดยมสีำเหตมุำจำกกำรลดลง
ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง ซึง่ลดลงทัง้รำยไดใ้นสว่นกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบ

ทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์ประกอบกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ซึง่เป็นผลมำ
จำกกำรขำยเงนิลงทุนใน บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริ์ค จ ำกัด (ซดีเีอ็น) ในปี 2562 และเมือ่เปรียบเทยีบกับ 

ไตรมำส 1/2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทลดลง 9.5% โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรอัตรำกำรใช ้

งำนของดำวเทยีมลดลง โดยเฉพำะดำวเทยีมบรอดแบนด ์ 

บริษัทมีผลก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 2/2563 เป็นจ ำนวน 498 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกผลขำดทุนสุทธิในไตรมำสที่ 

2/2562 จ ำนวน (135) ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกเงนิชดเชย ประกอบกับกำรลดลงของคำ่เสือ่มรำคำของ
ดำวเทยีม จำกกำรปลดระวำงดำวเทยีมไทยคม 5 รวมทัง้กำรดอ้ยค่ำของดำวเทยีมดวงอืน่ๆในปี 2562 โดยผลก ำไร

สทุธใินไตรมำสนีเ้พิม่ขึน้ 151.9% เมือ่เทยีบกบัผลก ำไรสทุธใินไตรมำสที ่1/2563 จ ำนวน 198 ลำ้นบำท  

ทัง้นี้ ในไตรมำสที ่2/2563 บรษัิทมผีลก ำไรสทุธสิ ำหรับกำรด ำเนนิงำนปกต ิจ ำนวน 2 ลำ้นบำท คงทีจ่ำกไตรมำสที ่
2/2562 แตล่ดลง 96.4% จำก 58 ลำ้นบำทในไตรมำสที ่1/2563 เนือ่งจำกรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีล่ดลง 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

อัตรำกำรใชบ้ริกำรของลูกคำ้ของดำวเทียมแบบทั่วไป คือดำวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 ณ สิน้ 
ไตรมำส 2/2563 มอีัตรำกำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้เมือ่เทยีบกับควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของดำวเทยีม อยู่ทีร่ะดับ 

63% ลดลงจำก 65% ณ สิน้ไตรมำสที ่1/2563 และส ำหรับกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 มอีตัรำกำร

ใชบ้รกิำรของลูกคำ้เมือ่เทยีบกับควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของดำวเทยีม อยู่ทีร่ะดับ 19% ลดลง จำก 21% ณ 
สิน้ไตรมำส 1/2563 โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกกำรลดระดับกำรใชง้ำนแบนดว์ธิจำกลกูคำ้ผูใ้ชบ้รกิำรตำ่งประเทศ 

ในช่วงไตรมำสที ่2/2563 ไทยคมไดด้ ำเนินกำรจัดตัง้บรษัิทร่วมทุนกับ 2 พันธมติรทำงธุรกจิ ไดแ้ก่บริษัท เนชั่น 
สเปซ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (NSAT) และ บรษัิท เอทไีอ เทคโนโลยสี ์จ ำกดั (ATI) 

เมือ่วนัที ่26 มถินุำยน 2563 บรษัิท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (กสท) และ ไทยคม ไดร้่วมกนัจัดตัง้ NSAT 

ขึน้เพื่อใหบ้รกิำรธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับดำวเทยีม อำท ิธุรกจิดำวเทยีมวงโคจรระยะต ่ำ (Low Earth Orbit Satellite) 
โดย NSAT มทีุนจดทะเบยีน 10 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

ช ำระแลว้เต็มจ ำนวน โดย ไทยคม และ CAT ถอืหุน้ในสดัสว่น 75% และ 25% ตำมล ำดบั 

เมือ่วันที ่21 กรกฏำคม 2563 บรษัิท เอไอ แอนด ์โรโบตกิส ์เวนเจอรส์ จ ำกัด (ARV) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ บรษัิท 

ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) และ บรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (ไทยเอไอ) ซึง่เป็น
บรษัิทยอ่ยของบรษัิท ไดร้่วมกนัจัดตัง้ ATI ขึน้เพือ่พัฒนำสนิคำ้และบรกิำรเกีย่วกับอำกำศยำนไรค้นขบั หรอืโดรนเพือ่

กำรเกษตร โดย ATI มทีนุจดทะเบยีน 20 ลำ้นบำท แบง่ออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 4 ลำ้นหุน้ มูลคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 5 

บำท ปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีนช ำระแลว้ 12 ลำ้นบำท โดย ARV และ ไทยเอไอ ถอืหุน้ในสดัสว่น 50% เทำ่ๆกนั 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ เป็นรำยไดจ้ำกบรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (ไทยเอไอ) ซึง่
ด ำเนนิกำรจัดจ ำหน่ำยอปุกรณ์ชดุรับสญัญำณดำวเทยีม (set-top-box) และอปุกรณ์อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ใหบ้รกิำร

จ ำหน่ำยและใหเ้ชำ่แพลตฟอรม์ เชน่ แพลตฟอรม์ส ำหรับชอ่ง IPTV video streaming eSport และ LOOX TV 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกดั (แอลทซี)ี และ บรษัิท ทพีลสัดจิทิัล จ ำกดั (ทพีลัส) 

มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นที ่(ไมร่วม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1.51 ลำ้นรำย และยังคงมสีว่นแบง่
ในตลำดโทรศัพทเ์คลื่อนทีเ่ป็นอันดับหนึ่ง คดิเป็นประมำณ 61.1% ของตลำดรวม โดยส่วนแบ่งกำรตลำดของ      

แอลทซี ีรวมกบั ทพีลสั ปรับตวัเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจำก ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 ที ่60.3% 
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3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน 
เปลีย่น 
แปลง 
YoY 
(%) 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
1/63 

ไตรมำส 
2/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
63 

6 เดอืน 
62 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 873 965 1,217 -9.5% -28.2% 1,838 2,520 -27.1% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  (662) (671) (925) -1.3% -28.4% (1,334) (1,887) -29.3% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรปกต ิ(1) (197) (212) (298) -7.0% -34.0% (408) (501) -18.5% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิ 14 82 (7) -83.0% n/a 96 130 26.68% 

รำยไดอ้ืน่รวม (2) 768 67 110 1,047.8% 599.1% 835 162 415.2% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น (223) 238 (55) n/a n/a 15 (71) n/a 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และตดัจ ำหน่ำย
สนิทรัพย ์(3) 

- (98) - n/a n/a (98) - n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน 559 288 48 94.0% 1066.9% 847 222 281.8% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำนกอ่น
ดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ (4) 

348 312 559 11.6% -37.7% 660 1,006 -34.39% 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 17 3 (13) 417.9% n/a 21 (17) n/a 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ (47) (53) (82) -11.0% -42.8% (100) (165) -39.6% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปีจำกกำร
ด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 

498 198 (135) 151.9% n/a 695 (168) n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ (บำท) 0.45 0.18 (0.12) 151.9% n/a 0.63 (0.15) n/a 

คำ่ใชจ้ำ่ยพเิศษ หลงัภำษี:  

496 140 
 

(137) 
 

254.3% n/a 636 (178) n/a 

- ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และตดัจ ำหนำ่ย
สนิทรัพย ์

- ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 

- กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อ
กำรตดับญัช ี

- รำยไดจ้ำกเงนิชดเชย  

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิ 2 58 2 -96.4% 0.8% 60 17 243.8% 

 

(1) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรปกต ิหมำยถงึ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

(2) รำยไดอ้ืน่รวม ส ำหรับไตรมำสที ่2/2563 ไดแ้ก ่รำยไดด้อกเบีย้ 20 ลำ้นบำท รำยไดท้ำงกำรเงนิ 22 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ืน่ 727  
ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญค่อืรำยไดจ้ำกเงนิชดเชย 

(3) ผลขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพยใ์นไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 98 ลำ้นบำท เป็นตดัจ ำหน่ำยเงนิจำ่ยลว่งหนำ้จำกกำรยกเลกิ
สญัญำบรกิำรเพือ่เพิม่อำยกุำรใชง้ำนของดำวเทยีม 

(4) ไมร่วมรำยไดอ้ืน่ ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น กำรดอ้ยคำ่และตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย ์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในไตรมำส 2/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 873 ลำ้นบำท ลดลง 28.2% จำก 1,217 
ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 สำเหตจุำกกำรลดลงของทัง้จำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสที ่1/2563 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมลดลง 9.5% จำก 965 ลำ้น

บำท เป็นผลเนือ่งมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม 

ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 1,838 ลำ้นบำท ลดลง 27.1% จำก 

2,520 ลำ้นบำทในครึง่แรกของปี 2562 เนือ่งจำกกำรลดลงของบรกิำรดำวเทยีมและบรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
1/63 

ไตรมำส 
2/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
63 

6 เดอืน 
62 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 872 963 1,189 -9.4% -26.7% 1,835 2,467 -25.6% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 7 7 47 0.0% -85.1% 14 86 -83.7% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (6) (5) (19) 20.0% -68.4% (11) (33) -66.7% 

รวม 873 965 1,217 -9.5% -28.2% 1,838 2,520 -27.1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทยีมและบริกำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2563 ทัง้ส ิน้ 872 ลำ้นบำท ลดลง 
26.7% จำก 1,189 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมแบบทั่วไปและ

ดำวเทยีมบรอดแบนด ์ประกอบกบักำรยตุกิำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้บนดำวเทยีมไทยคม 5 ทีไ่มส่ำมำรถยำ้ยไปดำวเทยีม

ดวงอืน่ และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสที ่1/2563 รำยไดล้ดลง 9.4% จำก 963 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตหุลกัจำกกำร
ลดลงของกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนด ์

ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 1,835 ลำ้นบำท ลดลง 
25.6% จำก 2,467 ลำ้นบำทในครึ่งแรกของปี 2562 เนื่องจำกกำรลดลงของบริกำรดำวเทยีมทัง้แบบทั่วไปและ

ดำวเทยีมบรอดแบนด ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม
และบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
1/63 

ไตรมำส 
2/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
63 

6 เดอืน 
62 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 533 541 656 -1.6% -18.8% 1,075 1,304 -17.6% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 339 422 532 -19.7% -36.4% 760 1,162 -34.6% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 336 395 495 -14.8% -32.1% 731 1,049 -30.3% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2 27 38 -91.0% -93.6% 29 114 -74.2% 

รวม 872 963 1,189 -9.4% -26.7% 1,835 2,467 -25.6% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ดำวเทยีมเชำ่ โดยทีด่ำวเทยีมไทยคม 5 ถกูปลดระวำงในวันที ่26 กมุภำพันธ ์2563 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2563 มจี ำนวน 533 ลำ้นบำท 

ปรับตัวลดลง 18.8% จำก 656 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 โดยสำเหตหุลักเกดิจำกกำรยุตกิำรใชบ้รกิำรของ
ลกูคำ้บำงสว่นเนือ่งจำกดำวเทยีมไทยคม 5 ปลดระวำง และกำรลดลงของลกูคำ้บรอดคำสต ์โดยเมือ่เปรยีบเทยีบ

ไตรมำส 1/2563 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งลดลง 1.6% จำก 541 ลำ้น
บำท เป็นผลจำกกำรลดลงของลกูคำ้ตำ่งประเทศ สทุธกิบัรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ในประเทศ 

ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องจ ำนวน 

1,075 ลำ้นบำท ลดลง 17.6% จำก 1,304 ลำ้นบำทในครึง่แรกของปี 2562  

 รำยไดจ้ำกดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในไตรมำส 2/2563 มีจ ำนวน 339  

ลำ้นบำท ปรับตัวลดลง 36.4% จำก 532 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 รวมทัง้ปรับตัวลดลง 19.7% จำก 422 

ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2563 โดยมสีำเหตหุลกัจำกกำรลดกำรใชง้ำนของลกูคำ้ตำ่งประเทศ   

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่

เกีย่วเนือ่งจ ำนวน 760 ลำ้นบำท ลดลง 34.6% จำก 1,162 ลำ้นบำทในครึง่แรกของปี 2562  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ช่วงไตรมำส 2/2563 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อ มีจ ำนวน 7 ลำ้นบำท ลดลง 85.1% เมื่อ

เปรียบเทยีบกับ 47 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2562 เป็นผลมำจำกกำรกำรขำยเงนิลงทุนใน ซดีเีอ็น ในปี 2562 โดย
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ใกลเ้คยีงกับในไตรมำส 1/2563 
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 2/2563 ทัง้สิน้ 662 ลำ้นบำท ลดลง 28.4% จำก 925 ลำ้นบำท ใน
ไตรมำส 2/2562 และลดลง 1.3% จำก 671 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำก

กำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบริกำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ และกำรลดลงของตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สนิทรัพยห์ลงักำรบนัทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยใ์นปี 2562 

ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 บรษัิทมตีน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร จ ำนวน 1,334 ลำ้นบำท ลดลง 29.3% จำก 1,887 
ลำ้นบำทในครึง่แรกของปี 2562 ตำมกำรลดลงของรำยได ้ประกอบกบักำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
1/63 

ไตรมำส 
2/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
63 

6 เดอืน 
62 

YoY 
(%) 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 665 674 903 -1.4% -26.4% 1,339 1,842 -27.3% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 3 3 41 0.0% -92.7% 6 78 -92.3% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (6) (6) (19) 0.0% -68.4% (12) (33) -63.6% 

รวม 662 671 925 -1.3% -28.4% 1,334 1,887 -29.3% 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 665 ลำ้นบำท ลดลง 26.4% 

จำก 903 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 สำเหตุหลักจำกกำรลดลงของตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำของดำวเทยีมหลังกำร
บันทกึดอ้ยค่ำของสนิทรัพยใ์นปี 2562 ทัง้ดำวเทยีมแบบทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์โดยตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร

ดำวเทยีมปรับตวัลดลง 1.4% จำก 674 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 1/2563 ตำมกำรลดลงของรำยได ้

ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 บรษัิทมตีน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทยีมและบริกำรทีเ่กีย่วเนื่องจ ำนวน 1,339 ลำ้นบำท 

ลดลง 27.3% จำก 1,842 ลำ้นบำทในครึง่แรกของปี 2562 โดยลดลงทัง้ตน้ทุนดำวเทยีมแบบทั่วไปและดำวเทยีม 
บรอดแบนด ์

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีม
และบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
1/63 

ไตรมำส 
2/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
63 

6 เดอืน 
62 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 340 347 488 -2.1% -30.3% 688 969 -29.0% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 324 327 415 -0.8% -21.9% 651 873 -25.4% 

รวม 665 674 903 -1.4% -26.4% 1,339 1,842 -27.3% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ดำวเทยีมเชำ่ โดยทีด่ำวเทยีมไทยคม 5 ถกูปลดระวำงในวันที ่26 กมุภำพันธ ์2563 

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบริกำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 340 ลำ้น

บำท ลดลง 30.3% จำก 488 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 มสีำเหตหุลักจำกกำรลดลงของตน้ทนุคำ่ธรรมเนยีม
ใหก้บัหน่วยงำนของรัฐตำมรำยไดท้ีล่ดลง ประกอบกบักำรลดลงของคำ่เสือ่มรำคำดำวเทยีม โดยเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับไตรมำส 1/2563 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องลดลง 2.1% จำก 
347 ลำ้นบำทตำมกำรลดลงของรำยได ้

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องลดลง 29% จำก 969 ลำ้นบำทในชว่งครึง่แรก

ของปี 2562 มำอยูท่ี ่688 ลำ้นบำท ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 

324 ลำ้นบำท ลดลง 21.9% จำก 415 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2562 โดยมสีำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของรำยได ้

และตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำจำกกำรดอ้ยคำ่ของดำวเทยีมและอปุกรณ์ในปี 2562 และเมือ่เทยีบกับไตรมำสทีผ่่ำนมำ 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง ลดลง 0.8% จำก 327 ลำ้นบำท 

ตำมกำรลดลงของรำยได ้

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องลดลง 25.4% จำก 873 ลำ้นบำท
ในชว่งครึง่แรกของปี 2562 มำอยูท่ี ่651 ลำ้นบำท ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมำส 2/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 3 ลำ้นบำท ลดลง 92.7% จำก 41 ลำ้น

บำทในไตรมำส 2/2562 เป็นผลมำจำกกำรกำรขำยเงนิลงทนุใน ซดีเีอ็น โดยตน้ทนุดงักลำ่วคงทีจ่ำกไตรมำส 1/2563 
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คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร รวมคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในไตรมำส 2/2563 รวมทัง้ส ิน้ 197 
ลำ้นบำท ลดลง 34% จำก 298 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2562 เนื่องจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยพนักงำนและ

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 7% จำก 212 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2563 
เนือ่งจำกกำรลดลงของคำ่ใชจ้่ำยดำ้นกฎหมำย 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 47 ลำ้นบำท ลดลง 42.8% จำก 82 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 

เนือ่งจำกกำรช ำระคนืหุน้กูใ้นชว่งไตรมำส 4/2562 รวมถงึกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวตำมก ำหนดเวลำ 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ในธุรกจิโทรศัพท ์มจี ำนวน 17 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2563 

เพิม่ขึน้จำกผลขำดทนุ (13) ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2562 เนือ่งมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสว่นแบง่กำรตลำดของ แอลทซี ี
และผลจำกกำรผอ่นคลำยกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำ 

ก ำไรสุทธ ิ

บริษัทมีก ำไรสุทธิส ำหรับไตรมำส 2/2563 เป็นจ ำนวน 498 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกผลขำดทุนสุทธิในไตรมำสที่ 
2/2562 จ ำนวน (135) ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกรับรูร้ำยไดจ้ำกเงนิชดเชย ประกอบกับกำรลดลงของคำ่เสือ่มรำคำ

ของดำวเทยีม จำกกำรปลดระวำงดำวเทยีมไทยคม 5 รวมทัง้กำรดอ้ยค่ำของดำวเทยีมดวงอืน่ๆในปี 2562 โดยผล
ก ำไรสทุธใินไตรมำสนีเ้พิม่ขึน้ 151.9% เมือ่เทยีบกบัผลก ำไรสทุธใินไตรมำสที ่1/2563 จ ำนวน 198 ลำ้นบำท 

หำกพิจำรณำผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกต ิโดยทีไ่ม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรพิเศษ ไดแ้ก่ ก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลีย่น กำรดอ้ยคำ่และตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย ์และรำยไดจ้ำกเงนิชดเชย บรษัิทมผีลก ำไร จำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิ

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 จ ำนวน 2 ลำ้นบำท คงทีจ่ำกไตรมำสที ่2/2562 แต่ลดลง 96.4% จำก 58 ลำ้นบำทใน 

ไตรมำสที ่1/2563 เนือ่งจำกรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีล่ดลง 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 17,502 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.9% จำก 17,011 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 
มสีำเหตหุลักมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่ ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ และกำร

บนัทกึสทิธกิำรเชำ่ ซึง่เป็นผลจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 

สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 
  

30 มถินุำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 9,534 54.5% 8,460 49.7% 

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ ์ 3,138 17.9% 3,313 19.5% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 971 5.5% 1,366 8.0% 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 บรษัิทมยีอดลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ จ ำนวน 1,998 ลำ้นบำท คดิเป็นสัดส่วน 

11.4% ของสนิทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ 5.7% จำก 1,890 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรช ำระเงนิ
ลำ่ชำ้ของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งประเทศ 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 บรษัิทมอีัตรำสว่นสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน 5.57 เท่ำ เพิม่ขึน้จำก 5.54 เท่ำ 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2562 เนือ่งมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ 
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สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีน ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 ทัง้ส ิน้ 7,969 ลำ้นบำท ลดลง 6.8% จำก 8,551 ลำ้นบำท ณ 
สิน้ปี 2562 เป็นผลมำจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน   

ทัง้นี้ ในไตรมำส 2/2563 มกีำรบันทกึสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้จ ำนวน 142 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ โดยบันทึกสิทธิกำรใชใ้น ที่ด ิน อำคำรส ำนักงำน และ 

ทรำนสพอนเดอรท์ีเ่ชำ่จำกดำวเทยีมตำ่งประเทศ 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

เงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 4,158 ลำ้นบำท ลดลง 1.1% จำก 4,203 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2562 จำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวตำมก ำหนดเวลำ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 11,461 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.2% จำก 10,995 

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 มสีำเหตหุลกัจำกก ำไรสทุธ ิหักลบกบัเงนิปันผลจำ่ย 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 บรษัิทมอีัตรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติ่อสว่นทนุ 0.36 เทำ่ ลดลงเล็กนอ้ยจำก 0.38 เทำ่ ณ สิน้ปี 

2562  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 1,435 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

55.2% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัครึง่แรกของปี 2562 เนือ่งจำกก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้  

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทนุ ในชว่งครึง่แรกของปี 2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ (695) ลำ้นบำท สว่นใหญ่

เป็นกำรลดลงของเงนิลงทนุชัว่ครำวและดอกเบีย้รับ 

เงนิสดสุทธิไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหำเงนิ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จ ำนวน (580) ลำ้นบำท ส่วนใหญ่

ประกอบดว้ยกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวและกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัทมีเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รวมทัง้มีเงนิลงทุนชั่วครำวหรือสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 
2/2563 ทัง้ส ิน้ 6,589 ลำ้นบำท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในเอกสำรชดุนี้อำจจะมขีอ้มูลบำงส่วนทีเ่กีย่วกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร

ทำงดำ้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอยำ่งของค ำทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตกุำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็นตน้   
แมว้ำ่ประมำณกำรดังกล่ำวจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจบุันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไมส่ำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำวจะเกดิขึน้
ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวงัในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


