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1. ภำพรวม  

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 
 

บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) รำยงำนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในช่วงไตรมำส 3/2563 ที่

ระดับ 918 ลำ้นบำท ลดลง 270 ลำ้นบำท หรอื 22.7% จำก 1,188 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2562 เป็นผลมำจำกกำร
ลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมทัง้ดำวเทียมแบบทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด์ เมื่อเทียบผลกำร

ด ำเนินงำนกับชว่งไตรมำส 2/2563 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรเพิ่มขึน้ 45 ลำ้นบำท หรือ 5.2% 
จำก 873 ลำ้นบำท เนือ่งจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมทั่วไป 

บรษัิทรำยงำนผลก ำไรสทุธสิ ำหรับไตรมำสที ่3/2563 เป็นจ ำนวน 77 ลำ้นบำท หรอื 0.07 บำทตอ่หุน้ ปรับตัวเพิม่ขึน้

จำกผลขำดทุนสทุธ ิ(113) ลำ้นบำท หรอื (0.10) บำทตอ่หุน้ในไตรมำสที ่3/2562 เป็นผลจำกกำรลดลงตน้ทนุของ
ค่ำเสือ่มรำคำของดำวเทยีม จำกกำรปลดระวำงดำวเทยีมไทยคม 5 รวมทัง้กำรดอ้ยค่ำของดำวเทยีมดวงอืน่ๆในปี 

2562 ประกอบกับก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้ และเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสที ่2/2563 ซึง่มผีลก ำไรสทุธ ิ
จ ำนวน 498 ลำ้นบำท หรือ 0.45 บำทต่อหุน้ ก ำไรสุทธิในไตรมำสปัจจุบันปรับตัวลดลงเนื่องจำกในไตรมำสที ่

2/2563 มกีำรรับรูร้ำยกำรพเิศษจำกเงนิชดเชย  

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 อัตรำกำรใชบ้รกิำรของลูกคำ้เมือ่เทยีบกับควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของดำวเทยีมแบบ
ทั่วไปซึ่งประกอบดว้ยดำวเทียมไทยคม 6 7 และ 8 อยู่ที่ระดับ 65% เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจำก 63% ณ สิน้ไตรมำส 

2/2563 เนื่องมำจำกกำรใชบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคำ้ต่ำงประเทศ และส ำหรับดำวเทยีมบรอดแบนดห์รือดำวเทยีม
ไทยคม 4 มอีตัรำกำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้เมือ่เทยีบกับควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของดำวเทยีมทีร่ะดับ 19% ซึง่มี

ระดบัทีค่งทีเ่มือ่เปรยีบเทยีบกับ ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ เป็นรำยไดจ้ำกบรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อนิโนเวชั่น จ ำกัด (ไทยเอไอ) 

ซึ่งด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ชุดรับสัญญำณดำวเทียม (set-top-box) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั ้ง
ใหบ้รกิำรจ ำหน่ำยและใหเ้ชำ่แพลตฟอรม์ เชน่ แพลตฟอรม์ส ำหรับชอ่ง IPTV video streaming eSport และ LOOX 

TV 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกัด (แอลทซี)ี และ บรษัิท ทพีลสัดจิทิลั จ ำกดั (ทพีลสั) 

มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1.59 ลำ้นรำย โดยเพิม่ขึน้จำก
จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรจำก ทพีลัส เป็นหลัก ซึง่ท ำใหยั้งคงมสีว่นแบง่ในตลำดโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับหนึง่ คดิเป็น

ประมำณ 62.4% ของตลำดรวม โดยสว่นแบง่กำรตลำดของ แอลทซี ีรวมกับ ทพีลัส ปรับตัวเพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ไตร
มำส 3/2562 ที ่60.9% 

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน 
เปลีย่น 
แปลง 
YoY 
(%) 

ไตรมำส 
3/63 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
3/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
63 

9 เดอืน 
62 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้รกิำร 

918 873 1,188 5.2% -22.7% 2,756 3,707 -25.7% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  (736) (662) (925) 11.1% -20.4% (2,070) (2,812) -26.4% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและ
บรหิำรปกต ิ(1) (191) (197) (281) -3.1% -32.0% (599) (824) -27.3% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำร
ด ำเนนิงำนปกต ิ

(8) 14 (17) n/a -49.9% 87 72 21.7% 

รำยไดอ้ืน่รวม (2) 39 768 98 -94.9% -60.4% 874 260 235.9% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำ
แลกเปลีย่น 

97 (223) (18) n/a n/a 112 (89) n/a 
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หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน 
เปลีย่น 
แปลง 
YoY 
(%) 

ไตรมำส 
3/63 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
3/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
63 

9 เดอืน 
62 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และ
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย ์(3) 

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

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำร
ด ำเนนิงำน 

127 559 63 -77.2% 102.9% 974 243 301.3% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำร
ด ำเนนิงำนกอ่นดอกเบีย้จำ่ย 
ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ (4) 

345 348 438 -1.0% -21.4% 1,004 1,444 30.4% 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุ
ในกำรรว่มคำ้ 

2 17 1 -87.2% 112.3% 23 (16) n/a 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ (48) (47) (82) 1.5% -41.7% (147) (247) -40.3% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธสิ ำหรับปี
จำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 

77 498 (113) -84.6% n/a 772 (281) n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ 
(บำท) 

0.07 0.45 (0.10) -84.6% n/a 0.70 (0.26) n/a 

คำ่ใชจ้ำ่ยพเิศษ หลงัภำษี:  

97 496 (54) -80.4% n/a 733 (240) n/a 

- ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ กำร
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพยแ์ละกำร
จ ำหน่ำยเงนิลงทนุ 

- ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำ
แลกเปลีย่น 

- กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

- รำยไดจ้ำกเงนิชดเชย  

ก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน
ปกต ิ

(21) 2 (59) n/a -65.3% 39 (42) n/a 

 

(1) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรปกต ิหมำยถงึ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

(2) รำยไดอ้ืน่รวม ส ำหรับไตรมำสที ่2/2563 สว่นใหญค่อืรำยไดจ้ำกเงนิชดเชย 

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

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

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวมในไตรมำส 3/2563 มีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 918 ลำ้นบำท ลดลง 22.7% จำก 
1,188 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำส 3/2562 จำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมรวมทั ้งบริกำร

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ ในขณะทีเ่ปรยีบเทยีบชว่งไตรมำส 2/2563 รำยไดเ้พิม่ขึน้ จำก 873 ลำ้นบำท  หรอื 5.2% เป็น

ผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดข้องธรุกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม  

ส ำหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรอยู่ที ่2,756 ลำ้นบำท ลดลง 25.7% จำก 

3,707 ลำ้นบำทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของทัง้ธุรกจิดำวเทียมและธุรกจิกำร

ใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/63 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
3/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
63 

9 เดอืน 
62 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 915 872 1,174 5.0% -22.0% 2,750 3,640 -24.5% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 9 7 28 28.6% -67.9% 23 114 -79.8% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (6) (6) (14) 0.0% -57.1% (17) (47) -63.8% 

Total 918 873 1,188 5.2% -22.7% 2,756 3,707 -25.7% 

                

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

รำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในชว่งไตรมำส 3/2563 อยู่ทีร่ะดับ 915 ลำ้นบำท ลดลง 
22.0% จำก 1,174 ลำ้นบำท ในชว่งไตรมำส 3/2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมไทยคมแบบ

ทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำส 2/2563 รำยไดเ้พิม่ขึน้ 5.0% จำก 872 ลำ้นบำทซึง่เกดิ

จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมแบบทัว่ไป 
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ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 รำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

อยู่ที ่2,750 ลำ้นบำท ปรับตัวลง 24.5% จำก 3,640 ลำ้นบำทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 ซึง่เป็นผลมำจำกกำร

ลดลงของรำยไดจ้ำกทัง้ดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/63 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
3/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
63 

9 เดอืน 
62 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 577 533 664 8.4% -13.0% 1,652 1,969 -16.1% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 338 339 510 -0.3% -33.8% 1,098 1,671 -34.3% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 333 336 440 -0.9% -24.3% 1,064 1,488 -28.5% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 5 2 70 90.0% -93.4% 34 183 -81.5% 

รวม 915 872 1,174 5.0% -22.0% 2,750 3,640 -24.5% 

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

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำสที ่3/2563 มจี ำนวน 577 ลำ้น

บำท ปรับตัวลดลง 13.0% จำก 664 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2562 โดยสำเหตหุลักเกดิจำกกำรยุตกิำรใชบ้รกิำร
ของลูกคำ้บำงส่วนเนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 5 ปลดระวำง และกำรลดลงของลูกคำ้บรอดคำสต์ โดยเมื่อ

เปรยีบเทยีบไตรมำส 2/2563 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องเพิม่ขึน้ 8.4% 

จำก 533 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรใชง้ำนทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคำ้ตำ่งประเทศ ประกอบกับกำรรับรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำย
โครงกำรในประเทศซึง๋เป็นใหบ้รกิำรแบบครัง้ครำว (occasional service) 

ส ำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรที่
เกีย่วเนือ่งจ ำนวน 1,652 ลำ้นบำท ลดลง 16.1% จำก 1,969 ลำ้นบำทใน 9 เดอืนแรกของปี 2562  

 รำยไดจ้ำกดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในไตรมำส 3/2563 มีจ ำนวน 338  

ลำ้นบำท ปรับตัวลดลง 33.8% จำก 510 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2562 โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรลดกำรใชง้ำน

ของลูกคำ้โดยเฉพำะลูกคำ้ต่ำงประเทศ โดยรำยไดจ้ำกดำวเทียมบรอดแบนด์ยังคงอยู่ในระดับที่คงที่เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 2/2563 ที ่339 ลำ้นบำท 

ทัง้นี้ กำรลดลงของลกูคำ้ตำ่งประเทศสง่ผลใหใ้นชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องจ ำนวน 1,098 ลำ้นบำท ลดลง 34.3% จำก 1,671 ลำ้น

บำทใน 9 เดอืนของปี 2562  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ส ำหรับไตรมำสที่ 3/2563 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ มีจ ำนวน 9 ลำ้นบำท ลดลง 67.9% เมื่อ

เปรยีบเทยีบกับ 28 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2562 เป็นผลมำจำกกำรกำรขำยเงนิลงทนุใน บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ี
เน็ตเวริ์ค จ ำกัด (ซีดีเอ็น) ในปี 2562 โดยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อ เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสที ่2/2563 โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของกำรใหบ้รกิำรเชำ่แพลตฟอรม์ eSport 

ส ำหรับช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่อยู่ที่ระดับ 23 ลำ้นบำท ลดลง 

79.8% จำก 114 ลำ้นบำทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562  

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 3/2563 ทัง้สิน้ 736 ลำ้นบำท ลดลง 20.4% จำก 925 ลำ้นบำท ใน

ไตรมำส 3/2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ เมือ่
เปรยีบเทยีบตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 2/2563 ตน้ทนุมจี ำนวนเพิม่ขึน้ 11.1% จำก 662 ลำ้นบำท โดย

เป็นผลจำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุดำวเทยีมแบบทัว่ไป 

โดยตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำรชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 มจี ำนวนรวม 2,070 ลำ้นบำท ซึง่ลดลง 26.4% จำก 
2,812 ลำ้นบำทเมื่อเปรียบเทยีบในช่วงเดยีวกันของปี 2562 ตำมกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม

และบรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/63 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
3/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
63 

9 เดอืน 
62 

YoY 
(%) 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 738 665 912 11.0% -19.1% 2,078 2,754 -24.5% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 4 3 28 33.3% -85.7% 11 106 -89.6% 
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/63 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
3/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
63 

9 เดอืน 
62 

YoY 
(%) 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (6) (6) (15) -3.1% -61.2% (19) (48) -60.4% 

รวม 736 662 925 11.1% -20.4% 2,070 2,812 -26.4% 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในไตรมำส 3/2563 มีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 738 ลำ้นบำท ลดลง 

19.1% จำก 912 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2562 สำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียม 
ประกอบกับกำรลดลงของตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำของดำวเทียมหลังกำรบันทกึดอ้ยค่ำของสนิทรัพย์ในปี 2562 ทัง้

ดำวเทียมแบบทั่วไปและดำวเทียมบรอดแบนด์ ขณะที่ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียม ส ำหรับไตรมำสที่ 3/2563 
ปรับตัวเพิ่มขึน้ 11.0% เมื่อเปรียบเทียบกับ 665 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำสที่ 2/2563 เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของ

ตน้ทนุดำวเทยีมแบบทัว่ไป 

ส ำหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งอยูท่ีร่ะดับ 2,078 ลำ้นบำท 

ลดลง 24.5% จำก 2,754 ลำ้นบำทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 จำกกำรลดลงของตน้ทุนดำวเทยีมแบบทั่วไป

และดำวเทยีมบรอดแบนด ์ 

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและ
บรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
3/63 

ไตรมำส 
2/63 

ไตรมำส 
3/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดอืน 
63 

9 เดอืน 
62 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 411 340 496 20.8% -17.2% 1,099 1,465 -25.0% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 327 324 416 0.9% -21.3% 978 1,289 -24.1% 

รวม 738 665 912 11.0% -19.1% 2,078 2,754 -24.5% 

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

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 3/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 411 ลำ้น

บำท ลดลง 17.2% จำก 496 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2562 สำเหตุหลักจำกกำรลดลงของตน้ทุนค่ำธรรมเนียม
ใหก้ับหน่วยงำนของรัฐตำมรำยไดท้ี่ลดลง ประกอบกับกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำดำวเทียม โดยเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับไตรมำส 2/2563 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องเพิม่ขึน้ 

20.8% จำก 340 ลำ้นบำท เนื่องมำจำกตน้ทุนขำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขำยโครงกำรใหก้ับลูกคำ้ในประเทศ 
ประกอบกับตน้ทุนกำรค่ำบรกิำรส ำหรับลูกคำ้ต่ำงประเทศ ซึง่เป็นตน้ทุนที่เกดิขึน้เป็นครัง้ครำว (occasional 

services)  

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องลดลง 25.0% 

จำก 1,465 ลำ้นบำท ชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 มำอยูท่ี ่1,099 ลำ้นบำท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 3/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 

327 ลำ้นบำท ลดลง 21.3% จำก 416 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2562 จำกกำรลดลงของรำยไดแ้ละตน้ทุนค่ำ
เสือ่มรำคำจำกกำรดอ้ยค่ำของดำวเทียมในปี 2562 โดยเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งอยูใ่นระดับทีค่งที ่  

ส ำหรับตน้ทุนกำรบรกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 มจี ำนวน 978 ลำ้นบำท 

ลดลง 24.1% เมือ่เทยีบกบั 9 เดอืนแรก ปี 2562 จ ำนวน 1,289 ลำ้นบำท ตำมรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรทีล่ดลง 

 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมำส 3/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 4 ลำ้นบำท ลดลง 85.7% จำก 28 ลำ้น
บำท ในไตรมำส 3/2562 เป็นผลมำจำกกำรกำรขำยเงนิลงทนุในซดีเีอ็น เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสที ่ 2/2563  

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่เพิม่ขึน้ 33.3% จำก 3 ลำ้นบำท เป็น 4 ลำ้นบำท เป็นไปตำมกำรเพิม่ขึน้ของ
รำยไดข้องกำรบรกิำรจำกอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในไตรมำส 3/2563 รวมทัง้ส ิน้ 191 
ลำ้นบำท ลดลง 32.0% จำก 281 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2562 โดยมสีำเหตหุลักเนื่องจำกกำรลดลงของคำ่ใชจ้่ำย

พนักงำนและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด เมื่อเทยีบกับช่วงไตรมำสทีผ่่ำนมำ รำยกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรกิำร
ลดลง 3.1% จำก 197 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 2/2563 โดยมผีลมำจำกกำรกลับรำยกำรหนีส้งสยัจะสญู  
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ทัง้นีส้ดัสว่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรปรับตวัลดลงอยำ่งตอ่เนือ่ง เนือ่งจำกบรษัิทมกีำรควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้ดำ้น

กำรตลำดและคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับกำรบรหิำรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำสที ่3/2563 บรษัิทมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 48 ลำ้นบำท ลดลง 41.7% จำกจ ำนวน 82 ลำ้นบำท ในไตร
มำสที่ 3/2562 เนื่องจำกกำรช ำระคืนหุน้กูใ้นช่วงไตรมำส 4/2562 รวมถึงกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำม

ก ำหนดเวลำ 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทมสีว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ในธุรกจิโทรศัพทท์ัง้ส ิน้ 2 ลำ้นบำท ปรับตัว

เพิม่ขึน้จำก 1 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2562 ซึง่เป็นผลเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสว่นแบ่งกำรตลำดของ แอลทซี ี
และผลจำกกำรผอ่นคลำยกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำ ในขณะทีส่ว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ลดลงจำก 17 ลำ้น

บำทในไตรมำส 2/2563 จำกรำยไดท้ีล่ดลงเนื่องจำกผลกระทบทำงอทุกภัยทำงตอนใตข้องประเทศลำวในชว่งเดอืน

กรกฎำคม 2563 รวมถงึก ำไรสทุธทิีล่ดลง ซึง่เป็นผลกระทบจำกกำรขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่น ทีเ่กดิจำกกำรแข็ง
คำ่ของเงนิดอลลำ่รส์หรัฐเมือ่เทยีบกับเงนิกบีลำว  

ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมกี ำไรสทุธสิ ำหรับไตรมำส 3/2563 เป็นจ ำนวน 77 ลำ้นบำท ปรับตัวเพิม่ขึน้จำกผลขำดทุนสทุธใินไตรมำสที ่

3/2562 จ ำนวน (113) ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของค่ำเสือ่มรำคำของดำวเทียม จำกกำรปลดระวำง
ดำวเทยีมไทยคม 5 และกำรดอ้ยคำ่ของดำวเทยีมดวงอืน่ๆในปี 2562  รวมถงึก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นซึง่เป็นผลมำ

จำกกำรอ่อนค่ำของเงนิบำทเมือ่เทยีบกับเงนิดอลล่ำรส์หรัฐฯ เมือ่เทยีบกับผลก ำไรสทุธใินไตรมำสที ่2/2563 ผล

ก ำไรสุทธิลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำก จ ำนวน 498 ลำ้นบำท สำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยกำรพิเศษที่เป็น
รำยกำรเงนิชดเชย ซึง่รับรูใ้นไตรมำสที ่2/2563 

ส ำหรับผลก ำไร (ขำดทุน) สทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิโดยทีไ่ม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรพเิศษ ไดแ้ก่ ก ำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน กำรดอ้ยค่ำและตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ รวมทัง้รำยกำรพิเศษอื่นๆ บริษัทมีผลขำดทุนจำกกำร

ด ำเนินงำนปกต ิส ำหรับไตรมำส 3/2563 จ ำนวน (21) ลำ้นบำท ปรับตัวเพิ่มขึน้จำก (59) ลำ้นบำท ในไตรมำสที ่

3/2562 เนื่องจำกตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรทีล่ดลง ประกอบกับตน้ทนุทำงกำรเงนิทีล่ดลงจำกกำรช ำระคนืหุน้กูใ้นปี 2562 
โดยเมือ่เปรยีบเทยีบไตรมำสที ่2/2563 บรษัิทมผีลก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนลดลงเนื่องจำกตน้ทนุขำยทีเ่พิม่ขึน้

จำกกำรใหบ้รกิำรแบบครัง้ครำว (occasional service) 

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 17,115 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.6% จำก 17,011 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 

มำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่ ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ และกำรบันทกึสทิธิ
กำรเชำ่ ซึง่เป็นผลจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 

สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 

30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 9,469 55.3% 8,460 49.7% 

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ ์ 3,058 17.9% 3,313 19.5% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 764 4.5% 1,366 8.0% 

 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 บรษัิทมยีอดลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ จ ำนวน 2,183 ลำ้นบำท คดิเป็นสัดส่วน 

12.8% ของสนิทรัพยร์วม เพิม่ขึน้ 15.5% จำก 1,890 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรช ำระเงนิ

ลำ่ชำ้ของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งประเทศ 

 

 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร: THCOM                                                      

 

                      6              

 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 บรษัิทมอีัตรำสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมุนเวยีน 7.02 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 5.54 เทำ่ ณ 
สิน้ปี 2562 สำเหตหุลักเนื่องมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่ โดยเป็นเงนิลงทนุชัว่ครำวจำก

กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำน ประกอบกบัจ ำนวนลกูหนีก้ำรคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 มจี ำนวน 7,646 ลำ้นบำท ลดลง 10.6% จำก 8,551 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2562 เป็นผลมำจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน  

 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

เงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 4,032 ลำ้นบำท ลดลง 4.1% จำก 4,203 ลำ้นบำท 
ณ สิน้ปี 2562 มสีำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมตำมก ำหนด  

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 11,566 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 5.2% จำก 10,995 

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 มสีำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของผลก ำไรสทุธ ิ

ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 บรษัิทมอีัตรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติ่อสว่นทุน 0.35 เท่ำ ลดลงเล็กนอ้ยจำก 0.38 เท่ำ ณ สิน้ปี 

2562  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ทัง้สิน้ 1,362 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 

36.3% จำก 999 ลำ้นบำท ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2562 โดยมสีำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้  

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทนุ ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ (1,004) ลำ้นบำท สว่น

ใหญเ่ป็นกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยห์มนุเวยีนทำงกำรเงนิ 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหำเงนิ ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 จ ำนวน (839) ลำ้นบำท สว่นใหญ่

ประกอบดว้ยกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวและกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บรษัิทมีเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รวมทัง้มีเงนิลงทุนชั่วครำวหรือสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 

3/2563 ทัง้ส ิน้ 6,275 ลำ้นบำท 

 

 

ในเอกสำรชดุนี้อำจจะมขีอ้มลูบำงสว่นทีเ่กีย่วกับกำรประมำณกำรถงึเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนำคต (ไมว่ำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอื
กำรประมำณกำรทำงดำ้นธุรกจิในส่วนอืน่ๆ)   ตัวอย่ำงของค ำที่ใชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, 
“คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็นตน้   แมว้ำ่ประมำณกำรดังกลำ่วจะประเมนิขึน้โดยอำศยัขอ้มลูทีม่อียูใ่นปัจจุบันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไมส่ำมำรถ
รับประกนัหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกลำ่วจะเกดิขึน้ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดงันัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวังใน
กำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


