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1. ภำพรวม 

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 

บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 1/2563 รวมทัง้ส ิน้ 965
ลำ้นบำท ปรับตัวลดลง 26% เมือ่เทยีบกับ 1,303 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 1/2562 โดยมสีำเหตุมำจำกกำรลดลง
ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง ซึง่ลดลงทัง้รำยไดใ้นสว่นกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบ
ทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์ประกอบกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ซ ึง่เป็นผลมำ
จำกกำรขำยเงนิลงทุนใน บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริ์ค จ ำกัด (ซดีเีอ็น) ในปี 2562 และเมือ่เปรียบเทยีบกับ 
ไตรมำส 4/2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทเพิม่ข ึน้ 0.9% โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรเพิม่ข ึน้ของ
รำยไดก้ำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4  

บรษัิทมผีลก ำไรสุทธใินไตรมำสที ่1/2563 เป็นจ ำนวน 198 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
ประกอบกับก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น หักลบดว้ยผลกระทบจำกรำยกำรดอ้ยคำ่และตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพย ์ทัง้นี้ก ำไร
สทุธสิ ำหรับกำรด ำเนนิงำนปกตใินไตรมำสที ่1/2563 มจี ำนวน 105 ลำ้นบำท ปรับตัวเพิม่ข ึน้อยำ่งมนัียส ำคัญจำกผล
ขำดทนุจำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิจ ำนวน (4) ลำ้นบำท และ (271) ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2562 และไตรมำส 4/2562 
ตำมล ำดับ เนื่องมำจำกกำรลดลงของคำ่เสือ่มรำคำของดำวเทยีม จำกกำรปลดระวำงดำวเทยีมไทยคม 5 รวมทัง้กำร
ดอ้ยคำ่ของดำวเทยีมดวงอืน่ๆในปี 2562 และกำรควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

ดำวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวำงในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 ซึง่มีลูกคำ้บำงส่วนที่บริษัทจ ำเป็นตอ้งยุตกิำร
ใหบ้รกิำรเนื่องจำกไมส่ำมำรถโอนยำ้ยไปดำวเทยีมดวงอืน่ของบรษัิทได ้ในเบือ้งตน้บรษัิทประเมนิวำ่อำจสง่ผลกระทบ
ใหร้ำยไดล้ดลงจำกเหตุกำรณ์ในครัง้นี้เป็นจ ำนวนประมำณ 200 ลำ้นบำทต่อปี โดยเริม่รับรูผ้ลกระทบตัง้แต่เดอืน
มนีำคม 2563 เป็นตน้ไป  

สถำนกำรณ์โควิด-19 ยังคงมิไดม้ีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทในไตรมำส 1/2563 โดยจ ำนวน
ชอ่งสัญญำณดำวเทยีมทีข่ำยใหก้ับผูป้ระกอบกำรชอ่งโทรทัศนแ์ละอนิเทอรเ์น็ตไมไ่ดล้ดลงจำกเหตกุำรณ์นี ้อยำ่งไรก็
ตำม ในอนำคตบรษัิทอำจไดรั้บผลกระทบทำงออ้มหำกสถำนกำรณ์ยดืเยือ้จนสง่ผลตอ่ธุรกจิของลกูคำ้ของบรษัิท 

2. ภำพรวมธรุกจิ 

ธรุกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตัง้แตวั่นที ่17 ธันวำคม 2562 สบืเนื่องจนถงึชว่งตน้ปี 2563 ดำวเทยีมไทยคม 5 ไดเ้กดิเหตขุัดขอ้งทำงเทคนคิของ
ระบบแจง้สถำนะ ส่งผลใหม้ขีอ้จ ำกัดทำงเทคนคิในกำรตรวจสอบสถำนะของดำวเทยีมไทยคม 5 โดยบรษัิทร่วมกับ
ผูผ้ลติดำวเทียมไดพ้ยำยำมกูค้นืระบบที่ขัดขอ้งดังกล่ำวแต่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ ทัง้นี้เพื่อควำมต่อเนื่องในกำร
ใหบ้รกิำร บรษัิทไดท้ ำกำรโอนยำ้ยลกูคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งออกจำกดำวเทยีมไทยคม 5 และไดด้ ำเนนิกำรตำมค ำแนะน ำจำก
ผูผ้ลติดำวเทยีมในกำรปลดระวำงดำวเทยีมไทยคม 5 ในวันที ่26 กมุภำพันธ ์2563 

ลกูคำ้ผูใ้ชบ้รกิำรทรำนสพอนเดอรห์รอืชอ่งสญัญำนของดำวเทยีมไทยคม 5 สว่นใหญ่ไดม้กีำรโอนยำ้ยไปยังดำวเทยีม
อืน่ของบรษัิท รวมถงึดำวเทยีมทีบ่รษัิทด ำเนินกำรเชำ่ทรำนสพอนเดอร์มำเพื่อใหบ้รกิำร แต่มลีูกคำ้บำงส่วนทีไ่ม่
สำมำรถโอนยำ้ยได ้ซึง่ไดแ้ก ่ลกูคำ้ตำ่งประเทศและลกูคำ้รำยยอ่ยบำงรำย อยำ่งไรก็ด ีลกูคำ้และเครอืขำ่ยโทรทัศน์
ส ำคัญที่อยู่บนดำวเทียมไทยคม 8 และดำวเทียมไทยคม 6 อันไดแ้ก่ ทรู วชิั่นส์ (True Visions) ช่องรำยกำร
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ช่องรำยกำร Must Carry ของโทรทัศน์ดจิ ิทัลภำคพื้นดนิ (Digital 
Terrestrial TV (DTT)) เป็นตน้ ไมไ่ดรั้บผลกระทบจำกเหตขุัดขอ้งในครัง้นี้ 

กำรปลดระวำงดำวเทยีมไทยคม 5 ส่งผลใหจ้ ำนวนทรำนสพ์อนเดอร์หรือชอ่งสัญญำณโดยรวมทีบ่รษัิทใหบ้รกิำร 
ลดลงจำก 111 ทรำนสพ์อนเดอร์ เหลอื 71 ทรำนสพ์อนเดอร์ โดยอัตรำกำรใชบ้รกิำรของลูกคำ้ของดำวเทยีมแบบ
ทั่วไป คอืดำวเทยีมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 ณ ส ิน้ไตรมำส 1/2563 มอีัตรำกำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้เมือ่
เทยีบกับควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของดำวเทยีม อยูท่ีร่ะดับ 65%  

ส ำหรับกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 มอีัตรำกำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้เมือ่เทยีบกับควำมสำมำรถในกำร
ใหบ้รกิำรของดำวเทยีม อยูท่ีร่ะดับ 21% ลดลง จำก 23% ณ สิน้ปี 2562 โดยมสีำเหตหุลักมำจำกกำรลดระดับกำรใช ้

งำนแบนดว์ธิ จำกลกูคำ้ผูใ้ชบ้รกิำรตำ่งประเทศ 

ธรุกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ เป็นรำยไดม้ำจำกบรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อนิโนเวชัน่ จ ำกัด (ไทยเอไอ) 
ซึง่ด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ชุดรับสัญญำณดำวเทียม (set-top-box) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้
ใหบ้รกิำรจ ำหน่ำยและใหเ้ชำ่แพลตฟอร์ม เชน่ แพลตฟอรม์ส ำหรับชอ่ง IPTV video streaming eSport และ LOOX 
TV 



 
 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร: THCOM                                                          

 

2 

ธรุกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกัด (แอลทซี)ี และ บรษัิท ทพีลัสดจิทิัล จ ำกัด (ทพีลสั) 
มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ไมร่วม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1.69 ลำ้นรำย และยังคงมสีว่นแบง่
ในตลำดโทรศัพท์เคลือ่นที่เป็นอันดับหนึ่ง คดิเป็นประมำณ 62.5% ของตลำดรวม โดยส่วนแบ่งกำรตลำดของ      
แอลทซี ีรวมกับ ทพีลัส ปรับตัวเพิม่ข ึน้จำก ณ ส ิน้ปี 2562 ที ่61.1% 

 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง 

ไตรมำส 
1/63 

ไตรมำส 
4/62 

ไตรมำส 
1/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 965 956 1,303 0.9% -26.0% 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร  (671) (859) (962) -21.9% -30.2% 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรปกต ิ(1) (212) (216) (220) -2.0% -3.6% 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิ 82 (119) 121 n/a -32.5% 

รำยไดอ้ื่นรวม (2) 67 86 52 -22.1% 28.2% 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 238 (39) (16) n/a n/a 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่และตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ (3) (98) (1,614) - -93.9% n/a 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนนิงำน 288 (1,686) 157 n/a 83.0% 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนนิงำนก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษี และ คำ่
เสือ่มรำคำ (4) 

312 321 559 -2.8% -44.2% 

สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 3 (100) (5) n/a n/a 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (53) (53) (83) -0.9% -36.5% 

กลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่)  

ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่9 (5) 
6 20 (25) -71.0% n/a 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 198 (1,969) (33) n/a n/a 

ก ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุน้ (บำท) 0.18 (1.80) (0.03) n/a n/a 

คำ่ใชจ่้ำยพเิศษ หลงัภำษี:  

93 (1,698) (29) n/a n/a 
- ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่และตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ 

- ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 

- กำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญช ี

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิ 105 (271) (4) n/a n/a 

 

(1) คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรปกต ิหมำยถงึ คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

(2) รำยไดอ้ื่นรวม ไดแ้ก่ รำยไดอ้ืน่ รำยไดด้อกเบีย้ และรำยไดท้ำงกำรเงนิ 

(3) ผลขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพยใ์นไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 98 ลำ้นบำท เป็นตัดจ ำหน่ำยเงนิจ่ำยลว่งหนำ้จำกกำรยกเลกิ
สญัญำบรกิำรเพือ่เพิม่อำยุกำรใชง้ำนของดำวเทยีมไทยคม 5 ในขณะทีผ่ลขำดทุนจำกกำรตัง้ดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยใ์นไตรมำส 4/2562 
จ ำนวน 1,614 ลำ้นบำท เกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของดำวเทยีม 

(4) ไม่รวมรำยไดอ้ืน่ ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่น กำรดอ้ยคำ่และตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ 

(5) กลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่) ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 9 ประกอบดว้ย 
กำรตัง้คำ่เผือ่หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในไตรมำส 1/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 965 ลำ้นบำท ลดลง 26% จำก 1,303 
ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 โดยสำเหตุเกดิจำกกำรลดลงของรำยได ้ ทัง้จำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบริกำร
อนิเทอร์เน็ตและสือ่ เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมำสที ่4/2562 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมเพิม่ข ึน้ 
0.9% จำก 956 ลำ้นบำท เป็นผลเนื่องมำจำกกำรเพิม่ข ึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

หนว่ย: ลำ้นบำท 
ไตรมำส 

1/63 

ไตรมำส 

4/62 

ไตรมำส 

1/62 

QoQ 

(%) 

YoY 

(%) 

ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 963 954 1,278 1.0% -24.6% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 7 8 39 -17.4% -82.1% 

ตดัรำยกำรระหว่ำงสว่นงำน (5) (6) (14) -15.4% -64.3% 

รวม 965 956 1,303 0.9% -26.0% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2563 ทัง้ส ิน้ 963 ลำ้นบำท ลดลง 
24.6% จำก 1,278 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมแบบทั่วไปและ
ดำวเทยีมบรอดแบนด ์ในขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องเพิม่ข ึน้ 1% จำก 954 ลำ้น
บำทในไตรมำส 4/2562 โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรเพิม่ข ึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนด ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
1/63 

ไตรมำส 
4/62 

ไตรมำส 
1/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป* 541 567 648 -4.6% -16.5% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 422 387 630 9.1% -33.1% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 395 384 554 2.7% -28.8% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 27 2 76 996.5% -64.5% 

รวม 963 954 1,278 1.0% -24.6% 

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

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2563 มจี ำนวน 541 ลำ้นบำท 
ปรับตัวลดลง 16.5% จำก 648 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 โดยสำเหตุหลักในกำรลดลงของรำยไดเ้กดิจำก
กำรลดลงของลกูคำ้บรอดคำสตใ์นระหวำ่งปี 2562 และกำรยตุกิำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้บำงสว่นเนือ่งจำกดำวเทยีม
ไทยคม 5 ปลดระวำง  

 โดยเมือ่เปรยีบเทยีบไตรมำส 4/2562 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง ลดลง 
4.6% จำก 567 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรปลดระวำงไทยคม 5 ทัง้นี้ผลกระทบจำกกำรยตุกิำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้
บนดำวเทยีมไทยคม 5 ทีไ่ม่สำมำรถยำ้ยไปดำวเทยีมดวงอืน่ ไดถู้กบันทกึเต็มจ ำนวนในชว่งเดอืนมนีำคม 2563 
เนื่องจำกดำวเทยีมไทยคม 5 ถูกปลดระวำงในวันที ่26 กมุภำพันธ ์2563 

 รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และกำรใหบ้รกิำรที่เกี่ยวขอ้งในไตรมำส 1/2563 มีจ ำนวน 422  
ลำ้นบำท ปรับตัวลดลง 33.1% จำก 630 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 เนื่องจำกลูกคำ้ต่ำงประเทศใชบ้รกิำร
ลดลง โดยเมือ่เปรยีบเทยีบไตรมำส 4/2562 รำยไดป้รับตัวเพิม่ข ึน้ 9.1% จำก 387 ลำ้นบำท สำเหตหุลักมำจำก
กำรใชง้ำนทีเ่พิม่ข ึน้ของลูกคำ้ผูใ้ชบ้รกิำรในประเทศ โดยเป็นบรกิำรแบบเป็นครัง้ครำว (occasional service)  
รวมถงึกำรออ่นคำ่ลงของสกลุเงนิบำทเมือ่เทยีบกับเงนิดอลลำ่รส์หรัฐฯ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ช่วงไตรมำส 1/2562 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอนิเทอร์เน็ตและสื่อ มีจ ำนวน 7 ลำ้นบำท ลดลง 82.1% เมื่อ
เปรียบเทยีบกับ 39 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2562 เป็นผลมำจำกกำรกำรขำยเงนิลงทุนในบรษัิทซดีเีอ็น ในปี 2562 
โดยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ใกลเ้คยีงกับในไตรมำส 4/2562 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 1/2563 ทัง้ส ิน้ 671 ลำ้นบำท ลดลง 30.2% จำก 962 ลำ้นบำท ใน

ไตรมำส 1/2562 และลดลง 21.9% จำก 859 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำก
กำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ และกำรลดลงของตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สนิทรัพยห์ลังกำรบันทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยใ์นปี 2562 
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
1/63 

ไตรมำส 
4/62 

ไตรมำส 
1/62 

QoQ 

(%) 

YoY 

(%) 

บรกิำรดำวเทียมและเกีย่วเนือ่ง 674 859 939 -21.5% -28.2% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 3 6 37 -47.1% -91.9% 

ตดัรำยกำรระหว่ำงสว่นงำน (6) (6) (14) -6.1% -59.8% 

รวม 671 859 962 -21.9% -30.2% 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งในไตรมำส 1/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 674 ลำ้นบำท ลดลง 28.2% 
จำก 939 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 และลดลง 21.5% จำก 859 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2562 เป็นผลมำจำกกำร
ลดลงของค่ำเสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำยของทรัพยส์นิดำวเทยีม ซึง่เป็นผลจำกกำรตัง้ดอ้ยคำ่ของดำวเทยีมและ
อปุกรณ์ ทัง้ดำวเทยีมแบบทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนดใ์นปี 2562 

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 

1/63 

ไตรมำส 

4/62 

ไตรมำส 

1/62 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไป* 347 484 481 -28.2% -27.8% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 327 375 458 -13.0% -28.7% 

รวม 674 859 939 -21.5% -28.2% 

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

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 347 
ลำ้นบำท ลดลง 27.8% จำก 481 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 และลดลง 28.2% จำก 484 ลำ้นบำทใน 
ไตรมำส 4/2562 มสีำเหตหุลักจำกกำรลดลงของตน้ทนุค่ำธรรมเนียมใหก้ับหน่วยงำนของรัฐตำมรำยไดท้ีล่ดลง 
รวมถงึกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพย ์หักลบดว้ยกำรเพิม่ข ึน้ของตน้ทนุคำ่เชำ่ 
ทรำนสพอนเดอร์จำกดำวเทยีมตำ่งประเทศเพือ่ใหบ้รกิำรลกูคำ้ของดำวเทยีมไทยคม 5 และตน้ทนุกำรโอนยำ้ย
ลกูคำ้ทีเ่กดิข ึน้ในไตรมำส 1/2563  

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 1/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 
327 ลำ้นบำท ลดลง 28.7% จำก 458 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2562 โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรลดลงของรำยได ้
และตน้ทุนค่ำเสือ่มจำกกำรดอ้ยค่ำของดำวเทยีมและอุปกรณ์ในปี 2562 และเมื่อเทียบกับไตรมำสทีผ่่ำนมำ 
ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง ลดลง 13% จำก 375 ลำ้นบำท จำก
กำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมำส 1/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 3 ลำ้นบำท ลดลง 91.9% จำก 37 ลำ้น
บำท เป็นผลมำจำกกำรกำรขำยเงนิลงทุนในบรษัิทซดีเีอ็น และลดลง 41.7% จำก 6 ลำ้นบำท ในไตรมำส 4/2562 
จำกกำรควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่ปีระสทิธภิำพ 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในไตรมำส 1/2563 รวมทัง้ส ิน้ 212 

ลำ้นบำท ลดลง 3.6% จำก 220 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2562 และ ลดลง 2% จำก 216 ลำ้นบำทในไตรมำส 
4/2562 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยพนักงำน รวมทั ้งกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรที่มี
ประสทิธภิำพมำกขึน้ 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 53 ลำ้นบำท ซึง่ใกลเ้คยีงกับไตรมำส 4/2562 ทีผ่่ำนมำ 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ในธุรกจิโทรศัพท ์รวมทัง้ส ิน้ 3 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2563 
เพิม่ข ึน้จำก (5) ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 เนื่องมำจำกสว่นแบง่ผลก ำไรจำกธุรกจิโทรศัพทใ์นประเทศลำวทีเ่พิม่ข ึน้
จำกกำรเพิม่ข ึน้ของสว่นแบง่กำรตลำดและผลจำกกำรผ่อนคลำยกำรแขง่ขันดำ้นรำคำในปี 2562 
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ก ำไรสทุธ ิ

บรษัิทมกี ำไร (ขำดทุน) สุทธสิ ำหรับไตรมำส 1/2563 จ ำนวนทัง้ส ิน้ 198 ลำ้นบำท เพิม่ข ึน้จำก (33) ลำ้นบำทใน 
ไตรมำส 1/2562 สำเหตหุลักมำจำกกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยใ์นปี 2562 และ
ผลก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น โดยเมือ่เปรียบเทยีบกับก ำไร (ขำดทุน) สุทธไิตรมำส 4/2562 ที ่(1,969) ลำ้นบำท 
พบว่ำมีกำรเพิม่ข ึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญ สำเหตุหลักมำจำกกำรรับรูผ้ลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำสนิทรัพยท์ี่รับรูใ้นไตรมำส 
4/2562 

หำกพจิำรณำผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำนปกต ิส ำหรับไตรมำส 1/2563 โดยทีไ่มร่วมผลกระทบจำกรำยกำร
พเิศษ ไดแ้ก่ ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น กำรดอ้ยค่ำและตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพย ์บรษัิทมผีลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร
ด ำเนินงำนปกต ิจ ำนวน 105 ลำ้นบำท ซึง่ปรับตัวเพิม่ข ึน้จำกไตรมำสที ่1/2562 และ ไตรมำส 4/2562 จ ำนวน (4) 
ลำ้นบำท และ (271) ลำ้นบำท ตำมล ำดับ เป็นผลมำจำกกำรลดลงของตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำจำกกำรปลดระวำง
ดำวเทยีมไทยคม 5 และกำรดอ้ยคำ่ของดำวเทยีมดวงอืน่ๆในปี 2562 รวมทัง้กำรควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่ปีระสทิธภิำพ 

 
4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 17,391 ลำ้นบำท เพิม่ข ึน้ 2.2% จำก 17,011 ลำ้นบำท ณ ส ิน้ปี 2562 
มสีำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ข ึน้ของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ และกำรบันทกึสทิธิ
กำรเชำ่ ซึง่เป็นผลจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่ง สัญญำเชำ่  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 

สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 
  

31 มนีำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

จ ำนวน 

(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 

สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 

(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 

สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มุนเวยีน 8,944 51.4% 8,460 49.7% 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 3,224 18.5% 3,313 19.5% 

สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนภำยใตส้ัญญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 1,168 6.7% 1,366 8.0% 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทมยีอดลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ จ ำนวน 2,063 ลำ้นบำท คดิเป็นสัดสว่น 
11.9% ของสนิทรัพยร์วม เพิม่ข ึน้ 9.1% จำก 1,890 ลำ้นบำท ณ ส ิน้ปี 2562 โดยมสีำเหตุหลักจำกกำรช ำระเงิน
ลำ่ชำ้ของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งประเทศ 

สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทมอีัตรำส่วนสนิทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน 4.76 เท่ำ ลดลงจำก 5.54 เท่ำ 
เปรียบเทยีบกับไตรมำสก่อนหนำ้ ทัง้นี้แมว้่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวปรับตัวลดลง แต่บรษัิทยังคงสำมำรถรักษำอัตรำส่วน
สภำพคลอ่งใหอ้ยูใ่นระดับทีพ่อเพยีงตอ่กำรด ำเนนิธุรกจิไดเ้ป็นอยำ่งด ี

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน ณ ส ิน้ไตรมำส 1/2563 ทัง้ส ิน้ 8,446 ลำ้นบำท ลดลง 1.2% จำก 8,551 ลำ้นบำท ณ 
ส ิน้ปี 2562 เป็นผลมำจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน รวมทัง้จำกกำร
ตัง้ดอ้ยคำ่สนิทรัพยด์ำวเทยีมและอปุกรณ์ในไตรมำส 4/2562  

ทัง้นี้ ในไตรมำส 1/2563 มกีำรบันทกึสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้จ ำนวน 150 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ โดยบันทึกสทิธิกำรใชใ้น ที่ด ิน อำคำรส ำนักงำน และ 
ทรำนสพอนเดอรท์ีเ่ชำ่จำกดำวเทยีมตำ่งประเทศ 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

เงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 4,305 ลำ้นบำท เพิม่ข ึน้ 2.4% จำก 4,203 ลำ้นบำท 
ณ ส ิน้ปี 2562 จำกกำรออ่นคำ่ลงของสกลุเงนิบำทเมือ่เทยีบกับเงนิดอลลำ่รส์หรัฐฯ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ ส ิน้ไตรมำส 1/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 11,002 ลำ้นบำท เพิม่ 0.1% จำก 10,995 ลำ้น
บำท ณ ส ิน้ปี 2562 มสีำเหตหุลักจำกก ำไรสทุธ ิหักลบกับเงนิปันผลจำ่ย 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทมอีัตรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.39 เทำ่ ใกลเ้คยีงกับ ณ ส ิน้ปี 2562  
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งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน ในไตรมำส 1/2563 ทัง้ส ิน้ 423 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกก ำไรจำก
กำรด ำเนนิงำน ปรับปรุงดว้ยผลกระทบจำกก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทนุ ในไตรมำส 1/2563 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ (227) ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นกำร
เพิม่ข ึน้ของเงนิลงทนุชัว่ครำว 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหำเงนิ ในไตรมำส 1/2563 จ ำนวน (280) ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย
กำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวและดอกเบีย้จำ่ย 

บรษัิทมเีงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด รวมทัง้มเีงนิลงทุนชั่วครำวหรือสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 
1/2563 ทัง้ส ิน้ 5,896 ลำ้นบำท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในเอกสำรชุดนี้อำจจะมีขอ้มูลบำงสว่นที่เกี่ยวกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ที่เกดิข ึน้ในอนำคต (ไม่ว่ำจะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรือกำรประมำณกำร

ทำงดำ้นธุรกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอย่ำงของค ำที่ใชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกดิข ึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็นตน้   
แมว้ำ่ประมำณกำรดังกลำ่วจะประเมนิข ึน้โดยอำศัยขอ้มลูที่มอียู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐำน  บรษัิทฯ  ไมส่ำมำรถรับประกันหรือยืนยันไดว้่ำ กำรประมำณกำรดังกลำ่วจะเกดิขึน้
ตรงตำมที่บรษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวังในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


