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1. ภำพรวม  

ภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทั 
 

บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) รำยงำนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรในช่วงไตรมำส 2/2562 ที่
ระดับ 1,217 ลำ้นบำท ลดลง 278 ลำ้นบำท หรือ 18.6% จำก 1,495 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 เป็นผลมำจำก

กำรลดลงของรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม ทัง้นี้ บรษัิทมผีลขำดทุนสทุธใินไตรมำสที ่2/2562 เป็นจ ำนวน (135) 

ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกกำรรับรูค้ำ่ใชจ้่ำยพเิศษจ ำนวนรวม 137 ลำ้นบำท ไดแ้ก ่ผลขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่น 
ค่ำใชจ้่ำยทำงบัญชจีำกกำรเพิ่มค่ำชดเชยของลูกจำ้งตำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองแรงงำน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

และกำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญช ีโดยหำกไม่รวมรำยกำรพเิศษดังกล่ำว บรษัิทจะมกี ำไรจำก
กำรด ำเนนิงำนปกตใินไตรมำส 2/2562 ทีร่ะดบั 2 ลำ้นบำท  

  

เมื่อเทยีบผลกำรด ำเนินงำนกับช่วงไตรมำส 1/2562 บรษัิทรำยงำนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรลดลง 86 
ลำ้นบำท หรือ 6.6% จำก 1,303 ลำ้นบำทส ำหรับช่วงไตรมำส 1/2562 สำเหตุจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำรดำวเทยีม ส่งผลใหผ้ลก ำไร (ขำดทุน) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ ลดลงจำก (33) ลำ้นบำท หรือ (0.03) 
บำทตอ่หุน้ และก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกตลิดลงจำก 15 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 1/2562 
 

2. ภำพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 อัตรำกำรใชบ้รกิำรของลูกคำ้เมือ่เทยีบกับควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของดำวเทยีมแบบ

ทั่วไปซึง่ประกอบดว้ยดำวเทียมไทยคม 5, 6, 7 และ 8 อยู่ที่ระดับ 53% ซึง่ใกลเ้คยีงกับ ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 
ส ำหรับดำวเทยีมบรอดแบนดห์รอืดำวเทยีมไทยคม 4 มอีตัรำกำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้เมือ่เทยีบกบัควำมสำมำรถในกำร

ใหบ้รกิำรของดำวเทยีมทีร่ะดับ 24% ลดลงจำก 31% ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 เป็นผลมำจำกกำรลดระดับกำรใชง้ำน
ของลูกคำ้ต่ำงประเทศ ในขณะที่ยอดขำยจำกลูกคำ้ใหม่ชะลอตัวลง เนื่องจำกควำมไม่แน่นอนเรื่องกำรต่ออำยุ

สมัปทำนดำวเทยีม อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทมคีวำมมุง่หวงัและยนิดทีีจ่ะเขำ้ร่วมยืน่ขอ้เสนอตำมทีจ่ะมกีำรก ำหนดแนวทำง
ตำมของพระรำชบญัญัตริ่วมทนุฯ เพือ่ใหเ้กดิควำมร่วมมอืสงูสดุระหวำ่งภำครัฐและเอกชนในทกุรูปแบบ 

นอกจำกนี้ บรษัิทยังมีกำรขยำยไปยังธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิดำวเทยีม โดยบรษัิทด ำเนินธุรกจิโครงข่ำยบรกิำร

ตดิต่อสือ่สำรบนเรอืชือ่ “นำวำ” ซึง่มรีูปแบบกำรใหบ้รกิำรนำวำคอนเทนต ์เป็นระบบอนิเทอรเ์น็ตควำมเร็วสงูส ำหรับ
เชือ่มตอ่กำรสือ่สำรผ่ำนดำวเทยีมระหวำ่งเรอืและชำยฝ่ัง ปัจจุบัน นำวำมฐีำนลูกคำ้ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรกับลกูคำ้เรอืกลุ่ม 

Oil and Gas ในอำ่วไทยและทะเลจนีใต ้โดยปัจจบุันจ ำนวนเรอืทีบ่รษัิทใหบ้รกิำรแลว้ รวมทัง้เรอืทีร่อกำรตดิตัง้ระบบ 
มจี ำนวนรวมทัง้ส ิน้ 104 ล ำ นอกจำกนี้บรษัิทยังไดเ้ริม่ใหบ้รกิำรดำ้นทีป่รกึษำและออกแบบระบบสือ่สำรดำวเทยีม

ส ำหรับผูป้ระกอบกำรภำคธุรกจิและภำครัฐ โดยปัจจุบันมีกำรใหบ้รกิำรแก่รัฐบำลบังคลำเทศ และก ำลังวำงแผนจะ

ขยำยบรกิำรไปยังประเทศอืน่ๆ 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยกล่องรับสัญญำณดำวเทยีมซึง่ด ำเนินกำรโดย
บรษัิท แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวริ์ค จ ำกัด (ซดีเีอ็น) และบรกิำรใหค้ ำปรกึษำและตดิตัง้ระบบเครือข่ำยบรอดแบนด์

แบบครบวงจรในประเทศไทยทีด่ ำเนนิกำรโดยบรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (ไทยเอไอ) (ชือ่เดมิ บรษัิท 
ดทีีว ีเซอร์วสิ จ ำกัด) ซึง่ใหบ้รกิำรจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับสัญญำณโทรทัศน์ บริกำรใหค้ ำปรกึษำและตดิตัง้ระบบ

ส ำหรับเครอืขำ่ยบรอดแบนดแ์บบครบวงจร 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 บรษัิท ลำว เทเลคอมมวินิเคชั่นส ์จ ำกัด (แอลทซี)ี มจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

(ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ส ิน้ 1.45 ลำ้นรำย และยังคงมสีว่นแบง่ในตลำดโทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ป็นอันดับ
หนึง่ คดิเป็นประมำณ 56.5% ของตลำดรวม ซึง่ปรับตวัเพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 ที ่56.0% 
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3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มูลกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ ำนวน เปลีย่นแปลง จ ำนวน เปลีย่น 
แปลง 
YoY 
(%) 

ไตรมำส 
2/62 

ไตรมำส 
1/62 

ไตรมำส 
2/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
62 

6 เดอืน 
61 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 1,217 1,303 1,495 -6.6% -18.6% 2,519 2,999 -16.0% 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  925 962 1,046 -3.8% -11.5% 1,887 2,047 -7.8% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรอืน่ 298 245 232 21.9% 28.4% 543 755 -28.0% 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนนิงำน* (7) 96 217 n/a -103.3% 88  197 -55.1% 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 452 452 478 -0.1% -5.4% 904  956 -5.5% 

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

447 559 694 -20.1% -35.7% 1,006  1,153 -12.8% 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่ม
คำ้ 

(13) (5) 52 n/a n/a (17) 84 n/a 

รำยไดอ้ืน่จำกกำรขำยหุน้ซเีอสแอล - - - - - - 1,950 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปีจำกกำร
ด ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง 

(47) 44 251 n/a n/a (2) 2,103 n/a 

ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนที่
ยกเลกิ 

- - - - - - 30 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี (135) (33) 251 n/a n/a (168) 2,132 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของสว่นได ้
เสยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 

- - - - - - 17 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษัิท
ใหญ ่

(135) (33) 251 n/a n/a (168) 2,115 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 
(หลงัภำษี) 

(55) (14) 55 n/a n/a (70) 36 n/a 

ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำร
ตดับญัช ี

(40) (26) - 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*ิ** 2  15  193  -86.8% -98.9% 17  184 -90.5% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ (บำท) 
 

(0.12) 
 

(0.03) 0.23 n/a n/a (0.15) 1.93 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) จำกอัตรำแลกเปลีย่น (หลังภำษี) – กำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพยภ์ำษี

เงนิไดร้อกำรตัดบัญช ี- กำรรับรูต้น้ทุนบรกิำรเพิม่เตมิตำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองแรงงำน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 (หลังภำษี) – รำยไดอ้ืน่จำกกำรขำยหุน้ 

ซเีอสแอล (หลังภำษี) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในไตรมำส 2/2562 มีจ ำนวนทัง้ส ิน้ 1,217 ลำ้นบำท ลดลง 18.6% จำก 

1,495 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 2/2561 จำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีม ทัง้นี้ หำกเทยีบกับ

ไตรมำส 1/2562 รำยไดล้ดลง 6.6% จำก 1,303 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดข้องธุรกิจกำร
ใหบ้รกิำรดำวเทยีม 

ส ำหรับครึง่ปีแรกของปี 2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรอยู่ที ่2,519 ลำ้นบำท ลดลง 16.0% จำก 2,999 
ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 ซึง่เป็นผลมำจำกทัง้ธรุกจิดำวเทยีมและธรุกจิกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/62 

ไตรมำส 
1/62 

ไตรมำส 
2/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
62 

6 เดอืน 
61 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 1,189 1,278 1,465 -7.0% -18.9% 2,467 2,927 -15.7% 

อนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 47 39 44 20.5% 6.8% 86 101 -14.9% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (19) (14) (14) 35.7% 35.7% (34) (29) 13.8% 

Total 1,217 1,303 1,495 -6.6% -18.6% 2,519 2,999 -16.0% 

* ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรโดย ไทยเอไอ และ ซดีเีอน็                

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง 

รำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในชว่งไตรมำส 2/2562 อยู่ทีร่ะดับ 1,189 ลำ้นบำท ลดลง 
18.9% จำก 1,465 ลำ้นบำท ในชว่งไตรมำส 2/2561 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมไทยคมแบบ

ทั่วไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์เมือ่เทยีบกับช่วงไตรมำส 1/2562 รำยไดล้ดลงที ่7.0% จำก 1,278 ลำ้นบำทซึง่
เกดิจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนด ์

ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนในรอบครึง่ปี รำยไดจ้ำกธรุกจิใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งในชว่งครึง่ปีแรกของ
ปี 2562 อยู่ที ่2,467 ลำ้นบำท ปรับตวัลง 15.7% เมือ่เทยีบกับ 2,927 ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 ซึง่เป็น

ผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกทัง้ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไปและดำวเทยีมบรอดแบนด ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีม
และบรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/62 

ไตรมำส 
1/62 

ไตรมำส 
2/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
62 

6 เดอืน 
61 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 656 648 892 1.3% -26.4% 1,304 1,778 -26.6% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 532 630 574 -15.5% -7.3% 1,162 1,204 -3.5% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 495 554 530 -10.7% -6.7% 1,049 1,065 -1.6% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 38 76 44 -50.6% -14.4% 114 85 33.8% 

รวม 1,189 1,278 1,465 -7.0% -18.9% 2,467 2,927 -15.7% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในไตรมำส 2/2562 มีจ ำนวน 656  

ลำ้นบำท ลดลง 26.4% จำก 892 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเซ็นสญัญำใหบ้รกิำร

ระยะยำวแกล่กูคำ้หลกัในประเทศไทย ซึง่มกีำรใหส้ว่นลดจำกสญัญำเดมิ เชน่เดยีวกบัชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 
2562 ซึง่มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปที ่1,304 ลำ้นบำท ลดลง 26.6% จำก 1,778 ลำ้น

บำทในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561  

อย่ำงไรก็ตำม เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมแบบทั่วไปปรับตัวสงูขึน้ 
1.3% จำก 648 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 เนือ่งมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 

 รำยไดจ้ำกดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และกำรใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งในไตรมำส 2/2562 มจี ำนวน 532 

ลำ้นบำท ลดลง 7.3% จำก 574 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำส 2/2561 เนื่องจำกอัตรำกำรใชบ้รกิำรของลูกคำ้
เมื่อเทียบกับควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรของดำวเทียมที่ลดลงจำกกำรยุติกำรใชบ้ริกำรของลูกคำ้

ตำ่งประเทศ เชน่เดยีวกับรำยไดใ้นชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 ลดลง 3.5% จำก 1,204 ลำ้นบำทในชว่งครึง่

ปีแรกของปี 2561 มำทีร่ะดบั 1,162 ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562  

เทียบกับช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ รำยไดจ้ำกดำวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 ลดลง 15.5% จำก 630 ลำ้น

บำทในไตรมำส 1/2562 จำกกำรใชบ้รกิำรทีล่ดลงของลกูคำ้ตำ่งประเทศ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอร์เน็ตและสือ่ในปัจจุบันมำจำกซีดเีอ็นและไทยเอไอ ส ำหรับช่วงไตรมำส 2/2562 
รำยไดอ้ยู่ที่ระดับ 47 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 6.8% จำก 44 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 และเพิ่มขึน้ 20.5% จำก 39 

ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 รำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ในไตรมำสเป็นผลมำจำกยอดขำยของไทยเอไอทีเ่พิม่ขึน้ 

ส ำหรับชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่อยู่ทีร่ะดับ 86 ลำ้นบำท ลดลง 14.9% 
จำก 101 ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 โดยมสีำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยไดข้องซดีเีอ็นจำกกำรขำย

อปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทยีมเนือ่งจำกกำรแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 
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ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 

บรษัิทมตีน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำรในไตรมำส 2/2562 ทัง้สิน้ 925 ลำ้นบำท ลดลง 11.6% จำก 1,046 ลำ้นบำท 
ในไตรมำส 2/2561 เช่นเดียวกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ซึ่งมีตน้ทุนอยู่ที่ 1,887 ลำ้นบำท ลดลง 7.9% จำก 

2,049 ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของตน้ทุนค่ำเสือ่มรำคำจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สนิทรัพยห์ลงักำรบนัทกึดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยใ์นชว่งไตรมำส 4/2561 รวมถงึกำรลดลงของรำยได ้

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรลดลง 3.8% จำก 962 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 จำก
ธรุกจิดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง  

 

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/62 

ไตรมำส 
1/62 

ไตรมำส 
2/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
62 

6 เดอืน 
61 

YoY 
(%) 

บรกิำรดำวเทยีมและเกีย่วเนือ่ง 903 939 1,022 -3.8% -11.6% 1,842 2,003 -8.0% 

บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่* 41 37 38 10.8% 7.9% 78 84 -7.1% 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (19) (14) (14) 35.7% 35.7% (33) (38) -13.2% 

รวม 925 962 1,046 -3.8% -11.6% 1,887 2,049 -7.9% 

* ประกอบดว้ยตน้ทนุขำยและใหบ้รกิำรจำกโดย ไทยเอไอ และซดีเีอน็ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมและบรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งในไตรมำส 2/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 903 ลำ้นบำท ลดลง 11.6% 
จำก 1,022 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 เชน่เดยีวกับชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 ซึง่มตีน้ทุน 1,842 ลำ้นบำท ลดลง 

8.0% จำก 2,003 ลำ้นบำทในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 จำกกำรลดลงของตน้ทนุดำวเทยีมแบบทัว่ไป 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องส ำหรับไตรมำส 2/2562 ลดลง 3.8% จำก 939 ลำ้นบำท 

ในชว่งไตรมำส 1/2562  

ตน้ทนุกำรบรกิำรดำวเทยีมและ
บรกิำรทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

ไตรมำส 
2/62 

ไตรมำส 
1/62 

ไตรมำส 
2/61 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดอืน 
62 

6 เดอืน 
61 

YoY 
(%) 

ดำวเทยีมไทยคมแบบทัว่ไป* 489 481 604 1.7% -18.9% 969 1,186 -18.2% 

ดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 414 458 418 -9.6% -1.1% 873 817 6.8% 

รวม 903 939 1,022 -3.8% -11.6% 1,842 2,003 -8.0% 

* ประกอบดว้ยดำวเทยีมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 

489 ลำ้นบำท ลดลง 18.9% จำก 604 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 โดยมสีำเหตุจำกกำรลดลงของตน้ทุน

ค่ำธรรมเนียมใหก้ับหน่วยงำนของรัฐตำมรำยไดท้ี่ลดลง รวมถึงกำรลดลงของตน้ทุนค่ำเสื่อมรำคำ 
เช่นเดียวกับตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมไทยคมแบบทั่วไปและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องช่วงครึ่งปีที่ลดลง 

18.2% จำก 1,186 ลำ้นบำทในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561 เป็น 969 ลำ้นบำทในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 
2562 

 
เมือ่เทยีบกับชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่อง

ในไตรมำส 2/2562 เพิม่ขึน้ 1.7% จำก 481 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 เป็นผลมำจำกตน้ทนุจำกกำรขำย  

 

 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องในไตรมำส 2/2562 มีจ ำนวน

ทัง้ส ิน้ 414 ลำ้นบำท ลดลง 1.1% จำก 418 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2561 ตำมรำยไดท้ีล่ดลง อย่ำงไรก็

ตำม เมือ่เทยีบกับชว่งครึง่ปีของปี 2561 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทยีมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรที่
เกีย่วเนื่อง เพิม่ขึน้ 6.8% จำก 817 ลำ้นบำทในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561 เป็น 873 ลำ้นบำทในชว่ง 6 

เดอืนแรกของปี 2562 แมร้ำยไดล้ดลง ซึง่เป็นผลมำจำกกำรขำยอปุกรณ์ UT ทีม่อีตัรำก ำไรทีต่ ำ่กวำ่ 

 
เมื่อเทียบกับช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่

เกีย่วเนือ่งในไตรมำส 2/2562 ลดลง 9.6% จำก 458 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 จำกรำยไดท้ีล่ดลง 
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ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตและสือ่ในไตรมำส 2/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 41 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 7.9% จำก 38 
ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 และ เพิม่ขึน้ 10.8% จำก 37 ลำ้นบำทในในไตรมำส 1/2562 ตำมกำรเพิม่ขึน้ของ

ยอดขำย 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

บรษัิทมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในไตรมำส 2/2562 รวมทัง้ส ิน้ 298 
ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 28.4% จำก 232 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2561 และเพิ่มขึ้น 21.9% จำก 245 ลำ้นบำท ใน 

ไตรมำส 1/2562 เป็นผลมำจำกกำรรับรูค้ำ่ชดเชยของลกูจำ้งตำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองแรงงำน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 

2562 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำส 2/2562 บรษัิทมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทัง้ส ิน้ 82 ลำ้นบำท ลดลง 4.9% จำก 86 ลำ้นบำทในไตรมำส 
2/2561 มสีำเหตหุลักจำกกำรลดลงของดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะยำวตำมกำรช ำระคนืตำมก ำหนดเวลำ  

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ในไตรมำส 2/2562 บริษัทมีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในธุรกิจโทรศัพท์ทัง้ส ิน้ (13)  
ลำ้นบำท ลดลงจำก 52 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2561 มีสำเหตุจำกกำรแข่งขันที่สูงในธุรกจิใหบ้ริกำรเครือข่ำย

โทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศลำว และผลกระทบจำกคำ่เงนิบำททีแ่ข็งคำ่ ซึง่สง่ผลใหส้ว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุใน
กำรร่วมคำ้ลดลง 

ก ำไรสุทธ ิ

บรษัิทมผีลขำดทนุสทุธใินไตรมำสที ่2/2562 เป็นจ ำนวน (135) ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกกำรรับรูค้ำ่ใชจ้ำ่ยพเิศษ

จ ำนวนรวม 137 ลำ้นบำท ไดแ้ก่ ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น ค่ำใชจ้่ำยทำงบัญชจีำกกำรเพิ่มค่ำชดเชยของ

ลกูจำ้งตำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองแรงงำน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 และกำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำร
ตดับัญช ีโดยหำกไมร่วมรำยกำรพเิศษดงักลำ่ว บรษัิทจะมกี ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนปกตใินไตรมำส 2/2562 ทีร่ะดับ 

2 ลำ้นบำท  

 

4. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 21,692 ลำ้นบำท ลดลง 2.3% จำก 22,202 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 
มสีำเหตหุลักมำจำกคำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำต
ใหด้ ำเนนิกำร 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 

สนิทรพัย ์
หนว่ย: ลำ้นบำท 

30 มถินุำยน  2562 31 ธนัวำคม 2561 

 
จ ำนวน 

(ลำ้นบำท) 
รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

จ ำนวน 
(ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของ 
สนิทรพัยร์วม 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 10,552 48.6% 9,679 43.6% 

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ ์ 4,582 21.1% 4,815 21.7% 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตให ้
ด ำเนนิกำร 

2,405 11.1% 3,007 13.5% 

 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่  

ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 บรษัิทมยีอดลกูหนีก้ำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ-สทุธ ิ (ไมร่วมลกูหนีอ้ืน่) จ ำนวน 1,635 ลำ้น
บำท คดิเป็นสดัสว่น 7.5% ของสนิทรัพยร์วม ซึง่ประกอบดว้ย ลกูหนี้บคุคลภำยนอกและลกูหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั โดยมสีดัสว่นของยอดลกูหนี ้96% และ 4% ตำมล ำดับ  
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สภำพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 บรษัิทมอีตัรำสว่นสนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 2.59 เทำ่ เพิม่ขึน้จำก 2.39 เทำ่ 
ณ สิน้ปี 2561 จำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

บรษัิทมสีนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 มจี ำนวน 11,144 ลำ้นบำท ลดลง 11.0% จำกจ ำนวน 

12,523 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 โดยมสีำเหตหุลักจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 

เงนิกูย้มื และ สว่นของเจำ้ของ 

เงนิกูย้มืสทุธขิองบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 6,693 ลำ้นบำท ลดลง 4.7% จำก 7,023 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2561 มสีำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทยีมตำมก ำหนด  

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 12,890 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ย 1.9% จำก 

13,137 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 มสีำเหตหุลกัจำกผลขำดทนุสทุธ ิ

ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 บรษัิทมอีตัรำสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นทนุ 0.52 เทำ่ ลดลงเล็กนอ้ยจำก 0.53 เทำ่ ณ สิน้ปี 

2561  

งบกระแสเงนิสด 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 ทัง้สิน้ 925 ลำ้นบำท ลดลง 32.2% 

จำก 1,364 ลำ้นบำท ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 โดยมสีำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีล่ดลง  
 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทนุ ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 มจี ำนวนทัง้ส ิน้ (299) ลำ้นบำท สว่น
ใหญเ่ป็นเงนิสดใชไ้ปส ำหรับเงนิลงทนุชัว่ครำว 

 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหำเงนิ ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2562 จ ำนวน (427) ลำ้นบำท สว่นใหญ่
ประกอบดว้ยกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 

บรษัิทมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 ทัง้ส ิน้ 3,029 ลำ้นบำท และมเีงนิลงทนุชัว่ครำว
เป็นจ ำนวน 4,624 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

ในเอกสำรชดุนี้อำจจะมีขอ้มูลบำงสว่นที่เกี่ยวกับกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้ในอนำคต (ไม่วำ่จะเป็นกำรประมำณกำรทำงดำ้นกำรเงนิหรอืกำรประมำณกำร

ทำงดำ้นธรุกจิในสว่นอืน่ๆ)   ตัวอย่ำงของค ำทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรถงึเหตุกำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต เชน่ “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เชือ่วำ่”  เป็นตน้   
แมว้ำ่ประมำณกำรดังกล่ำวจะประเมนิขึน้โดยอำศัยขอ้มูลทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐำน  บรษัิทฯ  ไม่สำมำรถรับประกันหรอืยนืยันไดว้ำ่ กำรประมำณกำรดังกล่ำวจะเกดิขึน้

ตรงตำมทีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์ไวใ้นอนำคต  ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดังกลำ่วจงึควรระมัดระวงัในกำรใชข้อ้มลูประมำณกำรขำ้งตน้  


