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คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการสําหรั บผลประกอบการของปี 2563
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
1. ภาพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็ นเงินประมาณ 219 ล้ านบาท
ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การในปี 2563 ที่ระดับ 3,557 ล้ านบาท ลดลง 23.7% จาก 4,663 ล้ านบาทในปี
2562 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ จากการให้ บริ การดาวเทียม สาเหตุหลักมาจากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ มีลกู ค้ าบางส่วนที่บริ ษัทจําเป็ นต้ องยุติการให้ บริ การ โดยเฉพาะลูกค้ าต่างประเทศ เนื่องจากไม่
สามารถโอนย้ ายไปยังดาวเทียมที่บริ ษัทให้ บริ การได้ รวมถึงการลดลงของช่องทีวีดิจิทลั ประกอบกับการลดลงของรายได้
จากการให้ บริ การดาวเทียมบรอดแบนด์แก่ลกู ค้ าต่างประเทศ รวมทังรายได้
้
จากบริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อที่ลดลงเนื่องจาก
การขายเงินลงทุนในบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จํากัด (ซีดีเอ็น)
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทมุ่งเน้ นการบริ ห ารค่าใช้ จ่ายให้ สอดคล้ องกับ รายได้ ที่ ป รับ ตัวลดลง โดยบริ ษั ทมี ผลกํ าไรสุทธิ ในปี 2563 เป็ น
จํานวน 514 ล้ านบาท คิดเป็ นผลกําไรต่อหุ้น 0.47 บาท อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายได้ และค่าใช้ จ่ายจากรายการพิเศษ
ต่างๆ บริ ษัทมีผลกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานปกติเป็ นจํานวน (135) ล้ านบาท ซึ่งปรับตัวสูงขึ ้นจากผลขาดทุนจาก
การดําเนินงานปกติจํานวน (304) ล้ านบาท ในปี 2562
2. ภาพรวมธุรกิจ
ธุรกิจการให้ บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริ ษัทได้ ยตุ ิการใช้ งานดาวเทียม และทําการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวเทียมไทยคม
5 ได้ เกิดเหตุขัดข้ องขึน้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้ มีข้อจํากัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะ โดยบริ ษัทได้
พยายามดําเนินการกู้คืนระบบที่ขดั ข้ องตามคําแนะนําของผู้ผลิตดาวเทียมและผู้เชี่ยวชาญหลายครัง้ แต่ไม่สามารถทําการกู้
คืนระบบได้ ด้ วยเหตุผลดังกล่าวผู้ผลิตจึงแนะนําให้ บริ ษัทดําเนินการปลดระวางดาวเทียม ทังนี
้ ้ ดาวเทียมไทยคม 5 มีการใช้
งานมาแล้ วร่วม 14 ปี โดยส่งขึ ้นสูว่ งโคจรตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2549
ณ สิ น้ ปี 2563 อัต ราการใช้ บ ริ ก ารของลูก ค้ า เมื่ อ เที ย บกับ ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารของดาวเที ย มแบบทั่ว ไปซึ่ ง
ประกอบด้ วยดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 64% เพิ่มขึน้ จาก 55% ณ สิ ้นปี 2562 ซึ่งเป็ นผลมา
จากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ส่งผลให้ จํานวนทรานส์พอนเดอร์ หรื อช่องสัญญาณโดยรวมที่บริ ษัทให้ บริ การลดลง
จาก 111 ทรานส์พอนเดอร์ เหลือ 71 ทรานส์พอนเดอร์ ส่งผลให้ อตั ราการใช้ บริ การของลูกค้ าเมื่อเทียบกับความสามารถใน
การให้ บ ริ การของดาวเที ยมแบบทั่วไปเพิ่ มขึน้ ทัง้ นี ล้ ูกค้ าผู้ใช้ บริ การทรานสพอนเดอร์ ห รื อช่อ งสัญ ญาณของดาวเที ยม
ไทยคม 5 ส่วนใหญ่ได้ มีการโอนย้ ายไปยังดาวเทียมอื่นของบริ ษัท รวมถึงดาวเทียมที่บริ ษัทดําเนินการเช่าทรานสพอนเดอร์
มาเพื่อให้ บริ การ แต่มีลกู ค้ าบางส่วนที่ไม่สามารถโอนย้ ายได้ ซึง่ ได้ แก่ ลูกค้ าต่างประเทศและลูกค้ ารายย่อยบางราย สําหรับ
ดาวเทียมบรอดแบนด์หรื อดาวเทียมไทยคม 4 มีอตั ราการใช้ บริ การของลูกค้ าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้ บริ การ
ของดาวเทียมที่ระดับ 19% ลดลงจาก 23% ณ สิ ้นปี 2562 เป็ นผลมาจากการลดระดับการใช้ งานและการยุติการใช้ บริ การ
ของลูกค้ าต่างประเทศบางราย
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เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) (ปั จจุบนั คือบริ ษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน)) และ บริ ษัท ได้ ร่วมกันจัดตัง้ บริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด (เนชัน่ สเปซ) ขึ ้นเพื่อให้ บริ การ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับดาวเทียม โดย บริ ษัท และ กสท ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75 และร้ อยละ 25 ตามลําดับ และในเดือน
ธัน วาคม 2563 เนชั่น สเปซ เปิ ด ตัว บริ ก าร NAVA by NSAT บริ ก ารดิ จิ ทัล ผ่ า นดาวเที ย มเพื่ อ การสื่ อ สารทางทะเลแก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรื อและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ ง (Offshore) ในพืน้ ที่น่านนํา้ ประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและให้ บริ การทางทะเล รองรับการรับ-ส่งข้ อมูล และสร้ างความมัน่ ใจ
ด้ านความปลอดภัย พร้ อมอํานวยความสะดวกด้ านการสื่อสารเพื่อการบริ หารจัดการเรื อ ช่วยลบข้ อจํากัด ลดช่องว่าง และ
อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร เสริ มประสิทธิภาพให้ แก่การปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมการเดินเรื อ
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 บริ ษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ ส จํากัด (เออาร์ วี) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากัด (ไทยเอไอ) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท ได้ ร่วมกันจัดตัง้ บริ ษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ (เอทีไอ) จํากัด ขึน้ เพื่อพัฒนาสินค้ าและบริ การเกี่ยวกับอากาศยานไร้
คนขับ หรื อ โดรนเพื่อการเกษตร โดย เออาร์ วี และ ไทยเอไอ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50 เท่าๆกัน และในเดือนธันวาคม
2563 เอทีไอ ทําการเปิ ดตัวโดรนเพื่อการเกษตร “เจ้ าเอี ้ยง” ซึ่งเป็ นโดรนเกษตรสัญชาติไทย ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
โดยคนไทย เน้ น การใช้ น วัตกรรมมาประยุก ต์ ใช้ กับ ภาคเกษตรกรรมแบบหลากมิ ติค รอบคลุม ทุก ด้ า น ชูจุด เด่ น ในการ
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ของโดรนโดยคนไทย เน้ นฟั งก์ ชั่นการใช้ งานที่เหมาะสมกับการใช้ งานจริ งในประเทศไทย
สามารถเก็บและนํ าข้ อมูลมาวิเคราะห์ ต่อยอด มุ่งเสริ มประสิทธิ ภาพให้ แก่ภาคเกษตรกรรมของไทยอย่างยั่งยืนมุ่งเสริ ม
ประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตด้ านการเกษตร ตลอดจนพัฒนาองค์รวมภาคเกษตรกรรมของไทย เพื่อภาคเกษตรกรรมไทย
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ร่วมมือกับ บริ ษัท ไปรษณี ย์ไทย จํากัด ดําเนินการผ่านบริ ษัท ไทยเอไอ เปิ ดตัวโครงการ “ดิจิทลั ไทย
แลนด์ โพสต์” ติดตัง้ Digital Service Kiosk เชื่อมต่อเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตไร้ สาย รองรับการอ่านข้ อมูลบัตรประชาชน กล้ อง
ถ่ายภาพยืนยันตัวตน (eKYC) เพื่อการทําธุรกรรมสําคัญ พัฒนาสู่การเป็ นสมาร์ ทโซลูชน่ั และแพลตฟอร์ มบริ การครบวงจร
รองรับการเข้ าใช้ งานที่หลากหลายให้ แก่ภาคประชาชน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 บริ ษัทได้ มีการชี ้แจงข้ อพิพาทของดาวเทียมไทยคม 5 จากกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งกระทรวงฯ เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทดําเนินการดังนี ้ ให้ ดําเนินการ (1) สร้ างและส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5
หากไม่สง่ มอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 ให้ ใช้ ราคาดาวเทียมเป็ นเงิน 7,790 ล้ านบาท พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่ อ ปี ตัง้ แต่ วัน ที่ 30 ตุล าคม 2563 เป็ น ต้ น ไปจนกว่า จะชํ าระเสร็ จ (2) ชํ า ระค่า ปรั บ เป็ น เงิ น 4.98 ล้ า นบาท
(คํ านวนจากวันที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2563 ถึงวัน ที่ 30 ตุลาคม 2563) พร้ อมทัง้ ดอกเบี ย้ ในอัต ราร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี และ (3)
ค่าปรับตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะส่งมอบดาวเที ยมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 หรื อชําระเงิน
ค่าเสียหายครบถ้ วน ซึง่ ข้ อพิพาทนี ้เพิ่งเข้ าสูก่ ระบวนการระงับข้ อพิพาทและยังอยู่ในระหว่างทําคําตอบรับและทําคําคัดค้ าน
ส่งไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการ ยังไม่ได้ แต่งตังอนุ
้ ญาโตของแต่ละฝ่ ายแต่อย่างใด บริ ษัทยังไม่มีหน้ าที่ใดๆในการปฏิบตั ิ
ตามที่กระทรวงฯ ได้ อ้างถึงข้ างต้ นจนกว่าจะจบสิ ้นกระบวนการพิจารณาและมีการชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสียก่อน
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทได้ ดําเนินการตามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศครบถ้ วนถูกต้ องมาโดยตลอด
แล้ ว
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ธุรกิจการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
รายได้ จากธุรกิ จการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อ เป็ นรายได้ จาก ไทยเอไอ ในการจัดจํ าหน่ายอุปกรณ์ ชุดรับสัญ ญาณ
ดาวเทียม (set-top-box) และอุปกรณ์ อื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ให้ บริ การจําหน่ายและให้ เช่าแพลตฟอร์ ม เช่น แพลตฟอร์ ม
สําหรับช่อง IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV
ธุรกิจการให้ บริการโทรศัพท์ ในต่ างประเทศ
ณ สิ น้ ปี 2563 บริ ษั ท ลาว เทเลคอมมิ ว นิ เคชั่น ส์ จํ า กัด (แอลที ซี)และ บริ ษั ท ที พ ลัส ดิ จิ ทัล จํ า กัด (ที พ ลัส ) มี ส่ว นแบ่ ง
การตลาดโดยรวม (รวมโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ตซิม และ Fixed wireless) เป็ นอันดับหนึ่ง คิดเป็ นประมาณ 52.8%
ของตลาดรวม เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2562 ที่ 50.7%
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 แอลทีซี ได้ มีการจัดตัง้ บริ ษัท ลาว โมบายมันนี่ โซล จํากัด เพื่อให้ บริ การชําระเงินและโอนเงิน
ดิจิทลั ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ บริ การทังผู
้ ้ ประกอบการเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยทําการตลาด
ในชื่อแบรนด์ M-Money
3. ผลการดําเนินงาน
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
หน่วย: ล้ านบาท
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (1)
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานปกติ
รายได้ อื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายเงินลงทุน (2)
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
ขาดทุนจากการด้ อยค่าและตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ (3)
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสือ่ ม
ราคา (4)

รายได้ ทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ และการกลับรายการขาดทุนจากการด้ อย
ค่า (ขาดทุนจากการด้ อยค่า) ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

จํานวน

เปลี่ยนแปลง

ปี 2563

ปี 2562

YoY (%)

3,557
(2,578)
(927)
51
671
(59)
663

4,663
(3,671)
(974)
18
136
(29)
(128)
(1,623)
(1,625)

-23.7%
-29.8%
-4.8%
178.0%
391.9%
n.a.
-54.4%
n.a.
n.a.

1,269

1,766

-28.1%

141
(188)

201
(300)

-30.0%
-37.2%

9

(66)

n.a.

4
628
(114)

(116)
(1,906)
(344)

n.a.
n.a.
-66.8%
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หน่วย: ล้ านบาท
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)
รายการพิเศษสําหรับงวด (5)
กําไรจากการดําเนินงานปกติ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จํานวน

เปลี่ยนแปลง

ปี 2563

ปี 2562

YoY (%)

514
0.47

(2,250)
(2.05)
(1,946)
(304)

n.a.
n.a.

649

(135)

n.a.
-55.6%

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร หมายถึง ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ผลขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในปี 2562 เกิดจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จํากัด
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ในปี 2562 เกิดจากการด้ อยค่าของดาวเทียม
ไม่รวมรายได้ อื่น กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน การด้ อยค่าและตัดจําหน่ายสินทรัพย์
รายการพิเศษสําหรับงวด ได้ แก่ กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ จากเงินชดเชย รายการพิเศษจากการปรับโครงสร้ างสัญญา
ลูกค้ า การจําหน่ายเงินลงทุน การด้ อยค่าของสินทรัพย์ และรายการอื่นๆที่เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมในปี 2563 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 3,557 ล้ านบาท ลดลง 23.7% จาก 4,663 ล้ านบาทใน
ปี 2562 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ ของธุรกิจการให้ บริ การดาวเทียมและบริ การที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอินเทอร์ เน็ต
และสื่อ
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
หน่วย: ล้ านบาท
ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อินเทอร์ เน็ตและสื่อ
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน
รวม

2563

2562

% YoY

3,548
32
(24)
3,557

4,594
122
(53)
4,663

-22.8%
-73.7%
-54.3%
-23.7%

รายได้ จากการให้ บริ การดาวเทียมและบริ การที่เกี่ยวเนื่อง
รายได้ จ ากธุรกิ จ ให้ บ ริ การดาวเที ย มและบริ ก ารที่ เกี่ ย วเนื่ อ งในปี 2563 อยู่ที่ ระดับ 3,548 ล้ า นบาท ลดลง 22.8% จาก
4,594 ล้ านบาท ในปี 2562 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ จากดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไป ประกอบกับการยุติการใช้
บริ การของลูกค้ าบนดาวเทียมไทยคม 5 ที่ไม่สามารถย้ ายไปดาวเทียมดวงอื่น และการลดลงของการให้ บริ การดาวเทียมบ
รอดแบนด์
รายได้ จากการให้ บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
หน่วย: ล้ านบาท
ดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไป*
ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4
รายได้จากการบริ การ
รายได้จากการขาย
รวม

2563

2562

% YoY

2,133
1,415
1,377
38
3,548

2,536
2,058
1,873
185
4,594

-15.9%
-31.2%
-26.4%
-79.4%
-22.8%
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* ประกอบด้ วยดาวเที ย มไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ ดาวเที ย มที่ บ ริ ษั ท เช่ า มาเพื่ อ ให้ บริ ก าร โดยที่ ด าวเที ย มไทยคม 5 ถู ก ปลดระวาง
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
•

รายได้ จากการให้ บริ การดาวเทียมแบบทัว่ ไปและบริ การที่เกี่ยวเนื่องในปี 2563 มีจํานวน 2,133 ล้ านบาท ลดลง 15.9%
จาก 2,536 ล้ านบาท ในปี 2562 ซึง่ เป็ นผลมาจากการยุติการใช้ บริ การของลูกค้ าบางส่วนเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5
ปลดระวาง โดยเฉพาะลูกค้ าต่างประเทศ ประกอบกับการยุติการใช้ บริ การของทีวีดิจิทัลในประเทศบางช่องในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และการลดลงของลูกค้ าบรอดคาสต์รายย่อย

•

รายได้ จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องในปี 2563 มีจํานวน 1,415 ล้ านบาท ลดลง
31.2% จาก 2,058 ล้ านบาทในปี 2562 เนื่ อ งจากการสิน้ สุดสัญ ญาการใช้ บ ริ การและการลดการใช้ งานของลูกค้ า
ต่างประเทศบางราย

รายได้ จากการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
รายได้ จากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อสําหรับปี 2563 มีจํานวน 32 ล้ านบาท ลดลง 73.7% เมื่อเทียบกับ 122 ล้ าน
บาทในปี 2562 ซึง่ เป็ นผลมาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทซีดีเอ็นในปี 2562
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
บริ ษัทมีต้นทุนขายและการให้ บริ การในปี 2563 ทังสิ
้ ้น 2,578 ล้ านบาท ลดลง 29.8% จาก 3,671 ล้ านบาท ในปี 2562 เป็ น
ผลมาจากการลดลงของรายได้ และของต้ นทุนค่าเสื่อมราคาจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2562
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
หน่วย: ล้ านบาท
บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง
บริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน
รวม

2563

2562

% YoY

2,587
15
(24)
2,578

3,613
112
(54)
3,671

-28.4%
-86.4%
-55.6%
-29.8%

ต้ นทุนการให้ บริการดาวเทียมและบริ การที่เกี่ยวเนื่อง
ต้ นทุนการให้ บริ การดาวเทียมและบริ การที่เกี่ยวเนื่องในปี 2563 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 2,587 ล้ านบาท ลดลง 28.4% จาก 3,613
ล้ านบาทในปี 2562 เป็ นผลมาจากการการลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของทรัพย์สินดาวเทียม จากการตัง้
ด้ อยค่าของดาวเทียมและอุปกรณ์ ทังดาวเที
้
ยมแบบทัว่ ไปและดาวเทียมบรอดแบนด์ในปี 2562
ต้ นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
หน่วย: ล้ านบาท
ดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไป*
ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4
รวม

2563

2562

% YoY

1,371
1,216
2,587

1,949
1,664
3,613

-29.6%
-26.9%
-28.4%

* ประกอบด้ วยดาวเที ย มไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ ดาวเที ย มที่ บ ริ ษั ท เช่ า มาเพื่ อ ให้ บริ ก าร โดยที่ ด าวเที ย มไทยคม 5 ถู ก ปลดระวาง
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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•

ต้ นทุนการให้ บริ การดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไปและบริ การที่เกี่ยวเนื่ องในปี 2563 มีจํานวนทัง้ สิน้ 1,371 ล้ านบาท
ลดลง 29.6% จาก 1,949 ล้ านบาทในปี 2562 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของต้ นทุนค่าธรรมเนียมให้ กบั หน่วยงานของ
รัฐตามรายได้ ที่ลดลง รวมถึงการลดลงของต้ นทุนค่าเสื่อมราคาจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ สุทธิกับการเพิ่มขึ ้นของ
ต้ นทุนค่าเช่าทรานสพอนเดอร์ จากดาวเทียมต่างประเทศเพื่อการให้ บริการลูกค้ าของดาวเทียมไทยคม 5

•

ต้ นทุนการให้ บริ การดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริ การที่เกี่ยวเนื่องในปี 2563 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 1,216 ล้ านบาท
ลดลง 26.9% จาก 1,664 ล้ านบาท ในปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ และต้ นทุนค่าเสื่อมราคาจาก
การด้ อยค่าของดาวเทียมและอุปกรณ์ในปี 2562

•

ทังนี
้ ้ ต้ นทุนการบริ การดาวเทียมและบริ การที่เกี่ยวเนื่องโดยรวมในปี 2563 ถูกปรับปรุ งด้ วยรายการพิเศษจากการปรับ
โครงสร้ างสัญญาลูกค้ าและอื่นๆ โดยต้ นทุนจากการดําเนินงานปกติ อยู่ที่ประมาณ 2,763 ล้ านบาท ลดลง 23.5% จาก
ปี 2562

ต้ นทุนการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
ต้ นทุนการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อสําหรับปี 2563 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 15 ล้ านบาท ลดลง 86.4% จาก 112 ล้ านบาท
ในปี 2562 จากการจําหน่ายเงินลงทุนในซีดีเอ็น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ในปี 2563 รวมทังสิ
้ ้น 927 ล้ านบาท ลดลง
4.8% จาก 974 ล้ านบาท ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายทางการตลาดและค่าเดินทาง สุทธิกบั
การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายทางกฎหมาย
ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2563 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินทังสิ
้ ้น 188 ล้ านบาท ลดลง 37.2% จาก 300 ล้ านบาทในปี 2562 เนื่องจากการชําระ
คืนหุ้นกู้ในช่วงไตรมาสที่ 4/2562 จํานวน 2,275 ล้ านบาท รวมทังการชํ
้
าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกําหนด
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ในปี 2563 บริ ษัทมีส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน แอลทีซี รวมทัง้ สิ ้น 4 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก (116) ล้ านบาท
ในปี 2562 โดยส่วนแบ่งกําไรรวมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งการตลาดของ แอลทีซี และผลจาก
การผ่อนคลายการแข่งขันด้ านราคา สุทธิกบั การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแข็งค่าของเงินดอลล่าร์ สหรัฐเมื่อ
เทียบกับเงินกีบลาวจากรายการเงินปั นผลค้ างจ่าย
นอกจากนี ้ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า ยังประกอบด้ วย ส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) ในบริ ษัท เนชัน่ สเปซ และ
เอทีไอ เป็ นจํานวน (0.01) ล้ านบาท และ (0.1) ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ ทังสองบริ
้
ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน เนื่องจากอยู่
ช่วงเริ่ มต้ นการประกอบธุรกิจ
กําไรสุทธิ
บริ ษั ท มี ผลกํ าไรสุทธิ ในปี 2563 เป็ นจํ านวน 514 ล้ านบาท กําไรส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากรายการพิ เศษ ซึ่งประกอบด้ วย
รายได้ จากเงิ น ชดเชย รายการพิ เศษจากการปรั บ โครงสร้ างสั ญ ญาลู ก ค้ าและรายการอื่ น ๆ สุ ท ธิ กั บ ผลขาดทุ น
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จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริ ษัทมีผลกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานปกติสําหรับปี 2563 และปี 2562 เป็ นจํานวน (135)
ล้ านบาท และ (304) ล้ านบาท ตามลําดับ
4. ฐานะทางการเงิน
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 16,676 ล้ านบาท ลดลง 1.9% จาก 16,999 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2562 มีสาเหตุหลักมา
จากค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้ สญ
ั ญาอนุญาตให้ ดําเนินการ
ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์
สินทรั พย์
หน่วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้ สญ
ั ญาอนุญาตให้
ดําเนินการ

31 ธันวาคม 2563
จํานวน
ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม
9,473
56.8%
3,091
18.5%
560

3.4%

31 ธันวาคม 2562
จํานวน
ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม
8,460
49.8%
3,313
19.5%
1,366

8.0%

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ณ สิ ้นปี 2563 บริษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นเป็ นจํานวน 1,832 ล้ านบาท ลดลง 3.1% จาก 1,890 ล้ าน
บาท ณ สิ ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการชําระหนี ้คืนของลูกค้ า
สภาพคล่อง
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน 2.73 เท่า ลดลงจาก 5.54 เท่า ณ สิ ้นปี 2562 โดยมี
สาเหตุหลักจากเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ปี จากการชําระคืนหุ้นกู้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ ้นปี 2563 จํานวน 7,204 ล้ านบาท ลดลง 15.6% จากจํานวน 8,539 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2562 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินกู้ยืม และ ส่วนของเจ้ าของ
เงินกู้ยืมสุทธิของบริษัท ณ สิ ้นปี 2563 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 3,908 ล้ านบาท ลดลง 6.8% จาก 4,191 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2562 มี
สาเหตุหลักการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทียมตามกําหนด
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ ้นปี 2563 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 11,247 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.3% จาก 10,995 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2562 มีสาเหตุหลักจากผลกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้น โดย ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีอตั ราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิตอ่ ส่วนทุน 0.35 เท่า ลดลง
จาก 0.38 เท่า ณ สิ ้นปี 2562
งบกระแสเงินสด
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน ในปี 2563 จํานวน 1,769 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6.7% จาก 1,658 ล้ านบาท ใน
ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ ้น
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เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน ในปี 2563 มีจํานวน (1,164) ล้ านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมากจากการนําเงินสดใน
กิจการไปลงทุนทางการเงินต่างๆเพื่อสร้ างผลตอบแทน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2563 มีจํานวน (928) ล้ านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยการชําระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาวและการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมกับเงินลงทุนชัว่ คราว ณ สิ ้นปี 2563 ทังสิ
้ ้น 6,619 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 16.1%
จาก 5,703 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2562

ในเอกสารชุดนี ้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็ นการประมาณการทางด้ านการเงินหรื อการประมาณการทางด้ าน
ธุรกิจในส่วนอื่นๆ) ตัวอย่างของคําที่ใช้ ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื่อว่า” เป็ นต้ น แม้ ว่า
ประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึ ้นโดยอาศัยข้ อมูลที่มีอยู่ในปั จจุบนั เป็ นพื ้นฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันหรื อยืนยันได้ ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ ้นตรงตามที่
บริ ษัทฯ คาดการณ์ไว้ ในอนาคต ดังนั ้นผู้ใช้ ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลประมาณการข้ างต้ น
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