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คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสําหรับผลประกอบการของปี 2563 

บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

1. ภาพรวม  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2564 อนมุติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนมุติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 219 ล้านบาท  

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท 

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2563 ท่ีระดบั 3,557 ล้านบาท ลดลง 23.7% จาก 4,663 ล้านบาทในปี 

2562 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียม สาเหตหุลกัมาจากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ซึง่มีลกูค้าบางสว่นท่ีบริษัทจําเป็นต้องยติุการให้บริการ โดยเฉพาะลกูค้าต่างประเทศ เน่ืองจากไม่

สามารถโอนย้ายไปยงัดาวเทียมท่ีบริษัทให้บริการได้ รวมถึงการลดลงของช่องทีวีดิจิทลั ประกอบกบัการลดลงของรายได้

จากการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์แก่ลกูค้าต่างประเทศ รวมทัง้รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตและส่ือท่ีลดลงเน่ืองจาก

การขายเงินลงทนุในบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จํากดั (ซีดีเอน็) 

ทัง้นี ้บริษัทมุ่งเน้นการบริหารค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ท่ีปรับตัวลดลง โดยบริษัทมีผลกําไรสุทธิในปี 2563 เป็น

จํานวน 514 ล้านบาท คิดเป็นผลกําไรต่อหุ้น 0.47 บาท อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายได้และค่าใช้จ่ายจากรายการพิเศษ

ต่างๆ บริษัทมีผลกําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานปกติเป็นจํานวน (135) ล้านบาท ซึ่งปรับตวัสงูขึน้จากผลขาดทนุจาก

การดําเนินงานปกติจํานวน (304) ล้านบาท ในปี 2562  

2. ภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกจิการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เก่ียวเน่ือง 

บริษัทได้ยติุการใช้งานดาวเทียม และทําการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 ดาวเทียมไทยคม 

5 ได้เกิดเหตุขัดข้องขึน้เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้มีข้อจํากัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะ โดยบริษัทได้

พยายามดําเนินการกู้ คืนระบบท่ีขดัข้องตามคําแนะนําของผู้ผลติดาวเทียมและผู้ เช่ียวชาญหลายครัง้ แต่ไมส่ามารถทําการกู้

คืนระบบได้ ด้วยเหตผุลดงักลา่วผู้ผลติจึงแนะนําให้บริษัทดําเนินการปลดระวางดาวเทียม ทัง้นี ้ดาวเทียมไทยคม 5 มีการใช้

งานมาแล้วร่วม 14 ปี โดยสง่ขึน้สูว่งโคจรตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2549 

ณ สิน้ปี 2563 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเม่ือเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่ง

ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ท่ีระดับ 64% เพิ่มขึน้จาก 55% ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งเป็นผลมา

จากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ส่งผลให้จํานวนทรานส์พอนเดอร์หรือช่องสญัญาณโดยรวมท่ีบริษัทให้บริการลดลง

จาก 111 ทรานส์พอนเดอร์ เหลือ 71 ทรานส์พอนเดอร์ สง่ผลให้อตัราการใช้บริการของลกูค้าเม่ือเทียบกบัความสามารถใน

การให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปเพิ่มขึน้ ทัง้นีลู้กค้าผู้ ใช้บริการทรานสพอนเดอร์หรือช่องสัญญาณของดาวเทียม      

ไทยคม 5 ส่วนใหญ่ได้มีการโอนย้ายไปยงัดาวเทียมอ่ืนของบริษัท รวมถึงดาวเทียมท่ีบริษัทดําเนินการเช่าทรานสพอนเดอร์

มาเพ่ือให้บริการ แต่มีลกูค้าบางสว่นท่ีไม่สามารถโอนย้ายได้ ซึง่ได้แก่ ลกูค้าต่างประเทศและลกูค้ารายย่อยบางราย สําหรับ

ดาวเทียมบรอดแบนด์หรือดาวเทียมไทยคม 4 มีอตัราการใช้บริการของลกูค้าเม่ือเทียบกบัความสามารถในการให้บริการ

ของดาวเทียมท่ีระดบั 19% ลดลงจาก 23% ณ สิน้ปี 2562 เป็นผลมาจากการลดระดบัการใช้งานและการยติุการใช้บริการ

ของลกูค้าตา่งประเทศบางราย  
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 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) (ปัจจุบนัคือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จํากดั (มหาชน)) และ บริษัท ได้ร่วมกนัจดัตัง้ บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จํากดั (เนชัน่ สเปซ) ขึน้เพ่ือให้บริการ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับดาวเทียม โดย บริษัท และ กสท ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามลําดับ และในเดือน

ธันวาคม 2563 เนชั่น สเปซ เปิดตัวบริการ NAVA by NSAT บริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทางทะเลแก่

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือและอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ัง (Offshore) ในพืน้ท่ีน่านนํา้ประเทศไทยและภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิค เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและให้บริการทางทะเล รองรับการรับ-สง่ข้อมลู และสร้างความมัน่ใจ

ด้านความปลอดภยั พร้อมอํานวยความสะดวกด้านการส่ือสารเพ่ือการบริหารจดัการเรือ ช่วยลบข้อจํากดั ลดช่องว่าง และ

อปุสรรคในการติดตอ่ส่ือสาร เสริมประสทิธิภาพให้แก่การปฏิบติังานในอตุสาหกรรมการเดินเรือ 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฏาคม 2563 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากดั (เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.

สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากดั (ไทยเอไอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ได้ร่วมกันจัดตัง้ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ (เอทีไอ) จํากัด ขึน้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการเก่ียวกบัอากาศยานไร้

คนขับ หรือ โดรนเพ่ือการเกษตร โดย เออาร์วี และ ไทยเอไอ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50 เท่าๆกัน และในเดือนธันวาคม 

2563 เอทีไอ ทําการเปิดตวัโดรนเพ่ือการเกษตร “เจ้าเอีย้ง” ซึ่งเป็นโดรนเกษตรสญัชาติไทย ออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์

โดยคนไทย เน้นการใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรกรรมแบบหลากมิติครอบคลุมทุกด้าน ชูจุดเด่นในการ

ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ของโดรนโดยคนไทย เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีเหมาะสมกับการใช้งานจริงในประเทศไทย 

สามารถเก็บและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอด มุ่งเสริมประสิทธิภาพให้แก่ภาคเกษตรกรรมของไทยอย่างยั่งยืนมุ่งเสริม

ประสทิธิภาพ ยกระดบัผลผลติด้านการเกษตร ตลอดจนพฒันาองค์รวมภาคเกษตรกรรมของไทย เพ่ือภาคเกษตรกรรมไทย  

นอกจากนี ้บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดั ดําเนินการผ่านบริษัท ไทยเอไอ เปิดตัวโครงการ “ดิจิทลั ไทย

แลนด์ โพสต์” ติดตัง้ Digital Service Kiosk เช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย รองรับการอา่นข้อมลูบตัรประชาชน กล้อง

ถ่ายภาพยืนยนัตวัตน (eKYC) เพ่ือการทําธุรกรรมสําคญั พฒันาสู่การเป็นสมาร์ทโซลชูัน่และแพลตฟอร์มบริการครบวงจร 

รองรับการเข้าใช้งานท่ีหลากหลายให้แก่ภาคประชาชน 

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้มีการชีแ้จงข้อพิพาทของดาวเทียมไทยคม 5 จากกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

ซึ่งกระทรวงฯ เรียกร้องให้บริษัทดําเนินการดงันี ้ให้ดําเนินการ (1) สร้างและส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 

หากไม่สง่มอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 ให้ใช้ราคาดาวเทียมเป็นเงิน 7,790 ล้านบาท พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปีตัง้แต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ (2) ชําระค่าปรับเป็นเงิน 4.98 ล้านบาท 

(คํานวนจากวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563) พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) 

ค่าปรับตัง้แต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 หรือชําระเงิน

ค่าเสียหายครบถ้วน ซึง่ข้อพิพาทนีเ้พิ่งเข้าสูก่ระบวนการระงบัข้อพิพาทและยงัอยู่ในระหว่างทําคําตอบรับและทําคําคดัค้าน

ส่งไปยงัสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ยงัไม่ได้แต่งตัง้อนญุาโตของแต่ละฝ่ายแต่อย่างใด บริษัทยงัไม่มีหน้าท่ีใดๆในการปฏิบติั

ตามท่ีกระทรวงฯ ได้อ้างถึงข้างต้นจนกว่าจะจบสิน้กระบวนการพิจารณาและมีการชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการเสียก่อน

ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทได้ดําเนินการตามสญัญาดําเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศครบถ้วนถกูต้องมาโดยตลอด

แล้ว  
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ธุรกจิการให้บริการอนิเทอร์เน็ตและส่ือ  

รายได้จากธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือ เป็นรายได้จาก ไทยเอไอ ในการจัดจําหน่ายอุปกรณ์ชุดรับสญัญาณ

ดาวเทียม (set-top-box) และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้บริการจําหน่ายและให้เช่าแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์ม

สําหรับช่อง IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV 

ธุรกจิการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จํากัด (แอลทีซี)และ บริษัท ทีพลัสดิจิทัล จํากัด (ทีพลัส) มีส่วนแบ่ง

การตลาดโดยรวม (รวมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ตซิม และ Fixed wireless) เป็นอนัดบัหนึ่ง คิดเป็นประมาณ 52.8% 

ของตลาดรวม เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ท่ี 50.7%  

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 แอลทีซี ได้มีการจดัตัง้ บริษัท ลาว โมบายมนัน่ี โซล จํากดั เพ่ือให้บริการชําระเงินและโอนเงิน

ดิจิทลัในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้บริการทัง้ผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยทําการตลาด

ในช่ือแบรนด์ M-Money   

3. ผลการดาํเนินงาน 

สรุปข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

หน่วย: ล้านบาท 

 

จาํนวน เปล่ียนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562  YoY (%) 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3,557 4,663 -23.7% 

ต้นทนุขายและการให้บริการ  (2,578) (3,671) -29.8% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1) (927) (974) -4.8% 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานปกติ 51 18 178.0% 

รายได้อ่ืน 671 136 391.9% 

กําไร (ขาดทนุ) จากการจําหน่ายเงินลงทนุ (2) - (29) n.a. 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (59) (128) -54.4% 

ขาดทนุจากการด้อยคา่และตดัจําหน่ายของสินทรัพย์ (3) - (1,623) n.a. 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงาน  663 (1,625) n.a. 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี และ คา่เสือ่ม

ราคา (4) 
1,269 1,766 -28.1% 

รายได้ทางการเงิน 141 201 -30.0% 

ต้นทนุทางการเงิน (188) (300) -37.2% 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และการกลบัรายการขาดทนุจากการด้อย

คา่ (ขาดทนุจากการด้อยคา่) ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9  

9 (66) n.a. 

สว่นแบง่กําไรขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 4 (116) n.a. 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 628 (1,906) n.a. 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (114) (344) -66.8% 
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หน่วย: ล้านบาท 

 

จาํนวน เปล่ียนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562  YoY (%) 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 514 (2,250) n.a. 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.47 (2.05) n.a. 

รายการพิเศษสําหรับงวด (5) 649 (1,946) n.a. 

กําไรจากการดําเนินงานปกติ (135) (304) -55.6% 

(1)  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร หมายถึง คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(2)  ผลขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในปี 2562 เกิดจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จํากดั 

(3)  ผลขาดทนุจากการด้อยค่าและตดัจําหน่ายของสินทรัพย์ในปี 2562 เกิดจากการด้อยคา่ของดาวเทียม 

(4)  ไม่รวมรายได้อ่ืน กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน การด้อยค่าและตดัจําหน่ายสินทรัพย์ 

(5)  รายการพิเศษสําหรับงวด ได้แก่ กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน รายได้จากเงินชดเชย รายการพิเศษจากการปรับโครงสร้างสญัญา
ลกูค้า การจําหน่ายเงินลงทนุ การด้อยคา่ของสินทรัพย์ และรายการอ่ืนๆท่ีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายได้จากการขายและการให้บริการรวมในปี 2563 มีจํานวนทัง้สิน้ 3,557 ล้านบาท ลดลง 23.7% จาก 4,663 ล้านบาทใน

ปี 2562 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ของธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง และธุรกิจอินเทอร์เน็ต

และส่ือ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

หน่วย: ล้านบาท 
2563 2562 % YoY 

ดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 3,548 4,594 -22.8% 

อินเทอร์เน็ตและส่ือ 32 122 -73.7% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (24) (53) -54.3% 

รวม 3,557 4,663 -23.7% 

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

รายได้จากธุรกิจให้บริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2563 อยู่ท่ีระดับ 3,548 ล้านบาท ลดลง 22.8% จาก    

4,594 ล้านบาท ในปี 2562 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป ประกอบกบัการยติุการใช้

บริการของลกูค้าบนดาวเทียมไทยคม 5 ท่ีไม่สามารถย้ายไปดาวเทียมดวงอ่ืน และการลดลงของการให้บริการดาวเทียมบ

รอดแบนด์  

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เก่ียวเน่ือง 

หน่วย: ล้านบาท 
2563 2562 % YoY 

ดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป* 2,133 2,536 -15.9% 

ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 1,415 2,058 -31.2% 

รายไดจ้ากการบริการ 1,377 1,873 -26.4% 

รายไดจ้ากการขาย 38 185 -79.4% 

รวม 3,548 4,594 -22.8% 
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* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ดาวเทียมท่ีบริษัทเช่ามาเพ่ือให้บริการ โดยท่ีดาวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวาง                 

ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

• รายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทัว่ไปและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2563 มีจํานวน 2,133 ล้านบาท ลดลง 15.9% 

จาก 2,536 ล้านบาท ในปี 2562 ซึง่เป็นผลมาจากการยติุการใช้บริการของลกูค้าบางส่วนเน่ืองจากดาวเทียมไทยคม 5 

ปลดระวาง โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศ ประกอบกับการยุติการใช้บริการของทีวีดิจิทัลในประเทศบางช่องในช่วง     

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 และการลดลงของลกูค้าบรอดคาสต์รายยอ่ย 

• รายได้จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และการให้บริการท่ีเก่ียวข้องในปี 2563 มีจํานวน 1,415 ล้านบาท ลดลง 

31.2% จาก 2,058 ล้านบาทในปี 2562 เน่ืองจากการสิน้สุดสัญญาการใช้บริการและการลดการใช้งานของลูกค้า

ตา่งประเทศบางราย 

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือ 

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือสําหรับปี 2563 มีจํานวน 32 ล้านบาท ลดลง 73.7% เม่ือเทียบกับ 122 ล้าน

บาทในปี 2562 ซึง่เป็นผลมาจากการขายเงินลงทนุในบริษัทซีดีเอน็ในปี 2562 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

บริษัทมีต้นทนุขายและการให้บริการในปี 2563 ทัง้สิน้ 2,578 ล้านบาท ลดลง 29.8% จาก 3,671 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น

ผลมาจากการลดลงของรายได้ และของต้นทนุคา่เส่ือมราคาจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ในปี 2562 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

หน่วย: ล้านบาท 
2563 2562 % YoY 

บริการดาวเทียมและเก่ียวเน่ือง 2,587 3,613 -28.4% 

บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือ 15 112 -86.4% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (24) (54) -55.6% 

รวม 2,578 3,671 -29.8% 

ต้นทนุการให้บริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

ต้นทนุการให้บริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2563 มีจํานวนทัง้สิน้ 2,587 ล้านบาท ลดลง 28.4% จาก 3,613 

ล้านบาทในปี 2562 เป็นผลมาจากการการลดลงของค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่ายของทรัพย์สินดาวเทียม จากการตัง้

ด้อยคา่ของดาวเทียมและอปุกรณ์ ทัง้ดาวเทียมแบบทัว่ไปและดาวเทียมบรอดแบนด์ในปี 2562 

ต้นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เก่ียวเน่ือง 

หน่วย: ล้านบาท 
2563 2562 % YoY 

ดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,371 1,949 -29.6% 

ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 1,216 1,664 -26.9% 

รวม 2,587 3,613 -28.4% 

* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ดาวเทียมท่ีบริษัทเช่ามาเพ่ือให้บริการ โดยท่ีดาวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวาง                             

ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 
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• ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไปและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2563 มีจํานวนทัง้สิน้ 1,371 ล้านบาท 

ลดลง 29.6% จาก 1,949 ล้านบาทในปี 2562 โดยมีสาเหตจุากการลดลงของต้นทนุค่าธรรมเนียมให้กบัหน่วยงานของ

รัฐตามรายได้ท่ีลดลง รวมถึงการลดลงของต้นทนุค่าเส่ือมราคาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ สทุธิกับการเพิ่มขึน้ของ

ต้นทนุคา่เช่าทรานสพอนเดอร์จากดาวเทียมตา่งประเทศเพ่ือการให้บริการลกูค้าของดาวเทียมไทยคม 5 

• ต้นทนุการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2563 มีจํานวนทัง้สิน้ 1,216 ล้านบาท 

ลดลง 26.9% จาก 1,664 ล้านบาท ในปี 2562 มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้และต้นทนุค่าเส่ือมราคาจาก

การด้อยคา่ของดาวเทียมและอปุกรณ์ในปี 2562 

• ทัง้นี ้ต้นทนุการบริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองโดยรวมในปี 2563 ถกูปรับปรุงด้วยรายการพิเศษจากการปรับ

โครงสร้างสญัญาลกูค้าและอ่ืนๆ โดยต้นทนุจากการดําเนินงานปกติ อยู่ท่ีประมาณ 2,763 ล้านบาท ลดลง 23.5% จาก

ปี 2562 

ต้นทนุการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือ 

ต้นทนุการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือสําหรับปี 2563 มีจํานวนทัง้สิน้ 15 ล้านบาท ลดลง 86.4% จาก 112 ล้านบาท       

ในปี 2562 จากการจําหน่ายเงินลงทนุในซีดีเอน็ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563 รวมทัง้สิน้ 927 ล้านบาท ลดลง 

4.8% จาก 974 ล้านบาท ในปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าเดินทาง สทุธิกบั

การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายทางกฎหมาย 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2563 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินทัง้สิน้ 188 ล้านบาท ลดลง 37.2% จาก 300 ล้านบาทในปี 2562 เน่ืองจากการชําระ

คืนหุ้นกู้ ในช่วงไตรมาสท่ี 4/2562 จํานวน 2,275 ล้านบาท รวมทัง้การชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวตามกําหนด 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ในปี 2563 บริษัทมีส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน แอลทีซี รวมทัง้สิน้ 4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก (116) ล้านบาท     

ในปี 2562 โดยส่วนแบ่งกําไรรวมท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งการตลาดของ แอลทีซี และผลจาก

การผอ่นคลายการแข่งขนัด้านราคา สทุธิกบัการขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแข็งคา่ของเงินดอลลา่ร์สหรัฐเม่ือ

เทียบกบัเงินกีบลาวจากรายการเงินปันผลค้างจ่าย  

นอกจากนี ้สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า ยงัประกอบด้วย สว่นแบ่งผลกําไร (ขาดทนุ) ในบริษัท เนชัน่ สเปซ และ 

เอทีไอ เป็นจํานวน (0.01) ล้านบาท และ (0.1) ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่ทัง้สองบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ เน่ืองจากอยู่

ช่วงเร่ิมต้นการประกอบธุรกิจ   

กาํไรสุทธิ 

บริษัทมีผลกําไรสุทธิในปี 2563 เป็นจํานวน 514 ล้านบาท กําไรส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายการพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย

รายได้จากเงินชดเชย รายการพิ เศษจากการปรับโครงสร้างสัญ ญ าลูกค้าและรายการอ่ืนๆ สุทธิกับผลขาดทุน                   
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จากอตัราแลกเปล่ียน โดยบริษัทมีผลกําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานปกติสําหรับปี 2563 และปี 2562 เป็นจํานวน (135) 

ล้านบาท และ (304) ล้านบาท ตามลําดบั  

4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 16,676 ล้านบาท ลดลง 1.9% จาก 16,999 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 มีสาเหตหุลกัมา

จากคา่เส่ือมราคาและตดัจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดําเนินการ  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์ 

 

สนิทรัพย์ 

หน่วย: ล้านบาท 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 

สนิทรัพย์รวม 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 

สนิทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 9,473 56.8% 8,460 49.8% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,091 18.5% 3,313 19.5% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้

ดําเนินการ 
560 3.4% 1,366 8.0% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเป็นจํานวน 1,832 ล้านบาท ลดลง 3.1% จาก 1,890 ล้าน

บาท ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากการชําระหนีคื้นของลกูค้า 

สภาพคลอ่ง 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีอตัราสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน 2.73 เทา่ ลดลงจาก 5.54 เทา่ ณ สิน้ปี 2562 โดยมี

สาเหตหุลกัจากเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ปีจากการชําระคืนหุ้นกู้  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

บริษัทมีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ สิน้ปี 2563 จํานวน 7,204 ล้านบาท ลดลง 15.6% จากจํานวน 8,539 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากคา่เส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  

เงินกู้ ยืม และ สว่นของเจ้าของ 

เงินกู้ ยืมสทุธิของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 มีจํานวนทัง้สิน้ 3,908 ล้านบาท ลดลง 6.8% จาก 4,191 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 มี

สาเหตหุลกัการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทียมตามกําหนด  

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 มีจํานวนทัง้สิน้ 11,247 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.3% จาก 10,995  ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2562 มีสาเหตหุลกัจากผลกําไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้ โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีอตัราสว่นเงินกู้ ยืมสทุธิตอ่สว่นทนุ 0.35 เทา่ ลดลง

จาก 0.38 เทา่ ณ สิน้ปี 2562 

งบกระแสเงินสด 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน ในปี 2563 จํานวน 1,769 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.7% จาก 1,658 ล้านบาท ใน

ปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากกําไรจากการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ 
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เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ ในปี 2563 มีจํานวน (1,164) ล้านบาท ส่วนใหญ่เน่ืองมากจากการนําเงินสดใน

กิจการไปลงทนุทางการเงินตา่งๆเพ่ือสร้างผลตอบแทน 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน ในปี 2563 มีจํานวน (928) ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการชําระคืนเงิน

กู้ ยืมระยะยาวและการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมกบัเงินลงทนุชัว่คราว ณ สิน้ปี 2563 ทัง้สิน้ 6,619 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.1%

จาก 5,703 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมีข้อมลูบางสว่นท่ีเก่ียวกบัการประมาณการถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต (ไมว่่าจะเป็นการประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการทางด้าน

ธุรกิจในส่วนอ่ืนๆ)   ตัวอย่างของคําท่ีใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เช่ือว่า”  เป็นต้น   แม้ว่า

ประมาณการดงักลา่วจะประเมนิขึน้โดยอาศยัข้อมลูท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัเป็นพืน้ฐาน  บริษัทฯ  ไมส่ามารถรับประกนัหรือยืนยนัได้ว่า การประมาณการดงักลา่วจะเกิดขึน้ตรงตามท่ี

บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต  ดงันัน้ผู้ ใช้ข้อมลูดงักลา่วจงึควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูประมาณการข้างต้น  
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