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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลประกอบกำรของไตรมำส 1 ปี 2564 
บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) 

 

1. ภำพรวม 

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท) มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในไตรมำส 1/2564 รวมทัง้สิน้ 788 ล้ำนบำท 
ปรับตวัลดลง 18.3% เมื่อเทียบกบั 965 ล้ำนบำทในช่วงไตรมำส 1/2563 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง ซึ่งลดลงทัง้รำยได้ในสว่นกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปและดำวเทียมบรอด
แบนด์ และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2563 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรของบริษัทลดลง 1.6% โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไป 

บริษัทมีผลก ำไรสทุธิในไตรมำสที่ 1/2564 เป็นจ ำนวน 111 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำน ประกอบกบัก ำไรจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน ทัง้นีบ้ริษัทมีผลขำดทนุสทุธิส ำหรับกำรด ำเนินงำนปกติในไตรมำสที่ 1/2564 จ ำนวน (40) ล้ำนบำท ลดลง
จำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 58 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2563 เนื่องด้วยกำรลดลงของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง จำกกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2563 และปรับตวั
ขำดทุนลดลงจำก (174) ล้ำนบำท ในไตรมำส 4/2563 เป็นผลจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่ลดลงในไตรมำสที่ 
1/2564 เนื่องจำกกำรควบคมุคำ่ใช้จ่ำยทัง้ด้ำนกำรตลำดและคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรบริหำรที่มีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

2. ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 อตัรำกำรใช้บริกำรของลกูค้ำเมื่อเทียบกบัควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของดำวเทียมแบบทัว่ไปซึง่
ประกอบด้วยดำวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 มีอตัรำกำรใช้บริกำรของลกูค้ำเมื่อเทียบกบัควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรของดำวเทียมอยูท่ี่ระดบั 64% โดยรักษำระดบัคงที่เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2563  

ส ำหรับกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตรำกำรใช้บริกำรของลูกค้ำเมื่อเทียบกับควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรของดำวเทียม อยู่ที่ระดบั 18% ลดลง จำก 19% ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรลดระดบักำรใช้งำนแบนด์
วิธจำกลกูค้ำผู้ใช้บริกำรตำ่งประเทศ 

ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อ เป็นรำยได้มำจำกบริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จ ำกัด (ไทยเอไอ) ซึ่ง
ด ำเนินกำรจดัจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ชดุรับสญัญำณดำวเทียม (set-top-box) และอปุกรณ์อื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้บริกำรจ ำหนำ่ย
และให้เช่ำแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์มส ำหรับช่อง IPTV video streaming eSport และ LOOX TV 

ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนเิคชัน่ส์ จ ำกดั (แอลทีซี)และ บริษัท ทีพลสัดิจิทลั จ ำกดั (ทีพลสั) มีจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระบบ รวมทัง้สิน้ 1.71 ล้ำนรำย ซึง่รักษำระดบัจ ำนวนผู้ใช้บริกำรใกล้เคียงสิน้ปี 2563 
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3. ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลการเงนิที่ส าคัญ 

หน่วย: ล้านบาท 
 

จ านวน เปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 

1/64 
ไตรมาส 

4/63 
ไตรมาส 

1/63 
QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 788 801 965 -1.6% -18.3% 
ต้นทนุขำยและกำรให้บริกำร  (649) (509) (671) 27.7% -3.3% 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรปกติ (1) (205) (328) (212) -37.5% -3.0% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนปกติ (66) (36) 82 83.8% n/a 
รำยได้อื่น 56 11 24 405.6% 140.0% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 151 (170) 238 n/a -36.5% 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่และตดัจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ (2) - - (98) n/a n/a 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน 141 (195) 288 n/a -42.3% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้จำ่ย 
ภำษี และ คำ่เสือ่มรำคำ (3) 

339 265 312 28% 8.7% 

รำยได้ทำงกำรเงิน 30 25 43 23.3% -30.3% 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (41) (41) (53) -1.0% -22.9% 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และกำรกลบัรำยกำรขำดทนุ
จำกกำรด้อยคำ่ (ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่) ซึง่เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

1 2 6 -54.5% -85.5% 

สว่นแบง่ก ำไรขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ (16) (19) 3 -17.4% n/a 
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 116 (229) 245 n/a -52.6% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 111 (258) 198 n/a -43.6% 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.10 (0.24) 0.18 n/a -43.6% 
รำยกำรพิเศษส ำหรับงวด (4) 151 (84) 140 n/a 8.0% 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกต ิ (40) (174) 58 -77.2% n/a 

(1) คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรปกติ หมำยถึง คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
(2) ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ในไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 98 ล้ำนบำท เป็นตดัจ ำหน่ำยเงินจำ่ยลว่งหน้ำจำกกำรยกเลิกสญัญำ

บริกำรเพื่อเพ่ิมอำยกุำรใช้งำนของดำวเทียมไทยคม 5  
(3) ไมร่วมรำยได้อ่ืน ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน กำรด้อยคำ่และตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 
(4) รำยกำรพิเศษส ำหรับงวด ได้แก่ ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยกำรพิเศษจำกกำรปรับโครงสร้ำงสญัญำลกูค้ำ กำรด้อยคำ่

ของสินทรัพย์ และรำยกำรอื่นๆที่เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ครัง้เดียว 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมในไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 788 ล้ำนบำท ลดลง 18.3% จำก 965 ล้ำนบำท
ในไตรมำส 1/2563 โดยสำเหตเุกิดจำกกำรลดลงของรำยได้ ทัง้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
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เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำสที่ 4/2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมลดลง 1.6% จำก 801 ล้ำนบำท เป็น
ผลเนื่องมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
1/64 

ไตรมาส 
4/63 

ไตรมาส 
1/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง 786 799 963 -1.6% -18.4% 
อินเทอร์เน็ตและสือ่ 8 9 7 -8.4% 14.3% 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (6) (7) (5) -13.1% 20.0% 
รวม 788 801 965 -1.6% -18.3% 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมำส 1/2564 ทัง้สิน้ 786 ล้ำนบำท ลดลง 18.4% จำก 
963 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2563  เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกดำวเทียมแบบทัว่ไปและดำวเทียมบรอดแบนด์ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องลดลงเลก็น้อยคิดเป็น 1.6% จำก 799 ล้ำนบำทในไตรมำส 4/2563 
โดยมีสำเหตจุำกกำรลดลงของรำยได้จำกบริกำรเก่ียวเนื่องดำวเทียมทัว่ไปของลกูค้ำในประเทศ 

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่
เกี่ยวเน่ือง 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
1/64 

ไตรมาส 
4/63 

ไตรมาส 
1/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป* 462 481 541 -3.9% -14.6% 
ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 324 318 422 1.8% -23.3% 

รำยได้จำกกำรบริกำร 315 314 395 0.4% -20.2% 
รำยได้จำกกำรขำย 9 4 27 101.0% -68.1% 

รวม 786 799 963 -1.6% -18.4% 

*ประกอบด้วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ดำวเทียมเชำ่ โดยที่ดำวเทียมไทยคม 5 ถกูปลดระวำงในวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์ 2563 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวน 462 ล้ำนบำท ปรับตวั
ลดลง 14.6% จำก 541 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2563 โดยสำเหตุหลกัในกำรลดลงของรำยได้เกิดจำกกำรปลดระวำง
ดำวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกมุภำพนัธ์ 2563  

 โดยเมื่อเปรียบเทียบไตรมำส 4/2563 รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง ลดลง 3.9% 
จำก 481 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกบริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปของลกูค้ำในประเทศ 

 รำยได้จำกดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และกำรให้บริกำรที่ เ ก่ียวข้องในไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวน 324  
ล้ำนบำท ปรับตวัลดลง 23.3% จำก 422 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2563 สำเหตุหลกัเนื่องมำจำกลกูค้ำต่ำงประเทศใช้
บริกำรลดลง ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1/2564 รำยได้จำกดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียง
กนั 

 



 
 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร: THCOM                                                                      

 

4 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ 

ช่วงไตรมำสที่ 1/2564 รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ มีจ ำนวน 8 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 14.3% เมื่อเปรียบเทียบกบั 
7 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2563 จำกกำรเพิ่มขึน้ของกำรให้บริกำรเช่ำแพลตฟอร์ม eSport ในขณะท่ีรำยได้ลดลงเลก็น้อย 0.7 
ล้ำนบำท จำกไตรมำสที ่4/2563 

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 

บริษัทมีต้นทนุขำยและกำรให้บริกำรในไตรมำส 1/2564 ทัง้สิน้ 648 ล้ำนบำท ลดลง 3.4% จำก 671 ล้ำนบำท ในไตรมำส 
1/2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรอินเทอร์เนต็และสือ่   
เมื่อเปรียบกบัไตรมำส 4/2563 ต้นทนุเพิ่มขึน้ 27.4% จำก 509 ล้ำนบำท ทัง้นีเ้นื่องจำกต้นทนุกำรบริกำรดำวเทียมและบริกำร
ที่เก่ียวเนื่องในไตรมำสที่ 4/2563 มีกำรปรับปรุงด้วยรำยกำรพิเศษจำกกำรปรับโครงสร้ำงสญัญำลกูค้ำและอื่นๆ โดยต้นทนุ
ก่อนกำรปรับปรุงดังกล่ำวอยู่ที่ประมำณ 684 ล้ำนบำท ดังนัน้เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนขำยและบริกำรส ำหรับไตรมำส 
1/2564 กบัต้นทนุก่อนกำรปรับปรุงส ำหรับไตรมำสที่ 4/2563 ต้นทนุขำยและบริกำรมีกำรปรับตวัลดลง 5.1% สอดคล้องกบั
รำยได้ที่ลดลง 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
1/64 

ไตรมาส 
4/63 

ไตรมาส 
1/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

บริกำรดำวเทยีมและเก่ียวเนื่อง 649 510 674 27.2% -3.7% 
บริกำรอินเทอร์เนต็และสือ่ 5 5 3 -6.1% 66.7% 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (6) (7) (6) -13.8% 0.0% 
รวม 648 509 671 27.4% -3.4% 

ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรทีเ่ก่ียวเนื่อง 

ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 649 ล้ำนบำท ลดลง 3.7% จำก 674 
ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียม โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำส 
4/2563 ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องเพิ่มขึน้ 27.2% จำก 510 ล้ำนบำท จำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
สญัญำลกูค้ำและอื่นๆในไตรมำส 4/2563  

ต้นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่
เกี่ยวเน่ือง 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
1/64 

ไตรมาส 
4/63 

ไตรมาส 
1/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป* 331 274 347 20.8% -4.7% 
ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 318 236 327 34.7% -2.6% 
รวม 649 510 674 27.2% -3.7% 

* ประกอบด้วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ดำวเทียมเชำ่ โดยที่ดำวเทียมไทยคม 5 ถกูปลดระวำงในวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์ 2563 

 ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไปและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 331 ล้ำนบำท 
ลดลง 4.7% จำก 347 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2563 จำกกำรลดลงของต้นทนุค่ำธรรมเนียมให้กบัหน่วยงำนของรัฐตำม
รำยได้ที่ลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบไตรมำส 4/2563 ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไปเพิ่มขึน้ 20.8% จำก 
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274 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลกัจำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงสญัญำลูกค้ำและอื่นๆในไตรมำสดงักล่ำว โดยเมื่อเทียบกับ
ต้นทนุบริกำรตำมปกติ ต้นทนุในไตรมำส 1/2564 ปรับตวัลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบไตรมำส 4/2563 

 ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 318 ล้ำน
บำท ลดลง 2.6% จำก 327 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2563 และเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ ต้นทุนกำรให้บริกำร
ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่เก่ียวเนื่องเพิ่มขึน้ 34.7% จำก 236 ล้ำนบำท จำกกำรปรับปรุงต้นทุน
โครงสร้ำงสญัญำลกูค้ำและอื่นๆในไตรมำสที่ 4/2563 โดยเมื่อเทียบกบัต้นทนุบริกำรตำมปกติ ต้นทนุในไตรมำส 1/2564 
ปรับตวัลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบไตรมำส 4/2563 

ต้นทนุกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ 

ต้นทนุกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อในไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 5 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 66.7% จำก 3 ล้ำนบำท ใน
ไตรมำส 1/2563 สอดคล้องกบัรำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อที่เพิ่มขึน้ และลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบั
ไตรมำส 4/2563 จำกกำรควบคมุคำ่ใช้จ่ำยที่มีประสทิธิภำพ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร รวมคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ในไตรมำส 1/2564 รวมทัง้สิน้ 205 ล้ำนบำท 
ลดลง 3% จำก 212 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2563 และ ลดลง 37.5% จำก 328 ล้ำนบำทในไตรมำส 4/2563 โดยมีสำเหตมุำ
จำกกำรลดลงของคำ่ใช้จ่ำยพนกังำน รวมทัง้กำรควบคมุคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่มีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำส 1/2563 บริษัทมีต้นทนุทำงกำรเงินทัง้สิน้ 41 ล้ำนบำท ซึง่ใกล้เคียงกบัไตรมำส 4/2563 ทีผ่ำ่นมำ 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำในกิจกำรร่วมทนุ รวมทัง้สิน้ (16) ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2564 ขำดทนุ
เพิ่มขึน้จำก 3 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2563 สำเหตหุลกัมำจำกสว่นแบง่ผลก ำไรสทุธิจำกธุรกิจโทรศพัท์ในประเทศลำวที่ลดลง 
ซึ่งเป็นผลกระทบจำกกำรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจำกกำรแข็งคำ่ของเงินดอลลำ่ร์สหรัฐเมื่อเทียบกบัเงินกีบลำว
จำกรำยกำรเงินปันผลค้ำงจ่ำย ประกอบกบักำรรับรู้ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผลของแอลทีซี ท ำให้เกิดผลขำดทนุ
จำกเงินลงทนุแม้วำ่แอลทีซีจะยงัคงมีก ำไรสทุธิ  เมื่อเปรียบเทียบในไตรมำส 4/2563 สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุใน
กำรร่วมค้ำเพิ่มขึน้เลก็น้อยจำก (19) ล้ำนบำท 

นอกจำกนี ้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำจำกธุรกิจโทรศพัท์ในประเทศลำว ยงัประกอบด้วย ส่วนแบ่งผลก ำไร 
(ขำดทนุ) ในบริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ำกดั เป็นจ ำนวนรวม (1) ล้ำนบำท 
ซึง่ทัง้สองบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุ เนื่องจำกอยูช่่วงเร่ิมต้นกำรประกอบธุรกิจ   

ก ำไรสุทธิ 

บริษัทมีก ำไรสทุธิส ำหรับไตรมำส 1/2564 จ ำนวนทัง้สิน้ 111 ล้ำนบำท ลดลงจำก 198 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2563 สำเหตุ
หลกัมำจำกกำรลดลงของรำยได้กำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและดำวเทียมบรอดแบรนด์ และผลก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัผลก ำไร (ขำดทุน) สทุธิไตรมำส 4/2563 ที่ (258) ล้ำนบำท ก ำไรสทุธิที่เพิ่มขึน้มี
สำเหตหุลกัมำจำกก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นในไตรมำส 1/2564 
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หำกพิจำรณำผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนปกติ ส ำหรับไตรมำส 1/2564 โดยที่ไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรพิเศษ 
เช่น ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน บริษัทมีผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน (40) ล้ำนบำท ซึ่งปรับตวัลดลง
จำกไตรมำสที่ 1/2563 จ ำนวน 58 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกรำยได้ที่ปรับตัวลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบไตรมำส 4/2563        
ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนปกติปรับตวัดีขึน้จำกจ ำนวน (174) ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยทัง้
ด้ำนกำรตลำดและคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรบริหำรที่มีประสทิธิภำพมำกขึน้ 
 
4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 16,695 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เล็กน้อยประมำณ 0.1% จำกจ ำนวน 16,676 ล้ำน
บำท ณ สิน้ปี 2563 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพย์ 
หน่วย: ล้านบาท 

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 9,839 58.9% 9,473 56.8% 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 2,988 17.9% 3,091 18.5% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำต
ให้ด ำเนินกำร 

361 2.2% 560 3.4% 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  

ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 บริษัทมียอดลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น จ ำนวน 1,873 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วน 11.2% 
ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ 2.2% จำก 1,832 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระเงินลำ่ช้ำของหนว่ยงำน
รำชกำรตำ่งประเทศ 

สภาพคล่อง 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 บริษัทมีอตัรำสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน 2.6 เทำ่ ลดลงจำก 2.7 เทำ่ เปรียบเทียบกบั
ไตรมำสก่อนหน้ำ ทัง้นีแ้ม้วำ่อตัรำสว่นดงักลำ่วปรับตวัลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทยงัคงสำมำรถรักษำอตัรำสว่นสภำพคลอ่งให้อยู่
ในระดบัที่พอเพียงตอ่กำรด ำเนินธุรกิจได้เป็นอยำ่งดี 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 ทัง้สิน้ 6,856 ล้ำนบำท ลดลง 4.8% จำก 7,204 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยอำคำรและอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  

เงนิกู้ยมื และ ส่วนของเจ้าของ 

เงินกู้ยืมสทุธิของบริษัท ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,778 ล้ำนบำท ลดลง 3.3% จำก 3,908 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2563 จำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวตำมก ำหนดเวลำ 
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สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 11,131 ล้ำนบำท ลดลง 1% จำก 11,247 ล้ำนบำท ณ สิน้
ปี 2563 มีสำเหตหุลกัจำกก ำไรสทุธิ หกัลบกบัเงินปันผลจ่ำย 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 บริษัทมีอตัรำสว่นเงินกู้ยืมสทุธิตอ่สว่นทนุ 0.34 เทำ่กบั ณ สิน้ปี 2563 

งบกระแสเงนิสด 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ในไตรมำส 1/2564 ทัง้สิน้ 404 ล้ำนบำท ลดลง 5% เมื่อเปรียบเทียบกบั ไตร
มำสแรก ปี 2563  เป็นผลมำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ปรับปรุงด้วยผลกระทบจำกก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ลดลง 

เงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทนุ ในไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ (276) ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึน้
ของสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 

เงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน ในไตรมำส 1/2564 จ ำนวน (245) ล้ำนบำท สว่นใหญ่ประกอบด้วยกำรช ำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยำวและดอกเบีย้จ่ำย 

บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด รวมทัง้มีเงินลงทนุชัว่ครำวหรือสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 ทัง้สิน้ 
6,870 ล้ำนบำท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสำรชดุนีอ้ำจจะมีข้อมลูบำงสว่นท่ีเก่ียวกบักำรประมำณกำรถึงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ในอนำคต (ไม่ว่ำจะเป็นกำรประมำณกำรทำงด้ำนกำรเ งินหรือกำรประมำณกำร
ทำงด้ำนธุรกิจในสว่นอ่ืนๆ)   ตวัอยำ่งของค ำท่ีใช้ในกำรประมำณกำรถึงเหตกุำรณ์ท่ีอำจจะเกิดขึน้ในอนำคต เช่น “อำจจะ”, “จะ”, “คำดวำ่”, “ประมำณ”, “เช่ือวำ่”  เป็นต้น   
แม้ว่ำประมำณกำรดังกล่ำวจะประเมินขึน้โดยอำศัยข้อมลูท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเป็นพืน้ฐำน  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถรับประกันหรือยืนยนัได้ว่ำ  กำรประมำณกำรดังกล่ำวจะ
เกิดขึน้ตรงตำมท่ีบริษัทฯ คำดกำรณ์ไว้ในอนำคต  ดงันัน้ผู้ ใช้ข้อมลูดงักลำ่วจึงควรระมดัระวงัในกำรใช้ข้อมลูประมำณกำรข้ำงต้น  


