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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลประกอบกำรของไตรมำส 2 ปี 2564 
บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) 

 

1. ภาพรวม 

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท) มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในไตรมำส 2/2564 รวมทัง้สิน้ 796 ล้ำนบำท 
ปรับตวัลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับ 873 ล้ำนบำทในช่วงไตรมำส 2/2563 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง  ซึ่งลดลงทัง้รำยได้ในส่วนกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและดำวเทียม       
บรอดแบนด์ เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1/2564 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรของบริษัทเพิ่มขึน้เลก็น้อย 1.0% จำก 
788 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุจำกกำรอตัรำกำรใช้งำนของดำวเทียมทัว่ไปเพิ่มขึน้เล็กน้อยจำกกำรใช้งำนเพิ่มขึน้ของบริกำร
เก่ียวเนื่องดำวเทียมทัว่ไปของลกูค้ำตำ่งประเทศ  

บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิในไตรมำสที่ 2/2564 เป็นจ ำนวน 41 ล้ำนบำท ลดลงจำกผลก ำไรสทุธิในไตรมำสที่ 2/2563 จ ำนวน 
498 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกรำยได้ที่ลดลง ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรที่เพิ่มขึน้จำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย ส่วนแบ่งขำดทนุ
จำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ ประกอบกบัในไตรมำสที่ 2/2563 มีกำรรับรู้รำยกำรพิเศษจำกเงินชดเชย โดยผลก ำไรสทุธิในไตร
มำสนีล้ดลง เมื่อเทียบกับผลก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 1/2564 จำกจ ำนวน 111 ล้ำนบำท เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรที่
เพิ่มขึน้ และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ลดลง 

ทัง้นี ้ในไตรมำสที่ 2/2564 บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิส ำหรับกำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 112 ล้ำนบำท ลดลงจำกผลก ำไรสทุธิ
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 2 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 2/2563 และลดลงจำกผลขำดทนุสทุธิส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ปกติ จ ำนวน 40 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 1/2564  

2. ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 

อตัรำกำรใช้บริกำรของลกูค้ำของดำวเทียมแบบทัว่ไป คือดำวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 
มีอตัรำกำรใช้บริกำรของลกูค้ำเมื่อเทียบกบัควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของดำวเทียม อยู่ที่ระดบั 63.7% เพิ่มขึน้เลก็น้อย 
เมื่อเปรียบเทียบ ณ สิน้ไตรมำสที่ 1/2564 ที่ระดบั 63.6% และส ำหรับกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอตัรำ
กำรใช้บริกำรของลกูค้ำเมื่อเทียบกบัควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของดำวเทียม  อยู่ที่ระดบั 18.1% เพิ่มขึน้เล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบ ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 ที่ระดบั 18.0% 

เมื่อวนัที่ 8 มิถุนำยน 2564 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ำกัด (TCSC) เพื่อด ำเนินกำรประกอบ
ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ด้วยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้ 
10 บำท มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 25 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ                                                                                                                                                   
รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ เป็นรำยได้จำกบริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั(ไทยเอไอ) ซึง่ด ำเนินกำร
จดัจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ชดุรับสญัญำณดำวเทยีม (set-top-box) และอปุกรณ์อื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้บริกำรจ ำหนำ่ยและให้เช่ำ
แพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์มส ำหรับช่อง IPTV video streaming eSport และ LOOX TV 
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ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ำกดั (แอลทีซี) และ บริษัท ทีพลสัดิจิทลั จ ำกดั (ทีพลสั) มีจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระบบ รวมทัง้สิน้ 1.76 ล้ำนรำย โดยมีระดบัจ ำนวนผู้ใช้บริกำรเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบไตรมำส 
2/2563 จ ำนวน 1.51 ล้ำนรำย 

 

3. ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลการเงนิที่ส าคัญ 

หน่วย: ล้านบาท 
 

จ านวน เปลี่ยนแปลง จ านวน เปลี่ยน 
แปลง 
YoY 
(%) 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
1/64 

ไตรมาส 
2/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 
เดือน 

64 

6 
เดือน 

63 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 796 788 873 1.0% -8.9% 1,584 1,838 -13.8% 
ต้นทนุขำยและกำรให้บริกำร  (650) (649) (662) 0.1% -1.9% (1,299) (1,334) -2.6% 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรปกติ (1) (222) (205) (197) 8.0% 12.6% (427) (408) 4.5% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนปกติ (76) (66) 14 14.4% n/a (142) 96 n/a 
รำยได้อ่ืน (2) 5 56 727 -91.2% -99.3% 61 652 -90.6% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 71 151 (223) -53.1% n/a 222 15 1400.8% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน (0.2) 141 517 n/a n/a 141 762 -81.5% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนก่อน
ดอกเบีย้จำ่ยภำษีและคำ่เสื่อมรำคำ (3) 

252 272 348 -7.4% -27.6% 523 660 -20.7% 

รำยได้ทำงกำรเงิน 36 30 42 19.5% -13.0% 66 85 -21.8% 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (40) (41) (47) -2.2% -15.2% (80) (100) -19.3% 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และกำร
กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ 
(ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่) ซึง่เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน       
ฉบบัที่ 9 

(12) 1 (7) n/a 78.6% (11) (1) 1428.2% 

สว่นแบง่ก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุ        
ในกำรร่วมค้ำ 

(4) (16) 17 -72.6% n/a (20) 21 -197.3% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ (20) 116 523 n/a n/a 96 767 -87.5% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ  
บริษัทใหญ่ 

(41) 111 498 n/a n/a 70 695 -89.9% 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.04) 0.10 0.45 n/a n/a 0.06 0.63 -89.9% 

รำยกำรพิเศษส ำหรับงวด (4) 71 151 496 -53.1% -85.7% 222 636 -65.1% 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกต ิ (112) (40) 2 182.7% n/a (152) 60 n/a 

(1) คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรปกติ หมำยถึง คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
(2) รำยได้อ่ืน ส ำหรับไตรมำสที่ 2/2563 รวมรำยกำรพิเศษจำกเงินชดเชย  
(3) ไมร่วมรำยได้อ่ืน ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน กำรด้อยคำ่และตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 
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(4) รำยกำรพิเศษส ำหรับงวด ได้แก่ ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยกำรพิเศษจำกเงินชดเชย และรำยกำรอื่นๆที่เป็นรำยกำรที่
เกิดขึน้ครัง้เดียว 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมในไตรมำส 2/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 796 ล้ำนบำท ลดลง 8.9% จำก 873 ล้ำนบำท
ในไตรมำส 2/2563 สำเหตจุำกกำรลดลงจำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำสที่ 
1/2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมเพิ่มขึน้เล็กน้อย 1.0% จำก 788 ล้ำนบำท จำกกำรให้บริกำร
ดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง  

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวม 1,580 ล้ำนบำท ลดลง 14% จำก 1,838 ล้ำน
บำท ในคร่ึงแรกของปี 2563 สำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของบริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
1/64 

ไตรมาส 
2/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดือน 
64 

6 เดือน 
63 

YoY 
(%) 

ดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเน่ือง 795 786 872 1.1% -8.8% 1,581 1,835 -13.8% 

อินเทอร์เน็ตและสื่อ 7 8 7 -14.0% -5.4% 15 14 3.5% 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (6) (6) (6) -2.3% 4.0% (12) (11) 4.5% 
รวม 796 788 873 1.0% -8.9% 1,584 1,838 -13.8% 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในไตรมำส 2/2564 ทัง้สิน้ 795 ล้ำนบำท ลดลง 8.8% จำก 
872 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกดำวเทียมแบบทัว่ไปและดำวเทียมบรอดแบนด์ และ
เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำสที่ 1/2564 รำยได้เพิ่มขึน้ 1.1% จำก 786 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำก
บริกำรเก่ียวเนื่องดำวเทียมแบบทัว่ไปของลกูค้ำทัง้ตำ่งประเทศ 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง 1,581 ล้ำนบำท ลดลง 13.8% 
จำก 1,835 ล้ำนบำทในคร่ึงแรกของปี 2563 เนื่องจำกกำรลดลงของบริกำรดำวเทียมทัง้แบบทัว่ไปและดำวเทียมบรอดแบนด์ 

รายได้จากการให้บริการดาวเทยีม
และบริการที่เกี่ยวเน่ือง 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
1/64 

ไตรมาส 
2/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดือน 
64 

6 เดือน 
63 

YoY 
(%) 

ดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป* 473 463 533 2.2% -11.3% 936 1,075 -13.0% 

ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 322 323 339 -0.5% -4.9% 645 760 -15.1% 

รายได้จากการบริการ 315 315 336 0.2% -6.2% 630 731 -13.8% 

รายได้จากการขาย 6 9 2 -24.9% 166.0% 15 29 -48.8% 

รวม 795 786 872 1.1% -8.8% 1,581 1,835 -13.8% 

*ประกอบด้วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ดำวเทียมเชำ่ โดยที่ดำวเทียมไทยคม 5 ถกูปลดระวำงในวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์ 2563 
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 รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมำส 2/2564 มีจ ำนวน 473 ล้ำนบำท ปรับตวั
ลดลง 11.3% จำก 533 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 โดยสำเหตุหลกัเกิดจำกกำรยุติกำรใช้บริกำรของลกูค้ำบำงสว่น
เนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 5 ปลดระวำง และกำรลดลงของลกูค้ำบรอดคำสต์ โดยเมื่อเปรียบเทียบไตรมำส 1/2564 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปและบริกำรที่เก่ียวเนื่องเพิ่มขึน้ 2.2% จำก 463 ล้ำนบำท เป็นผลจำกกำร
เพิ่มกำรใช้งำนของลกูค้ำตำ่งประเทศ 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องจ ำนวน 936 ล้ำน
บำท ลดลง 13.0% จำก 1,075 ล้ำนบำทในคร่ึงแรกของปี 2563 โดยกำรลดลงของรำยได้เกิดจำกกำรปลดระวำง
ดำวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2563 และกำรลดลงของรำยได้จำกบริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปของลกูค้ำใน
ประเทศ 

 รำยได้จำกดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่เก่ียวเนื่องในไตรมำส 2/2564 มีจ ำนวน 322 ล้ำนบำท ปรับตวั
ลดลง 4.9% จำก 339 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดกำรใช้งำนของลกูค้ำตำ่งประเทศ  ทัง้นี ้
เมื่อเปรียบเทียบไตรมำส 1/2564 รำยได้จำกดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกนั 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่เก่ียวเนื่อง
จ ำนวน 645 ล้ำนบำท ลดลง 15.1% จำก 760 ล้ำนบำทในคร่ึงแรกของปี 2563 สำเหตหุลกัเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรท่ี
ลดลงของลกูค้ำตำ่งประเทศ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ 

ช่วงไตรมำส 2/2564 รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อ มีจ ำนวน 7 ล้ำนบำท ลดลง 5.4% เมื่อเปรียบเทียบกบัไตร
มำส 2/2563 และลดลง 14% เมื่อเปรียบเทียบในไตรมำส 1/2564 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเช่ำ
แพลตฟอร์ม eSport 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อจ ำนวน 15 ล้ำนบำท ลดลง 3.5% จำก 14 
ล้ำนบำทในคร่ึงแรกของปี 2563 สำเหตหุลกัเนื่องมำจำกกำรลดลงของใช้กำรให้บริกำรแพลตฟอร์ม eSport  

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

บริษัทมีต้นทุนขำยและกำรให้บริกำรในไตรมำส 2/2564 ทัง้สิน้ 650 ล้ำนบำท ลดลง 1.9% จำก 662 ล้ำนบำท ในไตรมำส 
2/2563 โดยรักษำระดบัใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1/2564 จ ำนวน 649 ล้ำนบำท 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 บริษัทมีต้นทนุขำยและกำรให้บริกำร จ ำนวน 1,299 ล้ำนบำท ลดลง 2.6% จำก 1,334 ล้ำนบำท
ในคร่ึงแรกของปี 2563 จำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง  

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
1/64 

ไตรมาส 
2/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดือน 
64 

6 เดือน 
63 

YoY 
(%) 

บริกำรดำวเทียมและเก่ียวเน่ือง 652 649 665 0.5% -1.9% 1,301 1,339 -2.8% 
บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3 6 3 -39.9% 5.1% 9 6 58.8% 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (6) (6) (6) 1.7% 2.2% (11) (12) 3.1% 
รวม 650 649 662 0.1% -1.9% 1,299 1,334 -2.6% 
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ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรทีเ่ก่ียวเนื่อง 

ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในไตรมำส 2/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 652 ล้ำนบำท ลดลง 1.9% จำก 665 
ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 สำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและดำวเทียม    
บรอดแบนด์ โดยต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมรักษำระดบัคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1/2564  

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 บริษัทมีต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องจ ำนวน 1,301 ล้ำนบำท ลดลง 
2.8% จำก 1,339 ล้ำนบำทในคร่ึงแรกของปี 2563 โดยลดลงทัง้ต้นทนุดำวเทียมแบบทัว่ไปและดำวเทียมบรอดแบนด์ 

ต้นทุนการบริการดาวเทยีมและ
บริการที่เกี่ยวเน่ือง 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
1/64 

ไตรมาส 
2/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

6 เดือน 
64 

6 เดือน 
63 

YoY 
(%) 

ดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป* 338 331 339 2.0% -0.2% 669 686 -2.5% 
ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 314 318 326 -1.1% -3.6% 632 653 -3.1% 
รวม 652 649 665 0.5% -1.9% 1,301 1,339 -2.8% 

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

 ต้นทุนกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในไตรมำส 2/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 338 ล้ำนบำท 
ใกล้เคียงกับ 339 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 แม้รำยได้ลดลง เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยบริกำรบำงส่วนเพิ่มขึน้  เช่น ค่ำ
ประกนัภยัดำวเทียม เป็นต้น  เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1/2564 ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไปและ
บริกำรที่เก่ียวเนื่องเพิ่มขึน้ 2.2% จำก 331 ล้ำนบำท ตำมกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรใช้บริกำรเก่ียวเนื่องดำวเทียม
ทัว่ไป 

ต้นทุนกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปและบริกำรที่เก่ียวเนื่องลดลง 2.5% จำก 686 ล้ำนบำทในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2563 มำอยูท่ี่ 669 ล้ำนบำท ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 ตำมกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมำส 2/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 314 ล้ำน
บำท ลดลง 3.6% จำก 326 ล้ำนบำท ในไตรมำส 2/2563 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของรำยได้กำรให้บริกำร
ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และเมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ผ่ำนมำ ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 
และบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องอยูร่ะดบัใกล้เคียงกบัไตรมำส 1/2564 

ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่เก่ียวเนื่องลดลง 3.1% จำก 653 ล้ำนบำทในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2563 มำอยู่ที่ 632 ล้ำนบำท ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 จำกกำรลดลงของรำยได้กำรให้บริกำรดำวเทียม 
บรอดแบนด์ไทยคม 4 

ต้นทนุกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ 

ต้นทนุกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อในไตรมำส 2/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ล้ำนบำท รักษำระดบัคงที่เมื่อเปรียบเทียบไตร
มำส 2/2563  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร รวมคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ในไตรมำส 2/2564 รวมทัง้สิน้ 222 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 12.6% จำก 197 ล้ำนบำท ในไตรมำส 2/2563 และเพิ่มขึน้ 8.0% จำก 205 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2564 สำเหตหุลกั
จำกกำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในไตรมำส 2/2564 บริษัทมีต้นทนุทำงกำรเงินทัง้สิน้ 40 ล้ำนบำท ลดลง 15.2% จำก 47 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 จำกกำร
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวตำมก ำหนดเวลำ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ มีจ ำนวน (4) ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2564 ลดลงจำกสว่นแบ่งก ำไร 17 
ล้ำนบำทใน  ไตรมำส 2/2563  ซึ่งประกอบด้วย สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำจำกธุรกิจโทรศพัท์ในประเทศลำว 
สว่นแบ่งผลก ำไร (ขำดทนุ) ในบริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ำกดั จ ำนวน 0.2 
ล้ำนบำท (0.9) ล้ำนบำท และ (3.6) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำจำกธุรกิจโทรศพัท์ใน
ประเทศลำวลดลงจำกผลกระทบ Covid-19  จำกกำรปิดเมือง ท ำให้กำรใช้งำนลดลง และส่วนแบ่งผลก ำไร (ขำดทุน) ใน
บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ำกดั มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุ เนื่องจำกอยู่
ช่วงเร่ิมต้นกำรประกอบธุรกิจ 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิส ำหรับไตรมำส 2/2564 เป็นจ ำนวน 41 ล้ำนบำท ลดลงจำกผลก ำไรสทุธิในไตรมำสที่ 2/2563 จ ำนวน 
498 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรที่เพิ่มขึน้จำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย สว่นแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุใน
กำรร่วมค้ำ ประกอบกบัในไตรมำสที่ 2/2563 มีกำรรับรู้รำยกำรพิเศษจำกเงินชดเชย โดยผลก ำไรสทุธิในไตรมำสนีล้ดลงเมื่อ
เทียบกบัผลก ำไรสทุธิในไตรมำสที่ 1/2564 จ ำนวน 111 ล้ำนบำท เนื่องจำกคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรที่เพิ่มขึน้ และก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นที่ลดลง 

หำกพิจำรณำผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ โดยที่ไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรพิเศษ ได้แก่ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกติ ส ำหรับไตรมำส 2/2564 จ ำนวน 112 ล้ำนบำท ลดลงจำกผลก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนปกติไตรมำสที่ 2/2563 จ ำนวน 2 ล้ำนบำท จำกรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง ประกอบกบัคำ่ใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้
จำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย ทัง้นีผ้ลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนปกติในไตรมำส 2/2564 เพิ่มขึน้จำกผลขำดทนุ 40 ล้ำนบำท
ในไตรมำสที่ 1/2564 เนื่องจำกคำ่ใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรที่เพิ่มขึน้ 

 

4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 16,566 ล้ำนบำท ลดลง 0.7% จำก 16,676 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563 มีสำเหตุ
หลกัมำจำกกำรลดลงของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำร 
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ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพย์ 
หน่วย: ล้านบาท 
  

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์หมนุเวียน 10,015 60.5% 9,473 56.8% 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 2,908 17.6% 3,091 18.5% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำร 160 1.0% 560 3.4% 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  

ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บริษัทมียอดลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอื่น จ ำนวน 1,714 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วน 10.3% 
ของสินทรัพย์รวม ลดลง 6.5% จำก 1,832 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของลกูหนีต้่ำงประเทศ
จำกกำรเรียกเก็บหนีค้้ำงช ำระคืนได้ 

สภาพคล่อง 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บริษัทมีอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 2.73 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 2.70 เท่ำ เมื่อ
เปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2563 เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 ทัง้สิน้ 6,551 ล้ำนบำท ลดลง 9.1% จำก 7,204 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2563  สำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำร  

เงนิกู้ยมื และ ส่วนของเจ้าของ 

เงินกู้ยืมสทุธิของบริษัท ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,786 ล้ำนบำท ลดลง 3.1% จำก 3,908 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2563 จำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวตำมก ำหนดเวลำ 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 11,092 ล้ำนบำท ลดลง 1.4% จำก 11,247 ล้ำนบำท ณ 
สิน้ปี 2563 มีสำเหตหุลกัจำกก ำไรสะสมสทุธิกบัเงินปันผลจ่ำย 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บริษัทมีอตัรำสว่นเงินกู้ยืมสทุธิตอ่สว่นทนุ 0.34 เทำ่ ลดลงเลก็น้อยจำก 0.35 เทำ่ ณ สิน้ปี 2563  

งบกระแสเงนิสด 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,000 ล้ำนบำท ลดลง 30.1% 
เมื่อเปรียบเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2563 สำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีล่ดลง  

เงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทนุ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ (808) ล้ำนบำท จำกกำรลงทนุใน
สนิทรัพย์ทำงกำรเงินหมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ เป็นกำรลงทนุเพื่อบริหำรเงินสด 

เงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 จ ำนวน (547) ล้ำนบำท สว่นใหญ่ประกอบด้วยกำร
ช ำระต้นทนุทำงกำรเงินและคืนเงินกู้ยืมระยะยำวตำมงวดกำรจ่ำย 
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บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด รวมทัง้เงินลงทนุชัว่ครำวหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 ทัง้สิน้ 
7,265 ล้ำนบำท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมีข้อมลูบางสว่นท่ีเก่ียวกบัการประมาณการถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต (ไมว่า่จะเป็นการประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการทางด้าน
ธุรกิจในสว่นอ่ืนๆ)   ตวัอยา่งของค าท่ีใช้ในการประมาณการถึงเหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ประมาณ”, “เช่ือวา่”  เป็นต้น   แม้วา่ประมาณ
การดังกล่าวจะประเมินขึน้โดยอาศยัข้อมลูท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเป็นพืน้ฐาน  บริษัทฯ  ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยนัได้วา่ การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้ตรงตามท่ีบริษัทฯ 
คาดการณ์ไว้ในอนาคต  ดงันัน้ผู้ ใช้ข้อมลูดงักลา่วจึงควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูประมาณการข้างต้น  


