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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลประกอบกำรของไตรมำส 3 ปี 2564 
บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) 

 

1. ภาพรวม 

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท) รำยงำนรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรในช่วงไตรมำส 3/2564 ที่ระดบั 925 
ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 7 ลำ้นบำท หรือ 0.8% จำก 918 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2563 สำเหตหุลกัมำจำกกำรแข็งค่ำของเงินดอล
ลำ่รส์หรฐัเมื่อเทียบกบัเงินบำท สง่ผลใหจ้ำกกำรรบัรูร้ำยไดเ้งินตรำต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบผลกำรด ำเนินงำนกบัช่วง
ไตรมำส 2/2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรเพิ่มขึน้  130 ลำ้นบำท หรือ 16.3% จำก 796 ลำ้นบำท 
เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรของธุรกิจดำวเทียมแบบทั่วไปและบรกิำรเสรมิของธุรกิจบรอดแบนด ์

บรษัิทรำยงำนผลก ำไรสทุธิส ำหรบัไตรมำสที่ 3/2564 เป็นจ ำนวน 146 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกผลก ำไรสทุธิ 77 ลำ้นบำท
ในไตรมำสที ่3/2563 และผลขำดทนุสทุธิ จ ำนวน 41 ลำ้นบำท ไตรมำสที่ 2/2564 จำกกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำของ
ดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนหลงัสิน้สดุสญัญำสมัปทำน ประกอบกบักำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บรกิำรเก่ียวเนื่องของดำวเทียมแบบทั่วไปและดำวเทียมบรอดแบรนด ์รวมถึงก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่เพิ่มขึน้  

ทัง้นี ้ในไตรมำสที่ 3/2564 บริษัทมีผลขำดทุนสทุธิส ำหรบักำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 61 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงจำกผล
ขำดทนุสทุธิส ำหรบักำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 21 ลำ้นบำทในไตรมำสที่ 3/2563 แต่เพิ่มขึน้จำกผลขำดทนุสทุธิส ำหรบักำร
ด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 112 ลำ้นบำทในไตรมำสที่ 2/2564  

เมื่อพิจำรณำผลก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิส ำหรบักำรด ำเนินงำนปกติโดยไมร่วมผลจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุจำกกำรรว่มคำ้ 
ส ำหรบัไตรมำสที่ 3/2564 มีจ ำนวน 6 ลำ้นบำท ปรบัปรุงเพิ่มขึน้เมื่อเปรยีบเทียบกบัไตรมำสที่ 3/2563 และ ไตรมำสก่อนหนำ้ 
จ ำนวน (23) ลำ้นบำท และ (108) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เนื่องจำก รำยไดจ้ำกบริกำรเก่ียวเนื่องที่เพิ่มขึน้และตน้ทุนในกำร
ใหบ้รกิำรดำวเทียมทีล่ดลง  

2. ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 

บริษัทไดท้ ำสญัญำกบักระทรวงคมนำคมเพื่อด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรเป็นเวลำ 30 ปี โดยบริษัทมีสิทธิในกำรบริหำร
กิจกำรและกำรใหบ้รกิำรวงจรดำวเทียมเพื่อกำรสือ่สำรทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ และมีสทิธิเก็บคำ่ใชว้งจรดำวเทยีม
จำกผูใ้ชว้งจรดำวเทียมภำยในระยะเวลำ 30 ปี ตอ่มำสญัญำดงักลำ่วไดอ้ยูภ่ำยใตก้ำรดแูลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม (MDE)  

ภำยใตส้ญัญำดงักลำ่วขำ้งตน้ ดำวเทียมทกุดวงและสถำนีควบคมุดำวเทียมรวมทัง้อปุกรณต์่ำง  ๆ  ที่จดัตัง้ขึน้ตำมสญัญำตก
เป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เมื่อไดด้  ำเนินกำรก่อสรำ้งและติดตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ ปัจจุบนัสญัญำดงักลำ่วไดส้ิน้สดุแลว้ และบรษัิท
ได้ส่งมอบกำรครอบครองดำวเทียมและทรัพย์สินทั้งหมดตำมสัญญำดังกล่ำวคืนให้แก่ MDE ครบถ้วนแลว้เมื่อวันที่              
10 กนัยำยน 2564  
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หลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศและตำ่งประเทศ บรษัิทยอ่ยของบรษัิทไดเ้ขำ้ท ำ
ขอ้ตกลงเพื่อซือ้แบนดว์ิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 กับบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั 
(มหำชน) ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิบริหำรจดักำรดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 จำกMDE ภำยหลงัจำกกำรสิน้สดุของ
สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ เพื่อไปใหบ้ริกำรต่อ  ดงันัน้นบัตัง้แต่วนัที่ 11 กันยำยน 2564  กลุ่ม
บรษัิทจึงสำมำรถใหบ้รกิำรช่องสญัญำณดำวเทียมบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 กบัลกูคำ้บำงสว่นของกลุม่
บรษัิทไดต้อ่ไป 

อตัรำกำรใชบ้ริกำรของลกูคำ้ของดำวเทียมแบบทั่วไปตำมสิทธิใชว้งโคจรดำวเทียมและใหบ้ริกำรดำวเทียมไทยคมหลงัจำก
กำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ คือ ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ณ สิน้ไตรมำส 
3/2564 มีอตัรำกำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้เมื่อเทียบกบัควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของดำวเทียม อยูท่ี่ระดบั 59.3% 

ธุรกิจการให้บรกิารอินเทอรเ์น็ตและสื่อ                                                                                                                                                   
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและสือ่ เป็นรำยไดจ้ำกบรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกดั (ไทยเอไอ) ซึง่ด ำเนิน 
กำรจดัจ ำหนำ่ยอปุกรณช์ดุรบัสญัญำณดำวเทียม (set-top-box) และอปุกรณอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ใหบ้รกิำรจ ำหนำ่ยและ  
ใหเ้ชำ่แพลตฟอรม์ เช่น แพลตฟอรม์ส ำหรบัช่อง IPTV video streaming eSport และ LOOX TV 

ธุรกิจการให้บริการโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์จ ำกดั (แอลทีซี) และ บริษัท ทีพลสัดิจิทลั จ ำกดั (ทีพลสั) มีจ ำนวน
ผูใ้ชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในระบบรวมทัง้สิน้ 1.86 ลำ้นรำย โดยมีระดบัจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรเพิ่มขึน้เมื่อเปรยีบเทียบไตรมำส 
3/2563 จ ำนวน 1.59 ลำ้นรำย 

 

3. ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลการเงนิที่ส าคัญ 

หน่วย: ล้านบาท 
 

จ านวน เปล่ียนแปลง จ านวน เปล่ียน 
แปลง 
YoY 
(%) 

ไตรมาส 
3/64 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
3/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 
เดือน 

64 

9 
เดือน 

63 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 925 796 918 16.3% 0.8% 2,509 2,756 -9.0% 
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  (656) (650) (736) 0.9% -10.9% (1,955) (2,070) -5.5% 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรปกติ (1) (225) (222) (191) 1.6% 18.0% (652) (599) 8.8% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนปกติ 44 (76) (8) n.a. n.a. (98) 87 n.a. 
รำยไดอ่ื้น 5 5 8 -1.1% -37.3% 66 660 -90.0% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 206 71 97 191.1% 112.5% 428 112 282.7% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน 256 (0.2) 96 n.a. 165.1% 397 858 -53.8% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนก่อน
ดอกเบีย้จำ่ยภำษีและคำ่เสื่อมรำคำ (2) 

323 252 344 28.5% -5.9% 914 1,004 -9.0% 

รำยไดท้ำงกำรเงิน 33 36 31 -9.2% 5.8% 99 116 -14.5% 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (46) (40) (48) 15.1% -3.9% (126) (147) -14.3% 
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หน่วย: ล้านบาท 
 

จ านวน เปล่ียนแปลง จ านวน เปล่ียน 
แปลง 
YoY 
(%) 

ไตรมาส 
3/64 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
3/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 
เดือน 

64 

9 
เดือน 

63 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และกำร
กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ 
(ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่) ซึง่เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน       
ฉบบัที่ 9 

(18) (12) 7 56.4% n.a. (29) 7 n.a. 

สว่นแบง่ก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุ        
ในกำรรว่มคำ้ 

(67) (4) 2 -1452.3% n.a. (86) 23 n.a. 

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได ้ 158 (20) 89 n.a. 76.5% 254 857 -70.3% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของ  
บริษัทใหญ่ 

146 (41) 77 n.a. 90.3% 216 772 -72.1% 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.13 (0.04) 0.07 n.a. 90.3% 0.20 0.70 -72.1% 

รำยกำรพิเศษส ำหรบังวด (3) 206 71 97 191.1% 112.5% 428 733 -41.6% 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกต ิ (61) (112) (21) -45.9% -195.1% (213) 39 n.a. 

(1) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรปกติ หมำยถึง คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
(2) ไมร่วมรำยไดอ่ื้น ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน กำรดอ้ยคำ่และตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์
(3) รำยกำรพิเศษส ำหรบังวด ไดแ้ก่ ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยกำรพิเศษจำกเงินชดเชย และรำยกำรอื่นๆที่เป็นรำยกำรที่

เกิดขึน้ครัง้เดียว 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในไตรมำส 3/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 925 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.8% จำก 918 ลำ้นบำท
ในไตรมำส 3/2563 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2/2564 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวมเพิ่มขึน้ 
16.3% จำก 796 ลำ้นบำท สำเหตกุำรเพิ่มขึน้จำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง 

ส ำหรบัช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรอยู่ที่ 2,509 ลำ้นบำท ลดลง 9% จำก 2,756 ลำ้น
บำทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 สำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของรำยไดธุ้รกิจดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง 

รายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการ 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
3/64 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
3/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดือน 
64 

9 เดือน 
63 

YoY 
(%) 

ดำวเทียมและบรกิำรที่เก่ียวเน่ือง 924 795 915 16.3% 1.0% 2,505 2,750 -8.9% 

อินเทอรเ์น็ตและสื่อ 7 7 9 5.6% -19.3% 22 23 -5.2% 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (6) (6) (6) 6.8% 4.3% (18) (17) 3.7% 
รวม 925 796 918 16.3% 0.8% 2,509 2,756 -9.0% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรที่เก่ียวเนื่อง 

บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมำส 3/2564 ทัง้สิน้ 924 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1% จำก 
915 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2563 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของกำรรบัรูร้ำยไดเ้งินตรำต่ำงประเทศในส่วนของดำวเทียม 
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บรอดแบรนด ์จำกผลของกำรแข็งคำ่ของเงินดอลลำ่รส์หรฐัเมื่อเทียบกบัเงินบำท และเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำสที่ 2/2564 
รำยไดเ้พิ่มขึน้ 16.3% จำก 795 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรเก่ียวเนื่องของ
ดำวเทียมแบบทั่วไปและดำวเทียมบรอดแบนด ์

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง 2,505 ลำ้นบำท ลดลง 
8.9% จำก 2,750 ลำ้นบำทใน 9 เดือนแรกของปี 2563 เนื่องจำกกำรลดลงของบริกำรดำวเทียมทัง้แบบทั่วไปและดำวเทียม 
บรอดแบนด ์

รายได้จากการใหบ้ริการดาวเทยีม
และบริการทีเ่ก่ียวเน่ือง 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
3/64 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
3/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดือน 
64 

9 เดือน 
63 

YoY 
(%) 

ดำวเทียมไทยคมแบบทั่วไป* 569 473 577 20.4% -1.4% 1,505 1,652 -8.9% 

ดำวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 355 322 338 10.3% 5.1% 1,000 1,098 -8.9% 

รายไดจ้ากการบรกิาร 353 315 333 11.8% 5.9% 983 1,064 -7.6% 

รายไดจ้ากการขาย 2 6 5 -63.5% -48.9% 17 34 -48.8% 

รวม 924 795 915 16.3% 1.0% 2,505 2,750 -8.9% 

*ประกอบดว้ยดำวเทียมไทยคม 6 7 และ 8 รวมทัง้ดำวเทียมเชำ่ โดยที่ดำวเทียมไทยคม 5 ถกูปลดระวำงในวนัที่ 26 กมุภำพนัธ ์2563 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในไตรมำส 3/2564 มีจ ำนวน 569 ลำ้นบำท ลดลง
1.4% จำก 577 ล้ำนบำทในไตรมำส 3/2563 โดยสำเหตุหลักเกิดจำกกำรลดลงของลูกค้ำบรอดคำสต์ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบไตรมำส 2/2564 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรที่เก่ียวเนื่องเพิ่มขึน้ 20.4% จำก 
473 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรซึง่เป็นกำรใหบ้รกิำรแบบครัง้ครำว (occasional service) 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรที่เก่ียวเนื่องจ ำนวน 
1,505 ลำ้นบำท ลดลง 8.9% จำก 1,652 ลำ้นบำทใน 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยกำรลดลงของรำยไดเ้กิดจำกกำรปลด
ระวำงดำวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกมุภำพนัธ ์2563 และกำรลดลงของรำยไดจ้ำกลกูคำ้บรอดคำสต ์

 รำยไดจ้ำกดำวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบริกำรที่เก่ียวเนื่องในไตรมำส 3/2564 มีจ ำนวน 355 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้  
5.1% จำก 338 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2563 ซึง่เป็นผลจำกกำรแข็งคำ่ของเงินดอลลำ่รส์หรฐัเมื่อเทียบกบัเงินบำท ท ำให้
จำกกำรรบัรูร้ำยไดเ้งินตรำตำ่งประเทศในสว่นของดำวเทียมบรอดแบรนดเ์พิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบไตรมำส 2/2564 
รำยไดจ้ำกดำวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 เพิ่มขึน้ 10.3% จำก 322 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุจำกเพิ่มกำรใชง้ำนบริกำร
เก่ียวเนื่องหรอืบรกิำรเสรมิ (Value-added service) จำกดำวเทียมบรอดแบรนดข์องลกูคำ้ตำ่งประเทศ 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บรษัิทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง
จ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท ลดลง 8.9% จำก 1,098 ลำ้นบำท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 สำเหตหุลกัเนื่องมำจำกกำร
ใชบ้รกิำรท่ีลดลงของลกูคำ้ตำ่งประเทศ 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ส ำหรบัไตรมำสที่ 3/2564 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อ มีจ ำนวน 7 ลำ้นบำท ลดลง 19.3% เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมำส 3/2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำแพลตฟอรม์ eSport แต่เพิ่มขึน้ 5.6% เมื่อ
เปรียบเทียบในไตรมำส 2/2564 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกขำยอุปกรณช์ุดรบัสญัญำณดำวเทียม (set-top-
box) และอปุกรณอ์ื่นที่เก่ียวขอ้ง ประกอบกบักำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรกิจกรรมทำงกำรตลำดแก่แพลตฟอรม์ 
eSport ซึง่เป็นกำรใหบ้รกิำรแบบครัง้ครำว (occasional service)  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อจ ำนวน 22 ลำ้นบำท ลดลง 5.2% จำก 
23 ลำ้นบำท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 สำเหตหุลกัเนื่องมำจำกกำรลดลงของใชก้ำรใหบ้รกิำรเช่ำแพลตฟอรม์ eSport  

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

บริษัทมีตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำรในไตรมำส 3/2564 ทัง้สิน้ 656 ลำ้นบำท ลดลง 11% จำก 736 ลำ้นบำท ในไตรมำส 
3/2563 จำกกำรลดลงของตน้ทนุค่ำเสื่อมรำคำของดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สดุสมัปทำน 
โดยรกัษำระดบัใกลเ้คียงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2/2564 จ ำนวน 650 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีตน้ทุนกำรขำยอุปกรณ์ที่
เก่ียวเนื่องกบัโครงกำรดำวเทียมไทยคมแบบทั่วไป 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร จ ำนวน 1,955 ลำ้นบำท ลดลง 5.6% จำก 2,070 ลำ้น
บำทใน 9 เดือนแรกของปี 2563 จำกกำรลดลงตน้ทุนของค่ำเสื่อมรำคำของดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่  
MDE หลงัสิน้สดุสมัปทำน เนื่องจำกบรษัิทไดส้ง่มอบกำรครอบครองดำวเทียมและทรพัยส์ินทัง้หมดคืนใหแ้ก่ MDE ครบถว้น
แลว้เมื่อวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 

ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
3/64 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
3/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดือน 
64 

9 เดือน 
63 

YoY 
(%) 

บรกิำรดำวเทียมและเก่ียวเน่ือง 657 652 738 0.8% -10.9% 1,959 2,077 -5.7% 
บรกิำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อ 4 3 4 10.1% 4.7% 13 9 37.9% 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (6) (6) (6) 4.5% 5.2% (17) (17) 3.8% 
รวม 656 650 736 0.8% -11.0% 1,955 2,070 -5.6% 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรทีเ่ก่ียวเนื่อง 

ตน้ทนุกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในไตรมำส 3/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 657 ลำ้นบำท ลดลง 10.9% จำก 
738 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2563 สำเหตุหลกัจำกกำรลดลงกำรลดลงของตน้ทุนค่ำเสื่อมรำคำของดำวเทียมและตน้ทุน
ผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สดุสมัปทำน โดยตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมเพิ่มขึน้ 0.8% เมื่อเปรยีบเทียบกบัไตร
มำส 2/2564 เนื่องจำกตน้ทนุเพิ่มจำกกำรขำยอปุกรณเ์ก่ียวเนื่องกบัโครงกำรดำวเทียมไทยคมแบบทั่วไปซึง่ใหบ้รกิำรแบบครัง้
ครำว (occasional service) 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีตน้ทนุกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องจ ำนวน 1,959 ลำ้นบำท ลดลง 
5.7% จำก 2,077 ลำ้นบำทใน 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยลดลงทัง้ตน้ทนุดำวเทียมแบบทั่วไปและดำวเทียมบรอดแบนด ์
จำกกำรลดลงกำรลดลงของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำของดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สดุสมัปทำน 
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ต้นทุนการบริการดาวเทยีมและ
บริการทีเ่ก่ียวเน่ือง 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
3/64 

ไตรมาส 
2/64 

ไตรมาส 
3/63 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

9 เดือน 
64 

9 เดือน 
63 

YoY 
(%) 

ดำวเทียมไทยคมแบบทั่วไป* 346 338 411 2.5% -15.7% 1,015 1,097 -7.4% 
ดำวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 311 314 327 -1.0% -4.9% 944 980 -3.7% 
รวม 657 652 738 0.8% -10.9% 1,959 2,077 -5.7% 

* ประกอบดว้ยดำวเทียมไทยคม 6 7 และ 8 รวมทัง้ดำวเทียมเชำ่ โดยที่ดำวเทียมไทยคม 5 ถกูปลดระวำงในวนัที่ 26 กมุภำพนัธ ์2563 

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมำส 3/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 346 ลำ้นบำท ลดลง
จำก 411 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2563 เนื่องจำกสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของตน้ทุนค่ำเสื่อมรำคำของดำวเทียมและ
ตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สดุสมัปทำนดำวเทียมไทยคม 6 โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2/2564 
ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมไทยคมแบบทั่วไปและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องเพิ่มขึน้ 2.5% จำก 338 ลำ้นบำท จำกตน้ทนุกำร
ขำยอปุกรณจ์ำกโครงกำรซึง่ใหบ้รกิำรแบบครัง้ครำว (occasional service) 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบรกิำรที่เก่ียวเนื่องลดลง 7.4% จำก 1,097 
ลำ้นบำทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มำอยู่ที่ 1,015 ลำ้นบำท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 จำกกำรลดลงของ
ตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำของดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สดุสมัปทำน 

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมำส 3/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 311 ลำ้น
บำท ลดลง 4.9% จำก 327 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของตน้ทนุค่ำเสื่อมรำคำของ
ดำวเทียมและตน้ทุนผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สุดสมัปทำนดำวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และเมื่อ
เปรยีบเทียบกบัไตรมำสที่ผำ่นมำ ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องลดลง 1% 
โดยเปรยีบเทียบกบัไตรมำสก่อนหนำ้ แมว้ำ่ตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำของดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE 
หลงัสิน้สดุสมัปทำนลดลง แต่มีตน้ทุนจำกกำรขำยและบริกำรเก่ียวเนื่องหรือบริกำรเสริมของดำวเทียมบรอดแบรนด์
เพิ่มขึน้สอดคลอ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเก่ียวเนื่องของดำวเทียมบรอดแบรนดท์ี่เพิ่มขึน้ 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 และบริกำรที่เก่ียวเนื่องลดลง 3.7% จำก 980 ลำ้นบำทในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2563 มำอยู่ที่ 944 ลำ้นบำท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 จำกกำรลดลงตน้ทุนค่ำเสื่อมรำคำของ
ดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สดุสมัปทำนดำวเทียม 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อในไตรมำส 3/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 4 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 4.7% โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ไตรมำส 3/2563 และเพิ่มขึน้ 10.1% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2/2564 สำเหตุหลกัจำกตน้ทุนกำรขำยอุปกรณช์ุดรบั
สญัญำณ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษัิทมีคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร รวมคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในไตรมำส 3/2564 รวมทัง้สิน้ 225 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้ 18% จำก 191 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2563 และ 1.6% จำก 222 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2564 สำเหตหุลกัจำกกำร
เพิ่มขึน้ของคำ่ใชจ้่ำยดำ้นกฎหมำยและคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรสอดคลอ้งตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรท่ีเพิ่มขึน้ 
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ต้นทุนทางการเงนิ 

ในไตรมำส 3/2564 บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงินทัง้สิน้ 46 ลำ้นบำท ลดลง 3.9% จำก 48 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2563 จำกกำร
ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมก ำหนดเวลำ 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ มีจ ำนวน (67) ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2564 ลดลงจำกส่วนแบ่งก ำไร          
2 ลำ้นบำทในไตรมำสที่ 3/2563  โดยสว่นแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)ดงักลำ่วประกอบดว้ย สว่นแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุใน
กำรรว่มคำ้จำกธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลำว สว่นแบ่งผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกบรษัิท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั และ 
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกดั จ ำนวน (66.2) ลำ้นบำท (0.2) ลำ้นบำท และ (0.1) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตหุลกัที่
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้จำกธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลำวลดลง เนื่องมำจำกกำรแข็งค่ำของเงินดอลลำ่ร์
สหรฐัเมื่อเทียบกับเงินกีบลำว ส่งผลต่อกำรขำดทุนจำกกำรปรบัมูลค่ำตำมผลกระทบอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรบัเงินปันผล     
คำ้งจ่ำยและเงินกูย้ืมสกุลดอลล่ำรส์หรฐัฯ ของแอลทีซี ประกอบกับผลกระทบ Covid-19  จำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวท ำให ้     
กำรใชง้ำนลดลง  

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีผลก ำไรสทุธิส ำหรบัไตรมำส 3/2564 เป็นจ ำนวน 146 ลำ้นบำท ปรบัปรุงเพิ่มขึน้จำกผลก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 
3/2563 จ ำนวน 77 ลำ้นบำท และผลขำดทนุสทุธิในไตรมำสที่ 2/2564 จ ำนวน 41 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรกำรลดลงของ
ตน้ทนุค่ำเสื่อมรำคำของดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนหลงัสิน้สดุสญัญำสมัปทำน ประกอบกบักำรเพิ่มขึน้ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรเก่ียวเนื่องของดำวเทียมแบบทั่วไปและดำวเทียมบรอดแบรนด์ รวมถึงผลก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นที่เพิ่มขึน้  

หำกพิจำรณำผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ โดยที่ไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรพิเศษ ไดแ้ก่ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนปกติ ส  ำหรบัไตรมำส 3/2564 จ ำนวน 61 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงจำกผลขำดทนุจำก
กำรด ำเนินงำนปกติไตรมำสที่ 3/2563 จ ำนวน 21 ลำ้นบำท จำกค่ำใชจ้่ำยดำ้นกฎหมำยที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับส่วนแบ่ง
ขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีผ้ลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนปกติในไตรมำส 3/2564 ปรบัตวัดีขึน้จำกผล
ขำดทุน 112 ลำ้นบำทในไตรมำสที่ 2/2564 เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรจำกดำวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องที่
เพิ่มขึน้และตน้ทนุท่ีลดลง 

เมื่อพิจำรณำผลก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส ำหรบักำรด ำเนินงำนปกติโดยไมร่วมผลจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุจำกกำรรว่มคำ้ 
ส ำหรบัไตรมำสที่ 3/2564 มีจ ำนวน 6 ลำ้นบำท ปรบัปรุงเพิ่มขึน้เมื่อเปรยีบเทียบกบัไตรมำสที่ 3/2563 และไตรมำสก่อนหนำ้ 
จ ำนวน (23) ลำ้นบำท และ (108) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกบริกำรเก่ียวเนื่องที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับ
ตน้ทนุในกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องที่ลดลงจำกตน้ทนุค่ำเสือ่มรำคำของดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชน์
ตอบแทนหลงัสิน้สดุสญัญำสมัปทำน 
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4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วม 17,695 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 6.1% จำก 16,676 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 มีสำเหตุ
หลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนจำกสนิทรพัยส์ทิธิกำรใชแ้ละเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย ์

 
สินทรัพย ์
หน่วย: ล้านบาท 
  

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพยร์วม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพยร์วม 

สินทรพัยห์มนุเวียน 10,058 56.8% 9,473 56.8% 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 2,835 16.0% 3,091 18.5% 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนภำยใตส้ญัญำอนญุำตใหด้  ำเนินกำร - - 560 3.4% 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 1,473 8.3% 151 0.9% 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 บริษัทมียอดลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มุนเวียนอื่น จ ำนวน 1,861 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วน 10.5% 
ของสนิทรพัยร์วม เพิ่มขึน้ 1.6% จำก 1,832 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีต้ำ่งประเทศ 

สินทรัพยส์ิทธิการใช้  

ณ สิน้ไตรมำส 3/2564  บรษัิทมีสนิทรพัยส์ทิธิกำรใช ้จ ำนวน 1,473 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัสว่น 8.3% ของสนิทรพัยร์วม เพิ่มขึน้ 
จำก 151 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของขอ้ตกลงเพื่อซือ้แบนดว์ิธบำงสว่นบนดำวเทียมไทยคม 4 
และดำวเทียมไทยคม 6 ภำยหลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ 

สภาพคล่อง 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 บริษัทมีอัตรำส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 2.80 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 2.70 เท่ำ เมื่อ
เปรยีบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2563 เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

บรษัิทมีสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 ทัง้สิน้ 7,637 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 6% จำก 7,204 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563  
สำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้จำกสนิทรพัยส์ทิธิกำรใชจ้ำกขอ้ตกลงซือ้แบนดว์ิธบำงจำกผูป้ระกอบกำรรำยอื่นหลงัหมดสญัญำ
สมัปทำน 

เงนิกู้ยมืและส่วนของเจ้าของ 

เงินกูย้ืมสทุธิของบริษัท ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,527 ลำ้นบำท ลดลง 9.8% จำก 3,908 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 
2563 จำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมก ำหนดเวลำ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 11,241 ลำ้นบำท ลดลง 0.1% จำก 11,247 ลำ้นบำท      
ณ สิน้ปี 2563   
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ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 บรษัิทมีอตัรำสว่นเงินกูย้ืมสทุธิตอ่สว่นทนุ 0.31 เทำ่ ลดลงเลก็นอ้ยจำก 0.35 เทำ่ ณ สิน้ปี 2563  

งบกระแสเงนิสด 

บริษัทมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,021 ลำ้นบำท ลดลง 
25.1% เมื่อเปรยีบเทียบกบั 9 เดือนแรกของปี 2563 สำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีล่ดลง  

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทนุในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,363 ลำ้นบำท จำกกำรลดลง
ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียน เนื่องจำกแปลงเงินลงทนุชั่วครำวเป็นเงินสด เพื่อเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรช ำระคืนหุน้กู้ใน
ไตรมำสที่ 4/2563 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหำเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 จ ำนวน (818) ลำ้นบำท สว่นใหญ่ประกอบดว้ย
กำรช ำระตน้ทนุทำงกำรเงินและคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมงวดกำรจ่ำย 

บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด รวมทัง้เงินลงทนุชั่วครำวหรือสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 ทัง้สิน้ 
7,050 ลำ้นบำท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชุดนีอ้าจจะมีขอ้มลูบางส่วนท่ีเก่ียวกบัการประมาณการถึงเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงินหรือการประมาณการทางดา้น
ธุรกิจในสว่นอ่ืนๆ)   ตวัอยา่งของค าท่ีใชใ้นการประมาณการถึงเหตุการณท่ี์อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ประมาณ”, “เช่ือวา่”  เป็นตน้   แมว้า่ประมาณ
การดังกล่าวจะประเมินขึน้โดยอาศัยขอ้มลูท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเป็นพืน้ฐาน  บริษัทฯ  ไม่สามารถรบัประกันหรือยืนยนัไดว้่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้ตรงตามท่ีบริษัทฯ 
คาดการณไ์วใ้นอนาคต  ดงันัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดงักลา่วจึงควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


