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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลประกอบกำรของปี 2564 
บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) 

1. ภำพรวม  

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2565 อนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 329 ลา้นบาท  

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท 

บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการในปี 2564 ที่ระดับ 3,303 ลา้นบาท ลดลง 7.1% จาก 3,557 ลา้นบาทในปี 
2563 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทียมส าหรบัลกูคา้บรอดคาสต ์สาเหตหุลกัมาจากการใชง้าน
ทีล่ดลงของลกูคา้ในประเทศ ประกอบกบัการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ซึง่มีลกูคา้บางสว่นที่
บริษัทจ าเป็นตอ้งยตุิการใหบ้ริการ เนื่องจากไม่สามารถโอนยา้ยไปยงัดาวเทียมที่บริษัทใหบ้ริการได้ รวมถึงการลดลงของ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นบรอดแบนดจ์ากการใชง้านท่ีลดลงของลกูคา้ตา่งประเทศ  

โดยบริษัทมีผลก าไรสทุธิในปี 2564 เป็นจ านวน 144 ลา้นบาท คิดเป็นผลก าไรต่อหุน้ 0.13 บาท อย่างไรก็ตามหากไม่รวม
รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายจากรายการพิเศษตา่งๆ บรษัิทมีผลก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานปกติเป็นจ านวน (225) ลา้นบาท 
ซึง่ปรบัตวัลดลงจากผลขาดทนุจากการด าเนินงานปกติจ านวน (135) ลา้นบาท ในปี 2563 เนื่องจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจาก
การรว่มคา้จ านวน (267) ลา้นบาท 

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาผลก าไร(ขาดทนุ)สทุธิส าหรบัการด าเนินงานปกติโดยไม่รวมผลจากสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุจากการ
ร่วมคา้ ส าหรบัปี 2564 มีจ านวน 41 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน (139) ลา้นบาท เนื่องจากตน้ทุนการบริการ
ดาวเทียมลดลงจากตน้ทนุของคา่เสื่อมราคาของดาวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม หลงัจากการสิน้สดุของสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ 

 

2. ภำพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 

บริษัทไดท้ าสญัญากบักระทรวงคมนาคมเพื่อด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารเป็นเวลา 30 ปี โดยบรษัิทมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ตอ่มาสญัญาดงักลา่วไดอ้ยูภ่ายใตก้ารดแูลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม (MDE) ภายใตส้ญัญาดงักล่าวขา้งตน้ ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทัง้อุปกรณ์
ตา่งๆ ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามสญัญาตกเป็นกรรมสทิธ์ิของ MDE เมื่อไดด้  าเนินการก่อสรา้งและติดตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ ปัจจบุนัสญัญา
ดงักล่าวไดส้ิน้สดุแลว้ และบริษัทไดส้่งมอบการครอบครองดาวเทียมและทรพัยส์ินทัง้หมดตามสญัญาดงักล่าวคืนใหแ้ก่ 
MDE ครบถว้นแลว้เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564  

หลงัจากการสิน้สดุของสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ บรษัิทย่อยของบรษัิทไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงเพื่อซือ้
แบนดว์ิธบางสว่นบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 กบั บรษัิท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผูร้บัสิทธิบริหารจดัการดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 จาก MDE ภายหลงัจากการสิน้สดุของสญัญาด าเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่  11 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทจึงสามารถให้บริการ
ช่องสญัญาณดาวเทียมบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 กบัลกูคา้บางสว่นของกลุม่บรษัิทไดต้อ่ไป 
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ณ สิน้ปี 2564 ดาวเทียมที่บริษัทใหบ้ริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ไดแ้ก่ ดาวเทียมไทยคม 7 และ
ไทยคม 8 โดยอตัราการใชบ้รกิารของลกูคา้ของทัง้สองดวง ณ สิน้ไตรมาส 4/2564 มีอตัราการใชบ้ริการของลกูคา้เมื่อเทียบ
กบัความสามารถในการใหบ้รกิารของดาวเทียม อยูท่ี่ระดบั 57% 

เมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 2564 บริษัทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ากัด (TCSC) เพื่อด าเนินการประกอบ
ธุรกิจสือ่สารโทรคมนาคม ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ดว้ยทนุจดทะเบียนจ านวน 100 ลา้นบาท มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้
10 บาท มีทนุจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 25 ลา้นบาท โดยบรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

ธุรกิจการให้บริการอินเทอรเ์น็ตและสื่อ  

รายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตและสื่อ เป็นรายไดจ้าก ไทยเอไอ ในการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ชุดรบัสญัญาณ
ดาวเทียม (set-top-box) และอุปกรณ์อื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ใหบ้ริการจ าหน่ายและใหเ้ช่าแพลตฟอรม์ เช่น แพลตฟอรม์
ส าหรบัช่อง IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV 

ธุรกิจการให้บริการโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 

ณ สิน้ปี 2564 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์จ ากัด (แอลทีซี)และ บริษัท ทีพลัสดิจิทัล จ ากัด (ทีพลัส) มีจ านวน
ผูใ้ชบ้ริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ในระบบรวมทัง้สิน้ 2.01 ลา้นราย โดยมีระดบัจ านวนผูใ้ชบ้ริการเพิ่มขึน้จาก 1.72 ลา้นราย      
ณ สิน้ปี 2563  

 

3. ผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

จ านวน เปลี่ยนแปลง 
ปี 2564 ปี 2563  YoY (%) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,303 3,557 -7.1% 
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  (2,350) (2,578) -8.9% 
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (1) (884) (927) -4.7% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานปกติ 69 51 35.9% 
รายไดอ่ื้น (2) 74 671 -89.0% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 369 (59) n.a. 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน  512 663 -22.8% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี และ คา่เส่ือม
ราคา (3) 1,203 1,387 -13.3% 

รายไดท้างการเงิน 129 141 -8.1% 
ตน้ทนุทางการเงิน (155) (188) -17.5% 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และการกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ย
คา่ (ขาดทนุจากการดอ้ยคา่) ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9  

13 9 51.0% 

สว่นแบง่ก าไรขาดทนุจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ (267) 4 n.a. 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ 232 628 -63.1% 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (88) (114) -22.7% 
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หน่วย: ลา้นบาท 
 

จ านวน เปลี่ยนแปลง 
ปี 2564 ปี 2563  YoY (%) 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 144 514 -72.0% 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.47 -72.0% 
รายการพิเศษส าหรบังวด (4) 369 649 -43.1% 
ก าไรจากการด าเนินงานปกต ิ (225) (135) -67.1% 
(1)  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร หมายถึง คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
(2)  รายไดอ่ื้นส าหรบัปี 2563 สว่นใหญ่คือรายไดจ้ากเงินชดเชย 
(3)  ไมร่วมรายไดอ่ื้น ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน การดอ้ยคา่และตดัจ าหน่ายสินทรพัย ์
(4)  รายการพิเศษส าหรบังวด ไดแ้ก่ ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน รายไดจ้ากเงินชดเชย รายการพิเศษจากการปรบัโครงสรา้งสญัญา

ลกูคา้ การจ าหนา่ยเงินลงทนุ การดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์และรายการอ่ืนๆที่เป็นรายการที่เกิดขึน้ครัง้เดียว  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมในปี 2564 มีจ านวนทัง้สิน้ 3,303 ลา้นบาท ลดลง 7.1% จาก 3,557 ลา้นบาทในปี 
2563 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ของธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เก่ียวเนื่อง ประกอบกับธุรกิจ
อินเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
หนว่ย: ลา้นบาท 

2564 2563 % YoY 

ดาวเทียมและบรกิารท่ีเก่ียวเนื่อง 3,297 3,548 -7.1% 
อินเทอรเ์น็ตและสือ่ 30 32 -6.8% 
ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (24) (24) -0.7% 
รวม 3,303 3,557 -7.1% 

หลงัจากการสิน้สดุของสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ (สญัญาสมัปทาน) รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการ
ดาวเทียมและบริการที่เก่ียวเนื่องของบรษัิท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ซึ่ง
เป็นดาวเทียมที่บริษัทใหบ้ริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และรายไดจ้ากการใหบ้ริการแบนดว์ิธ
(ช่องสญัญาณดาวเทียม) ที่บริษัทซือ้จากผูใ้หบ้ริการดาวเทียมรายอื่น เช่น แบนดว์ิธบางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และ
ดาวเทียมไทยคม 6 จาก บรษัิท โทรคมนาคมแหง่ชาต ิจ ากดั (มหาชน) รวมไปถึงการซือ้แบนดว์ิธจากผูใ้หบ้รกิารตา่งประเทศ 
โดยบรษัิทยงัคงใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนื่องทัง้การใหบ้รกิารดา้นบรอดคาสตแ์ละบรอดแบนด์ 

ทัง้นี ้รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการดาวเทียมและบริการที่เก่ียวเนื่องในปี 2564 อยู่ที่ระดบั 3,297 ลา้นบาท ลดลง 7.1% จาก 
3,548 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็นผลมาจาก 

 การลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นบรอดคาสต ์เนื่องมาจากการลดลงของลกูคา้ในประเทศ ประกอบกับ
การยตุิการใชบ้รกิารของลกูคา้บนดาวเทียมไทยคม 5 ที่ไมส่ามารถยา้ยไปดาวเทียมดวงอื่นทีบ่รษัิทใหบ้รกิารได ้ 

 การลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นบรอดแบนดข์องลกูคา้ต่างประเทศ เนื่องมาจากดาวเทียมไทยคม 4 
ใกลส้ิน้สดุอายกุารใชง้าน ประกอบกบัความไมแ่นน่อนของดาวเทียมทดแทน  
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตและสื่อส าหรบัปี 2564 มีจ านวน 30 ลา้นบาท ลดลง 6.8% เมื่อเทียบกบั 32 ลา้นบาท
ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาและติดตัง้ระบบส าหรบัเครือข่ายบรอด     
แบนดแ์ละทีวีภายในอาคาร (System Integration) 

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 

บริษัทมีตน้ทนุขายและการใหบ้ริการในปี 2564 ทัง้สิน้ 2,350 ลา้นบาท ลดลง 8.9% จาก 2,578 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น
ผลมาจากการลดลงของรายได ้และตน้ทนุของคา่เสื่อมราคาหลงัจากการสิน้สดุของสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
หนว่ย: ลา้นบาท 

2564 2563 % YoY 

บรกิารดาวเทียมและเก่ียวเนื่อง 2,355 2,587 -9.0% 
บรกิารอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 17 15 13.3% 
ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (23) (24) -4.2% 
รวม 2,350 2,578 -8.9% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารดาวเทียมและบรกิารท่ีเก่ียวเนื่องในปี 2564 มีจ านวนทัง้สิน้ 2,355 ลา้นบาท ลดลง 9% จาก 2,587 ลา้น
บาทในปี 2563 สาเหตุหลักจากการลดลงต้นทุนของค่าเสื่อมราคาของดาวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 และตน้ทุน
ผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สุดสมัปทาน เนื่องจากบริษัทไดส้่งมอบการครอบครองดาวเทียมและทรพัยส์ิน
ทัง้หมดคืนใหแ้ก่ MDE ครบถว้นแลว้เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทนุการใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตและสือ่ส  าหรบัปี 2564 มีจ านวนทัง้สิน้ 17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 13.3% จาก 15 ลา้นบาท ในปี 
2563 เป็นผลมาจากการใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตและสื่อในส่วนวีดีโอออนไลนแ์ละการถ่ายทอดสด  โดยเป็นการจา้งเหมา
บรกิารแรงงานบคุคลภายนอกเพื่อประกอบการใหบ้รกิารลกูคา้ สง่ผลใหต้น้ทนุการใหบ้รกิารเพิ่มสงูขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บรษัิทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ในปี 2564 รวมทัง้สิน้ 884 ลา้นบาท ลดลง 
4.7% จาก 927 ลา้นบาท ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายทางการตลาด และการลดลงของ
คา่ใชจ้่ายขายและบรหิารทั่วไปสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและบรกิารท่ีลดลง 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ในปี 2564 บรษัิทมตีน้ทนุทางการเงินทัง้สิน้ 155 ลา้นบาท ลดลง 17.5% จาก 188 ลา้นบาทในปี 2563 เนื่องจากการช าระ
คืนหุน้กูใ้นชว่งไตรมาสที่ 4/2563 จ านวน 2,275 ลา้นบาท รวมทัง้การช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวตามก าหนด 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ มีจ านวน (267) ลา้นบาทในปี 2564 ลดลงจากสว่นแบ่งก าไร 4 ลา้นบาท
ในปี 2563  โดยสว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)ดงักลา่วประกอบดว้ย สว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้จากธุรกิจ
โทรศัพท์ในประเทศลาว ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากบริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ากัด และ บริษัท เอทีไอ 
เทคโนโลยีส ์จ ากดั จ านวน (263) ลา้นบาท (4) ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสาเหตหุลกัที่สว่นแบ่งก าไรจาก
เงินลงทนุในการรว่มคา้จากธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลาวลดลง เนื่องมาจากการแข็งคา่ของเงินดอลลา่รส์หรฐัฯเมื่อเทียบกบั
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เงินกีบลาว สง่ผลต่อการขาดทนุจากการปรบัมลูค่าตามผลกระทบอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัเงินปันผลคา้งจ่ายและเงินกูย้ืม
สกลุดอลลา่รส์หรฐัฯ ของแอลทีซี  

ก ำไรสุทธิ 

บรษัิทมีผลก าไรสทุธิในปี 2564 เป็นจ านวน 144 ลา้นบาท ก าไรสว่นใหญ่เป็นผลมาจากรายการพิเศษ ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยน จากการแข็งคา่เงินดอลลา่รเ์มื่อเทียบกบัเงินบาท โดยบรษัิทมีผลก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานปกติส  าหรบั
ปี 2564 และปี 2563 เป็นจ านวน (225) ลา้นบาท และ (135) ลา้นบาท ตามล าดบั  

ผลก าไร(ขาดทุน)สทุธิส าหรบัการด าเนินงานปกติโดยไม่รวมผลจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุจากการรว่มคา้ ส าหรบัปี 
2564 มีจ านวน 41 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน ( 139) ลา้นบาท เป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนการบริการ
ดาวเทียมจากตน้ทุนของค่าเสื่อมราคาของดาวเทียมและตน้ทุนผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัจากการสิน้สดุของ
สญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ  

 

4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วม 15,340 ลา้นบาท ลดลง 8% จาก 16,676 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 มีสาเหตหุลกัมาจาก
การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทัง้สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น เนื่องจากการใชเ้งินสดในการ
ช าระคืนหุน้กูค้รบก าหนดช าระในไตรมาสที่ 4/2564  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์
 
สินทรัพย ์
หนว่ย: ลา้นบาท 

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของ 
สินทรัพยร์วม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพยร์วม 

สนิทรพัยห์มนุเวียน 8,050 52.5% 9,473 56.8% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 2,778 18.1% 3,091 18.5% 
สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนญุาตให้
ด าเนินการ 

- - 560 3.4% 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช*้ 1,434 9.4% 151 0.9% 

*สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ประกอบดว้ย สทิธิการใชช้อ่งสญัญาณดาวเทียม ที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น  

ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทมียอดลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอืน่เป็นจ านวน 2,071 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 13% จาก 1,832 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากการปรบัมลูคา่หนีต้ามอตัราการออ่นคา่ของเงินบาทเทยีบเงินดอลลา่ร์
สหรฐัฯ 

สภาพคลอ่ง 

ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทมีอตัราสว่นสนิทรพัยห์มนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 5.66 เพิ่มขึน้จาก 2.70 เทา่ ณ สิน้ปี 2563 โดยมี
สาเหตหุลกัจากจากการช าระคืนหุน้กูท้ี่ครบก าหนดช าระในปี 2564 
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สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 

บรษัิทมีสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ณ สิน้ปี 2564 จ านวน 7,290 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.2% จากจ านวน 7,204 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 
2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้จากสนิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ากขอ้ตกลงซือ้แบนดว์ิธบางจากผูป้ระกอบการรายอื่นหลงั
หมดสญัญาด าเนินกิจการดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศ 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้

ณ สิน้ไตรมาส 2564  บรษัิทมีสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้จ านวน 1,434 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่น 9.4% ของสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้ 
จาก 151 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของขอ้ตกลงเพื่อซือ้แบนดว์ิธบางสว่นบนดาวเทียมไทยคม 4 
และดาวเทียมไทยคม 6 ภายหลงัจากการสิน้สดุของสญัญาด าเนินกิจการดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศ 

เงินกูย้ืม และ สว่นของเจา้ของ 

เงินกูย้ืมสทุธิของบรษัิท ณ สิน้ปี 2564 มจี านวนทัง้สิน้ 1,266 ลา้นบาท ลดลง 66.3% จาก 3,760 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 มี
สาเหตหุลกัการช าระคืนหุน้กูท้ีค่รบก าหนดช าระและเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรบัโครงการดาวเทยีมตามก าหนด  

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ปี 2564 มีจ านวนทัง้สิน้ 11,129 ลา้นบาท ลดลง 1% จาก 11,247 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 
มีสาเหตหุลกัจากการลดลงผลก าไรสทุธิ โดย ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทมีอตัราสว่นเงินกูย้ืมสทุธิตอ่สว่นทนุ 0.11 เทา่ ลดลงจาก 
0.33 เทา่ ณ สิน้ปี 2563 

งบกระแสเงินสด 

บรษัิทมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2564 จ านวน 1,224 ลา้นบาท ลดลง 30.8% จาก 1,769 ลา้นบาท ใน
ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีลดลง  

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ ในปี 2564 มีจ านวน 1,446 ลา้นบาท เนื่องจากขายเงินลงทนุเพื่อใชใ้นการช าระ
คืนหุน้กูค้รบก าหนดช าระในไตรมาสที่ 4/2564  

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน ในปี 2564 มีจ านวน (3,189) ลา้นบาท สว่นใหญ่ประกอบดว้ยการช าระคืน
เงินกูย้ืมระยะยาว การจ่ายเงินปันผล และการช าระคืนดอกเบีย้เงินกู ้

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมกบัเงินลงทนุชั่วคราว ณ สิน้ปี 2564 ทัง้สิน้ 4,902 ลา้นบาท ลดลง 25.9%
จาก 6,619 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 

 

 

 

ในเอกสารชุดนีอ้าจจะมีขอ้มลูบางส่วนท่ีเก่ียวกับการประมาณการถึงเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในอนาคต (ไมว่า่จะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงินหรือการประมาณการทางดา้น
ธุรกิจในส่วนอ่ืนๆ)   ตัวอย่างของค าท่ีใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เช่ือว่า”  เป็นต้น   แม้ว่า
ประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึน้โดยอาศัยขอ้มลูท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัเป็นพืน้ฐาน  บริษัทฯ  ไมส่ามารถรบัประกันหรือยืนยนัไดว้า่ การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้ตรงตามท่ี
บริษัทฯ คาดการณไ์วใ้นอนาคต  ดงันัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดงักลา่วจึงควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


