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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลประกอบกำรของไตรมำส 1 ปี 2565 
บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) 

1. ภำพรวม  

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท 

ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) มีก าไรสทุธิส าหรบัการด าเนินงานจากธุรกิจหลกั (ไมร่วม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากการร่วมค้า) อยู่ที่ 148 ลา้นบาท เพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญัจากผลก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกิจหลกั ในไตรมาส 1/2564 จ านวน (24) ลา้นบาท เนื่องจากการสิน้สดุลงของ
สมัปทานดาวเทียมและบรษัิทไดส้ง่มอบการครอบครองดาวเทียมและทรพัย์สินตามสญัญาสมัปทานใหแ้ก่กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (MDE) เรียบรอ้ยแลว้ ท าใหต้น้ทนุค่าเสือ่มราคาและตน้ทนุคา่สมัปทานลดลง แมว้า่รายไดจ้ากการ
ขายและบริการในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 ปรบัตวัลดลง แต่บริษัทสามารถควบคมุค่าใชจ้่าย รวมทัง้บรหิารการเก็บหนีล้กูคา้
ตา่งประเทศไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลใหบ้รษัิทรกัษาความสามารถในการท าก าไรจากธุรกิจหลกัไดเ้ป็นอยา่งดี 

บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการในไตรมาส 1/2565 รวมจ านวน 691 ลา้นบาท ลดลง 12.4% จาก 788 ลา้น
บาทในไตรมาส 1/2564 และเมื่อเปรยีบเทียบกบัไตรมาส 4/2564 ลดลง 13.0% จาก 794 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการ
ใชง้านที่ลดลงของลูกคา้บรอดคาสต์ในประเทศ ในขณะที่รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นบรอดแบนดล์ดลงจากไตรมาส 
1/2564 เนื่องมาจากการใชง้านลดลงของลกูคา้ต่างประเทศ แต่ยงัสามารถรกัษารายไดอ้ยู่ในระดบัคงที่เมื่อเปรียบเทียบ 
ไตรมาส 4/2564 

โดยบรษัิทมีผลก าไรสทุธิในไตรมาส 1/2565 จ านวน 51 ลา้นบาท ลดลง 54.6% จากไตรมาส 1/2564 จ านวน 111 ลา้นบาท 
เป็นผลมาจากสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ลดลง  แตป่รบัปรุงดีขึน้จากไตร
มาส 4/2564 จ านวน (72) ลา้นบาท เนื่องจากการควบคมุค่าใชจ้่ายทัง้ดา้นการตลาดและค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการบริหารที่มี
ประสทิธิภาพมากขึน้  การช าระหนีค้ืนของลกูหนีค้า้งนานจากตา่งประเทศ และผลขาดทนุจากสว่นแบง่ขาดทนุในกิจการรว่ม
คา้และผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นปรบัตวัดีขึน้ 

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาผลก าไร(ขาดทนุ)สทุธิส าหรบัการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลกั โดยไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น
และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากการร่วมค้า ส าหรบัไตรมาส 1/2565 มีจ านวน 148 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 
1/2564 ซึง่มีจ านวน (24) ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื่องจากตน้ทนุการบริการดาวเทียมลดลงจากตน้ทนุของค่าเสื่อมราคาของ
ดาวเทียมและต้นทุนผลประโยชน์ตอบแทนแก่  MDE หลังจากการสิน้สุดของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2564 ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลกั ลดลงเล็กนอ้ยจาก 
168 ลา้นบาท เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารที่ลดลง 

 

2. ภำพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางดา้นเทคโนโลยีและธุรกิจกับหลายหน่วยงานทัง้ใน
ประเทศและนอกประเทศ เพื่อใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของไทยคม ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาและ
ขยายบรกิารรว่มกบัพนัธมิตร เพื่อช่วยเสรมิศกัยภาพและการบรกิารของไทยคมใหเ้พิ่มมากขึน้  

(1)  ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกบับรษัิท โกลบอลสตาร ์(Globalstar) ผูใ้หบ้รกิารระดบัโลกดา้นสื่อสารผ่านดาวเทียม
และโซลชูั่น IoT (Internet of Things) จากประเทศสหรฐัอเมรกิา ไทยคมและโกลบอลสตาร ์จะรว่มกนัพฒันาและ
บริหารจดัการสถานีภาคพืน้ดินไทยคม ซึง่ตัง้อยู่ในจงัหวดัปทมุธานี เพื่อเป็นโครงข่ายในการใหบ้รกิารสื่อสารผ่าน
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ดาวเทียมในภูมิภาค จากกลุ่มดาวเทียมวงโคจรระดับต ่า หรือ LEO (Low Earth Orbit Satellite) ของโกลบอล
สตาร ์เพื่อใชค้วามรูแ้ละความเช่ียวชาญ รว่มกันพฒันาโซลชูั่นและบริการ ที่มุ่งเนน้และส่งเสริมการจัดการดา้น
ความปลอดภยัส าหรบัธุรกิจทอ่งเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงอตุสาหกรรมทางทะเลในภมูิภาค 

(2) ประกาศความรว่มมือ กบัอะเมซอน เว็บ เซอรว์ิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บรษัิทในเครอื   อะเมซอน 
ยกระดบัการออกอากาศทีวีดาวเทียมบนระบบคลาวดเ์ป็นครัง้แรกของไทยคม เพื่อรองรบัการใชง้านในภมูิภาค
เอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ พรอ้มรองรบัการขยายธุรกิจใหม่สูแ่พลตฟอรม์ Earth Observation เพื่อส ารวจ วิเคราะห ์
และต่อยอดการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทรพัยากรและสภาพแวดลอ้มโลก เสริมศกัยภาพและบริการแก่ลกูคา้ไทย
คมในการผลิตและจดัสง่ขอ้มลูดิจิทลัไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ขึน้ สรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้ทัง้ในประเทศและ
ทั่วโลก 

(3) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคม) ในการน าเทคโนโลยีด้าน
ดาวเทียมมาใชใ้นการประกนัภยัพืชผล โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจระยะไกล (Remote Sensing Satellite) 
มาวิเคราะหโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสรา้งขอ้มลูใหส้มาคม น าไปใชว้างแผน
บริหารจัดการโครงการประกันภัยพืชผลไดอ้ย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อพัฒนา
ประเทศดว้ยโดยตัง้เป้าใชข้อ้มลูจากระบบดาวเทียมส ารวจในการพฒันาโครงการประกนัภยัพืชผล เพื่อยกระดบั
พฒันาศกัยภาพดา้นการประกนัภยั ตลอดจนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 ดาวเทียมที่บรษัิทใหบ้รกิารภายใตใ้บอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ไดแ้ก่ ดาวเทียมไทยคม 7 
และไทยคม 8 โดยอตัราการใชบ้ริการของลกูคา้ของทัง้สองดวง ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 มีอตัราการใชบ้รกิารของลกูคา้เมื่อ
เทียบกบัความสามารถในการใหบ้รกิารของดาวเทียม อยูท่ี่ระดบั 54 % ลดลงจาก 57% ณ สิน้ปี 2564 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากการใชง้านลดลงของลกูคา้บรอดคาสตใ์นประเทศ 

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 สิน้ไตรมาส 1/2565 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์จ ากดั (แอลทีซี)และ บรษัิท ทีพลสัดิจิทลั จ ากดั (ทีพลสั) มีจ านวน
ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในระบบรวมทัง้สิน้ 2.02 ลา้นราย โดยมีระดบัจ านวนผูใ้ชบ้รกิารเพิ่มขึน้จาก 2.01 ลา้นราย  ณ 
สิน้ปี 2564  

 

3. ผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

จ านวน เปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส  
1/2565 

ไตรมาส  
4/2564 

ไตรมาส  
1/2564 

QoQ  
(%) 

YoY  
(%) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 691 794 788 -13.0% -12.4% 
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร  (349) (394) (649) -11.4% -46.2% 
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (1) (201) (232) (205) -13.3% -1.9% 



 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร: THCOM                                                      

 

หนา้ 3 

 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

จ านวน เปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส  
1/2565 

ไตรมาส  
4/2564 

ไตรมาส  
1/2564 

QoQ  
(%) 

YoY  
(%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานปกติ 140 167 (66) -16.3% n.a. 
รายไดอ่ื้น  6 7 56 -20.1% -89.5% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (23) (59) 151 38.9% n.a. 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน  123 115 141 6.4% -13.0% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่าย 
ภาษี และ คา่เส่ือมราคา (2) 347 356 272 -2.7% 27.5% 

รายไดท้างการเงิน 28 30 30 -7.1% -8.1% 
ตน้ทนุทางการเงิน (28) (29) (41) -4.4% -31.4% 
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่า (ขาดทนุจากการ
ดอ้ยคา่) ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 (3) 

63 42 1 50.0% 7349.9% 

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ (74) (180) (16) 59.0% -571.6% 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ 112 (22) 116 n.a. -3.6% 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (61) (50) (5) 22.4% 1255.1% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 51 (72) 111 n.a. -54.6% 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.05 (0.07) 0.10 n.a. -54.6% 
รายการพิเศษส าหรบังวด (4) (23) (59) 151 -61.1% n.a. 
ก าไรจากการด าเนินงานปกต ิ 74 (12) (40) n.a. n.a. 
ก าไรจากการด าเนินงานปกติไม่รวมส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 

148 168 (24) -12.0% n.a. 

(1)  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร หมายถึง คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
(2)  ไมร่วมรายไดอ่ื้น ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน การดอ้ยคา่และตดัจ าหน่าย 
(3)  การกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในไตรมาส 1/2565 เกิดจากการช าระหนีค้ืนจากลกูหนีค้า้งนานจากตา่งประเทศ 
(4)  รายการพิเศษส าหรบังวด ไดแ้ก่ ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมในไตรมาส 1/2565 มีจ านวนทัง้สิน้ 691 ลา้นบาท ลดลง 12.4% จาก 788 ลา้น
บาทในไตรมาส 1/2564 เมื่อเปรยีบเทียบในไตรมาส 4/2564 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดาวเทียมและบรกิารท่ีเก่ียวเนื่องลดลง
คิดเป็น 13.0% จาก 794 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดข้องธุรกิจการใหบ้ริการดาวเทียมและบริการที่
เก่ียวเนื่อง  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
หนว่ย: ลา้นบาท 

ไตรมาส  
1/2565 

ไตรมาส  
4/2564 

ไตรมาส  
1/2564 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

ดาวเทียมและบรกิารท่ีเก่ียวเนื่อง 690 792 786 -12.9% -12.2% 

อินเทอรเ์น็ตและสือ่ 7 8 8 -2.4% -6.9% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (6) (6) (6) 1.5% 10.6% 
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รายได้จากการขายและการให้บริการ 
หนว่ย: ลา้นบาท 

ไตรมาส  
1/2565 

ไตรมาส  
4/2564 

ไตรมาส  
1/2564 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

รวม 691 794 788 -13.0% -12.4% 

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 
โดยบรษัิทยงัคงใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนื่องทัง้การใหบ้รกิารดา้นบรอดคาสตแ์ละบรอดแบนด ์

ทัง้นี ้รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมาส 1/2565 อยูท่ี่ระดบั 690 ลา้นบาท ลดลง 12.2% 
จาก 786 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2564 และลดลง 12.9% จาก 792 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2564 โดยสาเหตุ
หลกัเกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นบรอดคาสต ์เนื่องมาจากการใชง้านลดลงของลกูคา้บรอดคาสตใ์น
ประเทศ ในขณะที่รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นบรอดแบนดล์ดลงจากไตรมาส 1/2564 เนื่องมาจากการใชง้านลดลงของ
ลกูคา้ตา่งประเทศ แตย่งัสามารถรกัษารายไดอ้ยูใ่นระดบัคงที่เมื่อเปรยีบเทียบไตรมาส 4/2564  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตและสื่อส าหรบัไตรมาส 1/2565 มีจ านวน 7 ลา้นบาท ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกบั 8 ลา้น
บาทในไตรมาส 1/2564 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาและติดตัง้ระบบส าหรบั
เครือข่ายบรอดแบนด์และทีวีภายในอาคาร (System Integration) ในขณะที่รายได้จากการให้บริการเช่าแพลตฟอรม์ 
eSport เพิ่มขึน้ 

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 

บริษัทมีตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในไตรมาส 1/2565 ทัง้สิน้ 349 ลา้นบาท ลดลง 46.2% จาก 649 ลา้นบาท ในไตรมาส 
1/2564 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได ้ตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE และตน้ทนุของคา่เสือ่มราคาหลงัจากการ
สิน้สุดของสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ  โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2564 ตน้ทุนการ
ใหบ้รกิารดาวเทียมและบรกิารลดลง 11.4% จาก 394 ลา้นบาทสอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่ลดลง 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
หนว่ย: ลา้นบาท 

ไตรมาส  
1/2565 

ไตรมาส  
4/2564 

ไตรมาส  
1/2564 

QoQ 
(%) 

YoY 
(%) 

บรกิารดาวเทียมและเก่ียวเนื่อง 351 397 649 -11.4% -45.9% 

บรกิารอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 4 4 5 -8.8% -34.6% 

ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (6) (6) (6) 3.4% 14.1% 

รวม 349 394 649 -11.4% -46.2% 

ตน้ทนุการใหบ้ริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเนื่องในไตรมาส 1/2565 มีจ านวนทัง้สิน้ 351 ลา้นบาท ลดลง 45.9% จาก 
649 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2564 สาเหตหุลกัจากการลดลงตน้ทนุของค่าเสื่อมราคาของดาวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 
และตน้ทุนผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สดุสมัปทาน เนื่องจากบริษัทไดส้่งมอบการครอบครองดาวเทียมและ
ทรพัยส์ินทัง้หมดคืนใหแ้ก่ MDE ครบถว้นแลว้เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2564 โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4/2564 ตน้ทุน
การใหบ้ริการดาวเทียมและบริการที่ เก่ียวเนื่องลดลง 11.4% จาก 397 ลา้นบาท สอดคลอ้งกับรายไดท้ี่ลดลง เนื่องจาก
บรษัิทสามารถควบคมุตน้ทนุใหล้ดลงเป็นสดัสว่นใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ี่ลดลง เพื่อรกัษาความสามารถในการท าก าไรของ
บรษัิทใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัช่วงที่ผา่นมา 
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ตน้ทนุการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 

ตน้ทุนการใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตและสื่อส าหรบัไตรมาส 1/2565 มีจ านวนทัง้สิน้ 4 ลา้นบาท และลดลง 8.8% จาก 5 ลา้น
บาท จากไตรมาส 1/2564 เป็นผลมาจากการลดลงของตน้ทนุการใหบ้ริการใหค้  าปรกึษาและติดตัง้ระบบส าหรบัเครอืข่าย 
บรอดแบนดแ์ละทีวีภายในอาคาร (System Integration)  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ในไตรมาส 1/2565 รวมทัง้สิน้ 201 ลา้น
บาท ลดลง 1.9% จาก 205 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2564 และ ลดลง 13.3% จาก 232 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2564  โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายทางกฏหมาย และการลดลงของค่าใชจ้่ายขายและบริหารทั่วไปสอดคลอ้งกับ
รายไดจ้ากการขายและบรกิารท่ีลดลง  

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินทัง้สิน้ 28 ลา้นบาท ลดลง 31.4% จาก 41 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2564 
เนื่องจากการช าระคืนหุน้กูใ้นช่วงไตรมาสที่ 4/2564 จ านวน 2,275 ลา้นบาท โดยตน้ทนุทางการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 
1/2565 อยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัไตรมาส 4/2564  

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ มีจ านวน (74) ลา้นบาทในไตรมาส 1/2565 ลดลงจากส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทนุ) (16) ลา้นบาทในไตรมาส 1/2564  โดยสว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)ดงักลา่วประกอบดว้ย สว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จาก
เงินลงทนุในการรว่มคา้จากธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลาว สว่นแบง่ผลก าไร(ขาดทนุ)จากบรษัิท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี 
จ ากดั และ บรษัิท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ากดั จ านวน (73) ลา้นบาท (1) ลา้นบาท และ (0.1) ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสาเหตุ
หลกัที่สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้จากธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลาวลดลง เนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินดอล
ลา่รส์หรฐัฯเมื่อเทียบกบัเงินกีบลาว สง่ผลตอ่การขาดทนุจากการปรบัมลูคา่ตามผลกระทบอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัเงินปันผล
คา้งจ่ายและเงินกูย้ืมสกลุดอลลา่รส์หรฐัฯ ของแอลทีซี  

ทัง้นีเ้มื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ปรบัตัวดีขึน้จาก (180) ลา้นบาท 
เนื่องจากแนวโนม้การแข็งคา่ของเงินดอลลา่รส์หรฐัฯเมื่อเทียบกบัเงินกีบลาวปรบัตวัดีขึน้ 

ก ำไรสุทธิ 

บริษัทมีผลก าไรสทุธิ ณ สิน้ไตรมาส 1/2565  เป็นจ านวน 51 ลา้นบาท ลดลงจาก 111 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2564 สาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงของผลจากสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุจากการรว่มคา้จากธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลาว ประกอบกบั
ผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ลดลง แต่ปรบัตวัดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4/2564 จากผลขาดทนุสทุธิจ านวน (72) 
ลา้นบาท เนื่องจากการควบคุมค่าใชจ้่ายทัง้ดา้นการตลาดและค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึน้  การ
ช าระหนีค้ืนของลกูหนีค้า้งนานจากลกูคา้ต่างประเทศ และผลขาดทนุจากสว่นแบ่งขาดทนุในกิจการรว่มคา้และผลขาดทุน
จากอตัราแลกเปลีย่นปรบัตวัดีขึน้ 

เมื่อพิจารณาผลก าไร(ขาดทนุ)สทุธิส าหรบัการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลกั โดยไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นและ
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุจากการรว่มคา้ ส าหรบัไตรมาส 1/2565 มีจ านวน 148 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2564 ซึ่ง
มีจ านวน (24) ลา้นบาท เนื่องจากตน้ทนุการบริการดาวเทียมลดลงจากตน้ทุนของค่าเสื่อมราคาของดาวเทียมและตน้ทุน
ผลประโยชนต์อบแทนแก่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมหลงัจากการสิน้สดุของสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียม
สือ่สารภายในประเทศ และเมื่อเปรยีบเทียบไตรมาส 4/2564 ผลก าไรสทุธิในธุรกิจหลกั ลดลงจาก 168 ลา้นบาท เป็นผลมา
จากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารท่ีลดลง 
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4. ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 บริษัทมีสินทรพัยร์วม  15,021  ลา้นบาท ลดลง  2.1% จาก 15,340 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 มี
สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น จากการเก็บหนีค้า้งนานไดจ้ากลกูคา้ตา่งประเทศ 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 
สินทรัพย ์
หนว่ย: ลา้นบาท 

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของ 
สินทรัพยร์วม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพยร์วม 

สนิทรพัยห์มนุเวียน 8,090 53.9% 8,050 52.5% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 2,709 18.0% 2,778 18.1% 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช*้ 1,386 9.2% 1,434 9.4% 

*สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ประกอบดว้ย สทิธิการใชช้อ่งสญัญาณดาวเทียม ที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น  

ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 บรษัิทมียอดลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเป็นจ านวน 1,383 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่น 9.2% 
ของสินทรพัยร์วม ลดลง 33.2% จาก 2,071 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 สาเหตุหลกัจากการเก็บหนีค้า้งช าระไดจ้ากลูกคา้
ตา่งประเทศ 

สภาพคลอ่ง 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 บริษัทมีอตัราส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 4.62 ลดลงจาก 5.66 เท่า ณ สิน้ปี 2564 
เนื่องจากเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จากการประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ ณ เดือนกมุภาพนัธ ์2565 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้

ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 บริษัทมีสนิทรพัยส์ิทธิการใช ้จ านวน 1,386 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 9.2% ของสินทรพัยร์วม ลดลง
จาก 1,434 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 สาเหตหุลกัมาจากการคา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยส์ทิธิการใชข้องขอ้ตกลงเพื่อซือ้แบนดว์ิธ               
บางสว่นบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 ภายหลงัจากการสิน้สดุของสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ  

เงินกูย้ืมและสว่นของเจา้ของ 

เงินกูย้ืมสทุธิของบรษัิท ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 มีจ านวนทัง้สิน้ 1,050 ลา้นบาท ลดลง 17.1% จาก 1,266 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 
2564 มีสาเหตหุลกัการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรบัโครงการดาวเทียมตามก าหนด  

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 มีจ านวนทัง้สิน้ 10,808 ลา้นบาท ลดลง 2.9% จาก 11,129 ลา้นบาท ณ 
สิน้ปี 2564 มีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมหกัลบกบัเงินปันผลจ่าย 

บรษัิทมีอตัราสว่นเงินกูย้มืสทุธิตอ่สว่นทนุ 0.10 เทา่ ลดลงจาก 0.11 เทา่ ณ สิน้ปี 2564 

งบกระแสเงินสด 

บรษัิทมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานในไตรมาส 1/2565 จ านวน 987 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 144.4% เมื่อเปรยีบเทียบ
กบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 404 ลา้นบาท เป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ ประกอบกบัการเก็บหนีค้า้งช าระ
ไดจ้ากลกูหนีต้า่งประเทศ   
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เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุในไตรมาส 1/2565 มีจ านวน 868 ลา้นบาท จากการแปลงสนิทรพัยท์างการเงิน
ในตราสารหนีเ้ป็นเงินสด 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงินในไตรมาส 1/2565 มีจ านวน (348) ลา้นบาท สว่นใหญ่ประกอบดว้ยการช าระ
คืนเงินกูย้ืมระยะยาว และการช าระคืนดอกเบีย้เงินกู ้

บรษัิทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมกบัเงินลงทนุชั่วคราว ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 ทัง้สิน้ 5,553 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเอกสารชดุนีอ้าจจะมีขอ้มลูบางส่วนท่ีเก่ียวกบัการประมาณการถึงเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในอนาคต (ไมว่่าจะเป็นการประมาณการทางดา้นการเงินหรือการประมาณการทางดา้น
ธุรกิจในส่วนอ่ืนๆ)   ตัวอย่างของค าท่ีใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เช่ือว่า”  เป็นต้น   แม้ว่า
ประมาณการดงักล่าวจะประเมินขึน้โดยอาศยัขอ้มลูท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัเป็นพืน้ฐาน  บริษัทฯ  ไม่สามารถรบัประกนัหรือยืนยนัไดว้า่ การประมาณการดังกลา่วจะเกิดขึน้ตรงตามท่ี
บริษัทฯ คาดการณไ์วใ้นอนาคต  ดงันัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดงักลา่วจึงควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการขา้งตน้  


