คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจ ัดกำร: THCOM
1. ภำพรวม
ภำพรวมผลประกอบกำรของบริษ ัท
้ 965
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) (บริษัท) มีรำยได ้จำกกำรขำยและกำรให ้บริกำรในไตรมำส 1/2563 รวมทัง้ สิน
ล ้ำนบำท ปรั บตัวลดลง 26% เมือ
่ เทียบกับ 1,303 ล ้ำนบำทในช่วงไตรมำส 1/2562 โดยมีส ำเหตุมำจำกกำรลดลง
ของรำยได ้จำกกำรให ้บริกำรดำวเทียมและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนื่อง ซึง่ ลดลงทัง้ รำยได ้ในส่วนกำรให ้บริกำรดำวเทียมแบบ
่ ซึง่ เป็ นผลมำ
ทั่วไปและดำวเทียมบรอดแบนด์ ประกอบกับกำรลดลงของรำยได ้จำกกำรให ้บริกำรอินเทอร์เน็ ตและสือ
จำกกำรขำยเงิน ลงทุนใน บริษัท แคมโบเดียน ดีทวี ี เน็ ตเวิร์ค จำกัด (ซีดเี อ็น ) ในปี 2562 และเมือ
่ เปรียบเทียบกับ
ไตรมำส 4/2562 รำยได ้จำกกำรขำยและกำรให ้บริกำรของบริษัทเพิม
่ ขึน
้ 0.9% โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิม
่ ขึน
้ ของ
รำยได ้กำรให ้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4
บริษัทมีผ ลกำไรสุทธิใ นไตรมำสที่ 1/2563 เป็ นจำนวน 198 ล ้ำนบำท ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำไรจำกกำรด ำเนิน งำน
ประกอบกับกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย
่ น หักลบด ้วยผลกระทบจำกรำยกำรด ้อยค่ำและตัดจำหน่ำยสินทรั พย์ ทัง้ นี้กำไร
สุทธิสำหรับกำรดำเนินงำนปกติในไตรมำสที่ 1/2563 มีจำนวน 105 ล ้ำนบำท ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ อย่ำงมีนัยสำคัญจำกผล
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนปกติ จำนวน (4) ล ้ำนบำท และ (271) ล ้ำนบำท ในไตรมำส 1/2562 และไตรมำส 4/2562
่ มรำคำของดำวเทียม จำกกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 รวมทัง้ กำร
ตำมลำดับ เนื่องมำจำกกำรลดลงของค่ำเสือ
ด ้อยค่ำของดำวเทียมดวงอืน
่ ๆในปี 2562 และกำรควบคุมค่ำใช ้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดำวเทีย มไทยคม 5 ถู ก ปลดระวำงในวั น ที่ 26 กุม ภำพั น ธ์ 2563 ซึง่ มีลูก ค ้ำบำงส่ว นที่บ ริษั ทจ ำเป็ นต ้องยุต ก
ิ ำร
ให ้บริกำรเนื่องจำกไม่สำมำรถโอนย ้ำยไปดำวเทียมดวงอืน
่ ของบริษัทได ้ ในเบือ
้ งต ้นบริษัทประเมินว่ำอำจส่งผลกระทบ
ให ้รำยได ้ลดลงจำกเหตุกำรณ์ใ นครั ง้ นี้เป็ นจ ำนวนประมำณ 200 ล ้ำนบำทต่อปี โดยเริม
่ รั บรู ้ผลกระทบตัง้ แต่เดือ น
มีนำคม 2563 เป็ นต ้นไป
สถำนกำรณ์ โ ควิด -19 ยั ง คงมิไ ด ม
้ ีผ ลกระทบต่ อ ผลประกอบกำรของบริษั ทในไตรมำส 1/2563 โดยจ ำนวน
ช่องสัญญำณดำวเทียมทีข
่ ำยให ้กับผู ้ประกอบกำรช่องโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ ตไม่ได ้ลดลงจำกเหตุกำรณ์นี้ อย่ำงไรก็
ตำม ในอนำคตบริษัทอำจได ้รับผลกระทบทำงอ ้อมหำกสถำนกำรณ์ยด
ื เยือ
้ จนส่งผลต่อธุรกิจของลูกค ้ำของบริษัท
2. ภำพรวมธุรกิจ
ธุรกิจกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
ตัง้ แต่วันที่ 17 ธันวำคม 2562 สืบเนื่องจนถึงช่วงต ้นปี 2563 ดำวเทียมไทยคม 5 ได ้เกิดเหตุขัดข ้องทำงเทคนิคของ
ระบบแจ ้งสถำนะ ส่ง ผลให ้มีข ้อจำกัดทำงเทคนิคในกำรตรวจสอบสถำนะของดำวเทียมไทยคม 5 โดยบริษัทร่วมกับ
ผู ผ
้ ลิตดำวเทียมได ้พยำยำมกู ้คืน ระบบที่ขัดข ้องดัง กล่ำ วแต่ไ ม่ป ระสบควำมส ำเร็ จ ทั ง้ นี้ เ พื่อ ควำมต่อเนื่องในกำร
ให ้บริกำร บริษัทได ้ทำกำรโอนย ้ำยลูกค ้ำทีเ่ กีย
่ วข ้องออกจำกดำวเทียมไทยคม 5 และได ้ดำเนินกำรตำมคำแนะนำจำก
ผู ้ผลิตดำวเทียมในกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 ในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
ลูกค ้ำผู ้ใช ้บริกำรทรำนสพอนเดอร์หรือช่องสัญญำนของดำวเทียมไทยคม 5 ส่วนใหญ่ได ้มีกำรโอนย ้ำยไปยังดำวเทียม
อืน
่ ของบริษัท รวมถึง ดำวเทียมทีบ
่ ริษัทดำเนิน กำรเช่ำทรำนสพอนเดอร์มำเพื่อให ้บริกำร แต่มล
ี ูกค ้ำบำงส่วนทีไ่ ม่
สำมำรถโอนย ้ำยได ้ ซึง่ ได ้แก่ ลูกค ้ำต่ำงประเทศและลูกค ้ำรำยย่อยบำงรำย อย่ำงไรก็ด ี ลูกค ้ำและเครือข่ำยโทรทัศน์
ส ำคั ญ ที่อ ยู่บ นดำวเทีย มไทยคม 8 และดำวเทีย มไทยคม 6 อั น ได ้แก่ ทรู วิชั่น ส์ (True Visions) ช่อ งรำยกำร
กำรศึก ษำทำงไกลผ่ ำ นดำวเทีย ม (DLTV) ช่อ งรำยกำร Must Carry ของโทรทั ศ น์ ด จ
ิ ิทั ล ภำคพื้น ดิน (Digital
Terrestrial TV (DTT)) เป็ นต ้น ไม่ได ้รับผลกระทบจำกเหตุขัดข ้องในครัง้ นี้
กำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 ส่ง ผลให ้จำนวนทรำนส์พ อนเดอร์หรือช่องสัญญำณโดยรวมทีบ
่ ริษัทให ้บริกำร
ลดลงจำก 111 ทรำนส์พ อนเดอร์ เหลือ 71 ทรำนส์พ อนเดอร์ โดยอัตรำกำรใช ้บริกำรของลูกค ้ำของดำวเทียมแบบ
้ ไตรมำส 1/2563 มีอัตรำกำรใช ้บริกำรของลูกค ้ำเมือ
ทั่วไป คือดำวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 ณ สิน
่
เทียบกับควำมสำมำรถในกำรให ้บริกำรของดำวเทียม อยูท
่ รี่ ะดับ 65%
สำหรับกำรให ้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตรำกำรใช ้บริกำรของลูกค ้ำเมือ
่ เทียบกับควำมสำมำรถในกำร
้ ปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดระดับกำรใช ้
ให ้บริกำรของดำวเทียม อยูท
่ รี่ ะดับ 21% ลดลง จำก 23% ณ สิน
งำนแบนด์วธิ จำกลูกค ้ำผู ้ใช ้บริกำรต่ำงประเทศ
่
ธุรกิจกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ ตและสือ
่ เป็ นรำยได ้มำจำกบริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน
่ จำกัด (ไทยเอไอ)
รำยได ้จำกกำรให ้บริกำรอินเทอร์เน็ ตและสือ
ซึง่ ด ำเนิน กำรจั ด จ ำหน่ ำ ยอุป กรณ์ ช ุด รั บ สั ญ ญำณดำวเทีย ม (set-top-box) และอุป กรณ์ อ ื่น ที่เ กี่ย วข ้อง รวมทั ง้
ให ้บริกำรจำหน่ำยและให ้เช่ำแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์มสำหรับช่อง IPTV video streaming eSport และ LOOX
TV
1
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ั ในต่ำงประเทศ
ธุรกิจกำรให้บริกำรโทรศพท์
้ ไตรมำส 1/2563 บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน
่ ส์ จำกัด (แอลทีซ)ี และ บริษัท ทีพลัสดิจท
ณ สิน
ิ ัล จำกัด (ทีพลัส)
้ 1.69 ล ้ำนรำย และยังคงมีสว่ นแบ่ง
มีจำนวนผู ้ใช ้บริกำรโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้ สิน
ในตลำดโทรศั พ ท์เคลือ
่ นที่เป็ นอัน ดับ หนึ่ง คิด เป็ นประมำณ 62.5% ของตลำดรวม โดยส่ว นแบ่ง กำรตลำดของ
้ ปี 2562 ที่ 61.1%
แอลทีซ ี รวมกับ ทีพลัส ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ จำก ณ สิน
3. ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลกำรเงินทีส
่ ำค ัญ
จำนวน

หน่วย: ล้ำ นบำท

เปลีย
่ นแปลง

ไตรมำส
1/63

ไตรมำส
4/62

ไตรมำส
1/62

QoQ
(%)

YoY
(%)

965

956

1,303

0.9%

-26.0%

(671)

(859)

(962)

-21.9%

-30.2%

(212)

(216)

(220)

-2.0%

-3.6%

82

(119)

121

n/a

-32.5%

67

86

52

-22.1%

28.2%

238

(39)

(16)

n/a

n/a

(98)

(1,614)

-

-93.9%

n/a

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน

288

(1,686)

157

n/a

83.0%

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนก่อนดอกเบีย
้ จ่ำย ภำษี และ ค่ำ
่ มรำคำ (4)
เสือ

312

321

559

-2.8%

-44.2%

3

(100)

(5)

n/a

n/a

(53)

(53)

(83)

-0.9%

-36.5%

6

20

(25)

-71.0%

n/a

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่อเนือ
่ ง

198

(1,969)

(33)

n/a

n/a

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้น (บำท)

0.18

(1.80)

(0.03)

n/a

n/a

93

(1,698)

(29)

n/a

n/a

105

(271)

(4)

n/a

n/a

รำยได ้จำกกำรขำยและกำรให ้บริกำร
ต ้นทุนขำยและกำรให ้บริกำร
ค่ำใช ้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปกติ

(1)

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนปกติ
รำยได ้อื่นรวม

(2)

กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย
่ น
ขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำและตัดจำหน่ำ ยสินทรั พย์

(3)

ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค ้ำ
ต ้นทุนทำงกำรเงิน
กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำ (ขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำ)
ซึง่ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (5)

ค่ำใช ้จ่ำยพิเศษ หลังภำษี :
- ขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำและตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
- กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย
่ น
- กำรตัดจำหน่ำ ยสินทรัพย์ภำษี เ งินได ้รอกำรตัดบั ญชี
กำไรจำกกำรดำเนินงำนปกติ

(1) ค่ำใช ้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปกติ หมำยถึง ค่ำใช ้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู ้บริหำร
(2) รำยได ้อื่นรวม ได ้แก่ รำยได ้อืน
่ รำยได ้ดอกเบีย
้ และรำยได ้ทำงกำรเงิน
(3) ผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำ ยสินทรั พย์ในไตรมำส 1/2563 จำนวน 98 ล ้ำนบำท เป็ นตัดจำหน่ำยเงินจ่ำยล่วงหน ้ำจำกกำรยกเลิก
สัญญำบริกำรเพือ
่ เพิม
่ อำยุกำรใช ้งำนของดำวเทียมไทยคม 5 ในขณะทีผ
่ ลขำดทุนจำกกำรตัง้ ด ้อยค่ำของสินทรั พย์ในไตรมำส 4/2562
จำนวน 1,614 ล ้ำนบำท เกิดจำกกำรด ้อยค่ำของดำวเทียม
(4) ไม่รวมรำยได ้อืน
่ กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย
่ น กำรด ้อยค่ำและตัดจำหน่ำยสินทรั พย์
(5) กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำ (ขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำ) ซึง่ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ประกอบด ้วย
กำรตัง้ ค่ำเผือ
่ หนีส
้ ูญและหนี้สงสัยจะสูญ

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
้ 965 ล ้ำนบำท ลดลง 26% จำก 1,303
รำยได ้จำกกำรขำยและกำรให ้บริกำรรวมในไตรมำส 1/2563 มีจำนวนทัง้ สิน
ล ้ำนบำทในไตรมำส 1/2562 โดยสำเหตุเกิดจำกกำรลดลงของรำยได ้ ทัง้ จำกกำรให ้บริกำรดำวเทียมและบริก ำร
่ เมือ
อินเทอร์เน็ ตและสือ
่ เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 4/2562 บริษัทมีรำยได ้จำกกำรขำยและกำรให ้บริกำรรวมเพิม
่ ขึน
้
0.9% จำก 956 ล ้ำนบำท เป็ นผลเนื่องมำจำกกำรเพิม
่ ขึน
้ ของรำยได ้จำกกำรให ้บริกำรดำวเทียม

2

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจ ัดกำร: THCOM
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
หน่วย: ล้ำ นบำท

ไตรมำส
1/63

ไตรมำส
4/62

ไตรมำส
1/62

963

954

7

8

ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน

(5)

รวม

965

ดำวเทียมและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
่
อินเทอร์เน็ตและสือ

QoQ
(%)

YoY
(%)

1,278

1.0%

-24.6%

39

-17.4%

-82.1%

(6)

(14)

-15.4%

-64.3%

956

1,303

0.9%

-26.0%

รำยได ้จำกกำรให ้บริกำรดำวเทียมและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนื่อง
้ 963 ล ้ำนบำท ลดลง
บริษัทมีรำยได ้จำกกำรให ้บริกำรดำวเทียมและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนื่องในไตรมำส 1/2563 ทัง้ สิน
24.6% จำก 1,278 ล ้ำนบำทในไตรมำส 1/2562 เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได ้จำกดำวเทียมแบบทั่วไปและ
ดำวเทียมบรอดแบนด์ ในขณะทีร่ ำยได ้จำกกำรให ้บริกำรดำวเทียมและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนื่องเพิม
่ ขึน
้ 1% จำก 954 ล ้ำน
บำทในไตรมำส 4/2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิม
่ ขึน
้ ของรำยได ้จำกกำรให ้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์
รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทีย มและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
หน่วย: ล้ำ นบำท

ไตรมำส
1/63

ไตรมำส
4/62

ไตรมำส
1/62

QoQ
(%)

YoY
(%)

ดำวเทียมไทยคมแบบทั่วไป*

541

567

648

-4.6%

-16.5%

ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4

422

387

630

9.1%

-33.1%

395

384

554

2.7%

-28.8%

27

2

76

996.5%

-64.5%

963

954

1,278

1.0%

-24.6%

รำยได ้จำกกำรบริกำร
รำยได ้จำกกำรขำย
รวม

* ประกอบด ้วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ ดำวเทียมเช่ำ โดยทีด
่ ำวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวำงในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563



รำยได ้จำกกำรให ้บริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนื่องในไตรมำส 1/2563 มีจำนวน 541 ล ้ำนบำท
ปรั บตัวลดลง 16.5% จำก 648 ล ้ำนบำทในไตรมำส 1/2562 โดยสำเหตุหลักในกำรลดลงของรำยได ้เกิดจำก
กำรลดลงของลูกค ้ำบรอดคำสต์ในระหว่ำงปี 2562 และกำรยุตก
ิ ำรใช ้บริกำรของลูกค ้ำบำงส่วนเนือ
่ งจำกดำวเทียม
ไทยคม 5 ปลดระวำง
โดยเมือ
่ เปรียบเทียบไตรมำส 4/2562 รำยได ้จำกกำรให ้บริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนื่อง ลดลง
4.6% จำก 567 ล ้ำนบำท เป็ นผลจำกกำรปลดระวำงไทยคม 5 ทัง้ นี้ผลกระทบจำกกำรยุตก
ิ ำรใช ้บริกำรของลูกค ้ำ
บนดำวเทียมไทยคม 5 ทีไ่ ม่ส ำมำรถย ้ำยไปดำวเทียมดวงอืน
่ ได ้ถูกบันทึกเต็มจำนวนในช่วงเดือนมีนำคม 2563
เนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวำงในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563



รำยได ้จำกดำวเทีย มบรอดแบนด์ไ ทยคม 4 และกำรให ้บริก ำรที่เกี่ยวข ้องในไตรมำส 1/2563 มีจ ำนวน 422
ล ้ำนบำท ปรั บตัวลดลง 33.1% จำก 630 ล ้ำนบำทในไตรมำส 1/2562 เนื่องจำกลูกค ้ำต่ำงประเทศใช ้บริกำร
ลดลง โดยเมือ
่ เปรียบเทียบไตรมำส 4/2562 รำยได ้ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 9.1% จำก 387 ล ้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำก
กำรใช ้งำนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของลูกค ้ำผู ้ใช ้บริกำรในประเทศ โดยเป็ นบริกำรแบบเป็ นครั ง้ ครำว (occasional service)
รวมถึงกำรอ่อนค่ำลงของสกุลเงินบำทเมือ
่ เทียบกับเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ

่
รำยได ้จำกกำรให ้บริกำรอินเทอร์เน็ ตและสือ
่ มีจ ำนวน 7 ล ำ้ นบำท ลดลง 82.1% เมื่อ
ช่ว งไตรมำส 1/2562 รำยได จ้ ำกกำรให ้บริก ำรอิน เทอร์ เ น็ ต และสือ
เปรียบเทียบกับ 39 ล ้ำนบำท ในไตรมำส 1/2562 เป็ นผลมำจำกกำรกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทซีดเี อ็น ในปี 2562
่ ใกล ้เคียงกับในไตรมำส 4/2562
โดยรำยได ้จำกกำรให ้บริกำรอินเทอร์เน็ ตและสือ

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
้ 671 ล ้ำนบำท ลดลง 30.2% จำก 962 ล ้ำนบำท ใน
บริษัทมีต ้นทุนขำยและกำรให ้บริกำรในไตรมำส 1/2563 ทัง้ สิน
ไตรมำส 1/2562 และลดลง 21.9% จำก 859 ล ้ำนบำทในไตรมำส 4/2562 เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได ้จำก
่ และกำรลดลงของต ้นทุนค่ำเสือ
่ มรำคำจำกกำรด ้อยค่ำของ
กำรให ้บริกำรดำวเทียมและบริกำรอิน เทอร์เน็ ตและสือ
สินทรัพย์หลังกำรบันทึกด ้อยค่ำของสินทรัพย์ในปี 2562

3

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจ ัดกำร: THCOM
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
หน่วย: ล้ำ นบำท

ไตรมำส
1/63

ไตรมำส
4/62

ไตรมำส
1/62

QoQ
(%)

YoY
(%)

บริกำรดำวเทียมและเกีย
่ วเนือ
่ ง

674

859

939

-21.5%

-28.2%

3

6

37

-47.1%

-91.9%

่
บริกำรอินเทอร์เน็ ตและสือ
ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน

(6)

(6)

(14)

-6.1%

-59.8%

รวม

671

859

962

-21.9%

-30.2%

ต ้นทุนกำรให ้บริกำรดำวเทียมและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนื่อง
้ 674 ล ้ำนบำท ลดลง 28.2%
ต ้นทุนกำรให ้บริกำรดำวเทียมและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งในไตรมำส 1/2563 มีจำนวนทัง้ สิน
จำก 939 ล ้ำนบำทในไตรมำส 1/2562 และลดลง 21.5% จำก 859 ล ้ำนบำทในไตรมำส 4/2562 เป็ นผลมำจำกกำร
่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยของทรัพ ย์สน
ิ ดำวเทียม ซึง่ เป็ นผลจำกกำรตัง้ ด ้อยค่ำของดำวเทียมและ
ลดลงของค่ำเสือ
อุปกรณ์ ทัง้ ดำวเทียมแบบทั่วไปและดำวเทียมบรอดแบนด์ในปี 2562
ต้นทุนกำรบริกำรดำวเทีย มและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
หน่วย: ล้ำ นบำท

ไตรมำส
1/63

ไตรมำส
4/62

ไตรมำส
1/62

QoQ
(%)

YoY
(%)

ดำวเทียมไทยคมแบบทั่วไป*

347

484

481

-28.2%

-27.8%

ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4

327

375

458

-13.0%

-28.7%

รวม

674

859

939

-21.5%

-28.2%

* ประกอบด ้วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ ดำวเทียมเช่ำ โดยทีด
่ ำวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวำงในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563





้ 347
ต ้นทุนกำรให ้บริกำรดำวเทียมไทยคมแบบทั่วไปและบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนื่องในไตรมำส 1/2563 มีจำนวนทัง้ สิน
ล ้ำนบำท ลดลง 27.8% จำก 481 ล ้ำนบำทในไตรมำส 1/2562 และลดลง 28.2% จำก 484 ล ้ำนบำทใน
ไตรมำส 4/2562 มีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของต ้นทุนค่ำธรรมเนียมให ้กับหน่วยงำนของรั ฐตำมรำยได ้ทีล
่ ดลง
่ มรำคำจำกกำรด ้อยค่ำของสิน ทรั พย์ หักลบด ้วยกำรเพิม
รวมถึง กำรลดลงของต ้นทุน ค่ำเสือ
่ ขึน
้ ของต ้นทุน ค่ำเช่ำ
ทรำนสพอนเดอร์จำกดำวเทียมต่ำงประเทศเพือ
่ ให ้บริกำรลูกค ้ำของดำวเทียมไทยคม 5 และต ้นทุนกำรโอนย ้ำย
ลูกค ้ำทีเ่ กิดขึน
้ ในไตรมำส 1/2563
้
ต ้นทุน กำรให ้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนื่องในไตรมำส 1/2563 มีจำนวนทัง้ สิน
327 ล ้ำนบำท ลดลง 28.7% จำก 458 ล ้ำนบำท ในไตรมำส 1/2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยได ้
่ มจำกกำรด ้อยค่ำของดำวเทีย มและอุป กรณ์ ใ นปี 2562 และเมื่อเทียบกับ ไตรมำสทีผ
และต ้นทุน ค่ำ เสือ
่ ่ำนมำ
ต ้นทุนกำรให ้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรทีเ่ กีย
่ วเนื่อง ลดลง 13% จำก 375 ล ้ำนบำท จำก
่ มรำคำ
กำรลดลงของต ้นทุนค่ำเสือ

่
ต ้นทุนกำรให ้บริกำรอินเทอร์เน็ ตและสือ
่ ในไตรมำส 1/2563 มีจำนวนทัง้ สิน
้ 3 ล ้ำนบำท ลดลง 91.9% จำก 37 ล ้ำน
ต ้นทุนกำรให ้บริกำรอินเทอร์เน็ ตและสือ
บำท เป็ นผลมำจำกกำรกำรขำยเงิน ลงทุนในบริษัท ซีดเี อ็น และลดลง 41.7% จำก 6 ล ้ำนบำท ในไตรมำส 4/2562
จำกกำรควบคุมค่ำใช ้จ่ำยทีม
่ ป
ี ระสิทธิภำพ

้ ำ่ ยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใชจ
้ 212
บริษัทมีค่ำใช ้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู ้บริหำร ในไตรมำส 1/2563 รวมทัง้ สิน
ล ้ำนบำท ลดลง 3.6% จำก 220 ล ้ำนบำท ในไตรมำส 1/2562 และ ลดลง 2% จำก 216 ล ้ำนบำทในไตรมำส
4/2562 โดยมีส ำเหตุ ม ำจำกกำรลดลงของค่ ำ ใช ้จ่ ำ ยพนั กงำน รวมทั ้ง กำรควบคุ ม ค่ำ ใช ้จ่ ำ ยในกำรบริห ำรที่ม ี
ประสิทธิภำพมำกขึน
้

ต้นทุนทำงกำรเงิน
้ 53 ล ้ำนบำท ซึง่ ใกล ้เคียงกับไตรมำส 4/2562 ทีผ
ในไตรมำส 1/2563 บริษัทมีต ้นทุนทำงกำรเงินทัง้ สิน
่ ่ำนมำ

ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
้ 3 ล ้ำนบำท ในไตรมำส 1/2563
ส่วนแบ่ง กำไร (ขำดทุน ) จำกเงิน ลงทุน ในกำรร่วมค ้ำในธุรกิจโทรศัพ ท์ รวมทัง้ สิน
เพิม
่ ขึน
้ จำก (5) ล ้ำนบำทในไตรมำส 1/2562 เนื่องมำจำกส่วนแบ่งผลกำไรจำกธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลำวทีเ่ พิม
่ ขึน
้
จำกกำรเพิม
่ ขึน
้ ของส่วนแบ่งกำรตลำดและผลจำกกำรผ่อนคลำยกำรแข่งขันด ้ำนรำคำในปี 2562

4

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจ ัดกำร: THCOM
กำไรสุทธิ
้ 198 ล ้ำนบำท เพิม
บริษัทมีกำไร (ขำดทุน ) สุทธิส ำหรั บไตรมำส 1/2563 จำนวนทัง้ สิน
่ ขึน
้ จำก (33) ล ้ำนบำทใน
่ มรำคำจำกกำรด ้อยค่ำของสินทรัพ ย์ในปี 2562 และ
ไตรมำส 1/2562 สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของต ้นทุนค่ำเสือ
ผลกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย
่ น โดยเมือ
่ เปรียบเทียบกับกำไร (ขำดทุน ) สุทธิไตรมำส 4/2562 ที่ (1,969) ล ้ำนบำท
พบว่ำ มีก ำรเพิม
่ ขึน
้ อย่ำงมีนั ยส ำคัญ สำเหตุหลั กมำจำกกำรรั บ รู ้ผลขำดทุน กำรด ้อยค่ำ สิน ทรั พ ย์ท ี่รับ รู ้ในไตรมำส
4/2562
หำกพิจำรณำผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนปกติ สำหรับไตรมำส 1/2563 โดยทีไ่ ม่รวมผลกระทบจำกรำยกำร
พิเศษ ได ้แก่ กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย
่ น กำรด ้อยค่ำและตัดจำหน่ ำยสิน ทรั พย์ บริษัทมีผ ลกำไร (ขำดทุน) จำกกำร
ดำเนิน งำนปกติ จำนวน 105 ล ้ำนบำท ซึง่ ปรั บตัวเพิม
่ ขึน
้ จำกไตรมำสที่ 1/2562 และ ไตรมำส 4/2562 จำนวน (4)
่ มรำคำจำกกำรปลดระวำง
ล ้ำนบำท และ (271) ล ้ำนบำท ตำมล ำดั บ เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของต ้นทุน ค่ำ เสือ
ดำวเทียมไทยคม 5 และกำรด ้อยค่ำของดำวเทียมดวงอืน
่ ๆในปี 2562 รวมทัง้ กำรควบคุมค่ำใช ้จ่ำยทีม
่ ป
ี ระสิทธิภำพ
4. ฐำนะทำงกำรเงิน
้ ไตรมำส 1/2563 บริษัทมีสน
ิ ทรัพย์รวม 17,391 ล ้ำนบำท เพิม
้ ปี 2562
ณ สิน
่ ขึน
้ 2.2% จำก 17,011 ล ้ำนบำท ณ สิน
มีส ำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม
่ ขึน
้ ของสินทรั พย์ทำงกำรเงิน ลูกหนี้กำรค ้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอืน
่ และกำรบันทึกสิทธิ
กำรเช่ำ ซึง่ เป็ นผลจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรือ
่ ง สัญญำเช่ำ
ส่วนประกอบหล ักของสินทร ัพย์
สินทร ัพย์
หน่วย: ล้ำ นบำท

31 มีนำคม 2563

31 ธ ันวำคม 2562

จำนวน
(ล้ำนบำท)

ร้อยละของ
สินทร ัพย์รวม

จำนวน
(ล้ำนบำท)

ร้อยละของ
สินทร ัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน

8,944

51.4%

8,460

49.7%

ทีด
่ น
ิ อำคำรและอุปกรณ์

3,224

18.5%

3,313

19.5%

สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนภำยใต ้สัญญำอนุญำตให ้ดำเนินกำร

1,168

6.7%

1,366

8.0%

ลูกหนีก
้ ำรค้ำและลูกหนีอ
้ น
ื่
้ ไตรมำส 1/2563 บริษัทมียอดลูกหนี้กำรค ้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอืน
ณ สิน
่ จำนวน 2,063 ล ้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วน
้ ปี 2562 โดยมีส ำเหตุหลักจำกกำรชำระเงิน
11.9% ของสิน ทรั พ ย์รวม เพิม
่ ขึน
้ 9.1% จำก 1,890 ล ้ำนบำท ณ สิน
ล่ำช ้ำของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงประเทศ
สภำพคล่อง
้ ไตรมำส 1/2563 บริษัทมีอัตรำส่วนสิน ทรั พ ย์หมุน เวียนต่อหนี้ส น
ิ หมุน เวียน 4.76 เท่ำ ลดลงจำก 5.54 เท่ำ
ณ สิน
เปรียบเทียบกับไตรมำสก่อนหนำ้ ทัง้ นี้แม ้ว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวปรั บตัวลดลง แต่บริษัทยังคงสำมำรถรั กษำอัตรำส่วน
สภำพคล่องให ้อยูใ่ นระดับทีพ
่ อเพียงต่อกำรดำเนินธุรกิจได ้เป็ นอย่ำงดี
สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
ิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิน
้ ไตรมำส 1/2563 ทัง้ สิน
้ 8,446 ล ้ำนบำท ลดลง 1.2% จำก 8,551 ล ้ำนบำท ณ
บริษัทมีสน
้ ปี 2562 เป็ นผลมำจำกค่ำเสือ
่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มต
สิน
ี ัวตน รวมทัง้ จำกกำร
ตัง้ ด ้อยค่ำสินทรัพย์ดำวเทียมและอุปกรณ์ในไตรมำส 4/2562
ิ ธิกำรใช ้ จำนวน 150 ล ้ำนบำท เป็ นผลจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำน
ทัง้ นี้ ในไตรมำส 1/2563 มีกำรบัน ทึก สินทรัพย์สท
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง สั ญ ญำเช่ำ โดยบั น ทึก สิท ธิก ำรใช ้ใน ที่ด ิน อำคำรส ำนั ก งำน และ
ทรำนสพอนเดอร์ทเี่ ช่ำจำกดำวเทียมต่ำงประเทศ
เงินกูย
้ ม
ื และ ส่วนของเจ้ำของ
้ ไตรมำส 1/2563 มีจำนวนทัง้ สิน
้ 4,305 ล ้ำนบำท เพิม
เงินกู ้ยืมสุทธิของบริษัท ณ สิน
่ ขึน
้ 2.4% จำก 4,203 ล ้ำนบำท
้ ปี 2562 จำกกำรอ่อนค่ำลงของสกุลเงินบำทเมือ
ณ สิน
่ เทียบกับเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ
้ ไตรมำส 1/2563 มีจำนวนทัง้ สิน
้ 11,002 ล ้ำนบำท เพิม
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ณ สิน
่ 0.1% จำก 10,995 ล ้ำน
้ ปี 2562 มีสำเหตุหลักจำกกำไรสุทธิ หักลบกับเงินปั นผลจ่ำย
บำท ณ สิน
้ ไตรมำส 1/2563 บริษัทมีอัตรำส่วนเงินกู ้ยืมสุทธิตอ
้ ปี 2562
ณ สิน
่ ส่วนทุน 0.39 เท่ำ ใกล ้เคียงกับ ณ สิน
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งบกระแสเงินสด
้ 423 ล ้ำนบำท เป็ นผลมำจำกกำไรจำก
บริษัทมีเงินสดสุทธิได ้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน ในไตรมำส 1/2563 ทัง้ สิน
กำรดำเนินงำน ปรับปรุงด ้วยผลกระทบจำกกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย
่ น
้ (227) ล ้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นกำร
เงินสดสุทธิได ้มำ (ใช ้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน ในไตรมำส 1/2563 มีจำนวนทัง้ สิน
เพิม
่ ขึน
้ ของเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงิน สดสุทธิได ้มำ (ใช ้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงิน ในไตรมำส 1/2563 จำนวน (280) ล ้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบด ้วย
กำรชำระคืนเงินกู ้ยืมระยะยำวและดอกเบีย
้ จ่ำย
้ ไตรมำส
บริษัทมีเงิน สดและรำยกำรเทียบเท่ำ เงิน สด รวมทัง้ มีเงิน ลงทุน ชั่วครำวหรือสิน ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิน ณ สิน
้ 5,896 ล ้ำนบำท
1/2563 ทัง้ สิน

ในเอกสำรชุดนี้ อำจจะมีข ้อมูลบำงส่วนที่ เกี่ยวกั บกำรประมำณกำรถึงเหตุกำรณ์ที่ เกิดขึน
้ ในอนำคต (ไม่ว ่ำจะเป็ นกำรประมำณกำรทำงด ้ำนกำรเงินหรือกำรประมำณกำร
่ ว่ำ” เป็ นต ้น
ทำงด ้ำนธุรกิจในส่วนอืน
่ ๆ) ตัวอย่ำงของคำที่ใช ้ในกำรประมำณกำรถึงเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึน
้ ในอนำคต เช่น “อำจจะ”, “จะ”, “คำดว่ำ”, “ประมำณ”, “เชือ
แม ้ว่ำประมำณกำรดั งกล่ำวจะประเมินขึน
้ โดยอำศั ยข ้อมูลที่ มอ
ี ยู่ ในปั จจุบันเป็ นพื้นฐำน บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับประกันหรือยืนยั นได ้ว่ำ กำรประมำณกำรดั งกล่ำวจะเกิดขึน
้
ตรงตำมที่บริษัทฯ คำดกำรณ์ไว ้ในอนำคต ดังนั น
้ ผู ้ใช ้ข ้อมูลดังกล่ำวจึงควรระมัดระวังในกำรใช ้ข ้อมูลประมำณกำรข ้ำงต ้น
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