คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร: THCOM

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำรสำหรับผลประกอบกำรของไตรมำส 1 ปี 2565
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
1. ภำพรวม
ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท
ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (บริษัท) มีกาไรสุทธิสาหรับการดาเนินงานจากธุรกิจหลัก (ไม่รวม
ผลกระทบจากอัต ราแลกเปลี่ยนและส่วนแบ่งก าไรจากเงิ น ลงทุนจากการร่วมค้า ) อยู่ที่ 148 ล้านบาท เพิ่ ม ขึน้ อย่า งมี
นัยสาคัญจากผลกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกิจหลัก ในไตรมาส 1/2564 จานวน (24) ล้านบาท เนื่องจากการสิน้ สุดลงของ
สัมปทานดาวเทียมและบริษัทได้สง่ มอบการครอบครองดาวเทียมและทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานให้แก่กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) เรียบร้อยแล้ว ทาให้ตน้ ทุนค่าเสือ่ มราคาและต้นทุนค่าสัมปทานลดลง แม้วา่ รายได้จากการ
ขายและบริการในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 ปรับตัวลดลง แต่บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย รวมทัง้ บริหารการเก็บหนีล้ กู ค้า
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทรักษาความสามารถในการทากาไรจากธุรกิจหลักได้เป็ นอย่างดี
บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 1/2565 รวมจานวน 691 ล้านบาท ลดลง 12.4% จาก 788 ล้าน
บาทในไตรมาส 1/2564 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2564 ลดลง 13.0% จาก 794 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการ
ใช้งานที่ลดลงของลูกค้า บรอดคาสต์ในประเทศ ในขณะที่รายได้จากการให้บริการด้านบรอดแบนด์ลดลงจากไตรมาส
1/2564 เนื่องมาจากการใช้งานลดลงของลูกค้าต่างประเทศ แต่ยงั สามารถรักษารายได้อยู่ในระดับคงที่เมื่อเปรียบเทียบ
ไตรมาส 4/2564
โดยบริษัทมีผลกาไรสุทธิในไตรมาส 1/2565 จานวน 51 ล้านบาท ลดลง 54.6% จากไตรมาส 1/2564 จานวน 111 ล้านบาท
เป็ นผลมาจากส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ลดลง แต่ปรับปรุงดีขนึ ้ จากไตร
มาส 4/2564 จานวน (72) ล้านบาท เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทัง้ ด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ การชาระหนีค้ ืนของลูกหนีค้ า้ งนานจากต่างประเทศ และผลขาดทุนจากส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วม
ค้าและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นปรับตัวดีขนึ ้
ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาผลกาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับการดาเนินงานปกติในธุรกิจหลัก โดยไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
และส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนจากการร่วมค้า สาหรับ ไตรมาส 1/2565 มี จานวน 148 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้ จากไตรมาส
1/2564 ซึง่ มีจานวน (24) ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากต้นทุนการบริการดาวเทียมลดลงจากต้นทุนของค่าเสื่อมราคาของ
ดาวเที ย มและต้น ทุน ผลประโยชน์ต อบแทนแก่ MDE หลัง จากการสิน้ สุด ของสัญ ญาด าเนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่อ สาร
ภายในประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2564 กาไรสุทธิ จากการดาเนินงานปกติ ในธุรกิจหลัก ลดลงเล็กน้อยจาก
168 ล้านบาท เป็ นผลมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง
2. ภำพรวมธุรกิจ
ธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ในไตรมาส 1/2565 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจกับ หลายหน่วยงานทัง้ ใน
ประเทศและนอกประเทศ เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของไทยคม ที่ม่งุ เน้นการพัฒนาและ
ขยายบริการร่วมกับพันธมิตร เพื่อช่วยเสริมศักยภาพและการบริการของไทยคมให้เพิ่มมากขึน้
(1) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท โกลบอลสตาร์ (Globalstar) ผูใ้ ห้บริการระดับโลกด้านสื่อสารผ่านดาวเทียม
และโซลูช่ นั IoT (Internet of Things) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ไทยคมและโกลบอลสตาร์ จะร่วมกันพัฒนาและ
บริหารจัดการสถานีภาคพืน้ ดินไทยคม ซึง่ ตัง้ อยู่ในจังหวัด ปทุมธานี เพื่อเป็ นโครงข่ายในการให้บริการสื่อสารผ่าน
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ดาวเทียมในภูมิภาค จากกลุ่มดาวเทียมวงโคจรระดับต่ า หรือ LEO (Low Earth Orbit Satellite) ของโกลบอล
สตาร์ เพื่อใช้ความรู แ้ ละความเชี่ยวชาญ ร่วมกันพัฒนาโซลูช่ นั และบริการ ที่ม่งุ เน้นและส่งเสริมการจัดการด้าน
ความปลอดภัยสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมทางทะเลในภูมิภาค
(2) ประกาศความร่วมมือ กับอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือ อะเมซอน
ยกระดับการออกอากาศทีวีดาวเทียมบนระบบคลาวด์เป็ นครัง้ แรกของไทยคม เพื่อรองรับการใช้งานในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ พร้อมรองรับการขยายธุรกิจใหม่สแู่ พลตฟอร์ม Earth Observation เพื่อสารวจ วิเคราะห์
และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพยากรและสภาพแวดล้อมโลก เสริมศักยภาพและบริการแก่ลกู ค้าไทย
คมในการผลิตและจัดส่งข้อมูลดิจิทลั ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึน้ สร้างประโยชน์ให้แก่ลกู ค้าทัง้ ในประเทศและ
ทั่วโลก
(3) ลงนามบัน ทึ ก ความเข้า ใจ (MOU) ร่วมกับ สมาคมประกัน วิน าศภัย ไทย (สมาคม) ในการน าเทคโนโลยี ด ้า น
ดาวเทียมมาใช้ในการประกันภัยพืชผล โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจระยะไกล (Remote Sensing Satellite)
มาวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้างข้อมูลให้สมาคม นาไปใช้วางแผน
บริหารจัดการโครงการประกันภัยพืชผลได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิ ภาพมากขึน้ เพื่อพัฒ นา
ประเทศด้วยโดยตัง้ เป้าใช้ขอ้ มูลจากระบบดาวเทียมสารวจในการพัฒนาโครงการประกันภัยพืชผล เพื่อยกระดับ
พัฒนาศักยภาพด้านการประกันภัย ตลอดจนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย
ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 ดาวเทียมที่บริษัทให้บริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 7
และไทยคม 8 โดยอัตราการใช้บริการของลูกค้า ของทัง้ สองดวง ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 มีอตั ราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อ
เทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยูท่ ี่ระดับ 54 % ลดลงจาก 57% ณ สิน้ ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการใช้งานลดลงของลูกค้าบรอดคาสต์ในประเทศ
ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
รายได้จากธุรกิ จการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ เป็ นรายได้จาก ไทยเอไอ ในการจัดจาหน่ายอุปกรณ์ชุดรับสัญ ญาณ
ดาวเทียม (set-top-box) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ ให้บริการจาหน่ายและให้เช่าแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์ม
สาหรับช่อง IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV
ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ
ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (แอลทีซี) และ บริษัท ทีพลัสดิจิทลั จากัด (ทีพลัส) มีจานวน
ผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบรวมทัง้ สิน้ 2.02 ล้านราย โดยมีระดับจานวนผูใ้ ช้บริการเพิ่มขึน้ จาก 2.01 ล้านราย ณ
สิน้ ปี 2564
3. ผลกำรดำเนินงำน
สรุ ปข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1)

ไตรมาส
1/2565
691
(349)
(201)

จานวน
ไตรมาส
4/2564
794
(394)
(232)

ไตรมาส
1/2564
788
(649)
(205)

เปลี่ยนแปลง
QoQ
YoY
(%)
(%)
-13.0%
-12.4%
-11.4%
-46.2%
-13.3%
-1.9%
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หน่วย: ล้านบาท
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานปกติ
รายได้อ่ืน
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา (2)
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการ
ด้อยค่า) ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 (3)
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
รายการพิเศษสาหรับงวด (4)
กาไรจากการดาเนินงานปกติ
ก าไรจากการด าเนิ น งานปกติ ไม่ ร วมส่ ว นแบ่ งก าไร
(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(1)
(2)
(3)
(4)

เปลี่ยนแปลง
QoQ
YoY
(%)
(%)
-16.3%
n.a.
-20.1%
-89.5%
38.9%
n.a.
6.4%
-13.0%

ไตรมาส
1/2565
140
6
(23)
123

จานวน
ไตรมาส
4/2564
167
7
(59)
115

ไตรมาส
1/2564
(66)
56
151
141

347

356

272

-2.7%

27.5%

28
(28)

30
(29)

30
(41)

-7.1%
-4.4%

-8.1%
-31.4%

63

42

1

50.0%

7349.9%

(74)
112
(61)
51
0.05
(23)
74

(180)
(22)
(50)
(72)
(0.07)
(59)
(12)

(16)
116
(5)
111
0.10
151
(40)

59.0%
n.a.
22.4%
n.a.
n.a.
-61.1%
n.a.

-571.6%
-3.6%
1255.1%
-54.6%
-54.6%
n.a.
n.a.

148

168

(24)

-12.0%

n.a.

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่รวมรายได้อื่น กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน การด้อยค่าและตัดจาหน่าย
การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในไตรมาส 1/2565 เกิดจากการชาระหนีค้ ืนจากลูกหนีค้ า้ งนานจากต่างประเทศ
รายการพิเศษสาหรับงวด ได้แก่ กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการรวมในไตรมาส 1/2565 มีจานวนทัง้ สิน้ 691 ล้านบาท ลดลง 12.4% จาก 788 ล้าน
บาทในไตรมาส 1/2564 เมื่อเปรียบเทียบในไตรมาส 4/2564 รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องลดลง
คิดเป็ น 13.0% จาก 794 ล้านบาท โดยเป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ของธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่
เกี่ยวเนื่อง
รายได้จากการขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้านบาท
ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อินเทอร์เน็ตและสือ่
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน

ไตรมาส
1/2565
690
7
(6)

ไตรมาส
4/2564
792
8
(6)

ไตรมาส
1/2564
786
8
(6)

QoQ
(%)
-12.9%
-2.4%
1.5%

YoY
(%)
-12.2%
-6.9%
10.6%
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รายได้จากการขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้านบาท
รวม

ไตรมาส
1/2565
691

ไตรมาส
4/2564
794

ไตรมาส
1/2564
788

QoQ
(%)
-13.0%

YoY
(%)
-12.4%

หลังจากการสิน้ สุดของสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ (สัญญาสัมปทาน) รายได้จากธุรกิจให้บริการ
ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการของดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ซึ่ง
เป็ นดาวเทียมที่บริษัทให้บริการภายใต้ใบอนุญ าตประกอบกิ จการโทรคมนาคม และรายได้จากการให้บริการแบนด์วิธ
(ช่องสัญญาณดาวเทียม) ที่บริษัทซื อ้ จากผูใ้ ห้บริการดาวเทียมรายอื่น เช่น แบนด์วิธ บางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และ
ดาวเทียมไทยคม 6 จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) รวมไปถึงการซือ้ แบนด์วิธจากผูใ้ ห้บริการต่างประเทศ
โดยบริษัทยังคงให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทัง้ การให้บริการด้านบรอดคาสต์และบรอดแบนด์
ทัง้ นี ้ รายได้จากธุรกิจให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 1/2565 อยูท่ ี่ระดับ 690 ล้านบาท ลดลง 12.2%
จาก 786 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 และลดลง 12.9% จาก 792 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2564 โดยสาเหตุ
หลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการด้านบรอดคาสต์ เนื่องมาจากการใช้งานลดลงของลูกค้าบรอดคาสต์ใน
ประเทศ ในขณะที่รายได้จากการให้บริการด้านบรอดแบนด์ลดลงจากไตรมาส 1/2564 เนื่องมาจากการใช้งานลดลงของ
ลูกค้าต่างประเทศ แต่ยงั สามารถรักษารายได้อยูใ่ นระดับคงที่เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2564
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสาหรับไตรมาส 1/2565 มีจานวน 7 ล้านบาท ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับ 8 ล้าน
บาทในไตรมาส 1/2564 ซึ่งเป็ นผลมาจากการลดลงจากรายได้จากการให้บริการให้คาปรึก ษาและติดตัง้ ระบบสาหรับ
เครือ ข่ายบรอดแบนด์แ ละที วีภายในอาคาร (System Integration) ในขณะที่ รายได้จ ากการให้บ ริก ารเช่าแพลตฟอร์ม
eSport เพิ่มขึน้
ต้ นทุนขำยและกำรให้ บริกำร
บริษัทมีตน้ ทุนขายและการให้บริการในไตรมาส 1/2565 ทัง้ สิน้ 349 ล้านบาท ลดลง 46.2% จาก 649 ล้านบาท ในไตรมาส
1/2564 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ ต้นทุนผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MDE และต้นทุนของค่าเสือ่ มราคาหลังจากการ
สิน้ สุด ของสัญ ญาด าเนิน กิ จ การดาวเที ยมสื่อสารภายในประเทศ โดยเมื่ อเปรีย บเที ยบกับ ไตรมาส 4/2564 ต้น ทุน การ
ให้บริการดาวเทียมและบริการลดลง 11.4% จาก 394 ล้านบาทสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
ต้นทุนขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้านบาท
บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง
บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน
รวม

ไตรมาส
1/2565
351
4
(6)
349

ไตรมาส
4/2564
397
4
(6)
394

ไตรมาส
1/2564
649
5
(6)
649

QoQ
(%)
-11.4%
-8.8%
3.4%
-11.4%

YoY
(%)
-45.9%
-34.6%
14.1%
-46.2%

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 1/2565 มีจานวนทัง้ สิน้ 351 ล้านบาท ลดลง 45.9% จาก
649 ล้านบาทในไตรมาส 1/2564 สาเหตุหลักจากการลดลงต้นทุนของค่าเสื่อมราคาของดาวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6
และต้นทุนผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MDE หลังสิน้ สุดสัมปทาน เนื่องจากบริษัทได้ส่งมอบการครอบครองดาวเทียมและ
ทรัพย์สินทัง้ หมดคืนให้แก่ MDE ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2564 ต้นทุน
การให้บริการดาวเทียมและบริการที่ เกี่ ยวเนื่องลดลง 11.4% จาก 397 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง เนื่องจาก
บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนให้ลดลงเป็ นสัดส่วนให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง เพื่อรักษาความสามารถในการทากาไรของ
บริษัทให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับช่วงที่ผา่ นมา
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ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่
ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสาหรับไตรมาส 1/2565 มีจานวนทัง้ สิน้ 4 ล้านบาท และลดลง 8.8% จาก 5 ล้าน
บาท จากไตรมาส 1/2564 เป็ นผลมาจากการลดลงของต้นทุนการให้บริการให้คาปรึกษาและติดตัง้ ระบบสาหรับเครือข่าย
บรอดแบนด์และทีวีภายในอาคาร (System Integration)
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ในไตรมาส 1/2565 รวมทัง้ สิน้ 201 ล้าน
บาท ลดลง 1.9% จาก 205 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 และ ลดลง 13.3% จาก 232 ล้านบาทในไตรมาส 4/2564 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางกฏหมาย และการลดลงของค่าใช้จ่ายขายและบริหารทั่วไปสอดคล้องกับ
รายได้จากการขายและบริการที่ลดลง
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ในไตรมาส 1/2565 บริษั ทมี ตน้ ทุนทางการเงิ น ทัง้ สิน้ 28 ล้านบาท ลดลง 31.4% จาก 41 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564
เนื่องจากการชาระคืนหุน้ กูใ้ นช่วงไตรมาสที่ 4/2564 จานวน 2,275 ล้านบาท โดยต้นทุนทางการเงินของบริษัทในไตรมาสที่
1/2565 อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาส 4/2564
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า มีจานวน (74) ล้านบาทในไตรมาส 1/2565 ลดลงจากส่วนแบ่งกาไร
(ขาดทุน) (16) ล้านบาทในไตรมาส 1/2564 โดยส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ดังกล่าวประกอบด้วย ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในการร่วมค้าจากธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาว ส่วนแบ่งผลกาไร(ขาดทุน)จากบริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี
จากัด และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จากัด จานวน (73) ล้านบาท (1) ล้านบาท และ (0.1) ล้านบาท ตามลาดับ โดยสาเหตุ
หลักที่สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจากธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาวลดลง เนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินดอล
ล่าร์สหรัฐฯเมื่อเทียบกับเงินกีบลาว ส่งผลต่อการขาดทุนจากการปรับมูลค่าตามผลกระทบอัต ราแลกเปลีย่ นสาหรับเงินปั นผล
ค้างจ่ายและเงินกูย้ ืมสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ของแอลทีซี
ทัง้ นีเ้ มื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ปรับตัวดีขึน้ จาก (180) ล้านบาท
เนื่องจากแนวโน้มการแข็งค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐฯเมื่อเทียบกับเงินกีบลาวปรับตัวดีขนึ ้
กำไรสุทธิ
บริษัทมีผลกาไรสุทธิ ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 เป็ นจานวน 51 ล้านบาท ลดลงจาก 111 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของผลจากส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนจากการร่วมค้า จากธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาว ประกอบกับ
ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง แต่ปรับตัวดีขนึ ้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2564 จากผลขาดทุนสุทธิจานวน (72)
ล้านบาท เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทัง้ ด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ การ
ชาระหนีค้ ืนของลูกหนีค้ า้ งนานจากลูกค้าต่างประเทศ และผลขาดทุนจากส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมค้าและผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นปรับตัวดีขนึ ้
เมื่อพิจารณาผลกาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับการดาเนินงานปกติ ในธุรกิจหลัก โดยไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นและ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนจากการร่วมค้า สาหรับไตรมาส 1/2565 มีจานวน 148 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากไตรมาส 1/2564 ซึ่ง
มีจานวน (24) ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนการบริการดาวเทียมลดลงจากต้นทุนของค่าเสื่อมราคาของดาวเทียมและต้นทุน
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากการสิน้ สุดของสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม
สือ่ สารภายในประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2564 ผลกาไรสุทธิในธุรกิจหลัก ลดลงจาก 168 ล้านบาท เป็ นผลมา
จากรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง
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4. ฐานะทางการเงิน
ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 บริษั ท มี สิน ทรัพ ย์รวม 15,021 ล้านบาท ลดลง 2.1% จาก 15,340 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2564 มี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น จากการเก็บหนีค้ า้ งนานได้จากลูกค้าต่างประเทศ
ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์
สินทรัพย์
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้*

31 มีนาคม 2565
จานวน
ร้อยละของ
(ล้านบาท) สินทรัพย์รวม
8,090
53.9%
2,709
18.0%
1,386
9.2%

31 ธันวาคม 2564
จานวน
ร้อยละของ
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
8,050
52.5%
2,778
18.1%
1,434
9.4%

*สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย สิทธิการใช้ชอ่ งสัญญาณดาวเทียม ที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 บริษัทมียอดลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นเป็ นจานวน 1,383 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 9.2%
ของสินทรัพย์รวม ลดลง 33.2% จาก 2,071 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2564 สาเหตุหลักจากการเก็บ หนีค้ า้ งชาระได้จากลูกค้า
ต่างประเทศ
สภาพคล่อง
ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 บริษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ หนีส้ ินหมุนเวียน 4.62 ลดลงจาก 5.66 เท่า ณ สิน้ ปี 2564
เนื่องจากเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ จากการประกาศจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหุน้ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 บริษัทมีสนิ ทรัพย์สิทธิการใช้ จานวน 1,386 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 9.2% ของสินทรัพย์รวม ลดลง
จาก 1,434 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ของข้อตกลงเพื่อซือ้ แบนด์วิธ
บางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 ภายหลังจากการสิน้ สุดของสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ
เงินกูย้ ืมและส่วนของเจ้าของ
เงินกูย้ ืมสุทธิของบริษัท ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 มีจานวนทัง้ สิน้ 1,050 ล้านบาท ลดลง 17.1% จาก 1,266 ล้านบาท ณ สิน้ ปี
2564 มีสาเหตุหลักการชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวสาหรับโครงการดาวเทียมตามกาหนด
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 มีจานวนทัง้ สิน้ 10,808 ล้านบาท ลดลง 2.9% จาก 11,129 ล้านบาท ณ
สิน้ ปี 2564 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของกาไรสะสมหักลบกับเงินปั นผลจ่าย
บริษัทมีอตั ราส่วนเงินกูย้ มื สุทธิตอ่ ส่วนทุน 0.10 เท่า ลดลงจาก 0.11 เท่า ณ สิน้ ปี 2564
งบกระแสเงินสด
บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานในไตรมาส 1/2565 จานวน 987 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 144.4% เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 1/2564 จานวน 404 ล้านบาท เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ประกอบกับการเก็บหนีค้ า้ งชาระ
ได้จากลูกหนีต้ า่ งประเทศ
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร: THCOM
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุนในไตรมาส 1/2565 มีจานวน 868 ล้านบาท จากการแปลงสินทรัพย์ทางการเงิน
ในตราสารหนีเ้ ป็ นเงินสด
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาส 1/2565 มีจานวน (348) ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการชาระ
คืนเงินกูย้ ืมระยะยาว และการชาระคืนดอกเบีย้ เงินกู้
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมกับเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิน้ ไตรมาส 1/2565 ทัง้ สิน้ 5,553 ล้านบาท

ในเอกสารชุดนีอ้ าจจะมีขอ้ มูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็ นการประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการทางด้าน
ธุรกิ จในส่วนอื่ นๆ) ตัวอย่างของคาที่ ใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื่ อว่า” เป็ นต้น แม้ว่า
ประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึน้ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั เป็ นพืน้ ฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้วา่ การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้ ตรงตามที่
บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนัน้ ผูใ้ ช้ขอ้ มูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูลประมาณการข้างต้น
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