ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2562
นนทบุ รี, 8 พ.ค. 2562 - บริษ ท
ั ไทยคม จ าก ด
ั (มหาชน) (“THCOM”) ผู ใ้ ห้บ ริก ารดาวเทีย มไทย
รายงานผลประกอบการประจาไตรมาส 1/2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
บริษัทมีรายได ้จากการขายและบริการลดลงเมือ
่ เทียบกับไตรมาสทีผ
่ ่านมา รวมทัง้ ไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น
หน ้า แต่มก
ี ารบริหารค่าใช ้จ่ายทีด
่ ี ทาให ้กาไรจากการดาเนินงานปกติปรับตัวดีขน
ึ้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผล
ขาดทุนสุทธิเนือ
่ งจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ในไตรมาสนี้
้ 1,303 ล ้านบาท ลดลง 13.5%
บริษัทมีรายได ้จากการขายและการให ้บริการในไตรมาสที่ 1/2562 รวมทัง้ สิน
เมือ
่ เทียบกับไตรมาสที่ 4/2561 และลดลง 13.4% เมือ
่ เทียบกับไตรมาสที่ 1/2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ลดลงของรายได ้จากการให ้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปจากการปรับราคาให ้แก่ลูกค ้ารายใหญ่ สาหรับการต่อ
สัญญาระยะยาว ในขณะทีร่ ายได ้จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ยังคงปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ต่อเนือ
่ ง
อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาระดับกาไรจากการดาเนินงานปกติ (EBIT) ได ้ที่ 96 ล ้านบาท ปรับตัวดีขน
ึ้
อย่า งมากจากไตรมาสที่ 4/2561 ที่ม ีผ ลขาดทุน จากการด าเนิน งานปกติ (126) ล ้านบาท และ ไตรมาสที่
1/2561 ทีม
่ ผ
ี ลขาดทุนจากการดาเนินงานปกติ (20) ล ้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบีย
้ จ่าย
่ มราคา (EBITDA) อยู่ท ี่ 559 ล ้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย
ภาษี และค่าเสือ
้ จ่าย ภาษี และค่า
่ มราคา (EBITDA Margin) ทีร่ ะดับ 43% ปรับตัวเพิม
เสือ
่ ขึน
้ จากระดับ 24% ในไตรมาส 4/2561 และ 31% ใน
ไตรมาส 1/2561 เนือ
่ งมาจากบริษัทสามารถบริหารค่าใช ้จ่ายได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั ง้ นี้ บริษั ทมีผ ลขาดทุ น สุ ท ธิใ นไตรมาสที่ 1/2562 เป็ นจ านวน (33) ล า้ นบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการตั ด
จาหน่ายสินทรัพย์เป็ นจานวน (34) ล ้านบาท รวมทัง้ ผลขาดทุนจากส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค ้า
เป็ นจานวน (5) ล ้านบาท
บริษัทยังคงมุ่งมั่นทีจ
่ ะให ้บริการด ้านดาวเทียมทีด
่ เี ยีย
่ มอย่างต่อเนื่องแก่พันธมิตรและลูกค ้าในภูมภ
ิ าคเอเชีย
แปซิฟิก พร ้อมกันนี้ ยังให ้ความสาคัญกับการปรับโครงสร ้างการจัดการ รวมถึง การควบคุมค่าใช ้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และด ้วยการจัดการดังกล่าว สามารถช่วยชดเชยรายได ้ทีล
่ ดลงจากบริการดาวเทียมได ้ในระดับ
หนึง่ ซึง่ ได ้เริม
่ เห็นผลลัพธ์ของกาไรจากการดาเนินงานทีด
่ ข
ี น
ึ้ แล ้วในไตรมาสทีผ
่ า่ นมา
นายอน ันต์ แก้วร่วมวงศ ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า “ในช่วงทีผ
่ ่านมา บริษัทได ้มี

การปรับโครงสร ้างองค์กร และให ้ความสาคัญกับการบริหารและควบคุมค่าใช ้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี
2562 นี้บ ริษัท ยังคงเดินหนา้ ตามแผนกลยุทธ์ของปี 2562 ที่ได ้ก าหนดธุรกิจออกเป็ น 3 ทิศ ทาง ได ้แก่ (1)
ด ้านธุรกิจดาวเทียมด ้วยการแสวงหารูปแบบการลงทุนดาวเทียมด ้วยเทคโนโลยีทท
ี่ ัน สมัยร่วมกับพันธมิตรใน
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ต่างประเทศ รวมทัง้ ยินดีทจ
ี่ ะเปิ ดกว ้างในการทางานเพือ
่ ให ้เกิดความร่วมมือสูงสุดระหว่างภาครัฐและเอกชน
(public-private partnership – PPP) (2) ด ้านธุรกิจที่เกีย
่ วเนื่อ งกับดาวเทียม โดยใช ้จุดแข็ งด ้านการตลาด
่ สารมาพัฒนาเป็ นธุรกิจ และ
และวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจใหม่ทเี่ กีย
่ วข ้องกับบริการดาวเทียมและการสือ
บริการ (3) ด ้านธุรกิจใหม่ โดยมุง่ ไปทีธ่ รุ กิจด ้านเทคโนโลยีและดิจต
ิ อล เพือ
่ ลดการพึง่ พารายได ้จากดาวเทียม
เพียงอย่างเดียว”
่ ั ส ์ จาก ัด (แอลทีซ)ี ในประเทศลาว มีจานวน
ในส่วนของกลุม
่ บริษัทในเครือ บริษ ัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชน
้ 1.48 ล ้านราย และยังคงมีสว่ นแบ่งใน
ผู ้ใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ (ไม่นับรวม fixed line) ในระบบรวมทัง้ สิน
ตลาดโทรศัพท์เคลือ
่ นทีเ่ ป็ นอันดับหนึง่ คิดเป็ นประมาณ 56% ของตลาดรวม
###
เกีย
่ วก ับไทยคม
่ สารโดยเน ้นสร ้างการเข ้าถึงและการใช ้ประโยชน์จาก
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ผู ้ให ้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให ้บริการด ้านการสือ
โครงข่ายดาวเทียมทัง้ บรอดคาสต์และบรอดแบนด์ ด ้วยนวัตกรรมทีล
่ ้าหน ้า ความเป็ นมืออาชีพของทีมงาน บริการทีห
่ ลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยี
้ จานวน 8 ดวง โดยมีดาวเทียมที่
ทีแ
่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องทุกฝ่ าย จนถึงปั จจุบัน บริษัทได ้จัดส่งดาวเทียมขึน
้ สูว่ งโคจรแล ้วทัง้ สิน
ยังคงให ้บริการอยูจ
่ านวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดคือ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึง่ เป็ นดาวเทียมบรอดคาสต์ ให ้บริการถ่ายทอด
สัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ เอเชียใต ้ และแอฟริกา อยู่ในตาแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5
่ สารบรอดแบนด์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึง่ เป็ นดาวเทียมบ
องศาตะวันออก โดยมีจานหันเข ้ารับสัญญาณจานวนมาก นอกจากนี้ สาหรับการสือ
่ สารด ้วยปริม าณช่อ งสัญ ญาณทีเ่ พิม
รอดแบนด์ดวงแรกของโลก ได ้สนั บสนุน โครงข่ายการสือ
่ ขึน
้ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริก ารทีค
่ รอบคลุม รวมถึง นวัตกรรมที่ม ี
ศัก ยภาพทางธุร กิจและเทคโนโลยีดาวเทีย มทีโ่ ดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ด ้วยแนวคิด “Connectivity for Sustainability” ไทยคมได ้
่ สารใน
ให ้บริการทัง้ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และตอบไลฟ์ สไตล์ผู ้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากความรับผิดชอบในการให ้บริการติดต่อสือ
่ มต่อการสือ
่ สารได ้อย่างไร ้รอยต่อ เช่นการสือ
่ สารในภาวะภัยพิบต
ภาวะปกติแล ้ว ไทยคมยังมีจด
ุ แข็งในการเชือ
ั ห
ิ รือในพืน
้ ทีเ่ ข ้าถึงได ้ยาก และทัง้ หมดนัน
้
่ ารพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้ าหมายการก ้าวสูค
่ วามเป็ นผู ้นาในธุรกิจดาวเทียมแห่ง
ถือเป็ นความมุง่ มั่นของไทยคม ในการสร ้างโอกาส สร ้างอนาคต สูก
เอเชีย ทีย
่ ังคงความเป็ นพลเมืองดีของสังคมไทยต่อไป
่ “THCOM”
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต ้ชือ
คาจาก ัดสิทธิค
์ วามร ับผิดชอบ
ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข ้อมูลบางส่วนทีเ่ กีย
่ วกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ท เี่ กิดขึน
้ ในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็ นการประมาณการทางด ้านการเงินหรือการ
ประมาณการทางด ้านธุรกิจในส่วนอืน
่ ๆ) ตัวอย่างของคาทีใ่ ช ้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ท อ
ี่ าจจะเกิดขึน
้ ในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”,
่ ว่า” เป็ นต ้น แม ้ว่าประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึน
“ประมาณ”, “เชือ
้ โดยอาศัยข ้อมูลทีม
่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบันเป็ นพืน
้ ฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยัน
ได ้ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน
้ ตรงตามทีบ
่ ริษัทฯ คาดการณ์ไว ้ในอนาคต ดังนัน
้ ผู ้ใช ้ข ้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช ้ข ้อมูลประมาณการ
ข ้างต ้น
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