
ECF กางแผนธุรกิจปี63 โฟกัสธุรกิจเฟอรนิ์เจอร ์
ต้ังเป้ารายได้โต 10-15% ปรบัแผนงานต้ังเป้า

เพิ่มอัตราก�าไรสุทธิไม่น้อยกว่า 4-5 %

จากกรณีนายสิรวิชญ์ กลับดี  Head of Investor Relations บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) DTAC เปิดเผยว่า  ท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2563 มีมติเรื่องดังต่อไปน้ี 1. รับทราบการลาออกของนางอเล็กซานดรา ไรช์จากการเป็นประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี1 กุมภาพันธ์ 2563 2. แต่งต้ังนายชารัด เมห์โรทรา (Mr. Sharad Mehrotra) ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารแทนนางอเล็กซานดรา ไรช์ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์  กรรมการผู้ จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

จ�ากัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจ�าหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

เฟอรนิ์เจอรไ์ม้ยางพารา จ�าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวม

ธุรกิจในปีนี้ว่า บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และ

ธุรกิจพลังงาน โดยต้ังเป้ารายได้รวมเติบโตไม่ต�ากว่า 10-15 % ปรบัแผนงานต้ัง

เป้าเพิ่มอัตราก�าไรสุทธิไม่น้อยกว่า 4-5 % 

ECF ตั้งเป้าปีนี้รายได้โต 10-15%
เพ่ิมอัตราก�าไรสุทธิไม่น้อยกว่า4-5%
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ส่งผลบวกต่อ ADVANC-TRUE
กูรูมอง DTAC เปลี่ยนหัวเรือใหญ่

กูรูมอง DTAC เปลี่ยนหัวเรอืใหญ่  จาก อเล็กซานดรา ไรช์ เป็น ชารดั เมห์โรทรา 
มผีลต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งผลบวกต่อ ADVANC-TRUE โนมูระ พัฒนสิน แนะน�า "รอซื้อเมื่ออ่อนตัว"

อเล็กซานดรา ไรช์ ชารัด เมห์โรทรา

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ 
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท อสีต์โคสท์เฟอรนิ์เทค 

จ�ากัด (มหาชน) (ECF)

นายสลิล จารุจินดา  หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล  บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) THCOM เปิดเผยว่า  การท่ีบริษัทฯ ได้เคยแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 เก่ียวกับเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 นั้น บัดนี้ บริษัทใคร่ขอรายงานความ

คืบหน้าดังนี้ ข้อ 1. บริษัท ร่วมกับผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผู้เชี่ยวชาญ ได้พยายามกู้คืนระบบท่ีชัดข้องดังกล่าว มาแล้ว 3 ครั้ง ต้ังแต่วันท่ีเกิดเหตุจนถึงบัดนี้ 

ซึ่งผลการกู้คืนระบบยังไม่ประสบความสําเร็จ ข้อ 2. บริษัท พร้อมท้ังผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผู้เชี่ยวชาญจะพยายามกู้คืนระบบดังกล่าวโดยวิธีการ ต่างๆ 

ต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยหลังจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการ

THCOM ประเมินผลกระทบจากดาวเทียมไทยคม 5ขัดข้องทางเทคนิค อาจท�าให้รายได้ลดลง 200ลบ. ต่อปี 
เหตุมีลูกค้าจ�านวนหน่ึงที่ไม่สามารถท�าการโอนย้ายได้ เช่น ลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้ารายย่อยบางราย 

อ่านต่อหน้า 6

THCOM เผยกูรูหมดปัญญากู้ไทยคม 5
หยุดให้บริการในอนาคต - รายได้หาย 200 ลบ./ปี
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 กูรูมอง DTAC เปลี่ยนหัวเรือใหญ่ 
จาก อเล็กซานดรา ไรช์ เป็น ชารัด 
เมห์โรทรา มีผลต้ังแต่วันท่ี1 กุมภาพันธ์ 2563 ส่ง
ผลบวกต่อ ADVANC-TRUE โนมูระ พัฒนสิน แนะนํา 
"รอซ้ือเมื่ออ่อนตัว" เบ้ืองต้นยังคงราคาเป้าหมายท่ี 
66 บ.ตามแนวโน้มกําไรท่ีจะโตเด่นในช่วงสั้น 4Q19-
1Q20  ฝั่ งเอเซีย พลัส เชียร์ซื้อเอไอเอส-คงคําแนะนํา 
"ถือ" สําหรับ DTAC เป้า59บาท

 จากกรณีนายสิรวิชญ์ กลับดี  Head of Investor 
Relations บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํา
กัด (มหาชน) DTAC เปิดเผยว่า  ท่ีประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2563 มี
มติเร่ืองดังต่อไปนี้

 1. รับทราบการลาออกของนางอเล็กซานดรา 
ไรช์จากการเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีผล
ต้ังแต่วันท่ี1 กุมภาพันธ์ 2563

 2. แต่งต้ังนายชารัด เมห์โรทรา (Mr. Sharad 
Mehrotra) ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
แทนนางอเล็กซานดรา ไรช์ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 บทวิเคราะห์  บล.โนมูระ พัฒนสิน 
ระบุว่า เรามีมุมมองเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
ผู้บริหารของ DTAC ในช่วงท่ีเวลาสําคัญท่ีกําลัง
จะต้องพิจารณายื่นขอเข้าประมูลคล่ืน 5G 
(700/1800/2600/26GHz) ในวันท่ี 4 ก.พ.2020 
ก่อนท่ีจะประมูลในวันท่ี 16 ก.พ.2020 เพราะเรามอง
ว่า i) การเปล่ียนแปลงผู้บริหารของ DTAC เกิดขึ้น
ค่อนข้างบ่อย โดยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา DTAC มีการ
เปล่ียนแปลงผู้บริหารไปแล้ว 5 คน อาจทําให้ความ
เช่ือมั่นของนักลงทุนต่อการบริหารองค์กรช่วงแรก
น้อยลง แม้นโยบายการบริหารระยะยาวไม่มีผล โดย
อิงตามเครือบริษัทแม่อย่าง Telenor group อยู่แล้ว 
อย่างไรก็ตาม เรามองว่าแต่ละรอบการเปล่ียนแปลง
ผู้บริหารท่านใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทําความ
เข้าใจโครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ในไทย , ii) การเปล่ียนแปลงครั้งนี้ค่อนข้างกะทันหัน 
เทียบกับรอบการลาออกของ CEO คนก่อน (คุณลาร์ส 
โอเคะ นอร์ล่ิง) ช่วงก.ย. 2018 ได้มีการแจ้งล่วงหน้า 6 
เดือน ประกอบกับ iii) อยู่ในช่วงการตัดสินใจท่ีสําคัญ
จะเข้าประมูลและแผนการลงทุนคล่ืน 5G ในช่วงต้น
เดือนหน้า

 ประสบการณ์ผู้บริหารท่านใหม่ : คุณชารัดร่วม

งานกับเทเลนอร์ต้ังแต่ปี 2008 โดยรับตําแหน่งสําคัญ
ในระดับบริหารในหลายประเทศท่ัวเอเชีย ซึ่งรวมถึง
การดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของเท
เลนอร์อินเดีย และตําแหน่งปัจจุบัน เป็นประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร ของเทเลนอร์เมียนมาร์ นอกจากนี้ นาย
ชารัดยังเคยดูแลสายงานด้านการกระจายสินค้าใน
ตลาดท่ัวเอเชียและพํานักอยู่ในประเทศไทย ก่อนท่ี
นายชารัดจะมาร่วมงานกับเทเลนอร์ นายชารัดเคย
ดํารงตําแหน่งสําคัญในบริษัทอีริคสัน แอร์เซล บีพี
แอลเทเลคอมในอินเดียอีกด้วย

 แนะนํา "รอซื้อเมื่ออ่อนตัว" เบื้องต้นยังคงราคา
เป้าหมายท่ี 66 บ.ตามแนวโน้มกําไรท่ีจะโตเด่นในช่วง
สั้น 4Q19-1Q20 เพราะฐานต�าและรายได้ให้บริการ
ท่ีจะกลับมาโต y-y อย่างไรก็ตาม เราคาดราคาหุ้น
วันนี้มีโอกาสตอบรับเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลงผู้
บริหารกะทันหันของ DTAC ท้ังนี้ หากเทียบเคียงกับ
การเปล่ียนแปลงในรอบก่อนๆจะมีผลราคาหุ้นช่วง 
6 เดือนจะมีผลให้ราคาหุ้นเทียบ PBV ลงจากก่อน
ประกาศราว -0.5SD ท้ังนี้ ณ ปัจจุบัน DTAC ซื้อขาย
บน PBV อยู่ท่ี 5 เท่าเทียบเท่าค่าเฉล่ีย PBV +0.25SD 
ดังนั้น เราประเมินหุ้นมีโอกาสแกว่งลงมาอยู่ในบริเวณ 
43-50 บ.
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 บทวิเคราะห์ บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย 
พลัส ระบุว่า  วานนี้ DTAC แจ้งตลาดเรื่องรับ

ทราบการลาออกของคุณอเล็กซานดรา ไรซ์ จาก

การเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท โดยมีผล

ต้ังแต่วันท่ี  1 ก.พ. 63 โดยการลาออกดังกล่าวอยู่

ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีเหตุปมความขัดแย้งท่ี

กลุ่มเทเลนอร์ไม่ต้องการให้เข้าร่วมประมูลคล่ืน 

5G วันท่ี 16 ก.พ. 63 นี้ เนื่องจากคล่ืนท่ีจะประมูล

มีอุปกรณ์รองรับน้อย ประเมินเป็น Sentiment 

ลบต่อ DTAC เนื่องจากคุณอเล็กซานดรา ได้เข้า

มานําพาธุรกิจ DTAC ผ่านช่วงวิกฤติช่วงสิ้นสุด

สัมปทานปี 2561 และเร่งสร้างศักยภาพการ

แข่งขันกลับขึ้นมาอีกครั้ง โดยผลงานสะท้อน

ชัดเจนในส่วนของรายได้ค่าบริการท่ีกลับมาดีขึ้น 

และเริ่มแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกลับมาคืนมาได้จาก

คู่แข่งได้ใน 3Q62 เป็นครั้งแรกในรอบ 18 ไตรมาส 

และกําลังสร้างความต่อเนื่องด้วยการร่วมประมูล

คล่ืน 16 ก.พ. นี้ หลังจากนี้จึงยังต้องติดตาม

แนวทางผู้บริหารใหม่ว่าจะเป็นอย่างไร 

 ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่ง น่าจะสร้าง 

Sentiment บวกต่อ ADVANC, TRUE แนวโน้มท่ี 

DTAC อาจจะไม่เข้าร่วมประมูลท่ีมีสูงขึ้น ระยะสั้น

คาดว่าจะส่งผลให้การแข่งขันในการประมูลคล่ืน

ท่ีเอกชนต้องการ คือ 2600 MHz และ 26 GHz 

จะน้อยกว่าฝ่ายวิจัยและตลาดคาดไว้ว่า DTAC 

จะร่วมประมูลด้วยยังต้องติดตามความชัดเจน

ว่า DTAC จะร่วมประมูลหรือไม่ในวันยื่นเอกสาร

ประมูล 4 ก.พ. นี้ และหาก DTAC ไม่เข้าร่วม จะยิ่ง

เป็นบวกต่อศักยภาพแข่งขันท่ี ADVANC, TRUE ท่ี

เหนือกว่า DTAC 

 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยยังคงมุมมองภาพ

ใหญ่ในเรื่องต้นทุนคล่ืนท่ีน่าจะเป็นภาระให้กับผู้

ชนะประมูลในช่วง 1-2 ปีแรก ตามเดิม เนื่องจาก

ปริมาณธุรกิจ 5G ท่ียังมีน้อย ต้นทุนคล่ืนจึงยังถือ

เป็น Downside ท่ียังไม่รวมประมาณการ ส่งผล

ให้เลือกเฉพาะ ADVANC(FV@B270) มั่นคงสูง 

กระทบจํากัดเป็นตัวเลือกลงทุนบริษัทเดียว

 บทวิเคราะห์ บล.เคจีไอ ระบุว่า  เมื่อเย็น

วานนี้ (16 มกราคม 2563) บมจ. โทเท่ิล แอคเซส 

คอมมูนิเคชั่น (DTAC.BK/DTAC TB)* แจ้ง i) การ

ลาออกของ นางอเล็กซานดรา ไรช์ จากการเป็น

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 

กุมภาพันธ์ 2563 i) แต่งต้ังนายชารัด เมห์โรทรา 

(Mr. Sharad Mehrotra) ดํารงตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารแทนนางอเล็ก ซานดรา ไรช์ โดย

มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป เรา

มองว่าประเด็นนี้เป็นปัจจัยลบระยะสั้นต่อราคา

หุ้น DTAC เนื่องจาก i) ภาพลักษณ์ของบริษัทท่ีมี

การเปล่ียนผู้บริหารหลายคร้ัง ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่าน

มา และนางอเล็กซานดรา ไรซ์ มีภาพลักษณ์เป็นผู้

บริหารต่างชาติ ท่ีมีความเข้าใจวัฒนธรรมของคน

ไทย เป็นอย่างดี ii) ความกังวลกับความต่อเนื่อง

ของทิศทางและนโยบายของบริษัทในช่วงเปล่ียน

ผ่านไปสู่ 5จี ซึ่งจะมีการจัดประมูลใบอนุญาตใหม่

ในเดือนหน้า  โดยปัจจุบันเรายังคงคําแนะนํา "ถือ" 

สําหรับ DTAC (ราคาเป้าหมาย 59.00 บาท)

ฉบับที่ 1129 วันที่ 17 มกราคม 2563

ส่งผลบวกต่อ ADVANC-TRUE
กูรูมอง DTAC เปลี่ยนหัวเรือใหญ่
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 ECF กางแผนธุรกิจปี63 โฟกัสธุรกิจเฟอร์นิเจอร์    
ต้ังเป้ารายได้โต 10-15%ปรับแผนงานต้ังเป้าเพิ่ม
อัตรากําไรสุทธิไม่น้อยกว่า 4-5 %  ระบุยังมีโครงการ
โรงไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศท่ีอยู่ระหว่างการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุน โดยบริษัทจะ
มุ่งเน้นเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนใน
โครงการท่ีมีผลตอบแทนสูง และจะเน้นการเข้าลงทุน
เองเป็นหลัก 

 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) 
(ECF) ผู้ผลิตและจําหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิ
ลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จําหน่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในปีนี้ว่า บริษัท
มุ่งเน้นท่ีจะสร้างการเติบโตจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และ
ธุรกิจพลังงาน โดยต้ังเป้ารายได้รวมเติบโตไม่ต�ากว่า 
10-15 % ปรับแผนงานต้ังเป้าเพิ่มอัตรากําไรสุทธิไม่
น้อยกว่า 4-5 % 

 ท้ังนี้ ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตมาจากการขยาย
ตลาดของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และการรับรู้ส่วนแบ่ง
กําไรจากธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งปีนี้จะเห็นการ
รับรู้ส่วนแบ่งกําไรอย่างชัดเจนมากขึ้น อีกท้ังบริษัท
มีการวางแผนงานเพ่ือบริหารจัดการต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบ

กับควบคุมค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาความเป็นไปได้
ในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม
เห็นสัดส่วนกําไรสุทธิทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจ
ต่าง ๆ ในปีนี้

 สําหรับแผนการดําเนินงานของบริษัทในปีนี้ 
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีสัญญาณการเติบโตท่ีดีอย่างมีนัย
สําคัญ  จากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปต่าง
ประเทศ โดยมุ่งเน้นขยายตลาดกลุ่มลูกค้ารายใหม่
ในญี่ปุ่น อินเดีย ตะวันออกกลาง และจีน ซึ่งถือเป็น
ลูกค้ารายใหญ่ ท่ีมีศักยภาพสามารถสร้างโอกาสการ
เติบโตของคําสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ในอนาคตได้อย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมียอดคําสั่งซื้อสินค้าท่ีคาดว่า
จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2563 นี้ อีกท้ังยังมีกลุ่ม
ลูกค้ารายใหญ่ท่ีมีศักยภาพอยู่ระหว่างการเจรจาอีก
หลายราย 

 ขณะท่ีตลาดในประเทศ บริษัทมีแผนปรับ
โครงสร้างการจัดจําหน่าย มุ่งเน้นกระตุ้นยอดขายใน
ช่องทางจําหน่ายใหม่ ๆท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ ผ่าน
ร้านโมเดิร์นเทรดชั้นนําท่ีมีสาขาท่ัวประเทศ ล่าสุด
สามารถเพิ่มช่องทางจําหน่ายผ่านร้านโมเดิร์นเทรด
ได้อีก 2 ราย  ซึ่งแต่ละรายมีโอกาสการเติบโตผ่าน
การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ยังได้เริ่มออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจําหน่ายในรูปแบบ

อุปกรณ์ก่อสร้างท่ีใช้วัตถุดิบจากไม้ยางพารา เพื่อ
จําหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาท่ีรับงานติดต้ังให้
กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายรายของ
ประเทศ ท้ังนี้ บริษัทพยายามรักษาสัดส่วนรายได้จาก
ยอดขายต่างประเทศอยู่ท่ี 55 % และในประเทศ อยู่ท่ี 
45 %

 สําหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ในปีนี้จะเห็นการ
รับรู้ส่วนแบ่งกําไรอย่างชัดเจนมากข้ึน โดยท่ีผ่านมา
รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลภาคใต้ขนาด 
7.5 เมกะวัตต์ ขณะท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 220 MW มินบู ประเทศเมียนมาร์ ท่ีเฟสแรก 
(50 MW) สามารถจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ COD 
และเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกําไรงวดแรกเข้ามาเต็มใน
ไตรมาส 4/62   ส่วนเฟสท่ี 2 3 และ 4 อยู่ระหว่าง
วางแผนเพื่อก่อสร้างให้ครบโดยเร็วท่ีสุด ซึ่งหากครบ
ท้ัง 4 เฟส บริษัทคาดการณ์รับรู้ส่วนแบ่งกําไรอย่าง
น้อยไม่ต�ากว่า 80 -100 ล้านบาทต่อปี  

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าท้ังในและต่าง
ประเทศท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เข้าลงทุน โดยบริษัทจะมุ่งเน้นเข้าศึกษาความเป็น
ไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการท่ีมีผลตอบแทนสูง 
และจะเน้นการเข้าลงทุนเองเป็นหลัก 

ฉบับที่ 1129 วันที่ 17 มกราคม 2563

ECF ตั้งเป้าปีนี้รายได้โต 10-15%
เพ่ิมอัตราก�าไรสุทธิไม่น้อยกว่า4-5%
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 THCOM ประเมินผลกระทบจากดาวเทียม

ไทยคม 5ขัดข้องทางเทคนิค อาจทําให้รายได้ลดลง 

200ลบ.ต่อปี เหตุมีลูกค้าจํานวนหนึ่งท่ีไม่สามารถทํา

การโอนย้ายได้ เช่น ลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าราย

ย่อยบางราย 

 นายสลิล จารุจินดา หัวหน้าฝ่ายกฎ
หมายและก�ากับดูแล บริษัท ไทยคม จ�า
กัด (มหาชน) THCOM เปิดเผยว่า  การท่ี

บริษัทฯ ได้เคยแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 เก่ียวกับ

เหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะของ

ดาวเทียมไทยคม 5 นั้น

 บัดนี้ บริษัทใคร่ขอรายงานความคืบหน้าดังนี้

 ข้อ 1. บริษัท ร่วมกับผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 

และผู้เชี่ยวชาญ ได้พยายามกู้คืนระบบท่ีชัดข้องดัง

กล่าว มาแล้ว 3 ครั้ง ต้ังแต่วันท่ีเกิดเหตุจนถึงบัดนี้ ซึ่ง

ผลการกู้คืนระบบยังไม่ประสบความสําเร็จ

 ข้อ 2. บริษัท พร้อมท้ังผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 

และผู้เชี่ยวชาญจะพยายามกู้คืนระบบดังกล่าวโดย

วิธีการ ต่างๆ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยหลังจากนี้ ผู้

เช่ียวชาญจะให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการหยุดให้

บริการในอนาคต

 ข้อ 3. ในระหว่างท่ีบริษัทใช้ความพยายามใน

การกู้คืนระบบท่ีขัดข้องนี้ บริษัทฯ ได้ประสานงาน

กับลูกค้าทุก รายท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

เก่ียวกับแผนการบริหารจัดการโอนย้ายลูกค้าไปยัง

ดาวเทียมอ่ืน เพื่อให้เกิด ความต่อเนื่องของบริการท้ัง

ด้านโทรคมนาคมและโทรทัศน์

 ข้อ 4. อย่างไรก็ดี ลูกค้าและเครือข่ายโทรทัศน์

สําคัญท่ีอยู่บนดาวเทียมไทยคม 8, ไทยคม 6 อัน

ได้แก่ True Visions, ช่องรายการการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม (DLTV), ช่องรายการ Must Carry ของ 

โทรทัศน์ดิจิทัล ภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial TV 

(DTT) เป็นต้น ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้องใน

ครั้งนี้

 ข้อ 5. ท้ังนี้ จากแผนการบริหารจัดการโอนย้าย

ลูกค้าไปยังดาวเทียมดวงอ่ืน รวมท้ังจากการหารือกับ

ลูกค้าท่ี เก่ียวข้อง พบว่ามีลูกค้าจํานวนหนึ่งท่ีไม่สา

มารถทําการโอนย้ายได้ เช่น ลูกค้าต่างประเทศ และ

ลูกค้ารายย่อยบางราย ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทประเมิน

ว่าอาจส่งผลกระทบให้รายได้ลดลงจากเหตุการณ์ใน

ครั้งนี้เป็นจํานวนประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี

 ก่อนหน้านี้นายสลิล จารุจินดา หัวหน้าฝ่าย

กฎหมายและกํากับดูแล บริษัท ไทยคม จํากัด 

(มหาชน) THCOM เปิดเผยว่า เนื่องด้วยเมื่อเวลา 

23:02 น. วันท่ี 17ธันวาคม 2562 ได้เกิดเหตุขัดข้อง

ทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทย

คม 5 ซึ่งส่งผลให้มีข้อจํากัดทางเทคนิคในการตรวจ

สอบสถานะของดาวเทียมไทยคม 5

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันลูกค้าท่ีใช้งานดาวเทียม

ไทยคม 5 ยังคงใช้งานได้ และระบบควบคุมส่ังการ

ด้านอ่ืนๆยังคงทํางานได้ตามปกติ

 ขณะนี้ บริษัทได้มีการทดสอบและเฝ้าติดตาม

ระบบการทํางานต่างๆ ของดาวเทียมร่วมกับผู้

เชี่ยวชาญและผู้ผลิตดาวเทียม เพื่อหาแนวทางการ

แก้ไขและประเมินขีดความสามารถของดาวเทียม

ในการทํางานในวงโคจร และบริษัทฯ จะทํางานร่วม

กับลูกค้าผู้ใช้งานดาวเทียมเพื่อประเมินผลกระทบ

และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการใช้งาน

ดาวเทียมของลูกค้าเพื่อให้มีความต่อเนื่องของบริการ

ต่อไป

ฉบับที่ 1129 วันที่ 17 มกราคม 2563

THCOM เผยกูรูหมดปัญญากู้ไทยคม 5
หยุดให้บริการในอนาคต - รายได้หาย 200 ลบ./ปี
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