
 

 

ท่ี ทค. 460/2560 

   วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

 
เร่ือง ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2560 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2560 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 ฉบบั 

           2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2560 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ฉบบั 

           3. รายงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3 ปี 2560 

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี          

30 กนัยายน 2560 พร้อมกนัน้ีบริษทัขอช้ีแจงสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวม

ดงัน้ี 

บริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 2,412 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 

จ านวน 65 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละก าไรสุทธิดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้รวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 2,412 ลา้นบาท ลดลง 505 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 17.3 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 2,917 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 ทั้งส้ิน 1,571 ลา้นบาท ลดลง 

461 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 22.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 2,032 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกั

จากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการ

ใหบ้ริการเสริมต่างๆ และรายไดท่ี้ลดลงจากการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีลดลงในประเทศออสเตรเลียและไทย 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและส่ือส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 768 ลา้นบาท ลดลง  12 ลา้นบาท 

หรืออตัราร้อยละ 1.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 780 ลา้นบาทโดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลง

ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการของของบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซีเอสแอล) สุทธิกบั 



 

 

รายไดจ้ากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือโดยไทยคมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายชุดอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทียมของบริษทั แคมโบเดียน ดีทีว ีเน็ตเวร์ิค จ ากดั (ซีดีเอน็)  

2. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 2,286 ลา้นบาท ลดลง 104 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 4.4 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 2,390 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวนทั้งส้ิน 1,232 ลา้นบาท ลดลง 

51 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 4.0 จากจ านวน 1,283 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 มีสาเหตุหลกัจากการลดลง

ของตน้ทุนการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 จากการการลดลงของตน้ทุนค่าธรรมเนียมซ่ึงเป็น

สดัส่วนของรายไดจ้ากการใชง้านแบนด์วิธให้กบัหน่วยงานของรัฐ ตามการลดลงของปริมาณการใชง้านแบนด์

วธิโดยรวม  

- ตน้ทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 493 ลา้นบาท ลดลง  3 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 0.6 จากจ านวน 496 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 มีสาเหตุหลกัจากการลดลงของตน้ทุนขายและ

การใหบ้ริการจากซีเอสแอล สุทธิกบั การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและส่ือโดย

ไทยคม จากตน้ทุนขายของซีดีเอน็ตามยอดขายชุดอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียม  

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 มีจ านวน 

484 ลา้นบาท ลดลง 41 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 7.8 จากจ านวน 525 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 มีสาเหตุ

หลกัจากการลดลงของค่าใชจ่้ายพนกังาน และค่าใชจ่้ายทางการตลาด 

- ตน้ทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560  จ านวน 103 ลา้นบาท ลดลง 5 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ  4.6 จาก

จ านวน  108 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 เน่ืองจากการลดลงของดอกเบ้ียจ่ายจากการท่ีบริษทัไดช้ าระคืนเงิน

กูย้มืส าหรับธุรกิจดาวเทียม ทั้งเงินกูย้มืระยะสั้นทั้งหมดและเงินกูย้มืระยะยาวตามก าหนด  

3. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวนทั้งส้ิน 59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 15.7 จากจ านวน 51 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 มีสาเหตุหลกัจากผลก าไรจากการด าเนินงานของ

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (แอลทีซี) ท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นดาตา้จาก

อินเทอร์เน็ตซิม  

4. ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวนทั้งส้ิน 65 ลา้นบาท ลดลง 369 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 85.0 จาก

จ านวน  434 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2559 โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ

ของทั้งจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ  



 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                  (นาย อนุวฒัน์ สงวนทรัพยากร) 

                                                                                                   รักษาการหวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 

                  บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 


