
 

 

 

ท่ี ทค. 031/2559 

   วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
เร่ือง ขอน าส่งรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 ฉบบั 

          2. รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ฉบบั 

          3. รายงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอน าส่งรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 พร้อมกนัน้ีบริษทัขอช้ีแจงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวมดงัน้ี 

บริษทัมีรายได้รวมส าหรับปี 2558 จ านวน 12,943 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 633 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 5.1 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2557 จ านวน 12,310 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 2,122 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 521 ลา้น

บาท หรืออตัราร้อยละ 32.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 จ านวน 1,601 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของรายได้

และก าไรสุทธิดงัต่อไปน้ี 

1. รายไดร้วมส าหรับปี 2558 จ านวน 12,943 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 633 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 5.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2557 จ านวน 12,310 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2558 ทั้งส้ิน 9,258 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 475 ลา้นบาท 

หรืออตัราร้อยละ 5.4 จาก 8,783 ลา้นบาท ในปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการ

เช่าช่องสญัญาณดาวเทียมจากดาวเทียมไทยคม 6 และ ดาวเทียมไทยคม 7 ตามการเติบโตของธุรกิจบรอดคาสต ์

และการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 

- รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในปี 2558 รวมทั้งส้ิน 3,272 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 42 ลา้นบาท 

หรืออตัราร้อยละ 1.3 จาก 3,230 ลา้นบาท ในปี 2557 จากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทียมในประเทศกมัพชูาท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงรายไดจ้ากธุรกิจการให้บริการดา้นไอซีที สุทธิกบัการลดลงรายได้

จากธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมในประเทศไทย ธุรกิจส่ือโฆษณาผา่นสมุดหนา้เหลือง และ ธุรกิจ



 

 

 

การใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นไปตามแนวโนม้

อุตสาหกรรม พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป 

- รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการในปี 2558 จ านวน 0.5 ลา้นบาท ลดลง 171 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 99.4 จาก 172 ลา้นบาท ในปี 2557 ตามการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมเติมส าหรับดาวเทียมไทยคม 6 

- รายไดอ่ื้นในปี 2558 จ านวน 489 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 316 ลา้นบาท หรือ อตัราร้อยละ 182.7 จาก 173 ลา้นบาท ใน

ปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากผลก าไรจากการขายเงินลงทุน 

2. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 10,373 ลา้นบาท ลดลง 79 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 0.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน จ านวน 10,452 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก  

- ตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 5,302 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 162 ลา้น

บาท หรืออตัราร้อยละ 3.2 จาก 5,140 ลา้นบาท ในปี 2557 จากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการ

ภายใตส้ัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ (สัญญาสัมปทาน) ให้แก่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการภายใตใ้บอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตน้ทุนค่าอุปกรณ์ 

ตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากดาวเทียมไทยคม 6 ดาวเทียมไทยคม 7 และรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ตามล าดบั 

รวมถึงค่าเส่ือมราคาดาวเทียมไทยคม 6 และ 7  

- ตน้ทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในปี 2558 จ านวนทั้งส้ิน 2,115 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 110 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 5.5 จาก 2,005 ลา้นบาท ในปี 2557 มีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนจากการขายชุดอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทียมในประเทศกมัพชูา ตามการเพ่ิมข้ึนของรายได ้ตน้ทุนค่าบริการคอนเทนตท่ี์เพ่ิมข้ึน และตน้ทุน

การพฒันาสินคา้ใหม่ดา้นแอพพลิเคชัน่ของธุรกิจการให้บริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศพัท์และการให้บริการ

เสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี สุทธิกบัการลดลงของตน้ทุนจากธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมใน

ประเทศไทย และธุรกิจส่ือโฆษณาผา่นสมุดหนา้เหลือง ตามรายไดท่ี้ลดลง 

- ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการในปี 2558 จ านวน 0.5 ลา้นบาท ลดลง 171 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 99.4 จาก 172 ลา้นบาท ในปี 2557  

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับปี 2558 รวมทั้งส้ิน 2,118 ลา้นบาท ลดลง 736 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 

25.8 จาก 2,854 ลา้นบาท ในปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยมของธุรกิจ

ส่ือโฆษณาผา่นสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง ในไตรมาส 3/2557 จ านวน 550 ลา้นบาท การกลบัรายการค่าเผื่อสินคา้

ลา้สมยัซ่ึงเกิดจากการขายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมในประเทศ การลดลงของคา่ใชจ่้ายทางการตลาด สุทธิกบั

การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายพนกังาน และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 



 

 

 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ จ านวน 595 ลา้นบาท ในปี 2558 จากจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงิน

กูย้มืส าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมไทยคม 8 

- ตน้ทุนทางการเงิน ในปี 2558 จ านวน 306 ลา้นบาท ลดลง 78 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 20.3 จาก 384 ลา้นบาท 

ในปี 2557 จากการลดลงของเงินตน้ของเงินกูส้ าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 การลดลงของอตัราดอกเบ้ีย

เฉล่ียจากการรีไฟแนนทเ์งินกูส้ าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และ 8 รวมถึงการลดลงของอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย

ของหุน้กูร้ะยะยาว สุทธิกบัการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้น  

3. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในปี 2558  จ านวนทั้งส้ิน 194 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  40 ลา้นบาท หรืออตัราร้อย

ละ 26.0  จากส่วนแบ่งก าไรจ านวนทั้งส้ิน 154 ลา้นบาท ในปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการส่วนแบ่งรายไดจ้ากธุรกิจ

โทรศพัทใ์นประเทศลาว จากการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของรายได ้ สุทธิกบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน จากการ

ประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกูย้มื และตน้ทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากเงินกูย้มืของบริษทัร่วมคา้  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)  

                 หวัหนา้คณะผูบ้ริหาร ดา้นการเงิน  

                       บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 


