ที่ ทค. 495/2558
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
เรื่ อง

ขอนาส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 3 ปี 2558

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 3 ปี 2558 ฉบับภาษาไทยจานวน 1 ฉบับ
2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 3 ปี 2558 ฉบับภาษาอังกฤษจานวน 1 ฉบับ
3. รายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 3 ปี 2558
บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ขอนาส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 3 ปี 2558 สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558 พร้อมกันนี้บริ ษทั ขอชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในผลการดาเนินงาน เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม
ดังนี้
บริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 3,264 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ รวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558
จานวน 265 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมและกาไรสุทธิรวม ดังต่อไปนี้
1. รายได้รวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 3,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 126 ล้านบาท หรื ออัตราร้ อยละ 4.0 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 3,138 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมเป็ นผลมาจาก
-

รายได้จากธุ รกิ จบริ การดาวเที ยมและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับดาวเที ยมสาหรั บไตรมาส 3 ปี 2558 ทั้งสิ้ น 2,303
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 0.7 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 2,287 ล้าน
บาท มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การดาวเทียมแบบทัว่ ไป สุทธิกบั การลดลงของรายได้
จากยอดขายชุดอุปกรณ์ของดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4

-

รายได้จ ากธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และสื่ อ ส าหรั บ ไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 862 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
91 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 11.8 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 771 ล้านบาท เนื่ องจากการ
เพิ่มขึ้ นของรายได้จากการให้บริ การด้านไอซี ที และรายได้จากการขายชุ ดอุป กรณ์ รับสัญญาณดาวเที ยมใน

ประเทศกัมพูชา สุทธิกบั รายได้ที่ลดลงจากจากธุรกิจดีทีวี ธุรกิจสื่ อโฆษณาผ่านสมุดหน้าเหลือง และธุรกิจการ
ให้บริ การข้อมูลด้วยเสี ยงทางโทรศัพท์และการให้บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
-

รายได้อื่นสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 91.8 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 61 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกาไรจากการขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั
ซินเนอร์โทน คอมมิวนิเคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ (ซินเนอร์โทน)

2. ค่าใช้จ่ายรวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 2,870 ล้านบาท ลดลง 161 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 5.3 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 3,031 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
-

ต้นทุนในการให้บริ การวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 3 ปี 2558 จานวนทั้งสิ้ น 1,279 ล้านบาท
ลดลง 49 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 3.7 จาก 1,328 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 จากการลดลงของต้นทุนการ
ให้บริ การดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 สุทธิกบั ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริ การดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไป

-

ต้นทุนการให้บริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่ อในไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท หรื อ
อัตราร้อยละ 15.4 จาก 486 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริ การ
ด้านไอซี ที และต้นทุนการจากการขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศกัมพูชาตามการเพิ่มขึ้นของ
รายได้

-

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 มีจานวน 507 ล้านบาท ลดลง 637 ล้านบาท หรื อ
อัตราร้อยละ 55.7 จาก 1,114 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 มีสาเหตุหลักจากการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าความนิ ยมของบริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี ) ในไตรมาส 3/2557 จานวน 550 ล้านบาท
รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่ อ และการลดลงของ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจดาวเทียม

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 454 ล้านบาท ในขณะที่ ในไตรมาส 3 ปี
2557 บริ ษทั มีผลกาไรฯจานวน 46 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นการลดลงจานวน 500 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 1,086.9
มีสาเหตุหลักจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกูย้ มื สาหรับโครงการ
ดาวเทียมไทยคม 6 จากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทต่อค่าเงินเหรี ยญสหรัฐฯ

3. ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้าในบริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ในไตรมาส
3 ปี 2558 ขาดทุนฯจานวนทั้งสิ้น 13 ล้านบาท ลดลง 58 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 128.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส

3 ปี 2557 กาไรฯจานวน 45 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าใหม่ใน
รายการเงินกูย้ มื
4. กาไรสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวนทั้งสิ้ น 265 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาทหรื ออัตราร้อยละ 5.0 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3/2557 จานวน 279 ล้านบาท เนื่องมาจาก ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนตัวของ
ค่าเงินบาทต่อค่าเงินเหรี ยญสหรัฐฯ สุทธิกบั ผลประกอบจากการดาเนินงานปกติที่ยงั คงเติบโตอย่างต่อเนื่ องและกาไร
จากการขายเงินลงทุนในซินเนอร์โทน รวมถึงผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมในไตรมาส 3 ปี 2557 ซึ่งในไตรมาส
3 ปี 2558 ไม่มีรายการนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิ อัศวเสริ มเจริ ญ)
หัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารด้านการเงิน
บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)

