
 

 

ท่ี ทค. 495/2558 

   วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 

 
เร่ือง ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2558 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2558 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 ฉบบั 

           2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2558 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ฉบบั 

           3. รายงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3 ปี 2558 

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2558 พร้อมกนัน้ีบริษทัขอช้ีแจงสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวม

ดงัน้ี 

บริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 3,264 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 

จ านวน 265 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมและก าไรสุทธิรวม ดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้รวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 3,264 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 126 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 4.0 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 3,138 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก 

- รายไดจ้ากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับดาวเทียมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 ทั้ งส้ิน 2,303   

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 0.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 2,287 ลา้น

บาท มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมแบบทัว่ไป สุทธิกบัการลดลงของรายได้

จากยอดขายชุดอุปกรณ์ของดาวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 

- รายได้จากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 862 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน            

91 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 11.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 771 ลา้นบาท เน่ืองจากการ

เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการให้บริการด้านไอซีทีและรายได้จากการขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมใน



 

 

ประเทศกมัพชูา  สุทธิกบัรายไดท่ี้ลดลงจากจากธุรกิจดีทีวี ธุรกิจส่ือโฆษณาผ่านสมุดหนา้เหลือง และธุรกิจการ

ใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

- รายไดอ่ื้นส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 117 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 56 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 91.8 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 61 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการขายหุ้นสามญัของบริษทั 

ซินเนอร์โทน คอมมิวนิเคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ (ซินเนอร์โทน) 

2. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 2,870 ลา้นบาท ลดลง 161 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 5.3 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 3,031 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- ตน้ทุนในการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวนทั้งส้ิน 1,279 ลา้นบาท 

ลดลง 49 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 3.7 จาก 1,328 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 จากการลดลงของตน้ทุนการ

ใหบ้ริการดาวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 สุทธิกบัตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใหบ้ริการดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป  

- ตน้ทุนการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 561 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  75 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 15.4 จาก 486 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการใหบ้ริการ

ดา้นไอซีที และตน้ทุนการจากการขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศกมัพูชาตามการเพ่ิมข้ึนของ

รายได ้

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 มีจ านวน 507 ลา้นบาท ลดลง 637 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 55.7 จาก 1,114 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าความนิยมของบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (ทีเอ็มซี) ในไตรมาส 3/2557 จ านวน 550 ลา้นบาท 

รวมถึงการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาดของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ และการลดลงของ

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของธุรกิจดาวเทียม 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 454 ลา้นบาท ในขณะท่ีในไตรมาส 3 ปี 

2557 บริษทัมีผลก าไรฯจ านวน 46 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นการลดลงจ านวน 500 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 1,086.9 

มีสาเหตุหลกัจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกูย้มืส าหรับโครงการ

ดาวเทียมไทยคม 6 จากการอ่อนตวัของค่าเงินบาทต่อค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ  

3. ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในบริษทัเชนนิงตนั อินเวสเมน้ท ์พีทีอี ลิมิเตด็ (เชน)  ในไตรมาส 

3 ปี 2558  ขาดทุนฯจ านวนทั้งส้ิน 13 ลา้นบาท ลดลง 58 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 128.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 



 

 

3 ปี 2557 ก าไรฯจ านวน 45 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากการประเมินมูลค่าใหม่ใน

รายการเงินกูย้มื  

4. ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558  จ านวนทั้งส้ิน  265 ลา้นบาท  ลดลง 14 ลา้นบาทหรืออตัราร้อยละ 5.0 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2557 จ านวน 279 ลา้นบาท เน่ืองมาจาก ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนจากการอ่อนตวัของ

ค่าเงินบาทต่อค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ  สุทธิกบั ผลประกอบจากการด าเนินงานปกติท่ียงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและก าไร

จากการขายเงินลงทุนในซินเนอร์โทน รวมถึงผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยมในไตรมาส 3 ปี 2557 ซ่ึงในไตรมาส 

3 ปี 2558 ไม่มีรายการน้ี 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)  

                หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน  

                        บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 


