ที่ ทค. 593/2557
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
เรื่ อง

ขอนาส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 3 ปี 2557

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 3 ปี 2557 ฉบับภาษาไทยจานวน 1 ฉบับ
2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 3 ปี 2557 ฉบับภาษาอังกฤษจานวน 1 ฉบับ
3. รายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 3 ปี 2557
บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) ขอนาส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 3 ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2557 พร้อมกันนี้บริ ษทั ขอชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในผลการดาเนินงาน เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมดังนี้
บริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 2,697 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ รวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557
จานวน 279 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมและกาไรสุทธิรวม ดังต่อไปนี้
1. รายได้รวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 2,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 518 ล้านบาท หรื ออัตราร้ อยละ 23.8 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 2,179 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมเป็ นผลมาจาก
-

รายได้จากธุ รกิ จให้บริ การดาวเที ยมและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องสาหรั บไตรมาส 3 ปี 2557 ทั้งสิ้ น 2,287 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 466 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 25.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 1,821 ล้านบาท มี
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแก่ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมและการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การเสริ มต่างๆ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การให้บริ การไอพีสตาร์ ตามปริ มาณการใช้ง านแบนด์วิธ ค่าติดตั้งอุปกรณ์เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตบรอดแบนด์
ความเร็ วสูงบนเครื่ องบินและและรายได้จากการจาหน่ายอุปกรณ์ผใู ้ ช้ปลายทางไอพีสตาร์ ที่เพิ่มขึ้น

-

รายได้จากธุรกิจให้บริ การระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 266
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 29.1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 206 ล้าน
บาท มี สาเหตุห ลักจากการเพิ่ม ขึ้ นของรายได้จ ากการให้บริ การโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ รายได้จ ากการเชื่ อ มต่ อ

โครงข่าย รายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ไร้สาย CDMA Fixed Wireless และรายได้จากการให้บริ การ
อินเทอร์เน็ต
-

รายได้จากธุรกิจให้บริ การสื่ อสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 60 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ
3.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 62 ล้านบาท เนื่ องจากการลดลงของรายได้จากการจาหน่าย
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเที ยมในประเทศไทยจากการแข่งขันที่ สูงขึ้น สุ ทธิ กบั การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
จาหน่ ายอุปกรณ์ รับสัญญาณดาวเที ยมในประเทศกัมพูชา ตามยอดจาหน่ ายอุปกรณ์ รับสัญญาณดาวเที ยมที่
เพิ่มขึ้น

2. ค่าใช้จ่ายรวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 2,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 17.3 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 1,778 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
-

ต้นทุ นในการให้บริ การดาวเที ยมและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องในไตรมาส 3 ปี 5227 จานวนทั้งสิ้ น 1,328 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 269 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 25.4 จาก 1,059 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 5222 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าเสื่ อมราคาซี่งเป็ นผลมาจากสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากดาวเทียมไทยคม 6 และต้นทุนค่าอนุญาต
ให้ดาเนินการให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้

-

ต้นทุ นการให้บริ การโทรศัพท์ และอิ นเทอร์ เน็ต ในประเทศลาวในไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 133 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 3.9 จาก 128 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าเชื่ อมต่อโครงข่ายการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และต้นทุนเครื่ องโทรศัพท์และ SIM card ตามการ
เพิ่มขึ้นของรายได้

-

ต้นทุนการให้บริ การสื่ อในไตรมาส 3 ปี 5222 จานวนทั้งสิ้น 64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ
30.6 จาก 49 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 5222 ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้

-

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 มีจานวน 476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท หรื อ
อัตราร้อยละ 25.9 จาก 378 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 5222 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญของธุรกิจดาวเทียม ค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจโทรศัพท์และอินเทอร์ เน็ตในประเทศลาว และค่าเผื่อ
สิ นค้าล้าสมัยของธุรกิจสื่ อ

-

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ ในไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 42 ล้านบาท จากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์ สหรั ฐฯส่ งผลให้มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมิ นมูลค่าใหม่ในรายการเงิ นกูย้ ืมสาหรั บ
โครงการดาวเทียมไทยคม 6

-

ต้นทุนทางการเงินสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 44.8 จาก
67 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 6556 เนื่องจากดอกเบี้ยจากเงินกูร้ ะยะยาวสาหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6

3. ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในไตรมาส 3 ปี 2557 จานวนทั้งสิ้ น 195 ล้านบาท ลดลง 239 ล้านบาท
หรื ออัตราร้อยละ 543.2 จาก 44 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 มีสาเหตุหลักจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของค่าความนิยมของบริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดียจากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จากัด
(มหาชน) จานวน 550 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามสัดส่ วนจานวน 231 ล้านบาท
บริ ษทั จึงมีส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจานวน 195 ล้านบาท
4. บริ ษทั บันทึ กภาระภาษีเงินได้ในไตรมาส 3 ปี 2557 เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรื ออัตรา
ร้อยละ 10.4 จาก 125 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 จากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

