
 

 

ท่ี ทค. 593/2557 

   วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 

 
เร่ือง ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2557 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2557 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 ฉบบั 

           2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2557 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ฉบบั 

           3. รายงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3 ปี 2557 

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2557 พร้อมกนัน้ีบริษทัขอช้ีแจงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวมดงัน้ี 

บริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 2,697 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 

จ านวน 279 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมและก าไรสุทธิรวม ดงัต่อไปน้ี 

1. รายไดร้วมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 2,697 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 518 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 23.8 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 2,179 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก 

- รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองส าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 ทั้ งส้ิน 2,287 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 466 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 25.6  เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 1,821 ลา้นบาท มี

สาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแก่ลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการ

โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมและการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเสริมต่างๆ รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้าก

การให้บริการไอพีสตาร์ตามปริมาณการใชง้านแบนด์วิธ ค่าติดตั้งอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์

ความเร็วสูงบนเคร่ืองบินและและรายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร์ท่ีเพ่ิมข้ึน 

- รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการระบบโทรศพัทแ์ละอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวส าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 266 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  60 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 29.1  เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 206 ลา้น

บาท มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รายได้จากการเช่ือมต่อ



 

 

โครงข่าย รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย CDMA Fixed Wireless และรายได้จากการให้บริการ

อินเทอร์เน็ต 

- รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการส่ือส าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 60 ลา้นบาท ลดลง 2 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 

3.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 62 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่าย

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศไทยจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน สุทธิกบัการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศกัมพูชา ตามยอดจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมท่ี

เพ่ิมข้ึน 

2. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 2,085 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 307 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 17.3 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 1,778 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- ตน้ทุนในการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในไตรมาส 3 ปี 5227 จ านวนทั้ งส้ิน 1,328 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 269 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 25.4 จาก 1,059 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 5222 มีสาเหตุหลกัจากการ

เพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าเส่ือมราคาซ่ีงเป็นผลมาจากสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากดาวเทียมไทยคม 6 และตน้ทุนค่าอนุญาต

ใหด้ าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ตามการเพ่ิมข้ึนของรายได ้

- ตน้ทุนการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 133 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 5 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 3.9 จาก 128 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึน

ของค่าเช่ือมต่อโครงข่ายการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและตน้ทุนเคร่ืองโทรศพัท์และ SIM card ตามการ

เพ่ิมข้ึนของรายได ้

- ตน้ทุนการใหบ้ริการส่ือในไตรมาส 3 ปี 5222 จ านวนทั้งส้ิน 64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 

30.6 จาก 49 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 5222 ตามการเพ่ิมข้ึนของรายได ้

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 มีจ านวน 476 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 98 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 25.9 จาก 378 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 5222 มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญของธุรกิจดาวเทียม ค่าใชจ่้ายทางการตลาดของธุรกิจโทรศพัท์และอินเทอร์เน็ตในประเทศลาว และค่าเผื่อ

สินคา้ลา้สมยัของธุรกิจส่ือ 

- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 42 ลา้นบาท จากการแข็งค่าข้ึนของค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯส่งผลให้มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกูย้ืมส าหรับ
โครงการดาวเทียมไทยคม 6  



 

 

- ตน้ทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวน 97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 30 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 44.8 จาก 
67 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 6556 เน่ืองจากดอกเบ้ียจากเงินกูร้ะยะยาวส าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 

3. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในไตรมาส 3 ปี 2557 จ านวนทั้งส้ิน 195 ลา้นบาท ลดลง 239 ลา้นบาท 
หรืออตัราร้อยละ 543.2 จาก 44 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 มีสาเหตุหลกัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมของบริษทั เทเลอินโฟ มีเดียจ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ซี  เอส  ล็อกซอินโฟ  จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน 550 ลา้นบาท  ท าใหบ้ริษทัรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามสัดส่วนจ านวน 231 ลา้นบาท 
บริษทัจึงมีส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 195 ลา้นบาท 

4. บริษทับนัทึกภาระภาษีเงินได้ในไตรมาส 3 ปี 2557 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 138 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 23 ลา้นบาท หรืออตัรา

ร้อยละ 10.4 จาก 125 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 จากรายไดร้วมท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)  

                หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน  

                        บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 


