
 

 

ท่ี ทค. 197/2558 

   วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 

 
เร่ือง ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 1 ปี 2558 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

           2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 1 ปี 2558 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ฉบบั 

           3. รายงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2558 

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 1 ปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2558 พร้อมกนัน้ีบริษทัขอช้ีแจงสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวมดงัน้ี 

บริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 3,191 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 

จ านวน 540 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละก าไรสุทธิดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้รวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 3,191 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 87 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 2.8 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2557 จ านวน 3,104 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก 

- รายไดจ้ากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดาวเทียมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 ทั้งส้ิน 2,309 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 206 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 9.8  เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2557 จ านวน 2,103 ลา้นบาท 

มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการขายและให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแก่ลูกคา้กลุ่ม

ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 

- รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและส่ือส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 782 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  12 ลา้น

บาท หรืออตัราร้อยละ 1.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2557 จ านวน 770 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ

รายไดจ้ากการให้บริการธุรกิจไอซีที รายไดจ้ากการขายและบริการของดีทีวี สุทธิกบัการลดลงของรายไดจ้าก

ธุรกิจส่ือโฆษณา และธุรกิจการบริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 



 

 

- รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 0 ลา้นบาท ลดลง 168 

ลา้นบาท จากไตรมาส 1 ปี 2557 

- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ จ านวน 74 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เพ่ิมข้ึน 21 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 

39.6 จาก 53 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 

2. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 2,502 ลา้นบาท ลดลง 45 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 1.8 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2557 จ านวน 2,547 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- ตน้ทุนในการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวนทั้งส้ิน 1,384 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 68 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 5.2 จาก 1,316 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการ

เพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้ าเนินการภายใตใ้บอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้แก่คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามรายไดข้องดาวเทียมไทยคม 7 และ 

การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าอุปกรณ์ท่ีขายใหก้บัผูป้ระกอบการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ตามการเพ่ิมข้ึนของรายได ้

- ตน้ทุนการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 491 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  31 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 6.7 จาก 460 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนการให้บริการดา้นไอซีที

ตามการเพ่ิมข้ึนของรายได ้และตน้ทุนจากธุรกิจการให้บริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศพัท์และการให้บริการ

เสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี สุทธิกบัการลดลงของตน้ทุนจากธุรกิจส่ือโฆษณาผ่านสมุดหนา้เหลือง และตน้ทุน

การจากการขายและบริการของดีทีว ี

- ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 0 ลา้นบาท ลดลง 168 

ลา้นบาท จากไตรมาส 1 ปี 2557  

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจ านวน 561 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 3.1 จาก 544 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายพนกังาน

ของธุรกิจดาวเทียม ค่าใชจ่้ายทางการตลาดของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธุรกิจ

ดาวเทียม สุทธิกบัการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาดของธุรกิจดาวเทียม 

- ตน้ทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558  จ านวน 82 ลา้นบาท ลดลง 4 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ  4.7 จาก 86 

ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีลดลง 

3. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวนทั้งส้ิน 46 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 21 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 84.0 จาก 25 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 จากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจโทรศพัทข์องแอลทีซี 



 

 

4. ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวนทั้งส้ิน 540 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 141 ลา้นบาทหรืออตัราร้อยละ 35.3 จาก 399 

ล้านบาท ในไตรมาส 1/2557 เน่ืองมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ

อินเทอร์เน็ตและส่ือท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการบริหารค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)  

               หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน  

                       บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 


