
 

 

ท่ี ทค. 345/2559 

   วนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 

 
เร่ือง ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2559 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2559 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 ฉบบั 

           2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2559 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ฉบบั 

           3. รายงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2559 

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี          

30 มิถุนายน 2559 พร้อมกนัน้ีบริษทัขอช้ีแจงสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวม

ดงัน้ี 

บริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 2,950 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 

จ านวน 591 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละก าไรสุทธิดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้รวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 2,950 ลา้นบาท ลดลง 276 ลา้นบาท หรืออัตราร้อยละ 8.6 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 3,226 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 ทั้งส้ิน 2,131 ลา้นบาท ลดลง 

29 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 1.3  เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 2,160 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกั

จากการลดลงของรายไดจ้ากการให้บริการดาวเทียมแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นผลจากการลดลงของอตัราการใชง้าน 

ทรานสพอนเดอร์ และรายไดจ้ากการให้บริการเสริมต่างๆ สุทธิกบั รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากการให้บริการดาวเทียม 

บรอดแบนดไ์ทยคม 4 เน่ืองจากการใชง้านปริมาณแบนดว์ธิท่ีเพ่ิมข้ึน 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและส่ือส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 793 ลา้นบาท ลดลง  2 ลา้นบาท 

หรืออตัราร้อยละ 0.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 795 ลา้นบาท 2558 โดยมีสาเหตุหลกัจาก

การลดลงของรายไดจ้ากการขายและให้บริการของของบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซีเอสแอล) 



 

 

สุทธิกบั รายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากยอดขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และรายไดจ้ากการขายและ

ใหบ้ริการของบริษทั ดีทีว ีเซอร์วสิ จ ากดั (ดีทีว)ี 

- และรายไดอ่ื้นส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 43 ลา้นบาท ลดลง 245 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 85.1 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 288 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของก าไรจากการขายเงินลงทุน 

2. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 2,264 ลา้นบาท ลดลง 306 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 11.9 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 2,570 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- ตน้ทุนในการให้บริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวนทั้งส้ิน 1,253 ลา้นบาท 

ลดลง 18 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 1.4 จาก 1,271 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 มีสาเหตุหลกัจากการลดลง

ของตน้ทุนการใหบ้ริการดาวเทียมบรอดแบนดไ์ทยคม 4 จากการลดลงของตน้ทุนค่าเส่ือมราคา สุทธิกบั  ตน้ทุน

การให้บริการดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ไปท่ีเพ่ิมจากตน้ทุนค่าจดัการโอนยา้ยช่องสัญญาณของลูกคา้ (Traffic 

Transfer) ระหวา่งดาวเทียมดวงต่างๆของบริษทั 

- ตน้ทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 504 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  4 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 0.8 จาก 500 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนขายชุดอุปกรณ์

รับสญัญาณดาวเทียมท่ีเพ่ิมข้ึน และตน้ทุนจากธุรกิจการขายและใหบ้ริการของดีทีว ีสุทธิกบัการลดลงของตน้ทุน

ขายและใหบ้ริการของซีเอสแอล ตามการลดลงของรายไดแ้ละการบริหารตน้ทุนค่าเช่าเครือข่ายของธุรกิจไอซีที 

สุทธิกบั การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าคอนเทนตแ์ละการพฒันาสินคา้ใหม่ดา้นแอพพลิเคชัน่ของธุรกิจการให้บริการ

ขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศพัทแ์ละการใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 มีจ านวน 458 ลา้นบาท ลดลง 71 ลา้นบาท หรืออตัรา

ร้อยละ 13.4 จาก 529 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 มีสาเหตุหลกัจากการลดลงของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และ

ค่าใชจ่้ายพนกังานของธุรกิจดาวเทียม สุทธิกบัการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายทางการตลาดของธุรกิจดาวเทียม 

- ตน้ทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 73 ลา้นบาท ลดลง 9 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ  11.0 จาก  82 

ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เน่ืองจากการลดลงของเงินตน้ และอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินกูย้ืมระยะยาว

ส าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 สุทธิกบัการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะสั้นส าหรับใชใ้นการช าระค่าต่ออายุ

สิทธิในการด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมของกิจการร่วมคา้ 



 

 

3. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวนทั้งส้ิน 62 ลา้นบาท ลดลง 15 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 19.5 จาก 77 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 มีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนทางการเงิน สุทธิกบั

ผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั ท่ีเพ่ิมข้ึน 

4. ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559  จ านวนทั้งส้ิน  591 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 19 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 3.3 จาก  572 

ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2558 โดยสาเหตุหลกัมาจากการรับรู้ก าไรส่วนเพ่ิมจากการกลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญของ

บริษทั  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)  

               หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน  

                       บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 


