ที่ ทค. 348/2558
วันที่ 10 สิ งหาคม 2558
เรื่ อง

ขอนาส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 2 ปี 2558

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 2 ปี 2558 ฉบับภาษาไทยจานวน 1 ฉบับ
2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 2 ปี 2558 ฉบับภาษาอังกฤษจานวน 1 ฉบับ
3. รายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 2 ปี 2558
บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) ขอนาส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 2 ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2558 พร้อมกันนี้บริ ษทั ขอชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในผลการดาเนินงาน เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมดังนี้
บริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จานวน 3,226 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ รวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558
จานวน 572 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมและกาไรสุทธิรวม ดังต่อไปนี้
1. รายได้รวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จานวน 3,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 226 ล้านบาท หรื ออัตราร้ อยละ 7.5 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 3,000 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมเป็ นผลมาจาก
-

รายได้จากธุรกิจบริ การดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 ทั้งสิ้ น 2,160 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 0.1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 2,158 ล้านบาท มี
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้ นของรายได้จากการให้บริ การดาวเที ยมแบบทัว่ ไป สุ ทธิ กบั ผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของรายได้จากการให้บริ การดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

-

รายได้จากธุ รกิจให้บริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่ อสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จานวน 795 ล้านบาท ลดลง 38 ล้าน
บาท หรื ออัตราร้อยละ 4.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 833 ล้านบาท เนื่ องจากการลดลงของ
รายได้จากการให้บริ การธุ รกิ จไอซี ที รายได้จากธุ รกิ จสื่ อโฆษณา และธุ รกิ จการบริ การข้อมูลด้วยเสี ยงทาง
โทรศัพท์และการให้บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สุทธิกบั การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายชุดอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

-

รายได้อื่นสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จานวน 288 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 259 ล้านบาท จาก 29 ล้านบาท เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ส่ วนใหญ่ เป็ นก าไรจากการขายหุ ้น สามัญของบริ ษทั ซิ น เนอร์ โทน
คอมมิวนิเคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ (ซินเนอร์โทน)

2. ค่าใช้จ่ายรวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จานวน 2,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 212 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 8.9 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 2,358 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
-

ต้นทุนในการให้บริ การวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 2 ปี 2558 จานวนทั้งสิ้ น 1,271 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 7.3 จาก 1,184 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการฯ ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นของดาวเทียมไทยคม 6 และ 7 ค่าเสื่ อมราคา
ของดาวเทียมไทยคม 7 และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขายอุปกรณ์ ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่าย
อุปกรณ์ผใู ้ ช้ปลายทางไอพีสตาร์

-

ต้นทุนการให้บริ การอินเทอร์ เน็ต และสื่ อในไตรมาส 2 ปี 2558 จานวน 500 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท หรื อ
อัตราร้อยละ 5.5 จาก 529 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของต้นทุนการให้บริ การ
ด้านไอซีที ต้นทุนจากธุรกิจสื่ อโฆษณาผ่านสมุดหน้าเหลือง และต้นทุนการจากการขายและบริ การของดีทีวี
สุทธิกบั การเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากธุรกิจการให้บริ การข้อมูลด้วยเสี ยงทางโทรศัพท์และการให้บริ การเสริ มบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และต้นทุนการจากการขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

-

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 มีจานวน 529 ล้านบาท ลดลง 28 ล้านบาท หรื ออัตรา
ร้อยละ 5.0 จาก 557 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่า
เผื่อสิ นค้าล้าสมัยของธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่ อ สุ ทธิ กบั การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานของธุรกิ จดาวเทียม
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจดาวเทียม และธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่ อ

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จานวน 202 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187 ล้านบาท มี
สาเหตุหลักจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกูย้ ืมสาหรับโครงการ
ดาวเทียมไทยคม 6 จากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทต่อค่าเงินเหรี ยญสหรัฐฯ

-

ต้นทุนทางการเงินสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จานวน 82 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 13.7 จาก 95
ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของหุน้ กูร้ ะยะยาวที่ลดลง และการลดลงของเงินกูย้ มื
ระยะยาว

3. ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าในไตรมาส 2 ปี 2558 จานวนทั้งสิ้ น 77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรื อ
อัตราร้อยละ 83.3 จาก 42 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 จากส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจโทรศัพท์ของแอลทีซี
4. กาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จานวนทั้งสิ้ น 572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74 ล้านบาทหรื ออัตราร้อยละ 14.9 จาก 498
ล้านบาท ในไตรมาส 2/2557 เนื่องมาจากกาไรจากการขายหุน้ ซินเนอร์โทน และ ผลประกอบการที่เติบโตขึ้นมากของ
แอลทีซี สุทธิกบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

