
 

 

ท่ี ทค. 348/2558 

   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 

 
เร่ือง ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2558 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2558 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 ฉบบั 

           2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2558 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ฉบบั 

           3. รายงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2558 

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2558 พร้อมกนัน้ีบริษทัขอช้ีแจงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวมดงัน้ี 

บริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 3,226 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 

จ านวน 572 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมและก าไรสุทธิรวม ดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้รวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 3,226 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 226 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 7.5 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2557 จ านวน 3,000 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก 

- รายไดจ้ากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดาวเทียมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 ทั้งส้ิน 2,160 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 2 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 0.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2557 จ านวน 2,158 ลา้นบาท มี

สาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทัว่ไป สุทธิกบัผลกระทบจากอตัรา

แลกเปล่ียนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 

- รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 795 ลา้นบาท ลดลง 38 ลา้น

บาท หรืออตัราร้อยละ 4.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2557 จ านวน 833 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของ

รายได้จากการให้บริการธุรกิจไอซีที รายไดจ้ากธุรกิจส่ือโฆษณา และธุรกิจการบริการขอ้มูลด้วยเสียงทาง

โทรศพัทแ์ละการใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สุทธิกบั การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายชุดอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทียมในประเทศกมัพชูา  



 

 

- รายไดอ่ื้นส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 288 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 259 ลา้นบาท จาก 29 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการขายหุ้นสามญัของบริษทั ซินเนอร์โทน            

คอมมิวนิเคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ (ซินเนอร์โทน) 

2. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 2,570 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 212 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 8.9 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2557 จ านวน 2,358 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- ตน้ทุนในการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวนทั้งส้ิน 1,271 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 87 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 7.3 จาก 1,184 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการ

เพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการฯ  ตามรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนของดาวเทียมไทยคม 6 และ 7 ค่าเส่ือมราคา

ของดาวเทียมไทยคม 7 และการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการขายอุปกรณ์ตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการจ าหน่าย

อุปกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร์ 

- ตน้ทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 500 ลา้นบาท ลดลง  29 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 5.5 จาก 529 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการลดลงของตน้ทุนการให้บริการ

ดา้นไอซีที ตน้ทุนจากธุรกิจส่ือโฆษณาผา่นสมุดหนา้เหลือง และตน้ทุนการจากการขายและบริการของดีทีว ี

สุทธิกบั การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนจากธุรกิจการให้บริการขอ้มูลดว้ยเสียงทางโทรศพัท์และการให้บริการเสริมบน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และตน้ทุนการจากการขายชุดอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมในประเทศกมัพชูา  

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 มีจ านวน 529 ลา้นบาท ลดลง 28 ลา้นบาท หรืออตัรา

ร้อยละ 5.0 จาก 557 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 มีสาเหตุหลกัจากการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาด ค่า

เผื่อสินคา้ลา้สมยัของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ สุทธิกบั การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายพนกังานของธุรกิจดาวเทียม

และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของธุรกิจดาวเทียม และธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 202 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 187 ลา้นบาท มี

สาเหตุหลกัจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกูย้ืมส าหรับโครงการ

ดาวเทียมไทยคม 6 จากการอ่อนตวัของค่าเงินบาทต่อค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ  

- ตน้ทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 82 ลา้นบาท ลดลง 13 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 13.7 จาก 95 

ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีลดลง และการลดลงของเงินกูย้มื

ระยะยาว 



 

 

3. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวนทั้งส้ิน 77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 35 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 83.3 จาก 42 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 จากส่วนแบ่งรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจโทรศพัทข์องแอลทีซี 

4. ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558  จ านวนทั้งส้ิน  572 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 74 ลา้นบาทหรืออตัราร้อยละ 14.9 จาก 498 

ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2557 เน่ืองมาจากก าไรจากการขายหุน้ซินเนอร์โทน และ ผลประกอบการท่ีเติบโตข้ึนมากของ

แอลทีซี สุทธิกบัผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)  

                หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน  

                        บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 


