
 

 

 

 

ท่ี ทค. 381/2555 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 

เร่ือง ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2555 

 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2555 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 ฉบบั 

  2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2555 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ฉบบั 

                 3. รายงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2555 

 

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2555 พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ขอช้ีแจงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวม

ดงัน้ี 

บริษทัฯ มีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 1,954 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2555 

จ านวน 115 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละก าไรสุทธิดงัต่อไปน้ี 

1. รายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2554 จ านวน 1,954 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 63 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 3.3 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 1,891 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก 

- รายไดจ้ากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดาวเทียมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2555 ทั้งส้ิน 1,545 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 84 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 5.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 1,461 

ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าช่องสญัญาณดาวเทียมแก่ลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการ

โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมและการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเสริมต่างๆ และการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้าก

การใหบ้ริการไอพีสตาร์ตามปริมาณการใชง้านแบนดว์ธิท่ีเพ่ิมข้ึน 

- รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการระบบโทรศพัทใ์นต่างประเทศส าหรับไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 283 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 9 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 3.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 274 ลา้นบาท 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทใ์นประเทศลาวเพ่ิมข้ึน 



 

 

 

 

- รายไดจ้ากธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือส าหรับไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 98 ลา้นบาท ลดลง 29 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 22.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 127 ลา้นบาท  

2. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 1,827 ลา้นบาท ลดลง 112 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 5.8 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 1,939 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- ตน้ทุนในการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวนทั้งส้ิน 936 ลา้นบาท 

ลดลง 62 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 6.2 จาก 998 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 มีสาเหตุหลกัจากการลดลง

ของตน้ทุนการขายอุปกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร์ตามยอดขายท่ีลดลง สุทธิกบัการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่า

อนุญาตใหด้ าเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยฯี ตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าช่องสญัญาณ

ดาวเทียมแก่ลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมและจากปริมาณการใชง้านแบนดว์ธิไอพีสตาร์ท่ี

เพ่ิมข้ึน 

- ตน้ทุนการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวนทั้งส้ิน 79 ลา้นบาท ลดลง 19 ลา้นบาท 

หรืออตัราร้อยละ 19.4 จาก 98 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 

- ตน้ทุนการใหบ้ริการโทรศพัทใ์นไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 327 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 

2.2 จาก 320 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 เน่ืองจาก บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (“LTC”) มีการ

เพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคาซ่ึงเป็นผลมาจากสินทรัพยท่ี์เพ่ิมมากข้ึนจากการขยายโครงข่ายโทรศพัท ์และตน้ทุนการ

ใหบ้ริการโทรขา้มแดนอตัโนมติั ในขณะท่ี บริษทั เอม็โฟน จ ากดั (“Mfone”) มีการลดลงของตน้ทุนโดยมากจาก

การลดลงของตน้ทุนค่าเช่ือมต่อโครงข่าย  

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 2 ปี 2555 มีจ านวน 323 ลา้นบาท ลดลง 71 ลา้นบาท หรืออตัรา

ร้อยละ 18.0 จาก 394 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 มีสาเหตุหลกัจากการกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ

ส าหรับลูกคา้ในธุรกิจดาวเทียม การลดลงของค่าใชจ่้ายในการบริหารของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจโทรศพัทใ์น

ประเทศกมัพชูา และการลดลงของค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัของธุรกิจดาวเทียม สุทธิกบัค่าใชจ่้ายทางการตลาดของ

บริษทั ดีทีว ีเซอร์วสิ จ ากดั )“DTV”) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 38 ลา้นบาท หรืออตัราร้อย

ละ 422.2 จาก 9 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554  



 

 

 

 

- ตน้ทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 115 ลา้นบาท ลดลง 6 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 5.0 จาก 

121 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 

3. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในไตรมาส 2 ปี 2555 ทั้งส้ิน 38 ลา้นบาท ลดลง 5 ลา้นบาท หรืออตัราร้อย

ละ 11.6 จาก 43 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554  

4. บริษทัฯ บนัทึกภาระภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวนทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 34 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 212.5 จาก 16 

ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

      

ขอแสดงความนบัถือ 

 

        

            (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)             

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน  

                              บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 


