
 

 

ท่ี ทค. 377/2556 

   วนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 

 
เร่ือง ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2556 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2556 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 ฉบบั 

           2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2556 ฉบบัภาษาองักฤษจ านวน 1 ฉบบั 

           3. รายงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2556 

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2556 พร้อมกนัน้ีบริษทัขอช้ีแจงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวมดงัน้ี 

บริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จ านวน 1,812 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 

จ านวน 190 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละก าไรสุทธิ ดงัต่อไปน้ี 

1. รายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จ านวน 1,812 ลา้นบาท ลดลง 24 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 1.3 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 1,836 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก 

- รายไดจ้ากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดาวเทียมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 ทั้งส้ิน 1,587 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 34 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 2.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 1,553 ลา้นบาท มี

สาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 5 และรายได้จากการให้บริการ 

แบนดว์ธิไอพีสตาร์ 

- รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการระบบโทรศพัทแ์ละอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จ านวน 200 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  22 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 12.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 178 ลา้น

บาท มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดต้่อผูใ้ชบ้ริการ (ARPU) และจ านวนผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์ 



 

 

- รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการส่ือส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จ านวน  29 ลา้นบาท ลดลง 58 ลา้นบาท หรืออตัราร้อย

ละ 66.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 87 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของยอดจ าหน่ายอุปกรณ์

รับสญัญาณดาวเทียมดีทีวี 

2. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จ านวน 1,621 ลา้นบาท ลดลง 51 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 3.2 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2555 จ านวน 1,570 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- ตน้ทุนในการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในไตรมาส 2 ปี 5226 จ านวนทั้งส้ิน 882 ลา้นบาท 

ลดลง 55 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 5.9 จาก 937 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 5225 มีสาเหตุหลกัจากการลดลง

ของตน้ทุนการขายอุปกรณ์ผูใ้ชป้ลายทางไอพีสตาร์ตามยอดขายท่ีลดลง 

- ตน้ทุนการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 2 ปี 2556 จ านวน 129 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน  21 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 19.4 จาก 108 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 มีสาเหตุหลกัจากการ

เพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่าเส่ือมราคาซ่ีงเป็นผลมาจากสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการขยายโครงข่ายโทรศพัท ์

- ตน้ทุนการให้บริการส่ือในไตรมาส 2 ปี 5226 จ านวนทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท ลดลง 47 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 

61.0 จาก 77 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 5225 เน่ืองจากการลดลงของตน้ทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทียมดีทีวตีามยอดขายท่ีลดลง 

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 2 ปี 5226 มีจ านวน 353 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 52 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 17.3 จาก 301 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 5225 มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายทาง

การตลาด ค่าใชจ่้ายพนักงาน และค่าใชจ่้ายในการบริหารของธุรกิจดาวเทียม สุทธิกบัการลดลงค่าใชจ่้ายทาง

การตลาดของธุรกิจใหบ้ริการส่ือ 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2556 จ านวน 173 ลา้นบาท 

- ตน้ทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 2 ปี 5226  จ านวน 66 ลา้นบาท ลดลง 44 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 40.0 จาก 

110 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 5225 เน่ืองจากบริษทัจ่ายคืนเงินตน้ของหุ้นกูร้ะยะยาวจ านวน 3,300 ลา้นบาท ซ่ึง

ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนไปเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ท าให้ดอกเบ้ียจากหุ้นกูร้ะยะยาวในไตรมาส 2 ปี 

2556 ลดลงจากในไตรมาส 2 ปี 2555 

3. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในไตรมาส 2 ปี 2556 จ านวนทั้งส้ิน 48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  10 ลา้นบาท หรือ

อตัราร้อยละ 26.3 จาก 38 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 5255  



 

 

4. บริษทับนัทึกภาระภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2556 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 49 ลา้นบาท ลดลง 5 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 

9.3 จาก 54 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555  

5. บริษทัไม่มีการบนัทึกรายการขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษีในไตรมาส 2 ปี 2556 เน่ืองจากบริษทั

หยดุรับรู้ก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษทั เอม็โฟน จ ากดั )เอม็โฟน(  ตั้งแตว่นัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 (วนัท่ี

สูญเสียอ านาจการควบคุม) ในขณะท่ีในไตรมาส 2 ปี 2555 มีรายการขาดทุนสุทธิของเอม็โฟนจ านวน 136 ลา้นบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)  

            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน  

                       บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 


