
 

 

ที� ทค. 431/2557 
   วนัที� 8 สิงหาคม 2557 

 เรื�อง ขอนาํส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 2 ปี 2557 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สิ�งที�ส่งมาดว้ย   1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 2 ปี 2557 ฉบบัภาษาไทยจาํนวน 1 ฉบบั            2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 2 ปี 2557 ฉบบัภาษาองักฤษจาํนวน 1 ฉบบั            3. รายงานคาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส 2 ปี 2557 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ขอนาํส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 2 ปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2557 พร้อมกนันี�บริษทัขอชี�แจงสาเหตุของการเปลี�ยนแปลงในผลการดาํเนินงาน เมื�อพิจารณาจากงบการเงินรวมดงันี�  บริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวน 2,479 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิรวมสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวน 498 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี�ยนแปลงของรายไดร้วมและกาํไรสุทธิรวม ดงัต่อไปนี�  
1. รายไดร้วมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวน 2,479 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 529 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 27.1 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2556 จาํนวน 1,950 ลา้นบาท การเปลี�ยนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก - รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ทั� งสิ�น 2,157 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 570 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 35.9  เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2556 จาํนวน 1,587 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแก่ลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมและการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการให้บริการเสริมต่างๆ และการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหบ้ริการไอพีสตาร์ตามปริมาณการใชง้านแบนดว์ธิที�เพิ�มขึ�น - รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการระบบโทรศพัทแ์ละอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวน 265 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น  65 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 32.5 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2556 จาํนวน 200 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�และบริการโทรศพัท์ไร้สาย 



 

 

CDMA Fixed Wireless  รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต  รายไดค่้าบริการเชื�อมต่อโครงข่าย และรายไดจ้ากการขาย SIM Card และเครื�องโทรศพัทไ์ร้สาย - รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการสื�อสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวน 39 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 10 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 34.5 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2556 จาํนวน 29 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของยอดจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมดีทีวใีนประเทศกมัพชูา 
2. ค่าใชจ่้ายรวมสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวน 1,911 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 152 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 8.6 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2556 จาํนวน 1,759 ลา้นบาท ทั�งนี� ส่วนใหญเ่ป็นผลมาจาก - ตน้ทุนในการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องในไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวนทั� งสิ�น 1,184 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 302 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 34.2 จาก 882 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 มีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนค่าเสื�อมราคาซี�งเป็นผลมาจากสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากดาวเทียมไทยคม 6 และตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้าํเนินการใหแ้ก่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ�นของรายได ้- ตน้ทุนการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวน 140 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 11 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 8.5 จาก 129 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 มีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของค่าเชื�อมต่อโครงข่ายตามการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� และตน้ทุนขายตามการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการจาํหน่ายเครื�องโทรศพัทไ์ร้สายและ SIM Card - ตน้ทุนการใหบ้ริการสื�อในไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวนทั�งสิ�น 44 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 14 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 46.7 จาก 30 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมดีทีวตีามยอดขายที�เพิ�มขึ�นในประเทศกมัพชูา - ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 มีจาํนวน 441 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 88 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 24.9 จาก 353 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 มีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายทางการตลาดของธุรกิจดาวเทียม ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของธุรกิจโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในประเทศลาว และค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัของธุรกิจสื�อ - ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวน 13 ลา้นบาท - ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวน 95 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 29 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 43.9 จาก 66 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 เนื�องจากดอกเบี�ยจากเงินกูร้ะยะยาวสาํหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 



 

 

3. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในไตรมาส 2 ปี 2557 จาํนวนทั�งสิ�น 42 ลา้นบาท ลดลง 6 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 12.5 จาก 48 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 
4. บริษทับนัทึกภาระภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 113 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 64 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 130.6 จาก 49 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556   จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ      

     ขอแสดงความนบัถือ 
 

                 (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)                  หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน                          บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
 


