ที ทค. 431/2557
วันที 8 สิ งหาคม 2557
เรื อง

ขอนําส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 2 ปี 2557

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ งทีส่งมาด้วย 1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 2 ปี 2557 ฉบับภาษาไทยจํานวน 1 ฉบับ

2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 2 ปี 2557 ฉบับภาษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ

3. รายงานคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2 ปี 2557
บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 2 ปี 2557 สินสุดวันที 30

มิถุนายน 2557 พร้อมกันนีบริ ษทั ขอชีแจงสาเหตุของการเปลียนแปลงในผลการดําเนินงาน เมือพิจารณาจากงบการเงินรวมดังนี

บริ ษทั มีรายได้รวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวน 2,479 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุ ทธิ รวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557

จํานวน 498 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลียนแปลงของรายได้รวมและกําไรสุทธิรวม ดังต่อไปนี

1. รายได้รวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวน 2,479 ล้านบาท เพิมขึน 529 ล้านบาท หรื ออัตราร้ อยละ 27.1 เมื อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2556 จํานวน 1,950 ล้านบาท การเปลียนแปลงของรายได้รวมเป็ นผลมาจาก
-

รายได้จากธุ รกิ จให้บริ การดาวเที ยมและธุ รกิ จที เกี ยวเนื องสําหรั บไตรมาส 2 ปี 2557 ทังสิ น 2,157 ล้านบาท
เพิมขึน 570 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 35.9 เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2556 จํานวน 1,587 ล้านบาท มี

สาเหตุหลักจากการเพิมขึนของรายได้จากการให้บริ การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแก่ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและการเพิมขึนของรายได้จากการให้บริ การเสริ มต่างๆ และการเพิมขึนของรายได้จาก
-

การให้บริ การไอพีสตาร์ตามปริ มาณการใช้งานแบนด์วธิ ทีเพิมขึน

รายได้จากธุรกิจให้บริ การระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวน 265

ล้านบาท เพิมขึน 65 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 32.5 เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2556 จํานวน 200 ล้าน

บาท มีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและบริ การโทรศัพท์ไร้สาย

CDMA Fixed Wireless รายได้จากการให้บริ การอินเทอร์เน็ต รายได้ค่าบริ การเชือมต่อโครงข่าย และรายได้จาก
-

การขาย SIM Card และเครื องโทรศัพท์ไร้สาย

รายได้จากธุรกิจให้บริ การสื อสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวน 39 ล้านบาท เพิมขึน 10 ล้านบาท หรื ออัตราร้อย

ละ 34.5 เมือเปรี ยบเที ยบกับไตรมาส 2 ปี 2556 จํานวน 29 ล้านบาท เนื องจากการเพิมขึนของยอดจําหน่ าย

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวใี นประเทศกัมพูชา

2. ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวน 1,911 ล้านบาท เพิมขึน 152 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 8.6 เมือ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2556 จํานวน 1,759 ล้านบาท ทังนีส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
-

ต้นทุ นในการให้บริ การดาวเที ยมและธุ รกิ จที เกี ยวเนื องในไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวนทังสิ น 1,184 ล้านบาท

เพิมขึน 302 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 34.2 จาก 882 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิมขึนของต้นทุนค่าเสื อมราคาซีงเป็ นผลมาจากสิ นทรัพย์ทีเพิมขึนจากดาวเทียมไทยคม 6 และต้นทุนค่าอนุญาต

-

ให้ดาํ เนินการให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ตามการเพิมขึนของรายได้

ต้นทุ นการให้บริ การโทรศัพท์และอิ นเทอร์ เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวน 140 ล้านบาท
เพิมขึน 11 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 8.5 จาก 129 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 มีสาเหตุหลักจากการเพิมขึน

ของค่าเชือมต่อโครงข่ายตามการเพิมขึนของรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที และต้นทุนขายตามการ

-

-

เพิมขึนของรายได้จากการจําหน่ายเครื องโทรศัพท์ไร้สายและ SIM Card

ต้นทุนการให้บริ การสื อในไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวนทังสิน 44 ล้านบาท เพิมขึน 14 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ

46.7 จาก 30 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 เนืองจากการเพิมขึนของต้นทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมดีทีวตี ามยอดขายทีเพิมขึนในประเทศกัมพูชา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 มีจาํ นวน 441 ล้านบาท เพิมขึน 88 ล้านบาท หรื อ

อัตราร้อยละ 24.9 จาก 353 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 มีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายทาง

การตลาดของธุ รกิ จดาวเที ยม ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของธุ รกิ จโทรศัพท์และ

-

-

อินเทอร์เน็ตในประเทศลาว และค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยของธุรกิจสื อ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวน 13 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินสําหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวน 95 ล้านบาท เพิมขึน 29 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 43.9 จาก
66 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 เนืองจากดอกเบียจากเงินกูร้ ะยะยาวสําหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6

3. ส่ วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวนทังสิ น 42 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท หรื อ
อัตราร้อยละ 12.5 จาก 48 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556

4. บริ ษทั บันทึ กภาระภาษีเงินได้ในไตรมาส 2 ปี 2557 เป็ นจํานวนทังสิ น 113 ล้านบาท เพิมขึน 64 ล้านบาท หรื ออัตรา
ร้อยละ 130.6 จาก 49 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิ อัศวเสริ มเจริ ญ)

หัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารด้านการเงิน
บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)

