คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร : THCOM
1. ภำพรวม
การเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของธุรกิจ
ดาวเทียมส่งผลให้
รายได้จากการขาย
และการให้บริการใน
เก้าเดือนแรกปี 2555
เพิ่มขึ้น 6.4% yoy
EBIT จากการ
ดาเนินงานปกติ และ
กระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงาน เติบโตขึ้น

ในไตรมาส 3/2555 บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ในงวดเก้าเดือนแรกปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการ
ขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 5,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346 ล้านบาท หรือ 6.4% จาก 5,400 ล้านบาท
ในงวดเก้าเดือนปี 2554 ประกอบกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ในเก้าเดือนแรกปี 2555 บริษัทมีผลกาไรจากการดาเนินงานปกติ (EBIT) 650 ล้านบาท และมี
กระแสเงินสดได้มาจากการดาเนินงานจานวน 2,607 ล้านบาท เติบโตขึ้น 552 ล้านบาท และ 729 ล้าน
บาท ตามลาดับ จากงวดเดียวกันปี 2554
ในไตรมาส 3/2555 บริ ษั ท ขาดทุ น สุท ธิ จ านวน 107 ล้ า นบาท และหากไม่ พิ จารณารายการพิ เศษ อั น
ได้ แ ก่ การตั้ ง สารองค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งจากการขายหุ้ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศแห่ ง หนึ่ ง ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่ หมุนเวีย นที่ถือไว้เพื่อขาย และขาดทุน จากการด้อยค่า จากการ
จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จากัด (วัฏฏะ) รวมเป็นจานวน 254 ล้านบาท ในไตร
มาส 3/2555 และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการลงทุนในวัฎฎะจานวน 3 ล้านบาท
ในไตรมาส 2/2555 บริษัทจะมีกาไรสุทธิในไตรมาส 3/2555 จานวน 147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท
จาก 118 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2555 และเพิ่มขึ้น 131 ล้านบาท จาก 16 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน
ในขณะที่ กาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับไตรมาส 3/2555 เท่ากับ 479 ล้านบาท หรือคิ ด
เป็น 0.44 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้แบ่งเป็นกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 159 ล้านบาท และเงินปันผลรับ
จากบริษัทย่อยจานวน 320 ล้านบาท และจากการเติบโตที่ดีของรายได้จากธุรกิจดาวเที ยม และเงินปัน
ผลรับจากบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการในรอบเก้าเดือนแรกปี 2555 จานวน 609 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 0.56 บาทต่อหุ้น ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทขาดทุน 198 ล้านบาท
2. ภำพรวมธุรกิจ
ธุรกิจบริกำรวงจรดำวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดำวเทียม
ดาวเทียมไทยคม 6 อยู่ในระหว่างการประกอบ Sub-system Parts ของดาวเทียม ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน
Satellite Pre-Shipment Review ในเดือนเมษายน 2556 และสาหรับดาวเทียมไทยคม 7 นั้นได้ผ่าน
ขั้นตอน Critical Design Review (CDR) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทางเทคนิค
ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าดาวเทียมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกาหนดทางเทคนิคและการใช้งาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสาหรับการดาเนินการในขั้นตอนต่อไปของโครงการ และบริษัทยังคงเน้นการขาย
แบนด์วิธล่วงหน้าบนไทยคม 6 และไทยคม 7 อย่างต่อเนื่อง
บริษัทประสบความสาเร็จในการจัดหาดาวเทียมชั่วคราว (Interim Satellite) ไปไว้ยังตาแหน่งวงโคจรที่
50.5 องศาตะวั น ออก เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ข องประเทศไทยในต าแหน่ ง วงโคจรดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ความ
ต้องการใช้บริการการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจดาวเทียมของบริษัท
เติ บ โตขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยพิ จ ารณาได้ จ ากจ านวนช่ อ งรายการโทรทั ศ น์ บ นดาวเที ย มแบบทั่ ว ไป ณ
ตาแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ที่เพิ่มขึ้นจาก 427 ช่องรายการ ณ สิ้น ปี 2554 เป็นจานวนทั้งสิ้น 472
ช่องรายการ ณ สิ้นไตรมาส 3/2555
บริษัทยังคงเน้น ระบบเปิดให้บริการสาหรับอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นให้ สามารถทางานร่วมกับดาวเทียม
ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ได้ ทาให้มีผู้ให้บริการในหลายประเทศได้ดาเนินการเปลี่ยนจากการใช้งานบน
ดาวเทียมสื่อสารอื่น เพื่อมาใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์ ) มากขึ้น โดยไม่ต้องมีการ
เปลี่ยนระบบทางภาคพื้นดินและอุปกรณ์ฝั่งปลายทาง
ธุรกิจบริกำรโทรศัพท์
ณ สิ้นไตรมาส 3/2555 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (แอลทีซี) มีจานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์
ในระบบรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 1,296,076 ราย ในขณะที่ บริ ษั ท เอ็ ม โฟน จ ากั ด (เอ็ ม โฟน) มี จ านวน
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในระบบรวมทั้งสิ้นประมาณ 387,052 ราย ในปัจจุบันในประเทศลาวและกัมพูชามีการ
แข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ในประเทศลาวมี ผู้ ป ระกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศลาวทั้งสิ้น 4 ราย โดยแอลทีซียังคงเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่มีส่วนแบ่งใน
ตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ในประเทศลาว ในขณะที่ในประเทศกัมพูชามีผู้ป ระกอบการทั้งสิ้น 8 ราย โดยเอ็ ม
โฟนมีส่วนแบ่งในตลาดเป็นอันดับสามในประเทศกัมพูชา
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ในเดือนตุลาคม 2555 แอลทีซีแถลงข่าวเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือระบบ 4G LTE ซึ่ง
ทาให้ประเทศลาวเป็นประเทศที่ 2 ในอาเซียน ถัดจากสิงคโปร์ที่เปิดใช้ระบบสื่อสารไร้สายยุคที่ 4 ด้วย
เทคโนโลยีบนพื้นฐาน GSM ทาให้เชื่อมต่อเข้ากับเวิลด์ไวด์เว็บเร็วขึ้นประมาณ 5 เท่าตัวเมื่อเทียบกับ
ระบบ 3G ในปัจจุบัน
ธุรกิจกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อ
ณ สิ้ น ไตรมาส 2/2555 ดี ที วี มี ย อดจ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มดี ที วี ที่ ผ่ า นมาแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 1,354,043 ชุด เพิ่มขึ้น 209,183 ชุด จาก 1,144,860 ชุด ณ สิ้นไตรมาส 3/2554
ในไตรมาส 3/2555 ซีเอสแอล มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 31.6% จากไตรมาส 3/2554 จากการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของธุรกิจ การให้บริการอินเทอร์เน็ต และบริการไอซีทีและธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทาง
โทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ทาการจาหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จากัด เพื่อ
เป็นการบริหารผลตอบแทนโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ งบการเงินรวมระหว่างกาลสิ้นสุดเดือนกันยายน 2555
ได้รวมผลกระทบจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลสิ้นสุดกันยายน 2555 “ข้อ 5” ของซีเอสแอล)
3. ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ
จำนวน

ล้ำนบำท

เปลี่ยนแปลง
QoQ

YoY

(%)

1,968

38

1,313

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ไตรมำส
3/55

ไตรมำส
2/55

ไตรมำส
3/54

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ

1,914

1,926

ส่วนแบ่งกาไรสุทธิจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม

42

จำนวน

เปลี่ยนแปลง
YoY

(%)

9 เดือน
55

9 เดือน
54

-0.6%

-2.7%

5,746

5,400

6.4%

32

10.5%

31.3%

126

119

5.9%

1,342

1,429

-2.2%

-8.1%

4,059

4,151

-2.2%

428

323

390

32.5%

9.7%

1,079

1,151

-6.3%

ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย

210

-

-

100.0%

100.0%

251

-

100.0%

กาไร (ขาดทุน) จากการ
ดาเนินงานปกติ*

215

261

149

-17.6%

44.3%

650

98

563.3%

กาไร (ขาดทุน) จากการ
ดาเนินงานปกติ ก่อนดอกเบี้ย
จ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา**

859

899

802

-4.4%

7.1%

2,579

2,026

27.3%

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่อน
รายการพิเศษ

147

118

16

24.6%

818.8%

349

(176)

298.3%

รายการพิเศษ (การตั้งสารอง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ขายหุ้นในบริษท
ั ย่อย/ขาดทุน
จากการด้อยค่า)

(254)

(3)

-

-8366.7%

-100.0%

(299)

-

-100.0%

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(107)

115

16

-193.0%

-768.8%

50

(176)

128.4%

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(บาท)

(0.10)

0.10

0.01

-200.0%

-1100.0%

0.05

(0.16)

131.3%

ต้นทุนขายและการให้บริการ

(%)

* กาไรจากการดาเนินงานปกติ = รายได้จากการขายและการให้บริการ – ต้นทุนขายและการให้บริการ – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร + การตั้ง
สารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย
** กาไรจากการดาเนินงานปกติ ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา = กาไรจากการดาเนินงานปกติ + ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
รายได้จากการขายและบริการรวมในไตรมาส 3/2555 ทั้งสิ้น 1,914 ล้านบาท ลดลง 54 ล้านบาท หรือ
2.7% จาก 1,968 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 และลดลงจานวน 12 ล้านบาท หรือ 0.6% จาก 1,926
ล้ า นบาท ในไตรมาส 2/2555 เนื่ อ งจากการลดลงของรายได้ จ ากธุ ร กิ จ อิ น เทอร์ เ น็ ต และสื่ อ และธรุ กิ จ
โทรศัพท์ ในขณะที่รายได้จากธุรกิจดาวเทียมเพิ่มขึ้น
รำยได้จำกกำรขำยและกำร
ให้บริกำร

ไตรมำส
3/55

ไตรมำส
2/55

ไตรมำส
3/54

%QoQ

%YoY

9 เดือน
55

9 เดือน
54

%YoY

1,590

1,545

1,562

2.9%

1.8%

4,649

4,164

11.6%

บริการโทรศัพท์

266

283

277

-6.0%

-4.0%

846

872

-3.0%

บริการอินเทอร์เน็ตและสือ
่

58

98

129

-40.8%

-55.0%

252

364

-30.8%

1,914

1,926

1,968

-0.6%

-2.7%

5,746

5,400

6.4%

บริการดาวเทียมและ
เกี่ยวเนื่อง

รวม

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 3/2555 ทั้งสิ้น 1,590 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรือ 1.8% จาก 1,562 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 และเพิ่มขึ้น 45 ล้า น
บาท หรือ 2.9% จาก 1,545 ล้านบาท ในไตรมาสก่อน
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ดำวเทียมและเกีย
่ วเนื่อง

ไตรมำส
3/55

ไตรมำส
2/55

ไตรมำส
3/54

%QoQ

%YoY

9 เดือน
55

9 เดือน
54

%YoY

ดาวเทียมไทยคม 5

745

676

603

10.2%

23.5%

2,084

1,764

18.1%

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพี
สตาร์)

845

869

959

-2.8%

-11.9%

2,565

2,400

6.9%

รายได้จากการขาย

89

82

225

8.5%

-60.4%

236

581

-59.4%

รายได้จากการบริการ

756

787

734

-3.9%

3.0%

2,329

1,819

28.0%

1,590

1,545

1,562

2.9%

1.8%

4,649

4,164

11.6%

รวม


รายได้จากไทยคม 5
ในไตรมาส 3/2555
เพิ่มขึ้น 23.5% yoy
จากบริการให้เช่า
ช่องสัญญาณ
ดาวเทียม และบริการ
เสริมต่างๆ

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไป (ดาวเทียมไทยคม 5) ในไตรมาส 3/2555 จานวน
745 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท หรือ 23.5% จาก 603 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท
หรือ 10.2% จาก 676 ล้านบาท ในไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก
-

การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารเช่ า ช่ อ งสั ญ ญาณดาวเที ย ม แก่ ลู ก ค้ า กลุ่ ม
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

-

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการเสริมต่างๆ ได้แก่ การให้บริการเทเลพอร์ต เช่น
บริการเล่นเทปบันทึกรายการ และบริการบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ความต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารดาวเที ย มจากผู้ ป ระกอบการโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม เติ บ โตขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยพิจารณาได้จากจานวนช่องรายการโทรทัศน์บนดาวเทียมแบบทั่วไป ณ ตาแหน่ง
78.5 องศาตะวันออก ที่เพิ่มขึ้นจาก 409 ช่องรายการ ณ สิ้นไตรมาส 3/2554 เป็นจานวน 472
ช่องรายการ ณ สิ้นไตรมาส 3/2555


รายได้จากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 3/2555 จานวน 845 ล้าน
บาท ลดลง 114 ล้านบาท หรือ 11.9% จาก 959 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 เนื่องจาก
-

รายได้จากการขายในไตรมาส 3/2555 จานวน 89 ล้านบาท ลดลง 136 ล้านบาท หรือ
60.4% จาก 225 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 เนื่องจาก
 ในไตรมาส 3/2554 มีการขายสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินในประเทศญี่ปุ่น
และการขายอุ ป กรณ์ ส าหรั บ สถานี ค วบคุ ม เครื อ ข่ า ยภาคพื้ น ดิ น ในประเ ทศ
ออสเตรเลีย ในขณะที่ในไตรมาส 3/2555 ไม่มีรายการนี้
 ยอดจาหน่ายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์ (UT) ที่ลดลง
สุทธิกับ
 รายได้จากการจาหน่ายอุปกรณ์ IRD Box ที่ใช้รับข้อมูลภาพและเสียงคุณภาพสูง
ซึ่งส่งมาจากระบบไอพีสตาร์ให้กับลูกค้าในประเทศไทยในไตรมาส 3/2555
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร : THCOM
-

รายได้จ ากการให้บริ การในไตรมาส 3/2555 จานวน 756 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น 22 ล้า น
บาท หรือ 3.0% จาก 734 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 เป็นผลมาจาก
 ปริ ม าณการใช้ ง านแบนด์ วิ ธ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมากในประเทศออสเตรเลี ย ญี่ ปุ่ น
อินเดีย มาเลเซีย เมียนมาร์ และนิวซีแลนด์
สุทธิกับ
 ค่าบริการการเข้าใช้งานสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (“Gateway Access
Fee”) ในไตรมาส 3/2554 ที่บริษัท เอ็นบีเอ็น จากัด (“NBN Co”) ชาระให้กับ
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จากัด (“IPA”) เป็นจานวนประมาณ 100
ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาส 3/2555 ไม่มีรายการนี้

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้จากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ลดลง
24 ล้านบาท หรือ 2.8% จาก 869 ล้านบาท เนื่องจาก
-

รายได้จากการให้บริการในไตรมาส 3/2555 ลดลง 31 ล้านบาท หรือ 3.9% จาก 787
ล้านบาท ในไตรมาส 2/2555 เนื่องจากปริมาณการใช้งานแบนด์วิธที่ลดลง ประกอบกับ
การที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
สุทธิกับ

-

รายได้จากการขายในไตรมาส 3/2555 เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท หรือ 8.5% จาก 82 ล้าน

บาท ในไตรมาส 2/2555 มีสาเหตุหลักจากรายได้จากการจาหน่ายอุปกรณ์ IRD Box ที่
ใช้รับข้อมูลภาพและเสียงคุณภาพสูง ซึ่งส่งมาจากระบบไอพีสตาร์ ในขณะที่ไตรมาส
ก่อน ไม่มีรายการนี้

รายได้จากการให้บริการระบบโทรศัพท์
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในไตรมาส 3/2555 ทั้งสิ้น 266 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท
หรือ 4.0% จาก 277 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 และลดลง 17 ล้านบาท หรือ 6.0% จาก 283 ล้าน
บาท ในไตรมาสก่อน


แอลทีซี
รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ใ นประเทศลาวในไตรมาส 3/2555 เพิ่ ม ขึ้ น จากไตรมาส
เดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากรายได้เฉลี่ยจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อเลขหมายเพิ่มขึ้น
อันเป็นผลมาจากแผนการตลาดของแอลทีซีในการเสริมสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ ทาให้จานวนนาทีการใช้โทรศัพท์ต่อเลขหมายเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญ
แอลทีซียังคงเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศลาว
แม้ ว่ า จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในระบบในไตรมาส 3/2555 น้ อ ยกว่ า ในไตรมาส 3/2554 จากการ
แข่งขันที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่นยังคงมีรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
ให้กับลูกค้าในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ได้ฐานลูกค้ามากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในประเทศลาวในไตรมาส
3/2555 ลดลง เนื่องจากรายได้เฉลี่ยจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อ เลขหมายลดลง
อันเป็นผลมาจากการที่ MPTC ออกกฎข้อบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้
ลูกค้าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 และมีรายการส่งเสริมคือการแถมฟรีค่าโทร
ให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียน ทาให้รายได้เฉลี่ยต่อนาทีลดลงจากไตรมาสก่อน ประกอบกับจานวน
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในระบบลดลงจากการแข่งขันที่มีอย่างต่อเนื่อง



เอ็มโฟน
รายได้จ ากการให้บ ริก ารโทรศั พท์ ในประเทศกัม พูช าในไตรมาส 3/2555 ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากจานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ ในระบบลดลง และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อ น รายได้จ ากการให้บ ริก ารโทรศั พ ท์ใ นประเทศกั มพู ชายัง คงลดลงอย่ างต่อ เนื่ อ ง
เนื่องจากรายได้เฉลี่ยจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตอ
่ เลขหมายที่ลดลง
ปัจจุบั น ประเทศกัม พูชามีผู้ป ระกอบธุร กิจโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ในประเทศกั มพูชาถึง 8 ราย อั น
เป็นผลมาจากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแก่ผู้ประกอบการมากรายอย่างไม่
จากัด
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รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อในไตรมาส 3/2555 ทั้งสิ้น 58 ล้านบาท ลดลง 71
ล้านบาท หรือ 55.0% จาก 129 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554


ธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี
- บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จากัด (ดีทีวี) มีรายได้รวมลดลง มีสาเหตุหลักจากยอดจาหน่ายอุปกรณ์
รับสัญ ญาณดาวเที ยมดีทีวี ในประเทศไทยในไตรมาส 3/2555 ลดลงจากไตรมาส 3/2554
จากการแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจจานดาวเทียมโดยผู้ประกอบการแข่งขัน กันลดราคาด้วย
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมประเภทที่ไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน และได้รับสิทธิ์ดู
รายการทีวีได้หลายช่องนอกเหนือจากฟรีทีวี 3-5-7-9-11 และ TPBS ประกอบกับการที่ดีทีวี
พัฒนาเครื่องรับสัญญาณใหม่ “ดีคม
ุ้ ” โดยมีการปรับราคาลงให้เหมาะสมกับตลาด พร้อมช่อง
รายการพิเศษสาหรับระบบ Ku-band และเริ่มออกจาหน่ายในไตรมาส 4/2554
- บริ ษั ท แคมโบเดี ย น ดี ที วี เน็ ต เวิ ร์ ค จ ากั ด (ซี ดี เ อ็ น ) มี ร ายได้ จ ากการจ าหน่ า ยกล่ อ งรั บ
สัญญาณดาวเทียมดีทีวีในประเทศกัมพูชาลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว
โดย ณ สิ้ น ไตรมาส 3/2555 บริ ษั ท มี ย อดจ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มดี ที วี ที่ ผ่ า น
มาแล้วทั้งสิ้นประมาณ 1,354,043 ชุด เพิ่มขึ้น 209,183 ชุด จาก 1,144,860 ชุด ณ สิ้นไตรมาส
3/2554



ธุรกิจอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวและกัมพูชา
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวที่ให้บริการโดยแอลทีซีลดลงเล็กน้อย และ
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศกัมพูชาที่ให้บริการโดยเอ็มโฟนลดลง

เมื่อเปรี ยบเทีย บกับไตรมาสก่ อน รายได้จากการให้ บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อลดลง 40 ล้านบาท หรื อ
40.8% จาก 98 ล้านบาท


ธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี
- ดีทีวี มีรายได้ลดลงจากการที่ยอดจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี ในประเทศไทย
ลดลงจากไตรมาสก่อน
- ซีดีเอ็น มีรายได้ลดลงจากยอดจาหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวีในประเทศกัมพูชาที่
ลดลงจากไตรมาสก่อน



ธุรกิจอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวและกัมพูชา
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวที่ให้บริการโดยแอลทีซี เพิ่มขึ้นจากจานวน
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ม ากขึ้ น ในขณะที่ ร ายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศกั ม พู ช าที่
ให้บริการโดยเอ็มโฟนไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากไตรมาสก่อน

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
บริษัทมีต้นทุนรวมในไตรมาส 3/2555 ทั้งสิ้น 1,313 ล้านบาท ลดลง 116 ล้านบาท หรือ 8.1% จาก
1,429 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 และลดลง 29 ล้านบาท หรือ 2.2% จาก 1,342 ล้านบาท ในไตร
มาสก่อน
ต้นทุนขำยและกำร
ให้บริกำร

ไตรมำส
3/55

ไตรมำส
2/55

ไตรมำส
3/54

%QoQ

%YoY

9 เดือน
55

9 เดือน
54

%YoY

บริการดาวเทียมและ
เกี่ยวเนื่อง

949

936

1,018

1.4%

-6.8%

2,902

2,907

-0.2%

บริการโทรศัพท์

315

327

307

-3.7%

2.6%

957

960

-0.3%

บริการอินเทอร์เน็ตและสือ
่

49

79

104

-38.0%

-52.9%

200

284

-29.6%

1,313

1,342

1,429

-2.2%

-8.1%

4,059

4,151

-2.2%

รวม

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ต้นทุนการให้บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 3/2555 มีจานวนทั้งสิ้น 949 ล้าน
บาท ลดลง 69 ล้านบาท หรือ 6.8% จาก 1,018 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 และเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท
หรือ 1.4% จาก 936 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2555
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ต้นทุนกำรบริกำรดำวเทียม
และเกีย
่ วเนื่อง

ไตรมำส
3/55

ไตรมำส
2/55

ไตรมำส
3/54

%QoQ

%YoY

9 เดือน
55

9 เดือน
54

%YoY

ดาวเทียมไทยคม 5

263

254

239

3.5%

10.0%

770

700

10.0%

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพี
สตาร์)

686

682

779

0.6%

-11.9%

2,132

2,207

-3.4%

รวม

949

936

1,018

1.4%

-6.8%

2,902

2,907

-0.2%



ต้นทุนในการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไป (ดาวเทียมไทยคม 5) ในไตรมาส 3/2555 มีจานวน
ทั้งสิ้น 263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท หรือ 10.0% จาก 239 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554
และเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท หรือ 3.5% จาก 254 ล้านบาท ในไตรมาสก่อน มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของต้ น ทุ น ค่ า อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การให้ แ ก่ ก ระทรวงเทคโนโลยี ฯ ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
รายได้



ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในไตรมาส 3/2555 จานวน 686 ล้านบาท
ลดลง 93 ล้านบาท หรือ 11.9% จาก 779 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 มีสาเหตุหลักจาก

-

ในไตรมาส 3/2554 มีต้นทุนการขายสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินในประเทศญี่ปุ่น
และการขายอุป กรณ์สาหรับสถานีควบคุ มเครือ ข่ายภาคพื้นดินในประเทศออสเตรเลี ย
ในขณะที่ไตรมาส 3/2555 ไม่มีรายการนี้
สุทธิกับ

-

ต้นทุนการจาหน่ายอุปกรณ์ IRD Box ในไตรมาส 3/2555 ในขณะที่ไม่มีรายการนี้ใน
ไตรมาส 3/2554

-

การเพิ่ มขึ้ น ของต้น ทุน ค่ าอนุ ญาตให้ ดาเนิน การให้แ ก่ก ระทรวงเทคโนโลยี ฯ ตามการ
เพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการการใช้งานแบนด์วิธ

และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาสก่ อ น ต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารดาวเที ย มไทยคม 4 (ไอพี ส ตาร์ )
เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือ 0.6% จาก 682 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจาก
-

ต้นทุนการจาหน่ายอุปกรณ์ IRD Box ในไตรมาส 3/2555 ในขณะที่ไม่มีรายการนี้ใน
ไตรมาสก่อน
สุทธิกับ

-

การลดลงของค่าดาเนินการสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินในประเทศจีน

ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์
ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ ในไตรมาส 3/2555 จานวนทั้งสิ้น 315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท หรือ
2.6% จาก 307 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 และลดลง 12 ล้านบาท หรือ 3.7% จาก 327 ล้านบาท
ในไตรมาสก่อน


แอลทีซี มีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติและต้นทุนค่าเสื่อมราคาซี่ง
เป็ น ผลมาจากสิ น ทรั พ ย์ ที่เ พิ่ ม ขึ้ น จากการขยายโครงข่ า ยโทรศั พ ท์ ในไตรมาส 3/2555 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2554 และไตรมาส 2/2555



เอ็มโฟน มีการลดลงของต้นทุน โดยมากจากการลดลงของต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย และการ
ลดลงของต้นทุนค่าไฟฟ้ าและค่าบารุงรักษาที่ส ถานีฐานจากการควบคุ มและบริหารต้นทุนให้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น ในไตรมาส 3/2555 เมื่อ เปรี ยบเที ย บกั บไตรมาส 3/2554 และไตรมาส
2/2555

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อในไตรมาส 3/2555 จานวนทั้งสิ้น 49 ล้านบาท ลดลง 55 ล้าน
บาท หรือ 52.9% จาก 104 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554



ดีทีวี มีต้นทุนลดลงโดยมากจากการลดลงของต้นทุนการจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ดีทีวีตามการลดลงของรายได้
ซี ดี เ อ็ น มี ต้ น ทุ น ลดลงตามการลดลงของยอดจ าหน่ า ยกล่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มดี ที วี ใ น
ประเทศกัมพูชา
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร : THCOM
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อในไตรมาส 3/2555 ลดลง 30
ล้านบาท หรือ 38.0% จาก 79 ล้านบาท



ดีทีวี มีต้นทุน ลดลงโดยมากจากต้นทุนการจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวีตามการ
ลดลงของรายได้ สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าคอนเทนต์สาหรับดีทีวีเอชดี
ซีดีเอ็น มีต้นทุน การจาหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี ในประเทศกัมพูชาลดลงตามการ
ลดลงของรายได้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริษั ทมี ค่า ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร (SG&A) ในไตรมาส
3/2555 รวมทั้ งสิ้ น 428 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ้ น 38 ล้ านบาท หรือ 9.7% จาก 390 ล้า นบาท ในไตรมาส
3/2554 มีสาเหตุหลักจาก


การตั้งสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการการขายหุ้นในบริษัทย่อยในต่างประเทศในไตรมาส
3/2555



ค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น



ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายพนักงานของธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาวเพิ่มขึ้น
สุทธิกับ



ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศกัมพูชาและลาวลดลง



ค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศกัมพูชาลดลง



ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยของธุรกิจดาวเทียมลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน SG&A เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท หรือ 32.5% จาก 323 ล้านบาท มีสาเหตุ
หลักจาก


การตั้งสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการการขายหุ้นในบริษัทย่อยในต่างประเทศในไตรมาส
3/2555



การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกค้าในธุรกิจดาวเทียมในไตรมาสก่อน



ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน



ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น
สุทธิกับ



ค่าใช้จ่ายทางการตลาดของดีทีวีที่ลดลง

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการทาสัญญาขายหุ้นในบริษัท
ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายต้องดาเนินการให้เสร็จภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับจากวันทาสัญญา โดยบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นเงินประมาณ 210 ล้าน
บาท สาหรับไตรมาส 3/2555 และประมาณ 251 ล้านบาท สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2555
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ในไตรมาส 3/2555 บริษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 57 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกู้ยืมสาหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 จาก
การที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในไตรมาส 3/2555 บริษัทมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมกลุ่ มซีเอสแอลทั้งสิ้น 42 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท หรือ 31.3% จาก 32 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 เนื่องจากซีเอสแอลมีกาไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น 31.6% จากไตรมาส 3/2554 มีสาเหตุหลักจากกาไรจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต และบริการไอซีทีและธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียง
ทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ ห ารอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น ทั้ ง นี้ ซี เ อสแอลได้ บั น ทึ ก ผลกระทบจากการจ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ใน
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บริ ษั ท วั ฏฏะ คลาสสิ ฟายด์ ส จ ากั ด ในงบการเงิน รวมระหว่ า งกาลสิ้ น สุด เดือ นกั นยายน 2555 (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติม ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลสิ้นสุดกันยายน 2555 “ข้อ 5” ของซีเอส
แอล)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
บริษัทมีต้นทุนทางการเงินทั้งสิ้น 116 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2555 ลดลง 3 ล้านบาท หรือ 2.5% จาก 119
ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 โดยต้นทุนทางการเงินส่วนมากเกิดจากดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ระยะยาว
ภำษีเงินได้
ในไตรมาส 3/2555 บริษัทบันทึกภาระภาษีเงินได้เป็นจานวนทั้งสิ้น 92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท
จาก 40 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554

4. ฐำนะทำงกำรเงิน
ณ สิ้นไตรมาส 3/2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 28,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 809 ล้านบาท หรือ 3.0% จาก
27,216 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
การเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์จากการซื้อสินทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์สาหรับการขยายธุรกิจ
ดาวเที ยม สุทธิกับค่า เสื่ อมราคาและตั ดจ าหน่ายอาคารและอุ ปกรณ์ และค่า เสื่ อมราคาและตัดจ าหน่า ย
อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ
ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์
สินทรัพย์

30 กันยำยน 2555

31 ธันวำคม 2554

จำนวน

ร้อยละของ

จำนวน

ร้อยละของ

(ล้ำนบำท)

สินทรัพย์รวม

(ล้ำนบำท)

สินทรัพย์รวม

7,622

27.2

4,679

17.2

434

1.6

451

1.7

อาคารและอุปกรณ์

5,621

20.1

6,611

24.3

อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้
ดาเนินการ

11,821

42.2

12,828

47.1

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม

สภำพคล่อง
ณ สิ้นไตรมาส 3/2555 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 1.08 เท่า เพิ่มขึ้นจาก
0.69 ณ สิ้นปี 2554 มีสาเหตุหลักจากเงินสดที่เพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริ ษั ท บั น ทึ ก เงิ น ลงทุ น โดยวิ ธี ส่ว นได้ เ สี ย ในกลุ่ ม ซี เ อสแอลในรายการเงิ น ลงทุ น โดย ณ สิ้ น ไตรมาส
3/2555 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งสิ้น 434 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท หรือ 3.7% จาก 451
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 เนื่องจากการรับรู้ผลประกอบการของซีเอสแอลในเก้าเดือนแรกปี 2555 ตาม
สัดส่วนจานวน 126 ล้านบาท และกาไรที่ยังไม่รับรู้จากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมจานวน 0.09
ล้านบาท สุทธิกับรายได้เงินปันผลจากซีเอสแอลจานวน 143 ล้านบาท
อำคำรและอุปกรณ์
บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์สุทธิ (PPE) ณ สิ้นไตรมาส 3/2555 ทั้งสิ้น 5,621 ล้านบาท ลดลง 990 ล้าน
บาท หรือ 15.0% จาก 6,611 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มีสาเหตุหลักจาก


การซื้อสินทรัพย์เพิ่มในเก้าเดือนแรกปี 2555 จานวน 1,698 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างสาหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6
สุทธิกับ



ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์ในเก้าเดือนแรกปี 2555 จานวน 811 ล้านบาท
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร : THCOM
โดย PPE ณ สิ้นไตรมาส 3/2555 ได้รวมสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการของเอ็มโฟน ซึ่ง
เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เป็นจานวนเงินประมาณ 1,651 ล้านบาท ลดลงสุทธิประมาณ 347 ล้านบาท
จาก 1,998 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554
อำคำรและอุปกรณ์ภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ดำเนินกำร
บริ ษั ท มี อ าคารและอุ ป กรณ์ ภ ายใต้ สัญ ญาอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การสุ ท ธิ ณ สิ้ น ไตรมาส 3/2555 ทั้ ง สิ้ น
11,821 ล้านบาท ลดลง 1,007 ล้านบาท หรือ 7.9% จาก ณ สิ้นปี 2554 ที่มีจานวนทั้งสิ้น 12,828 ล้าน
บาท มีสาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาในเก้าเดือนแรกปี 2555
เงินกู้ยืม และ ส่วนของเจ้ำของ
ณ สิ้นไตรมาส 3/2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมสุทธิทั้งสิ้น 9,511 ล้านบาท ลดลง 766 ล้านบาท จาก 10,277
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มีสาเหตุหลักจาก


การโอนเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกันสาหรับโครงการเครือข่ายโทรศัพท์ ไป
เป็นรายการหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย



การชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของดีทีวีและเอ็มโฟน
สุทธิกับ



การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวสาหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6

ณ สิ้นไตรมาส 3/2555 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นทั้งสิ้น 14,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท จาก
14,176 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มีสาเหตุหลักจาก


กาไรสุทธิจานวน 50 ล้านบาท ในเก้าเดือนแรกปี 2555



กาไรจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 71 ล้านบาท

จากการลดลงของมูล ค่ า ตามบั ญ ชี ของเงิน กู้ ยื ม และการเพิ่ ม ขึ้น ของส่ว นของผู้ ถื อ หุ้น ในเก้ า เดื อนแรกปี
2555 ทาให้บริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนทุน 0.67 เท่า ลดลงจาก 0.72 ณ สิ้นปี 2554
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรม
ดาเนินงานในเก้าเดือน
แรกปี 2555 เติบโตขึ้น
38.8% yoy จากผล
การดาเนินงานที่เติบโต
ขึ้น

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน ในเก้าเดือนแรกปี 2555 ทั้งสิ้น 2,607 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 729 ล้านบาท หรือ 38.8% จาก 1,878 ล้านบาท ในเก้าเดือนแรกปี 2554 มีสาเหตุหลักจากผล
การดาเนินงานที่เติบโตขึ้นในเก้าเดือนแรกปี 2555 ดังจะเห็นได้จากกาไรจากการดาเนินงานปกติจานวน
650 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนแรกปี 2555 เพิ่มขึ้น 552 ล้านบาท จาก 98 ล้านบาท ในงวดเดียวกันปีที่
แล้ว

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปเพื่อการลงทุน ในเก้าเดือนแรกปี 2555 จานวนทั้งสิ้น 1,620 ล้านบาท โดยมาก
เป็นเงินสดจ่ายสาหรับซื้อสินทรัพย์โครงการดาวเทียมไทยคม 6 ในขณะที่ในเก้าเดือนแรกปี 2554 บริษัท
มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปเพื่อการลงทุนเป็นจานวน 1,490 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในเก้าเดือนแรกปี 2555 จานวน 229 ล้านบาท โดยมาก
เป็น





เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสาหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6
สุทธิกับ
การจ่ายดอกเบี้ยสาหรับหุ้นกู้ระยะยาว
การชาระเงินกู้ยืมระยะยาวของดีทีวีและเอ็มโฟน

ในขณะที่ในเก้าเดือนแรกปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจานวน 512
ล้านบาท
บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ทั้งสิ้น 4,054 ล้านบาท

ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการ
ทางด้านธุรกิจในส่วนอื่นๆ) ตัวอย่างของคาที่ใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื่อว่า” เป็น
ต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าว
จะเกิดขึ้นตรงตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น
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