
 

 

ที่ ทค. 195/2556 

   วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

 
เรื่อง ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 1 ปี 2556 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย   1. รายงานการสอบทานงบการเงนิประจ าไตรมาส 1 ปี 2556 ฉบบัภาษาไทยจ านวน 1 ฉบับ 

           2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 1 ปี 2556 ฉบับภาษาอังกฤษจ านวน 1 ฉบับ 

           3. รายงานค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2556 

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขอน าส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 1 ปี 2556 ส้ินสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2556 พร้อมกันนี้บรษิัทขอช้ีแจงสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงในผลการด าเนินงาน เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมดังนี้ 

บริษัทมีรายได้รวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 1,913 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2556 

จ านวน 330 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้และก าไรสุทธิดังต่อไปนี้ 

1. รายได้รวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 1,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 5.1 เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555 จ านวน 1,820 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมเป็นผลมาจาก 

- รายได้จากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2556 ทั้งส้ิน 1,542 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555 จ านวน 1,522 ล้านบาท มี

สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 5 

- รายได้จากธุรกิจให้บริการระบบโทรศัพท์ในประเทศลาวส าหรับไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 193 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 9.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555 จ านวน 177 ล้านบาท เนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อผู้ใช้บริการ (ARPU) และจ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ 

- รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือส าหรับไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน  59 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท หรือ

อัตราร้อยละ 35.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555 จ านวน 92 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของยอด

จ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี 



 

 

- ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จ านวน 119 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 

2. ค่าใช้จ่ายรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 1,494 ล้านบาท ลดง 143 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 8.7 เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555 จ านวน 1,637 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนใหญเ่ป็นผลมาจาก 

- ต้นทุนในการให้บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวนทั้งส้ิน 910 ล้านบาท 

ลดลง 107 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 10.5 จาก 1,017 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 มีสาเหตุหลักจากการ

ลดลงของค่าด าเนินการสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินในประเทศจีน 

- ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ในประเทศลาวในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  22 ล้านบาท 

หรืออัตราร้อยละ 23.7 จาก 93 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการโทร

ข้ามแดนอัตโนมัติ 

- ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวนทั้งส้ิน 57 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท 

หรืออัตราร้อยละ 32.1 จาก 84 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 เนื่องจากการลดลงของต้นทุนจากการจ าหน่าย

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวีตามยอดขายที่ลดลง 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 1 ปี 2556 มีจ านวน 406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท หรือ

อัตราร้อยละ 33.1 จาก 305 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาส 1 ปี 2556 ในขณะที่ ในไตรมาส 1 ปี 

2555 มีการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกค้าไอพีสตาร์  

- ต้นทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2556  จ านวน 66 ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 41.1 จาก 

112 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนเงินต้นของหุ้นกู้ระยะยาวจ านวน 3,300 ล้านบาท ซ่ึง

ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ท าให้ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ระยะยาวในไตรมาส 1 ปี 

2556 ลดลงจากในไตรมาส 1 ปี 2555 

3. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวนทั้งส้ิน 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  17 ล้านบาท หรือ

อัตราร้อยละ 37.8 จาก 45 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555  

4. บริษัทบันทึกภาระภาษีเงินได้ในไตรมาส 1 ปี 2556 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรืออัตราร้อย

ละ 47.8 จาก 67 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555  



 

 

5. ขาดทนุจากการด าเนินงานที่ยกเลกิสุทธิจากภาษีจ านวน 51 ล้านบาท ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที่สูญเสียอ านาจการควบคุม) ลดลง 68 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 57.1 จากขาดทุนสุทธิ

จ านวน 119 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 โดยงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ได้

แสดงผลการด าเนินงานของเอ็มโฟนส าหรับงวดภายใต้หัวข้อ “ขาดทุนส าหรบังวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจาก

ภาษี” เพื่อน าเสนอการด าเนินงานที่ยกเลิกเปน็รายการแยกต่างหากจากการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ)  

            ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารดา้นการเงิน  

                       บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
 


