ที่ ทค. 377/2556
วันที่ 8 สิ งหาคม 2556
เรื่ อง

ขอนาส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 2 ปี 2556

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 2 ปี 2556 ฉบับภาษาไทยจานวน 1 ฉบับ
2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 2 ปี 2556 ฉบับภาษาอังกฤษจานวน 1 ฉบับ
3. รายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 2 ปี 2556
บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) ขอนาส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 2 ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556 พร้อมกันนี้บริ ษทั ขอชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในผลการดาเนินงาน เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมดังนี้
บริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 1,812 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ รวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2556
จานวน 190 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้และกาไรสุทธิ ดังต่อไปนี้
1. รายได้รวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 1,812 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 1.3 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาส 2 ปี 2555 จานวน 1,836 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมเป็ นผลมาจาก
-

รายได้จากธุรกิจบริ การดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 ทั้งสิ้ น 1,587 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 2.2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 จานวน 1,553 ล้านบาท มี
สาเหตุ หลักจากการเพิ่ มขึ้ น ของรายได้จ ากการให้บริ การดาวเที ย มไทยคม 5 และรายได้จ ากการให้บริ การ
แบนด์วธิ ไอพีสตาร์

-

รายได้จากธุรกิจให้บริ การระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวสาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 200
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 12.4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 จานวน 178 ล้าน
บาท มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อผูใ้ ช้บริ การ (ARPU) และจานวนผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์

-

รายได้จากธุรกิจให้บริ การสื่ อสาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 29 ล้านบาท ลดลง 58 ล้านบาท หรื ออัตราร้อย
ละ 66.7 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 จานวน 87 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของยอดจาหน่ายอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี

2. ค่าใช้จ่ายรวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 1,621 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 3.2 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 จานวน 1,570 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
-

ต้นทุนในการให้บริ การวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องในไตรมาส 2 ปี 5226 จานวนทั้งสิ้ น 882 ล้านบาท
ลดลง 55 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 5.9 จาก 937 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 5225 มีสาเหตุหลักจากการลดลง
ของต้นทุนการขายอุปกรณ์ผใู ้ ช้ปลายทางไอพีสตาร์ตามยอดขายที่ลดลง

-

ต้นทุ นการให้บริ การโทรศัพท์ และอิ นเทอร์ เน็ต ในประเทศลาวในไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 129 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ น 21 ล้านบาท หรื ออัตราร้ อยละ 19.4 จาก 108 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 มี สาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าเสื่ อมราคาซี่งเป็ นผลมาจากสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่ายโทรศัพท์

-

ต้นทุนการให้บริ การสื่ อในไตรมาส 2 ปี 5226 จานวนทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท ลดลง 47 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ
61.0 จาก 77 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 5225 เนื่องจากการลดลงของต้นทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมดีทีวตี ามยอดขายที่ลดลง

-

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับไตรมาส 2 ปี 5226 มีจานวน 353 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรื อ
อัตราร้อยละ 17.3 จาก 301 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 5225 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการบริ หารของธุรกิ จดาวเที ยม สุ ทธิ กบั การลดลงค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดของธุรกิจให้บริ การสื่ อ

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 173 ล้านบาท

-

ต้นทุนทางการเงินสาหรับไตรมาส 2 ปี 5226 จานวน 66 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 40.0 จาก
110 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 5225 เนื่ องจากบริ ษทั จ่ายคืนเงินต้นของหุ ้นกูร้ ะยะยาวจานวน 3,300 ล้านบาท ซึ่ ง
ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2555 ทาให้ดอกเบี้ ยจากหุ ้นกูร้ ะยะยาวในไตรมาส 2 ปี
2556 ลดลงจากในไตรมาส 2 ปี 2555

3. ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในไตรมาส 2 ปี 2556 จานวนทั้งสิ้ น 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท หรื อ
อัตราร้อยละ 26.3 จาก 38 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 5255

4. บริ ษทั บันทึกภาระภาษีเงินได้ในไตรมาส 2 ปี 2556 เป็ นจานวนทั้งสิ้น 49 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ
9.3 จาก 54 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555
5. บริ ษทั ไม่มีการบันทึกรายการขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีในไตรมาส 2 ปี 2556 เนื่องจากบริ ษทั
หยุดรับรู ้กาไรขาดทุนจากการดาเนินงานของบริ ษทั เอ็มโฟน จากัด (เอ็มโฟน) ตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที่
สูญเสี ยอานาจการควบคุม) ในขณะที่ในไตรมาส 2 ปี 2555 มีรายการขาดทุนสุทธิของเอ็มโฟนจานวน 136 ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิ อัศวเสริ มเจริ ญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)

