ที ทค. 535/2556
วันที 12 พฤศจิกายน 2556
เรื อง

ขอนําส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 3 ปี 2556

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ งทีส่งมาด้วย 1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 3 ปี 2556 ฉบับภาษาไทยจํานวน 1 ฉบับ

2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 3 ปี 2556 ฉบับภาษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ

3. รายงานคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3 ปี 2556
บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 3 ปี 2556 สิ!นสุดวันที 30

กันยายน 2556 พร้อมกันนี!บริ ษทั ขอชี!แจงสาเหตุของการเปลียนแปลงในผลการดําเนินงาน เมือพิจารณาจากงบการเงินรวมดังนี!

บริ ษทั มีรายได้รวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวน 2,115 ล้านบาท เพิมขึ!น 203 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 10.6 เมือ

เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555 จํานวน 1,912 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุทธิรวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวน 320 ล้านบาท

เพิมขึ!น 427 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 399.1 จากขาดทุนจํานวน 107 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555โดยมีรายละเอียดการ

เปลียนแปลงของรายได้และกําไรสุทธิ ดังต่อไปนี!

1. รายได้รวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวน 2,115 ล้านบาท เพิมขึ!น 203 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 10.6 เมื อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555 จํานวน 1,912 ล้านบาท การเปลียนแปลงของรายได้รวมเป็ นผลมาจาก
-

รายได้จากธุรกิจบริ การดาวเทียมและธุรกิจทีเกียวเนืองกับดาวเทียมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556 ทั!งสิ! น 1,822 ล้าน

บาท เพิมขึ!น 223 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 13.9 เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555 จํานวน 1,599 ล้านบาท

มีสาเหตุหลักจากการเพิมขึ!นของรายได้จากธุรกิจการให้บริ การดาวเทียมแบบทัว ไป โดยในเดือนสิ งหาคม 2556
องศาตะวันออกเป็ นการชัว คราวก่อนการส่ งดาวเที ยม 78.5 บริ ษทั ได้จดั หาดาวเที ยมมาให้บริ การที ตาํ แหน่ ง

ไทยคม ขึ! น สู่ ว งโคจร เพื อ ให้บ ริ ก ารรองรั บ ความต้อ งการ 6 การใช้ช่อ งสั ญ ญาณที เ พิ ม ขึ! น ของลู ก ค้า กลุ่ ม

ผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม และการเพิมขึ!นของรายได้จากธุรกิจการให้บริ การแบนด์วธิ ไอพีสตาร์

-

รายได้จากธุรกิจให้บริ การระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวน 206

ล้านบาท เพิมขึ!น 27 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 15.1 เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555 จํานวน 179 ล้าน

บาท มีสาเหตุหลักจากการเพิมขึ!นของรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีท! งั ระบบ Postpaid และ Prepaid

รายได้ค่าบริ การการเชือมต่อโครงข่าย รายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศและการให้บริ การโทร

-

ข้ามแดนอัตโนมัติ และรายได้จากการให้บริ การอินเทอร์เน็ต

รายได้จากธุรกิจให้บริ การสื อสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวน 62 ล้านบาท เพิมขึ!น 16 ล้านบาท หรื ออัตราร้อย

ละ 34.8 เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555 จํานวน 46 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวน 1,714 ล้านบาท ลดลง 119 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 6.5 เมือ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555 จํานวน 1,833 ล้านบาท ทั!งนี!ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
-

ต้นทุนในการให้บริ การวงจรดาวเทียมและธุรกิจทีเกียวเนืองในไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวนทั!งสิ!น 1,060 ล้านบาท

เพิมขึ!น 110 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 11.6 จาก 950 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิมขึ!นของต้นทุนค่าเช่าดาวเทียมจากการจัดหาดาวเทียมมาให้บริ การทีตาํ แหน่ง 78.5 องศาตะวันออกเป็ นการ
ชัว คราวก่อนการส่ งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ!นสู่ วงโคจร และการเพิมขึ!นของต้นทุนค่าอนุญาตให้ดาํ เนิ นการให้แก่

-

-

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ตามการเพิมขึ!นของรายได้

ต้นทุ นการให้บริ การโทรศัพท์และอิ นเทอร์ เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวน 128 ล้านบาท

เพิมขึ! น 17 ล้านบาท หรื ออัตราร้ อยละ 15.3 จาก 111 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 มี สาเหตุหลักจากการ

เพิมขึ!นของค่าเชือมต่อโครงข่ายและค่าส่วนแบ่งต่างประเทศตามการเพิมขึ!นของรายได้

ต้นทุนการให้บริ การสื อในไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวนทั!งสิ!น 49 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 7.5

จาก 53 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556 มีจาํ นวน 378 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท หรื ออัตรา
ร้อยละ 7.4 จาก 408 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีสาเหตุหลักจากการตั!งสํารองค่าใช้จ่ายทีเกียวเนื องกับการ
ขายหุน้ ในบริ ษทั เอ็มโฟน จํากัด (เอ็มโฟน) ในไตรมาส 3 ปี 2555 ในขณะที ในไตรมาส 3 ปี 2556 ไม่มีรายการ

นี! สุทธิกบั การเพิม ขึ!นของค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจดาวเทียม ค่าใช้จ่ายพนักงานของธุรกิจโทรศัพท์และ

-

อินเทอร์เน็ตในประเทศลาว และค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยของธุรกิจสื อ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวน 46 ล้านบาท

-

บริ ษทั ไม่มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ของส่ วนการดําเนิ นงานทียกเลิกในไตรมาส 3 ปี 2556

ในขณะที ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีการบันทึกรายการดังกล่าวจํานวน 210 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวน 67 ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท หรื ออัตราร้อยละ 40.7 จาก

113 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เนื องจากบริ ษทั จ่ายคืนเงินต้นของหุ ้นกูร้ ะยะยาวจํานวน 3,300 ล้านบาท ซึ ง
ครบกําหนดไถ่ถอนทั!งจํานวนไปเมือวันที 6 พฤศจิ กายน 2555 ทําให้ดอกเบี! ยจากหุ ้นกูร้ ะยะยาวในไตรมาส 3 ปี
2556 ลดลงจากในไตรมาส 3 ปี 2555

3. ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในไตรมาส 3 ปี 2556 จํานวนทั!งสิ! น 44 ล้านบาท เพิมขึ!น 2 ล้านบาท หรื อ
อัตราร้อยละ 4.8 จาก 42 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555

4. บริ ษทั บันทึกภาระภาษีเงินได้ในไตรมาส 3 ปี 2556 เป็ นจํานวนทั!งสิ! น 125 ล้านบาท เพิมขึ!น 26 ล้านบาท หรื ออัตรา
ร้อยละ 26.3 จาก 99 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555

5. บริ ษทั ไม่มีการบันทึกรายการขาดทุนจากการดําเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีในไตรมาส 3 ปี 2556 เนืองจากบริ ษทั
หยุดรับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการดําเนินงานของบริ ษทั เอ็มโฟน จํากัด (เอ็มโฟน) ตั!งแต่วนั ที 14 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที
สูญเสี ยอํานาจการควบคุม) ในขณะทีในไตรมาส 3 ปี 2555 มีรายการขาดทุนสุทธิของเอ็มโฟนจํานวน 129 ล้านบาท

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิ อัศวเสริ มเจริ ญ)

หัวหน้าคณะผูบ้ ริ หาร ด้านการเงิน
บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)

