
 

 

ที� ทค. 535/2556 
   วนัที� 12 พฤศจิกายน 2556 

 เรื�อง ขอนาํส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 3 ปี 2556 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สิ�งที�ส่งมาดว้ย   1. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 3 ปี 2556 ฉบบัภาษาไทยจาํนวน 1 ฉบบั            2. รายงานการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 3 ปี 2556 ฉบบัภาษาองักฤษจาํนวน 1 ฉบบั            3. รายงานคาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส 3 ปี 2556 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ขอนาํส่งรายงานการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 3 ปี 2556 สิ!นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 พร้อมกนันี!บริษทัขอชี!แจงสาเหตุของการเปลี�ยนแปลงในผลการดาํเนินงาน เมื�อพิจารณาจากงบการเงินรวมดงันี!  บริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวน 2,115 ลา้นบาท เพิ�มขึ!น 203 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 10.6 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2555 จาํนวน 1,912 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิรวมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวน 320 ลา้นบาท เพิ�มขึ!น 427 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 399.1 จากขาดทุนจาํนวน 107 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555โดยมีรายละเอียดการเปลี�ยนแปลงของรายไดแ้ละกาํไรสุทธิ ดงัต่อไปนี!  1. รายไดร้วมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวน 2,115 ลา้นบาท เพิ�มขึ!น 203 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 10.6 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2555 จาํนวน 1,912 ลา้นบาท การเปลี�ยนแปลงของรายไดร้วมเป็นผลมาจาก - รายไดจ้ากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัดาวเทียมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2556 ทั!งสิ!น 1,822 ลา้นบาท เพิ�มขึ!น 223 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 13.9 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2555 จาํนวน 1,599 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ!นของรายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการดาวเทียมแบบทั�วไป โดยในเดือนสิงหาคม 2556 บริษทัไดจ้ดัหาดาวเทียมมาให้บริการที�ตาํแหน่ง  78.5  องศาตะวนัออกเป็นการชั�วคราวก่อนการส่งดาวเทียม  ไทยคม 6  ขึ! นสู่วงโคจร เพื�อให้บริการรองรับความต้องการ การใช้ช่องสัญญาณที� เพิ�มขึ! นของลูกค้ากลุ่มผูป้ระกอบการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม และการเพิ�มขึ!นของรายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการแบนดว์ธิไอพีสตาร์ 



 

 

- รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการระบบโทรศพัทแ์ละอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวน 206 ลา้นบาท เพิ�มขึ!น  27 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 15.1 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2555 จาํนวน 179 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ!นของรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ทั!งระบบ Postpaid และ Prepaid รายไดค่้าบริการการเชื�อมต่อโครงข่าย รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศและการให้บริการโทรขา้มแดนอตัโนมติั และรายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต - รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการสื�อสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวน 62 ลา้นบาท เพิ�มขึ!น 16 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 34.8 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2555 จาํนวน 46 ลา้นบาท  
2. ค่าใชจ่้ายรวมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวน 1,714 ลา้นบาท ลดลง 119 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 6.5 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2555 จาํนวน 1,833 ลา้นบาท ทั!งนี! ส่วนใหญเ่ป็นผลมาจาก - ตน้ทุนในการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องในไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวนทั!งสิ!น 1,060 ลา้นบาท เพิ�มขึ!น 110 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 11.6 จาก 950 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ!นของตน้ทุนค่าเช่าดาวเทียมจากการจดัหาดาวเทียมมาให้บริการที�ตาํแหน่ง 78.5 องศาตะวนัออกเป็นการชั�วคราวก่อนการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ!นสู่วงโคจร และการเพิ�มขึ!นของตน้ทุนค่าอนุญาตให้ดาํเนินการให้แก่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ตามการเพิ�มขึ!นของรายได ้ - ตน้ทุนการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวในไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวน 128 ลา้นบาท เพิ�มขึ!น  17 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 15.3 จาก 111 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ!นของค่าเชื�อมต่อโครงข่ายและค่าส่วนแบ่งต่างประเทศตามการเพิ�มขึ!นของรายได ้- ตน้ทุนการใหบ้ริการสื�อในไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวนทั!งสิ!น 49 ลา้นบาท ลดลง 4 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 7.5 จาก 53 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555  - ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2556 มีจาํนวน 378 ลา้นบาท ลดลง 30 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 7.4 จาก 408 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีสาเหตุหลกัจากการตั!งสาํรองค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการขายหุน้ในบริษทั เอม็โฟน จาํกดั (เอม็โฟน) ในไตรมาส 3 ปี 2555 ในขณะที� ในไตรมาส 3 ปี 2556 ไม่มีรายการนี!  สุทธิกบัการเพิ�มขึ!นของค่าใชจ่้ายทางการตลาดของธุรกิจดาวเทียม ค่าใชจ่้ายพนกังานของธุรกิจโทรศพัทแ์ละอินเทอร์เน็ตในประเทศลาว และค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัของธุรกิจสื�อ - ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวน 46 ลา้นบาท 



 

 

- บริษทัไม่มีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องส่วนการดาํเนินงานที�ยกเลิกในไตรมาส 3 ปี 2556 ในขณะที� ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีการบนัทึกรายการดงักล่าวจาํนวน 210 ลา้นบาท - ตน้ทุนทางการเงินสําหรับไตรมาส 3 ปี 2556  จาํนวน 67 ลา้นบาท ลดลง 46 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 40.7 จาก 113 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เนื�องจากบริษทัจ่ายคืนเงินตน้ของหุ้นกูร้ะยะยาวจาํนวน 3,300 ลา้นบาท ซึ� งครบกาํหนดไถ่ถอนทั!งจาํนวนไปเมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2555 ทาํให้ดอกเบี! ยจากหุ้นกูร้ะยะยาวในไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลงจากในไตรมาส 3 ปี 2555 
3. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในไตรมาส 3 ปี 2556 จาํนวนทั!งสิ!น 44 ลา้นบาท เพิ�มขึ!น  2 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 4.8 จาก 42 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555  
4. บริษทับนัทึกภาระภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 3 ปี 2556 เป็นจาํนวนทั!งสิ!น 125 ลา้นบาท เพิ�มขึ!น 26 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 26.3 จาก 99 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555  
5. บริษทัไม่มีการบนัทึกรายการขาดทุนจากการดาํเนินงานที�ยกเลิกสุทธิจากภาษีในไตรมาส 3 ปี 2556 เนื�องจากบริษทัหยดุรับรู้กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทั เอม็โฟน จาํกดั )เอม็โฟน(  ตั!งแต่วนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2556 (วนัที�สูญเสียอาํนาจการควบคุม) ในขณะที�ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีรายการขาดทุนสุทธิของเอม็โฟนจาํนวน 129 ลา้นบาท  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ      

    ขอแสดงความนบัถือ 
 

                 (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ)                หวัหนา้คณะผูบ้ริหาร ดา้นการเงิน                         บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
 


