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ภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกิจโครงขา่ยโทรคมนาคมในประเทศไทยยงัคงมีการแขง่ขนักนัสงู โดยเฉพาะในชว่ง 2-3 ไตรมาสที่ผา่นมา

ผู้ประกอบการโทรคมนาคมตา่งแขง่ขนัรุนแรงมากขึน้เพื่อขยายการให้บริการ เพิ่มสว่นแบง่การตลาด หรือขยายฐานลกูค้า 

แม้วา่ความต้องการแบนด์วิธโดยรวมยงัคงมีแนวโน้มการเติบโตทีด่ี แตร่าคากลบัลดลงตอ่เนื่องจากการแขง่ขนัด้านราคา

ในตลาด อยา่งไรก็ตามในมมุมองของผู้ใช้บริการสถานการณ์เชน่นีเ้ป็นประโยชน์กบัลกูค้า ซึง่ผู้ให้บริการโครงขา่ยต้อง

พฒันาคณุภาพบริการและประสทิธิภาพโครงขา่ยอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเสนอบริการท่ีดีที่สดุในราคาทีแ่ขง่ขนัได้  

จากสถานการณ์ตลาดเช่นนี ้ บริษัทได้ขยายตลาดสูต่ลาดให้บริการโดยตรงแก่องค์กรธุรกิจ (direct enterprise 

market) พร้อมทัง้น าเสนอบริการท่ีมีรูปแบบสร้างสรรค์ รวมถงึองค์ประกอบทีต่อบโจทย์ความต้องการลกูค้า และบริการ

เก่ียวเนื่องที่มีมลูคา่เพิม่ เช่น บริการ ICT และโซลชูัน่ บริษัทพยายามอยา่งดีที่สดุในการรักษามาตรฐานบริการ และพฒันา

คณุภาพ เสถียรภาพโครงขา่ยอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงเสมอ 

ส าหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2561 บริษัทมีผลก าไรท่ีดีขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่แล้ว โดย EBITDA และ

ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็น 160.3 ล้านบาท และ 13.5 ล้านบาท ตามล าดบั บริษัทมีก าไรเพิ่มขึน้แม้รายได้โดยรวมทรงตวันัน้

เป็นผลมาจากความพยายามของบริษัทในการลดต้นทุนการด าเนินงาน และโครงการริเร่ิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ / 

ประหยดัคา่ใช้จ่าย โดยบริษัทจะพฒันาโครงการเหลา่นีอ้ย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้ผลด าเนินงานในอนาคตดียิ่งขึน้ไป ทัง้นี ้ผล

การด าเนินงานเมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายได้รวมและก าไรสทุธิลดลง 5.4% และ 51.4% ตามล าดบัเนื่องจาก

รายได้ที่ลดลงของวงจรระหวา่งประเทศ และบริษัทมีคา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 

ภาพรวมผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2561 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 1/2561 รายได้จากการให้บริการมีจ านวน 340.7 ล้านบาทลดลง 0.9% QoQ และลดลง 6.2% YoY 
ตามล าดบั สาเหตหุลกัมาจากการแขง่ขนัด้านราคาและจ านวนลกูค้าลดลงในกลุม่วงจรระหวา่งประเทศ แม้วา่รายได้จาก
กลุม่ลกูค้าในประเทศจะเพิ่มขึน้ รายได้อื่นมจี านวน 3.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.8 ล้านบาท YoY และ 1.8 ล้านบาท QoQ  

ต้นทุนบริการและขาย 

ต้นทนุขายและบริการในไตรมาส 1/2561 มีจ านวน 224.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

เนื่องจากคา่เสือ่มราคาอปุกรณ์โครงขา่ยที่ใด้ลงทนุไปในอดตี สว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริการมีจ านวนลดลง อนั

เนื่องมาจากโครงการประหยดัต้นทนุและคา่ใช้จา่ยและคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตฯที่ปรับลดลง เมือ่เทียบกบัไตรมาสก่อน 

ต้นทนุการให้บริการและการขายเพิ่มขึน้เลก็น้อย 0.8% เนื่องจากในไตรมาส 4/2560 มีการบนัทกึกลบัรายการ

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตฯ จ านวนประมาณ 7.3 ล้านบาท หากไมร่วมการบนัทกึกลบัรายการดงักลา่ว ต้นทนุบริการและ

ขายที่เกิดขึน้ตามปกติมแีนวโน้มลดลง 2.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 
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ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

คา่ใช้จา่ยบริการและบริหาร ในไตรมาส 1/2561 มีจ านวน 79.5 ล้านบาท ลดลง 12.0% YoY จาก ไตรมาส 

1/2560 ทีม่จี านวน 90.4 ล้านบาท  

เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 4/2560 คา่ใช้จา่ยบริการและบริหารปกต ิ (ไมร่วมคา่ใช้จ่ายพิเศษที่ไมไ่ด้เกิดขึน้ประจ า 

จ านวน 189.0 ล้านบาท) ลดลง 8% จากไตรมาสก่อน อนัเป็นผลจากโครงการประหยดัคา่ใช้จา่ย และการจดัการต้นทนุที่

ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ผา่นมา 

EBITDA และก าไรสุทธิ 

ในไตรมาส 1/2561 บริษัทมี EBITDA จ านวน 160.3 ล้านบาทและมีก าไรสทุธิจ านวน 13.5 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กบัการด าเนินงานปกติในไตรมาส 4/2560 (ไมร่วมคา่ใช้จา่ยพเิศษที่ไมไ่ด้เกิดขึน้ประจ า จ านวน 189.0 ล้านบาท หกัด้วย 

การบนัทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จ านวน 36.7 ล้านบาท) EBITDA เพิ่มขึน้ 2.3 ล้านบาท (เพิ่ม 1.4%)  และ

ก าไรสทุธิ เพิ่มขึน้ 1.0 ล้านบาท (เพิ่ม 7.7%)   

เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน EBITDA ลดลง 4.8 ล้านบาท หรือลดลง 2.9% และก าไรสทุธิลดลง 

14.2 ล้านบาทหรือ 51.4% เนือ่งจากรายได้ที่ลดลง ประกอบกบัคา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีสงูขึน้ แตม่ี

คา่ใช้จา่ยในการบริหารและบริการลดลง  

 
 

หน่วย : ล้านบาท

Q1/60 Q4/60 Q1/61 (%) QoQ (%) YoY

รายได้
รายได้จากการการให้บริการและการขาย 363.2 343.9 340.7 -0.9% -6.2%
รายได้อ่ืน 0.6 1.6 3.4 >100% >100%

รวมรายได้ 363.8 345.5 344.1 -0.4% -5.4%

ต้นทนุการให้บริการและขาย (ไมร่วมค่าเสื่อมราคาฯ) (122.4) (115.5) (118.0) 2.2% -3.6%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (96.8) (106.9) (106.0) -0.8% 9.6%

รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย (219.2) (222.4) (224.1) 0.8% 2.2%

ค่าใช้จา่ยในการบริการและการบริหาร (ไมร่วมค่าเสื่อมราคาฯ) (76.3) (261.0) (65.8) -74.8% -13.7%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (14.1) (14.4) (13.7) -4.9% -3.0%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (90.4) (275.5) (79.5) -71.1% -12.0%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 54.2 -152.3 40.5 >100% -25.2%

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (20.8) (27.4) (25.6) -6.7% 22.9%
รายได้ (ค่าใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ (5.7) 39.8 (1.5) <-100% -73.5%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 27.7 -139.9 13.5 >100% -51.4%

อตัราก าไรสุทธิ 7.6% -40.7% 3.9%

เปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน
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งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 4,833.1 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 
96.3 ล้านบาท อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดินและอาคาร มีจ านวน 3,461.9 ล้านบาท ลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 
67.6 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้คา่เสือ่มราคาและคา่เผ่ือการด้อยคา่ ในขณะท่ีการลงทนุใหมม่ีจ านวนน้อยลง  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมีจ านวน 939.3 ล้านบาท ลดลงจ านวน 30.0 ล้านบาทจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จากจ านวนเงินกู้ช าระคืนเพิ่มขึน้ หกัด้วยกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ และเงินสดใช้ไปเพื่อการ
ลงทนุ  

หนีส้นิรวมมีจ านวน 2,567.7 ล้านบาทลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 109.8 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิด
จากการช าระคืนเงินกู้   

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 2,265.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 13.5 ล้านบาท จากผลการ
ด าเนินงาน  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D / E) เทา่กบั 1.13 เทา่ 

 

หน่วย : ล้านบาท

Q1/60 Q4/60 Q1/61 (%) QoQ (%) YoY

EBITDA
ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 54.2 (152.3) 40.5 >100% -25.2%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) 110.9 121.3 119.7 -1.3% 8.0%

EBITDA 165.1 (31.0) 160.3 >100% -2.9%

EBITDA Margin 45.5% -9.0% 47.0% 0.0% 0.0%
รายการทีไ่มไ่ด้เกิดขึน้ประจ า -            189.00          -              -100.0% 0.0%

Normailised EBITDA 165.1 158.0 160.3 1.4% -2.9%Normailised EBITDA Margin 45.5% 45.9% 47.0% -154.8% 47.3%

Normalised Profit 27.7 12.5 13.5 7.7% -51.4%

* รายการทีไ่มไ่ด้เกิดขึน้ประจ าประกอบด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่าของอปุกรณ์โครงข่าย, ค่าบริการทางวชิาชีพจากทีไ่มไ่ด้เกิดประจ า, ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

และค่าเผ่ืออปุกรณ์ล้าสมยั

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลง
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หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 มี.ค. 61
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 969.3 939.3
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 197.5 197.5
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 110.2 114.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,277.0 1,251.0
อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,529.5 3,461.8
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 123.0 120.3
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,652.4 3,582.1

รวมสินทรัพย์ 4,929.4 4,833.1

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
เจ้าหนีก้ารค้า 321.7 323.2
เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/ เงินกู้ ยืม 384.7 351.3
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 46.8 47.5
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 753.2 722.0
เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,205.8 1,130.4
หุ้นกู้ 658.2 658.5
หนีส้ินระยะยาวอ่ืน 60.2 56.7
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,924.3 1,845.6

รวมหนีสิ้น 2,677.5 2,567.6

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,252.0 2,265.4

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,929.4 4,833.1

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค. 60 ณ 31 มี.ค. 61

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 57.9 169.8

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (136.2) (90.8)

Free cash flows (78.2) 79.0

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 71.8 (109.1)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้/ (ลดลง) (6.4) (30.0)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 81.4 969.3

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 75.0 939.3
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