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ภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกิจโครงขา่ยโทรคมนาคมในประเทศไทยยงัคงมีการแขง่ขนักนัสงูอยา่งตอ่เนื่อง ผู้ประกอบการโทรคมนาคม

ตา่งแขง่ขนัรุนแรงเพื่อขยายการให้บริการ เพิ่มสว่นแบง่การตลาดและขยายฐานลกูค้า ทัง้นีค้วามต้องการแบนด์วิธ

โดยรวมยงัคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและผู้ให้บริการโครงขา่ยได้พยายามอยา่งดีที่สดุเพื่อปรับปรุงการให้บริการ ไมว่า่

จะเป็นในด้านของราคาที่สามารถแขง่ขนัได้ ต้นทนุท่ีต า่ที่สดุ รวมทัง้การสง่มอบบริการ และประสทิธิภาพของโครงขา่ย

ส าหรับการให้บริการท่ีดเียี่ยม 

บริษัทยงัคงมุง่เน้นการขยายตลาดสูต่ลาดให้บริการโดยตรงแก่องค์กรธุรกิจ (direct enterprise market) 

พร้อมทัง้น าเสนอบริการท่ีมีรูปแบบสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ประกอบที่ตอบโจทย์ความต้องการลกูค้า และบริการ

เก่ียวเนื่องที่มีมลูคา่เพิม่ บริษัทพยายามอยา่งดีที่สดุในการรักษามาตรฐานบริการ และพฒันาคณุภาพ เสถียรภาพ

โครงขา่ยอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงเสมอ 

ส าหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2561 บริษัทมีผลก าไรที่ดีขึน้เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว โดย EBITDA 

และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็น 173.0 ล้านบาท และ 20.2 ล้านบาท ตามล าดบั โดยบริษัทมีก าไรเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง เป็น

ผลมาจากความพยายามของบริษัทในการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารต้นทนุให้เกิดประโยชน์สงูสดุ แม้ว่ารายได้

จะปรับลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 

ในสว่นผลการด าเนินงานส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2561 EBITDA ของบริษัทปรับเพิ่มขึน้ 333.2 ล้านบาท หรือ

เทา่กบั 2.8% ในขณะท่ีรายได้ปรับลดลง 6.4% เมื่อเทียบกบัคร่ึงปรแกของปี 2560 และก าไรสทุธิปรับตวัลดลง โดยก าไร

สทุธิของบริษัทเทา่กบั 33.6 ล้านบาท เนื่องมาจากคา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายทางการเงินทีเ่พิ่มขึน้ 

ภาพรวมผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2561 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 2/2561 รายได้จากการให้บริการมีจ านวน 324.6 ล้านบาท ลดลง 4.7% จากไตรมาสทีผ่า่นมา และ
ลดลง 9.6% จากปีก่อน ตามล าดบั สาเหตหุลกัมาจากการลดลงในกลุม่ลกูค้าจากวงจรระหวา่งประเทศ แม้วา่รายได้
จากกลุม่ลกูค้าในประเทศจะเพิ่มขึน้  

รายได้อื่นมจี านวน 8.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ผา่นมา และ จากปีก่อน สาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้มา
จาก ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ก าไรจากการขายอปุกรณ์โครงขา่ย และดอกเบีย้รับ 
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ต้นทุนบริการและขาย 

ต้นทนุบริการและขายในไตรมาส 2/2561 มีจ านวน 209.1 ล้านบาท ลดลง 6.7% จากไตรมาสที่ผา่นมา และ 

7.4% จากปีก่อน ตามล าดบั โดยเมือ่เทียบกบัไตรมาสก่อนแล้วการลดลงจะมาจากคา่เชา่วงจรตา่งประเทศซึง่ผนัแปร

ตามรายได้วงจรตา่งประเทศที่ลดลง การลดลงของต้นทนุคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตของบริษัทฯ รวมถึงผลจากการบริหาร

และการจดัการต้นทนุของบริษัทฯ 

ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2561 ต้นทนุบริการและขายมีจ านวน 433.1 ล้านบาท ปรับลดลง 2.7% เนือ่งจากการ

ปลดลงของคา่เช่าวงจรสือ่สาร การลดลงของต้นทนุคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตของบริษัทฯ รวมถึงผลจากการบริหารและ

การจดัการต้นทนุของบริษัทฯ หกัด้วยการเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาของอปุกรณ์โครงขา่ย. 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

คา่ใช้จา่ยบริการและบริหารในไตรมาส 2/2561 มีจ านวน 70.4 ล้านบาท ลดลง 11.5% จากไตรมาสที่ผา่นมา 

และ 21.0% จากปีก่อน ตามล าดบั อนัเป็นผลจากต้นทนุการบริหารงานท่ีปรับลดลงอนัเนื่องมาจากการบริหารและ

จดัการเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของต้นทนุและคา่ใช้จา่ยทีบ่ริษัทฯได้ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องตัง้แต่ไตรมาสที่ผา่นมา 

EBITDA และก าไรสุทธิ 

ในไตรมาส 2/2561 บริษัทมี EBITDA และก าไรสทุธิ เพิ่มขึน้ 7.9% และ 50.1% จากไตรมาส1/2561 เนื่องจาก

ต้นทนุบริการและคา่ใช้จา่ยทีป่รับลดลง  หกักบัรายได้ที่ลดลงและคา่ใช้จา่ยทางภาษีที่เพิม่ขึน้ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา EBITDA ของบริษัทฯเพิม่ขึน้ 8.7% เนื่องจากการลดลงของต้นทนุ ในขณะท่ี

ก าไรสทุธิของบริษัทฯปรับลดลง 0.6% เนื่องจากคา่เสือ่มราคาและดอกเบีย้จา่ยทีเ่พิม่สงูขึน้  

ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2561 EBITDA ของบริษัทมีจ านวน 333.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.8% ในขณะทีก่ าไรสทุธิ

ของบริษัทฯมจี านวน 33.6 ล้านบาท ลดลง 29.9% เนื่องจากคา่เสือ่มราคาและดอกเบีย้จ่ายทีเ่พิ่มสงูขึน้ 
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งบก าไรขาดทนุ (หน่วย : ล้านบาท) จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลง จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลง 

  
ไตรมาส 

2/60 
ไตรมาส 

1/61 
ไตรมาส 

2/61 
(%) 
QoQ 

(%) 
YoY 

คร่ึงปี 
2560 

คร่ึงปี 
2561 

(%) YoY 

รายได้                 

รายได้จากการให้บริการและการขาย 359.2  340.7  324.6  -4.7% -9.6% 722.4  665.3  -7.9% 

รายได้อื่น 0.6  3.4  8.3  >100% >100% 1.2  11.7  >100% 

รวมรายได้ 359.8  344.1  332.9  -3.3% -7.5% 723.6  677.0  -6.4% 
ต้นทนุการให้บริการและขาย (ไม่รวมค่า
เสื่อมราคาฯ) (125.8) (118.0) (102.6) -13.1% -18.5% (248.2) (220.6) -11.1% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (100.1) (106.0) (106.5) 0.5% 6.4% (196.9) (212.5) 8.0% 

รวมต้นทนุการให้บริการและการขาย (225.9) (224.1) (209.1) -6.7% -7.4% (445.0) (433.1) -2.7% 
ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร (ไม่
รวมค่าเสือ่มราคาฯ) (74.9) (65.8) (57.4) -12.8% -23.4% (151.1) (123.2) -18.5% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (14.3) (13.7) (13.0) -5.0% -8.9% (28.4) (26.7) -6.0% 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (89.2) (79.5) (70.4) -11.5% -21.0% (179.6) (149.9) -16.5% 
                

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 44.8  40.5  53.4  31.8% 19.3% 99.0  94.0  -5.1% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (20.7) (25.6) (24.6) -3.7% 19.0% (41.5) (50.2) 21.0% 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (3.8) (1.5) (8.6) >100% >100% (9.5) (10.1) 6.8% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 20.3  13.5  20.2  50.1% -0.6% 48.0  33.6  -29.9% 

อตัราก าไรสทุธิ 5.6% 3.9% 6.1%     6.6% 5.0%   

                  

           EBITDA (หน่วย : ล้านบาท) ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
1/61 

ไตรมาส 
2/61 

(%) 
QoQ 

(%) 
YoY 

คร่ึงปี 
2560 

คร่ึงปี 
2561 

(%) YoY 

EBITDA                 

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 44.8  40.5  53.4  31.8% 19.3% 99.0 94.0 -5.1% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (D&A) 114.4  119.7  119.5  -0.2% 4.5% 225.3 239.3 6.2% 

EBITDA 159.2  160.3  173.0  7.9% 8.7% 324.3 333.2 2.8% 

EBITDA Margin 44.2% 46.6% 52.0%     44.8% 49.2%   
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งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 4,625.8 ล้านบาท ลดลง 6.2% จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ มีจ านวน 3,370.8 ล้านบาท ลดลง 4.5% จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 เนื่องจากการรับรู้คา่เสือ่มราคา  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมีจ านวน 845.5 ล้านบาท ลดลง 12.8% จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาก
การจา่ยช าระคืนเงินกู้  คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน และคา่ใช้จ่ายในการลงทนุตามปกติของบริษัท 

หนีส้นิรวมมีจ านวน 2,337.6 ล้านบาท ลดลง 12.7% จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จากการจ่ายช าระคืนเงินกู้  
และเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯใน 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 2,288.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.6% จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จากก าไรท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้    
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D / E) เทา่กบั 1.02 เทา่ 

 
หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 30 มิ.ย. 61 

สินทรัพย์    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 969.3 845.5 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 197.5 186.0 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 110.2 106.9 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,277.0 1,138.4 

อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,529.5 3,370.8 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 123.0 116.7 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,652.4 3,487.4 

รวมสินทรัพย์ 4,929.4 4,625.8 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น    

เจ้าหนีก้ารค้า 321.7 191.5 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี/เงินกู้ยืมระยะสัน้ 384.7 332.7 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 46.8 38.5 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 753.2 562.6 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,205.8 1,056.6 
หุ้นกู้  658.2 658.8 
หนีส้นิระยะยาวอื่น 60.2 59.6 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,924.3 1,775.0 

รวมหนีส้ิน 2,677.5 2,337.6 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,252.0 2,288.2 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,929.4 4,625.8 
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หน่วย : ล้านบาท ณ 30 มิ.ย. 60 ณ 30 มิ.ย. 61 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 179.1  244.8  
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (322.3) (166.8) 
Free cash flows (143.3) 77.9  

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 118.3 (201.8) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้/ (ลดลง) (25.0)  (123.9) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 81.4  969.3  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 56.4  845.5  
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