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ภาพรวมธุรกิจ 

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี ้ธุรกิจต่างๆ ยังคงไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรสั (COVID-19) 

และนโยบายการปิดเมืองที่ก าหนดโดยรฐับาล ธุรกิจบางแห่งตอ้งปิดหรือลดชั่วโมงการท างาน ในขณะที่รฐับาลยงัคงบงัคบัใช้

พระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการปิดชายแดนและสนามบิน ซึ่งน าไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อหลายธุรกิจและ

เศรษฐกิจ 

ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2563 บรษิัทคาดว่าผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกิจต่างๆจะยงัคงด าเนินต่อไปในขณะที่มี

หวงัว่าสถานการณโ์ดยรวมจะดีขึน้ โดยเฉพาะคาดหวงัว่าจะมีวคัซีนพรอ้มใชง้านเรว็ที่สดุ รฐับาลก าลงัผลกัดนัอย่างมากในการ

ด าเนินมาตรการต่างๆเพื่อกระตุน้การใชจ้่ายของประชาชนและช่วยเหลือธุรกิจใหฟ้ื้นตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความ

เชื่อมั่นและแนวโนม้ของตลาดจะยงัคงอ่อนแอ และการที่จะกลบัสู่สถานการณป์กติเป็นไปอย่างเชื่องชา้ บริษัทก าลงัปรบักล

ยทุธท์างธุรกิจตามสถานการณ ์และก าลงับรหิารจดัการตน้ทนุเพื่อลดความเส่ียงและผลกระทบ 

ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯมี EBITDA และก าไรสุทธิเท่ากับ 153.2 ลา้นบาท และ 19.7 ลา้นบาท

ตามล าดบั โดยเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 12.1 และมากกว่า รอ้ยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีก่อน  เนื่องจากรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารและการขายที่เติบโตอย่างมั่นคงควบคู่ไปกบัการบรหิารตน้ทนุท่ีรอบคอบ  

 ส่วนผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2563 บริษัทฯมี EBITDA และก าไรสทุธิเท่ากบั 321.4 ลา้นบาท และ 52.5 ลา้น

บาท ตามล าดบั โดยเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน รอ้ยละ 12.9 และ มากกว่ารอ้ยละ 100 ตามล าดบั เนื่องจากรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารและการขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง, ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและตน้ทนุการด าเนินงานโดยรวมที่ลดลง  

ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2563 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 2/2563 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจ านวน 327.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.4 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันมียอดเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.6 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายไดจ้ากส่วนงานบริการใน

ประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากความตอ้งการการเชื่อมต่อที่มากขึน้ในช่วงที่ท  างานจากที่บา้น (COVID-19) 

รายไดอ้ื่นมีจ านวน 1.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 91 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและรอ้ยละ 45.4 จากไตรมาส

ก่อน เนื่องจากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนในไตรมาสปัจจุบัน และในไตรมาสที่ผ่านมา เกิดก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

ในขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทฯมีรายไดร้วมเป็นจ านวน 662.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

0.7 จากปีก่อน โดยไดแ้รงหนนุจากการเติบโตของอปุสงคข์องรายไดจ้ากการบรกิารทัง้ในและต่างประเทศ 
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ต้นทนุการให้บริการและการขาย 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและการขายในไตรมาส 2/2563 มีจ านวน 210.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.2 จากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และรอ้ยละ 1.3 จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของตน้ทุนขาย ค่าเช่าวงจรเพื่อใหบ้รกิาร

ระหว่างประเทศ และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (หลงัปรบัปรุงรายการ TFRS 16) 

ในขณะที่ ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2563 มีจ านวน 423.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.1 

จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าเช่าวงจรเพื่อใหบ้ริการระหว่างประเทศ การปรบัรายการพิเศษเพียงครัง้

หนว่ย : ลา้นบาท

ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 (%) QoQ (%) YoY 6 เดือนปี 62 6 เดือนปี 63 จ านวนเงิน (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 329.0 322.7 327.8 1.6% -0.4% 646.3 650.5 4.2 0.6%

รายไดอ่ื้น 2.7 16.6 1.5 -91.0% -45.4% 11.8 12.2 0.5 3.9%

รวมรายได้ 331.8 339.3 329.3 -3.0% -0.8% 658.1 662.7 4.6 0.7%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและขาย (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (127.2) (111.3) (109.2) -1.9% -14.1% (237.4) (220.5) 16.9 -7.1%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (102.0) (101.9) (101.1) -0.8% -0.9% (204.3) (202.9) 1.4 -0.7%

รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย (229.2) (213.2) (210.3) -1.3% -8.2% (441.7) (423.5) 18.3 -4.1%

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (67.9) (59.9) (66.8) 11.6% -1.7% (135.9) (120.8) 15.1 -11.1%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (10.3) (13.6) (13.5) -1.0% 30.5% (21.7) (27.1) (5.3) 24.6%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (78.2) (73.5) (80.3) 9.2% 2.6% (157.6) (147.8) 9.8 -6.2%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 24.4 52.7 38.7 -26.5% 58.7% 58.8 91.4 32.7 55.6%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (20.6) (16.0) (14.9) -6.9% -27.6% (41.6) (30.9) 10.7 -25.8%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 0.5 (4.0) (4.1) 4.0% -973.5% (1.4) (8.1) (6.6) 457.8%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 4.3 32.7 19.7 -39.8% 358.1% 15.7 52.5 36.8 233.8%

อตัราก าไรสุทธิ 1.3% 9.6% 6.0% 2.4% 7.9%

รายการทีไ่มไ่ดเ้กิดขึน้ประจ า 11.4            -            -            0.0% -100.0% 11.4            -              (11.4) -100.0%

ก าไร (ขาดทุน) ปกติ ส าหรับงวด 15.7 32.7 19.7 -39.8% 25.9% 27.1 52.5 25.4 93.8%

อตัราก าไรสุทธิปกติ 4.7% 9.6% 6.0% 4.1% 7.9%

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน

หนว่ย : ลา้นบาท

ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 (%) QoQ (%) YoY 6 เดือนปี 62 6 เดือนปี 63 จ านวนเงิน (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 24.4 52.7 38.7 -26.5% 58.7% 58.8 91.4            32.7 55.6%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) 112.3 115.5 114.5 -0.8% 2.0% 226.0         230.0         3.9 1.7%

EBITDA 136.7 168.2 153.2 -8.9% 12.1% 284.8        321.4        36.6 12.9%

EBITDA Margin 41.2% 49.6% 46.5% 43.3% 48.5%

รายการทีไ่มไ่ดเ้กิดขึน้ประจ า 11.4            -            -            0.0% -100.0% 11.4            -              (11.4) -100.0%

Normalized EBITDA 148.0        168.2        153.2        -8.9% 3.5% 296.2        321.4        25.2 8.5%
Normalized EBITDA Margin 44.6% 49.6% 46.5% 45.0% 48.5%

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน
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เดียวเก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังาน และรายการดอกเบีย้จ่ายตามค าพิพากษาของศาล และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

(หลงัปรบัปรุงรายการ TFRS 16) 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใชจ้่ายบรกิารและบรหิารในไตรมาส 2/2563 มีจ านวน 80.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.6 จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อนและรอ้ยละ 9.2 จากไตรมาสที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังาน และค่าที่ปรึกษาจ่ายครัง้เดียว

เก่ียวกบัการลงทนุในธุรกิจใหบ้รกิารศนูยข์อ้มลู   

ในขณะท่ี ค่าใชจ้่ายบรกิารและบรหิารส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2563 มีจ านวน 147.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.2 จาก

ปีก่อน จากการปรบัรายการพิเศษเพียงครัง้เดียวที่เก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังาน การลดลงของค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง และ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แต่มีส่วนที่เพิ่มขึน้จากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังาน และค่าที่ปรกึษาจ่ายครัง้

เดียว 

 

EBITDA และก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 2/2563 EBITDA ของบริษัทฯ มีจ านวน 153.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน เนื่องจากรายไดจ้ากบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และตน้ทุนการด าเนินงานที่ลดลง ในขณะที่ ลดลงรอ้ยละ 8.9 จากไตร

มาสที่ผ่านมา เนื่องจากในไตรมาสที่ผ่านมามีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แต่ในไตรมาสนี ้เกิดผลขาดทุน

จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ก าไรสทุธิของบรษิัทฯ มีจ านวน 19.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.9 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโตของรายไดบ้รกิาร และ EBITDA ที่เพิ่มขึน้  

ส าหรบัครึ่งปีแรกของปี 2563 พบว่า EBITDA และก าไรสทุธิ เท่ากับ 321.4 ลา้นบาท และ 52.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 

โดยเป็นผลมาจากรายไดร้วมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการบรหิารจดัการตน้ทนุการด าเนินงานที่ดีขึน้ 
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

 

 
 

 

* การจดัประเภทใหม่ของรายการเงนิฝากประจ าทีม่ีอายมุากกวา่ 3 เดือนเป็นจ านวน 100 ลา้นบาทไวภ้ายใตเ้งนิลงทนุชั่วคราว 

 

 

หน่วย : ล้านบาท
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 362.2 9.1% 408.1 10.0% 45.9 12.7%
เงินลงทนุชั่วคราว 150.0 3.8% 100.0 2.4% (50.0) -33.3%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 195.0 4.9% 245.2 6.0% 50.2 25.8%
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 136.2 3.4% 151.7 3.7% 15.5 11.4%
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 843.4 21.2% 905.1 22.2% 61.6 7.3%
อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,031.3 76.2% 2,947.5 72.2% (83.8) -2.8%
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 101.0 2.5% 229.5 5.6% 128.5 127.3%
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,132.3 78.8% 3,177.0 77.8% 44.8 1.4%

รวมสินทรัพย์ 3,975.7 100.0% 4,082.1 100.0% 106.4 2.7%

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้
เจา้หนีก้ารคา้ 192.7 4.8% 233.6 5.7% 40.9 21.2%

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกู้ยืม

ระยะสัน้/หุน้กู้
396.0 10.0% 471.3 11.5% 75.3 19.0%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 32.7 0.8% 79.8 2.0% 47.2 144.3%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 621.4 15.6% 784.7 19.2% 163.3 26.3%
เงินกู้ยืมระยะยาว 959.4 24.1% 776.1 19.0% (183.2) -19.1%
หนีส้ินระยะยาวอ่ืน 37.7 0.9% 135.7 3.3% 98.0 259.6%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 997.1 25.1% 911.9 22.3% (85.2) -8.5%

รวมหนีสิ้น 1,618.5 40.7% 1,696.6 41.6% 78.1 4.8%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,357.2 59.3% 2,385.5 58.4% 28.3 1.2%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,975.7 100.0% 4,082.1 100.0% 106.4 2.7%

เปล่ียนแปลงณ 30 มิ.ย. 63ณ 31 ธ.ค. 62

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 มิ.ย. 62 ณ 30 มิ.ย. 63

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 222.5 273.1
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (83.2) (50.8)
Free cash flows 139.3 222.3
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (119.6) (176.4)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดสทุธิ 19.7 45.9
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นงวด 819.9 362.2

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด * 839.6 408.1
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ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 4,082.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.7 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 เนื่องจากมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาใชเ้ป็นครัง้แรก ส่งผลให้มีการรบัรู ้

สินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มเขา้มาจ านวน 133.2 ลา้นบาท  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 408.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.7 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน และผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินฝากเงินต่างประเทศ 

เงินลงทุนชั่วคราวมีจ านวน 100.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33.3 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จากการน าไปใชใ้นการ

ด าเนินงานของธุรกิจและจ่ายคืนเงินกู ้

บริษัทฯ มีอุปกรณ์โครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 2,947.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.8 จากวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 เนื่องจากค่าเส่ือมราคาที่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในช่วงเวลาดงักล่าว 

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,696.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.8 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาใชเ้ป็นครัง้แรก ส่งผลให้มีการรับรู ้หนีสิ้นตามสัญญาเช่าเพิ่มเขา้มา

จ านวน 125.3 ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมของบรษิัทฯในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมมีจ านวน 2,385.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.2 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D / E) มีค่าเท่ากบั 0.71 เท่า 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2563 

ธุรกิจในครึ่งปีหลงั จากการประเมินของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางเศรษฐกิจต่างๆ จะยงัคงไดร้บั

ผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด -19 จะยงัคงส่งผลกระทบ

ต่อแนวโนม้เศรษฐกิจและสภาวะการฟ้ืนตวัของธุรกิจซึ่งอาจใชเ้วลา 1-2 ปีที่จะฟ้ืนตวัเต็มที่  

บรษิัทฯคาดหวงัว่าครึง่ปีหลงัของปี 2563 ยงัคงทา้ทาย ซึ่งทางบรษิัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งมีความ

ตอ้งการ การเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตและบริการเสริม และที่ส  าคัญที่สุดคือบริษัทจะยังคงรักษาคุณภาพการบริการใหด้ีที่สุด 

เพื่อใหล้กูคา้ของเราสามารถเชื่อมต่อถึงกนัได ้

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสรา้งการเติบโตที่ดียิ่งขึน้ในช่วงที่เหลือของปีและส่งมอบผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหุน้อย่าง

ต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณก์ารระบาดที่ยงัคงยืดเยือ้ต่อไป 
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