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ภาพรวมธุรกิจ 

ภาพรวมธุรกิจโครงขา่ยโทรคมนาคมในประเทศไทยยงัคงมีการแขง่ขนักนัสงูอยา่งตอ่เนื่อง โดยที่การเติบโต

ของรายได้จากคา่บริการจะเพิ่มสดัสว่นมาจากรายได้จากความต้องการการรับสง่ข้อมลูและการให้บริการสนบัสนนุด้าน

เทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทนัโลกยคุดจิิตอล รวมถึงการวเิคราะห์ข้อมลู Big Data เทคโนโลยี 5G บนเครือขา่ยไร้สาย 

เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ (AI) และการให้บริการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมอปุกรณ์และเคร่ืองมือตา่งๆ (IOT) ด้วย

เหตนุี ้บริษัทฯจงึได้มองเห็นโอกาสที่จะน าเสนอบริการตา่งๆเพื่อรองรับแนวโน้มเหลา่นีใ้นระยะยาว  

บริษัทฯได้รับรู้การเติบโตแบบก้าวกระโดดจากธุรกิจให้บริการโดยตรงแก่องค์กรธุรกิจ (direct enterprise 

market) พร้อมทัง้น าเสนอบริการที่มีรูปแบบสร้างสรรค์รวมถึงองค์ประกอบที่ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าแบบ

ครบวงจร และเพื่อตอกย า้การน าเสนอบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าเสมอมา บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

ปรับปรุงคณุภาพและเสถียรภาพโครงข่ายรวมทัง้มาตรฐานบริการที่ดีที่สดุเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าใน

ระดับที่พึงพอใจ นอกจากนี  ้บริษัทฯได้ริเร่ิมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนและให้ความส าคัญต่อการ

ตอบสนองอย่างรวดเร็วในแต่ละตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จากการที่บริษัทฯมีมมุมองต่อพืน้ฐานทางธุรกิจที่

แข็งแกร่ง จึงได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างรากฐานที่ยัง่ยืนจากการลงทนุในด้านนวตักรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

การด าเนินงานเพื่อสร้างผลก าไรในระยะยาวตอ่ไป 

ส าหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทมีผลก าไรเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  มี 

EBITDA และก าไรสุทธิเป็น 162.8 ล้านบาท และ 15.6 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งผลก าไรที่เพิ่มขึน้นัน้มาจากการลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายและการริเร่ิมโครงการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท แม้ว่ารายได้ของ

บริษัทฯปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3/2560 ก็ตาม 

ในสว่นผลการด าเนินงานส าหรับช่วง 9 เดือนของปี 2561 EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 หรือเทา่กบั 496.0 ล้าน

บาท เนื่องจากต้นทุนด าเนินการที่ลดลงและการลดผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง ในส่วนของก าไรสทุธิมีการปรับตวั

ลดลงเท่ากบั 49.2 ล้านบาท เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีที่เพิ่มขึน้เทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน   

ภาพรวมผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2561 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 3/2561 มีรายได้จากการให้บริการเป็นจ านวน 327.1 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 จากไตร
มาสที่ผา่นมาเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ แตร่ายได้รวมยงัคงลดลงร้อยละ 4.3 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงในกลุม่ลกูค้าจากวงจรระหวา่งประเทศ แม้วา่จะมีรายได้จากกลุม่ลกูค้าในประเทศจะเพิ่มขึน้มา
ชดเชยก็ตาม  
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รายได้อื่นมจี านวน 0.4 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ผา่นมา และ ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมา
จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 6.6 ล้านบาท ใน
ไตรมาสที่ 2 แตม่ีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 3.2 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 และก าไรจากการขายอปุกรณ์
โครงขา่ยที่ลดลง 

ต้นทุนบริการและขาย 

ต้นทนุบริการและขายในไตรมาส 3/2561 มีจ านวน 214.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 จากไตรมาสที่ผา่นมา 

จากคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงและคา่เสือ่มราคาอปุกรณ์โครงขา่ยจากการขยายโครงขา่ยเพื่อให้บริการกลุม่ลกูค้าใน

ประเทศที่เพิ่มขึน้ แตม่ีผลลดลงร้อยละ 6.3 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการบริหารและจดัการต้นทนุที่ดี

ของบริษัทฯ 

ส าหรับช่วง 9 เดือนของปี 2561 ต้นทนุบริการและขายมจี านวน 648.0 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 3.9 

เนื่องจากการลดลงของคา่เช่าวงจรสือ่สาร การลดลงของต้นทนุคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตของบริษัทฯ รวมถงึผลจากการ

บริหารและการจดัการต้นทนุของบริษัท หกัด้วยการเพิ่มขึน้ของคา่เสือ่มราคาของอปุกรณ์โครงขา่ย 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

คา่ใช้จา่ยบริการและบริหารในไตรมาส 3/2561 มีจ านวน 71.0 ล้านบาทปรับลดลงร้อยละ 20.6 เมือ่เปรียบเทียบกบัไตร

มาสเดยีวกนัของปีที่ผา่นมา อนัเป็นผลจากต้นทนุการบริหารงานที่ปรับลดลงอนัเนื่องมาจากการบริหารและจดัการเพื่อ

เพิ่มประสทิธิภาพของต้นทนุและคา่ใช้จา่ยของบริษัทในชว่งหลายไตรมาสก่อนหน้านี ้คา่ใช้จา่ยดงักลา่วเพิ่มขึน้เลก็น้อย

ทีร้่อยละ 0.9 เทียบกบัไตรมาส 2/2561 จากคา่ใช้จ่ายบริการท่ีเพิม่ขึน้ 

 คา่ใช้จา่ยบริการและบริหารในชว่ง 9 เดือนของปี 2561 ปรับลดลงร้อยละ 17.9 ด้วยเมื่อเทยีบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 

EBITDA และก าไรสุทธิ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผา่นมา EBITDA ของบริษัทเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.0 เนื่องจากการลดลง

ของต้นทนุการด าเนินการ ในขณะทีก่ าไรสทุธิของบริษัทฯปรับเพิ่มขึน้สงูกวา่ร้อยละ 100 เนื่องจากการลดลงของต้นทนุ

บริการและขาย รวมถงึดอกเบีย้จา่ยของบริษัทด้วย  

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ผา่นมา บริษัทมี EBITDA และก าไรสทุธิ ลดลงร้อยละ 5.9 และ 22.9 ตามล าดบั 

มีผลมาจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่ลดลง โดยได้กลา่วถึงแล้วในสว่นของรายได้ และต้นทนุ

บริการและขายที่สงูขึน้ หากไมร่วมผลกระทบจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 6.6 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 และผล

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 3.2 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3  บริษัทจะมี EBITDA และก าไรสทุธิที่สงูขึน้ 

ส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมี EBITDA เทา่กบัจ านวน 496.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.7 

ในขณะท่ีก าไรสทุธิของบริษัท มจี านวน 49.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.9 เนื่องจากคา่เสือ่มราคา ดอกเบีย้จ่ายและภาษี

เงินได้ที่เพิม่สงูขึน้ เทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่ผา่นมา 
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งบก าไรขาดทนุ (หน่วย : ล้านบาท) จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลง จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลง 

  
ไตรมาส 

3/60 
ไตรมาส 

2/61 
ไตรมาส 

3/61 
(%) 

QoQ 
(%) 
YoY 

9 เดอืน 
ปี 60 

9 เดอืน 
ปี 61 

(%) YoY 

รายได้                 

รายได้จากการให้บริการและการขาย 342.0  324.6  327.1  0.8% -4.3% 1,064.4  992.4  -6.8% 

รายได้อื่น 1.9  8.3  0.4  -95.5% -80.8% 3.1  12.1  >100% 

รวมรายได้ 343.9  332.9  327.5  -1.6% -4.8% 1,067.5  1,004.5  -5.9% 
ต้นทนุการให้บริการและขาย (ไม่รวมค่า
เสื่อมราคาฯ) (119.9) (102.6) (106.5) 3.8% -11.2% (368.1) (327.1) -11.1% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (109.3) (106.5) (108.4) 1.8% -0.8% (306.2) (321.0) 4.8% 

รวมต้นทนุการให้บริการและการขาย (229.2) (209.1) (214.9) 2.8% -6.3% (674.3) (648.0) -3.9% 
ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร (ไม่
รวมค่าเสือ่มราคาฯ) (74.6) (57.4) (58.2) 1.5% -22.0% (225.8) (181.4) -19.6% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (14.9) (13.0) (12.8) -1.9% -14.0% (43.3) (39.5) -8.7% 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (89.5) (70.4) (71.0) 0.9% -20.6% (269.0) (220.9) -17.9% 
                

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 25.2  53.4  41.6  -22.2% 64.9% 124.2  135.5  9.1% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (25.2) (24.6) (23.9) -3.2% -5.5% (66.8) (74.1) 11.0% 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 3.3  (8.6) (2.1) -75.1% <-100% (6.2) (12.2) 97.2% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 3.2  20.2  15.6  -22.9% >100% 51.2  49.2  -3.9% 

อตัราก าไรสทุธิ 0.9% 6.1% 4.8%     4.8% 4.9%   
                  

 
 

EBITDA (หน่วย : ล้านบาท) 
  

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลง จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลง 
(%) YoY ไตรมาส 

3/60 
ไตรมาส 

3/60 
ไตรมาส 

3/60 
(%) 
YoY 

(%) 
YoY 

9 เดอืน 
ปี 60 

9 เดอืน
ปี 61 

EBITDA                 

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 25.2  53.4  41.6  -22.2% 64.9% 124.2  135.5  9.1% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (D&A) 124.2  119.5  121.2  1.4% -2.4% 349.5  360.5  3.2% 

EBITDA 149.4  173.0  162.8  -5.9% 9.0% 473.6  496.0  4.7% 

EBITDA Margin 43.4% 52.0% 49.7%     44.4% 49.4%   
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 4,541.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.9 จากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560   

บริษัทฯมีอปุกรณ์โครงขา่ย ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 3,289.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 จากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 เนื่องจากการรับรู้คา่เสือ่มราคา  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมีจ านวน 834.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.9 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เนื่องจากการจา่ยช าระคืนเงินกู้  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน และคา่ใช้จา่ยในการลงทนุตามปกตขิองบริษัท 

หนีส้นิรวมมีจ านวน 2,237.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.4 จากวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เนื่องจากการจ่ายช าระ
คืนเงินกู้  และเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมีจ านวน 2,303.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.3 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เนื่องจาก
ก าไรจากผลประกอบการทีเ่พิ่มขึน้ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D / E) เทา่กบั 0.97 เทา่ 
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หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 30 ก.ย. 61 

สินทรัพย์    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 969.3 834.2 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 197.5 192.7 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 110.2 110.4 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,277.0 1,137.4 

อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,529.5 3,289.4 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 123.0 114.5 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,652.4 3,403.8 

รวมสินทรัพย์ 4,929.4 4,541.2 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น    

เจ้าหนีก้ารค้า 321.7 193.3 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี/เงินกู้ยืมระยะสัน้ 384.7 317.0 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 46.8 41.2 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 753.2 551.5 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,205.8 979.7 
หุ้นกู้  658.2 659.1 
หนีส้นิระยะยาวอื่น 60.2 47.0 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,924.3 1,685.9 

รวมหนีส้ิน 2,677.5 2,237.4 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,252.0 2,303.8 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,929.4 4,541.2 
 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย. 60 ณ 30 ก.ย. 61 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 323.3  363.8  
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (399.7) (204.4) 
กระแสเงนิสดอิสระ (76.4) 159.4  

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 60.5  (294.5) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้/ (ลดลง) (15.9) (135.1) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 81.4  969.3  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 65.5  834.2  
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