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ภาพรวมธุรกิจ 

 ภาพรวมธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทยในปี 2561 ยงัคงมีการแขง่ขนักนัสงูอยา่งตอ่เนื่อง โดยที่การเติบโต

จะเพิ่มสดัสว่นมาจากความต้องการรับสง่ข้อมลูทัง้จากกลุม่ผู้ใช้งานโทรศพัท์หรืออปุกรณ์เคลือ่นท่ีแบบไร้สายและการใช้งานผ่าน

อุปกรณ์อื่นๆผ่านการเช่ือมต่อผ่านสายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 

ในขณะทีส่ภาวะธุรกิจโทรคมนาคมมีการแขง่ขนัท่ีสงูมากในหลายๆด้าน ผู้ให้บริการทกุรายยงัคงมุง่เน้นท่ีจะสง่มอบข้อเสนอตา่งๆ

ทัง้ด้านการเช่ือมตอ่โครงขา่ยที่มีประสทิธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีด้านบริการเพื่อสง่มอบให้กบัลกูค้า แม้วา่จะต้องแขง่ขนักนัใน

ด้านราคาก็ตาม ปี 2561 นบัเป็นปีที่ท้าทายส าหรับบริษัทฯ ที่ได้ด าเนินการปรับเปลีย่นตวัเองและรักษาต าแหนง่ทางการตลาดไว้

ได้แม้ต้องเผชิญกบัภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูมาก 

สิง่ส าคญัอยา่งหนึง่ของเปา้หมายของบริษัทฯ นัน่คือ การเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลกั โดยบริษัทฯได้ให้ความส าคญัตอ่

การมุง่เน้นสร้างการเติบโตในการเข้าถึงธุรกิจให้บริการโดยตรงแก่ลกูค้าองค์กร ทัง้นี ้บริษัทฯคาดหวงัวา่จะประสบความส าเร็จได้

อยา่งรวดเร็วและได้ด าเนินการตามกลยทุธ์ในการขยายงาน ดงันีค้ือ 

• เพิ่มข้อเสนอต่างๆผ่านบริการและแนวทางสนบัสนุนการท างานใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนอง เติมเต็มความ

ต้องการของลกูค้าที่มีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

• สร้างการเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมที่เหนือชัน้ รวมถึงบริการที่สร้างคณุคา่เพิ่มและปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม

ให้กบัลกูค้า 

บริษัทฯยงัคงส่งมอบผลก าไรที่เพิ่มขึน้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดยมี EBITDA และก าไรสทุธิเท่ากับ 161.1 ล้านบาท 

และ 15.6 ล้านบาท ตามล าดบั การปรับปรุงผลก าไรนีม้ีผลได้มาจากการท่ีบริษัทฯได้ด าเนินการตามกลยทุธ์ในการควบคมุต้นทนุ

และริเร่ิมโครงการปรับปรุงประสทิธิภาพด้านต้นทนุ แม้วา่รายได้จะลดลงหากเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

ส าหรับผลประกอบการส าหรับปี 2561 บริษัทฯมี EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 48.5 หรือเทา่กบั 657.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

ปี 2560 ที่มี EBITDA เท่ากับ 442.6 ล้านบาท บริษัทฯมีก าไรสุทธิในปี 2561เท่ากับ 64.8 ล้านบาท มีผลได้มาจากต้นทุน

ด าเนินการที่ลดลงแม้ว่ารายได้ลดลงก็ตาม หากไม่รวมการบนัทึกรายการพิเศษในปี 2560 ก าไรหลกัยงัคงสะท้อนถึงการปรับ

เพิ่มขึน้ของผลประกอบการทางการเงินโดยรวม 

ภาพรวมผลประกอบการประจ าปี 2561 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 4/2561 มีรายได้จากการให้บริการเป็นจ านวน 329.3 ล้านบาท ปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.7 จากไตรมาสที่แล้ว
เนื่องจากยอดขายในประเทศที่เพิม่ขึน้ แตร่ายได้จากการให้บริการยงัคงลดลงร้อยละ 4.2 จากหากเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน สาเหตหุลกัมาจากการลดลงในกลุม่ลกูค้าจากวงจรระหวา่งประเทศ  
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ส าหรับปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการเป็นจ านวน 1,321.8 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 6.1 จากปีที่ผา่น

มา สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้ในกลุม่ลกูค้าจากวงจรระหว่างประเทศ แม้ว่าจะมีรายได้จากกลุม่ลกูค้าในประเทศ

เพิ่มขึน้มาชดเชยก็ตาม  

รายได้อื่นมีจ านวน 17.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้สงูอย่างมากจากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มของรายได้ดอกเบีย้รับ 

และก าไรจากการขายทรัพย์สนิและอปุกรณ์โครงขา่ย 

 

 
หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส 4/60 ไตรมาส 3/61 ไตรมาส 4/61 จ านวนเงิน (%) QoQ จ านวนเงิน (%) YoY 2560 2561 จ านวนเงิน (%) YoY

EBITDA

ก ำไร / (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน (152.3) 41.6 42.1 0.6 1.4% 194.4 -127.7% (28.1) 177.7           205.8 -731.7%

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (D&A) 124.2 121.2 119.0 (2.2) -1.8% (5.2) -4.2% 470.8         479.5         8.7 1.8%

EBITDA (28.1) 162.8 161.1 (1.7) -1.0% 189.2 -672.8% 442.6         657.1         214.5 48.5%

EBITDA Margin -8.1% 49.7% 48.1% 31.3% 49.1%

รายการทีไ่มไ่ด้เกิดขึน้ประจ า 189.0           -            -            0.0 0.0% (189.0) 0.0% 190.8           -               -190.8 0.0%

Adjusted EBITDA 160.9         162.8         161.1         (1.7) -1.0% 0.2 0.1% 633.4         657.1         23.7 3.7%
Adjusted EBITDA Margin 44.8% 49.1%

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน

 
 

ต้นทุนบริการและขาย 

ต้นทนุบริการและขายในไตรมาส 4/2561 มจี านวน 215.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

จากการลดต้นทนุและคา่เสือ่มราคาอปุกรณ์โครงขา่ยที่ลดลงหาก ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่แล้วต้นทนุปรับตวัเพิม่ขึน้

เนื่องจากคา่เช่าวงจรสือ่สารท่ีเพิม่สงูขึน้ตามรายได้ใหม ่

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส 4/60 ไตรมาส 3/61 ไตรมาส 4/61 จ านวนเงิน (%) QoQ จ านวนเงิน (%) YoY 2560 2561 จ านวนเงิน (%) YoY

รำยได้

รายได้จากการให้บริการและการขาย 343.9 327.1 329.3 2.2 0.7% (14.6) -4.2% 1,408.3 1,321.8 -86.5 -6.1%

รายได้อ่ืน 1.6 0.4 5.4 5.0 1350.0% 3.8 235.2% 4.7 17.5 12.7 268.5%

รวมรำยได้ 345.5 327.5 334.8 7.3 2.2% (10.8) -3.1% 1,413.0 1,339.2 -73.8 -5.2%

ต้นทนุการให้บริการและขาย (ไมร่วมค่าเสื่อมราคาฯ) (113.0) (106.5) (109.4) (3.0) 2.8% 3.6 -3.2% (483.6) (436.5) 47.1 -9.7%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (109.3) (108.4) (106.4) 2.0 -1.9% 2.9 -2.7% (413.1) (427.4) -14.3 3.5%

รวมต้นทุนกำรให้บริกำรและกำรขำย (222.4) (214.9) (215.8) (0.9) 0.4% 6.5 -2.9% (896.6) (863.9) 32.8 -3.7%

ค่าใช้จา่ยในการบริการและการบริหาร (ไมร่วมค่าเสื่อมราคาฯ) (260.6) (58.2) (64.2) (6.0) 10.2% 196.4 -75.4% (486.8) (245.6) 241.2 -49.5%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (14.9) (12.8) (12.6) 0.2 -1.5% 2.3 -15.3% (57.7) (52.1) 5.6 -9.7%

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรและบริหำร (275.5) (71.0) (76.8) (5.8) 8.1% 198.7 -72.1% (544.5) (297.7) 246.8 -45.3%

ก ำไร / (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน (152.3) 41.6 42.1 0.6 1.4% 194.4 127.7% (28.1) 177.7 205.8 731.7%

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (27.4) (23.9) (22.6) 1.2 -5.2% 4.8 -17.4% (94.2) (96.7) -2.5 2.7%

รายได้ (ค่าใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 39.8 (2.1) (3.9) (1.8) 82.5% (43.7) -109.8% 33.6 (16.2) -49.8 -148.1%

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (139.9) 15.6 15.6 0.0 0.2% 155.5 111.2% (88.7) 64.8 153.5 173.1%

อตัราก าไรสุทธิ -40.5% 4.8% 4.7% -6.3% 4.8%

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน
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ต้นทนุบริการและขายในปี 2561 มีจ านวน 863.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 จากปีที่ผา่นมาจากการปรับลดลงของค่า

เช่าวงจรสื่อสาร รวมถึงผลจากการบริหารและการจัดการต้นทุนของบริษัท แต่มีส่วนที่เพิ่มขึน้จากค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์

โครงขา่ยส าหรับโครงการสว่นท่ีขยายเพิ่มเติม 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

หากไมร่วมการบนัทกึรายการพิเศษในปี 2560 คา่ใช้จ่ายบริการและบริหารมีจ านวนลดลงในช่วงตา่งๆ ดงันี ้

ก) ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารในไตรมาส 4/2561 มีจ านวน 76.8 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผ่านมา  ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารเพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 8.1 เนื่องจากมี

คา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมของบริษัทฯ  

ข) ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารในปี 2561 มีจ านวน 297.7 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 56 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 

15.8 ด้วย เมื่อเทียบกบัปี 2560   

คา่ใช้จา่ยบริการและบริหารที่ลดลงอนัเป็นผลจากต้นทนุการบริหารงานท่ีปรับลดลงและการริเร่ิมโครงการจดัการเพื่อ

เพิ่มประสทิธิภาพของต้นทนุและคา่ใช้จา่ยของบริษัทที่ได้ด าเนินการตัง้แตต้่นปี 2561  

 

EBITDA และก าไรสุทธิ 

EBITDA ของบริษัทฯในปี 2561 มีจ านวน 657.1 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.5 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา ทัง้นีห้าก

ไม่รวมรายการพิเศษในปี 2560 ซึ่งสง่ผลให้ EBITDA ของบริษัทฯในปี 2561 จะปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 เนื่องจากการลดลงของ

ต้นทนุการด าเนินการตามการลดลงของรายได้ 

หากไม่รวมรายการพิเศษในปี 2560 จะส่งผลให้ก าไรสทุธิของบริษัทฯในปี 2561 จะปรับลดลงจ านวน 0.6 ล้านบาท 

เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มสงูขึน้ แตต้่นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ก็เพิ่มขึน้สงูด้วยเมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้ำนบำท
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 969.3 19.7% 819.9 18.3% -149.4 -15.4%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 197.5 4.0% 215.8 4.8% 18.4 9.3%
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 110.2 2.2% 112.0 2.5% 1.8 1.6%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,277.0 25.9% 1,147.8 25.7% -129.3 -10.1%
อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,529.5 71.6% 3,210.9 71.8% -318.5 -9.0%
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 123.0 2.5% 110.8 2.5% -12.2 -9.9%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,652.4 74.1% 3,321.7 74.3% -330.7 -9.1%
รวมสินทรัพย์ 4,929.4 100.0% 4,469.5 100.0% -459.9 -9.3%

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
เจ้าหนีก้ารค้า 321.7 6.5% 215.4 4.8% -106.3 -33.0%

เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกู้ ยืม

ระยะสัน้/หุ้นกู้
384.7 7.8% 966.7 21.6% 582.0 151.3%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 46.8 0.9% 35.5 0.8% -11.2 -24.0%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 753.2 15.3% 1,217.7 27.2% 464.5 61.7%
เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,205.8 24.5% 896.9 20.1% -309.0 -25.6%
หุ้นกู้ 658.2 13.4% 0.0 0.0% -658.2 -100.0%
หนีส้ินระยะยาวอ่ืน 60.2 1.2% 35.5 0.8% -24.7 -41.0%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,924.3 39.0% 932.4 20.9% -991.9 -51.5%

รวมหนีสิ้น 2,677.5 54.3% 2,150.1 48.1% -527.4 -19.7%

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,252.0 45.7% 2,319.4 51.9% 67.4 3.0%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,929.4 100.0% 4,469.5 100.0% -459.9 -9.3%

เปล่ียนแปลงณ 31 ธ.ค. 61ณ 31 ธ.ค. 60

 
 

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

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 488.7    476.0  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (522.3)   (238.2) 

Free cash flows (33.6)   237.8  

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 921.5    (387.2) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้/ (ลดลง) 887.9    (149.4) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 81.4    969.3  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 969.3    819.9  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 4,469.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.3 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 มีผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมีจ านวน 819.9 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 15.4 จากการจา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมใน

ระหวา่งปี 

บริษัทฯมีอปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 3,210.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.0 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 เนื่องจากการรับรู้คา่เสือ่มราคาทีเ่พิ่มเติมในระหวา่งปี  และมียอดซือ้เพิ่มเติมสทุธิในปริมาณที่ไมม่ากนกัในระหวา่งปี 

หนีส้นิรวมมีจ านวน 2,150.1ล้านบาท ลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 19.7 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี ้

การค้าและการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมในระหวา่งปี 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมีจ านวน 2,319.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เนื่องจากก าไรจากผล

การด าเนินงานของปีนี ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D / E) เทา่กบั 0.93 เทา่ 
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