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JAS Update

 ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ติดตังจุ
้ ดให้ บริ การ WiFi (3BB Hotspot) ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศแล้ วกว่า 50,000 จุด ด้ วยความเร็ วสูงสุดถึง 6 Mbps
และมีแผนที่จะขยายเพิ่มให้ ครอบคลุมถึง 70,000 จุดภายในต้ นปี 55 ขณะที่ โปรโมชัน่ ของ 3 BB ยังคงได้ แก่ ความเร็ ว 9 Mb/ อัพโหลด
1 Mb ราคา 900 บาท และความเร็ ว 6 Mb ราคา 590 บาท
 เมื่อวันที่ 11 ต.ค.54 3BB ได้ เปิ ดให้ บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้ วนาแสงบนเทคโนโลยี่ใหม่ FTTH (Fiber to the
Home) ภายใต้ ความเร็ วสูงสุด 100 Mbps โดยให้ บริ การเชิงพาณิชย์เป็ นแห่งแรกที่จงั หวัดสมุทรสาคร
Financial Review

ผลการดาเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2554 (งบการเงินรวม)
รายได้ จากการขายและบริการของธุรกิจบรอดแบนด์ ยังขยายตัวต่ อเนื่อง
รายได้ จากการขายและบริการในไตรมาส 3 ปี 54 อยูท่ ี่ 2,346 ล้ าน
บาท ลดลง 12% เมื่อเทียบกับ 2,669 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 53
รายได้ ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากรายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม (System Integration) ซึง่ ลดลง
81% เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของรายได้ พบว่า กลุม่ ธุรกิจบรอด
แบนด์มีการขยายตัวของรายได้ สงู ถึง 31% โครงสร้ างรายได้ ในไตรมาส
3 ปี 54 พบว่ามาจากกลุม่ ธุรกิจบรอดแบนด์ 71% ,กลุม่ ธุรกิจให้ บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม 21%, และ กลุม่ ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวาง
ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม 7%

โครงสร้ างรายได้ 3Q'11

รายได้ รวมตามงบการเงินในไตรมาส 3 ปี 54 อยูท่ ี่ 2,367 ล้ านบาท
ลดลง 14% เมื่อเทียบกับรายได้ รวมในไตรมาส 3 ปี 53 ซึง่ อยูท่ ี่ 2,759
ล้ านบาท รายได้ ที่ลดลงส่วนหนึง่ มาจากกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นใน
ไตรมาส 3 ปี 53 และขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในไตรมาส 3 ปี 54
รายได้ สว่ นใหญ่ประมาณ 70% มาจาก TTTBB และ TTTI ซึง่ มีรายได้
รวมในไตรมาส 3 ปี 54 จานวน 1,673 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้
รวมในไตรมาส 3 ปี 53 ซึง่ อยูท่ ี่ 1,323 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26%

โครงสร้ างรายได้ 3Q'10
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ค่ าใช้ จ่ายรวมในไตรมาส 3 ปี 54 ลดลง 17 %

ค่าใช้ จา่ ยรวมตามงบการเงิน ในไตรมาส 3 ปี 54 อยูท่ ี่ 1,819 ล้ านบาท ลดลง
17% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 53 ซึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ยรวมอยูท่ ี่ 2,191 ล้ านบาท
โดยรายละเอียดของค่าใช้ จา่ ยมีดงั นี ้

Gross Margin ปรั บตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ต้ นทุนขายและบริการลดลง

กาไรขันต้
้ นในไตรมาส 3 ปี 54 อยูท่ ี่ 1,194 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก
1,172 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 54 และปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 3 ปี 53
ซึง่ อยูท่ ี่ 1,065 ล้ านบาท คิดเป็ น 12% เนื่องจากต้ นทุนขายและบริการในส่วน
ของธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ลดลง โดยต้ นทุน
ขายและบริการในไตรมาส 3 ปี 54 อยูท่ ี่ 1,151 ล้ านบาท เทียบกับ 1,605
ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 53 ลดลง 28% ทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ น (Gross
Margin) โดยรวมในไตรมาส 3 ปี 54 อยูท่ ี่ 51% เพิ่มขึ ้นจาก 40 % ใน
ไตรมาส 3 ปี 53

SG&A เพิ่มขึ้นประมาณ 5%

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการ (รวมค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร) ในไตรมาส 3
ปี 54 อยูท่ ี่ 596 ล้ านบาท เทียบกับ 568 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 53 เพิ่มขึ ้น
5% ค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่จะเป็ นค่าใช้ จา่ ยพนักงาน ,ค่าใช้ จา่ ย
สานักงานและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
นอกจากนี ้ในไตรมาส 3 ปี 54 บริษัทและบริษัทย่อยตังส
้ ารองผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจานวน 30 ล้ านบาท สาหรับ เจ้ าหนี ้ค่าอุปกรณ์ที่มีการสัง่ ซื ้อ
จากต่างประเทศ เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่า ลง และตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ
เป็ นจานวน 42 ล้ านบาท
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กาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น

ในไตรมาส 3 ปี 54 บริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรจากการดาเนินงาน (กาไร
สุทธิไม่รวมกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน , รายการพิเศษต่างๆ และการ
สารองหนี ้สงสัยจะสูญ) จานวน 384 ล้ านบาท เทียบกับ 319 ล้ านบาทใน
ไตรมาส 3 ปี 53 เพิ่มขึ ้น 20% โดย TTTBB และ TTTI มีกาไรจากการ
ดาเนินงานในไตรมาส 3 ปี 54 จานวน 215 ล้ านบาท คิดเป็ น 13% ของ
รายได้ รวมของ TTTBB และ TTTI และเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 53 ซึง่ อยูท่ ี่
92 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 134%
บริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 54 จานวน 312 ล้ านบาท
โดยที่ไตรมาส 3 ปี 53 มีกาไรสุทธิ 349 ล้ านบาท ลดลง 10% สาเหตุสาคัญที่
ทาให้ กาไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 54 เทียบกับไตรมาส 3 ปี 53 ลดลง เนื่องมาจาก
กาไรในปี 53 เป็ นตัวเลขที่มีสารองกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูด่ ้ วย และ
กาไรสุทธิในปี 54 ได้ หกั สารองผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไรสุทธิ
หากไม่รวมรายการกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 3 ปี 54
จะอยูท่ ี่ 342 ล้ านบาท เทียบกับ 312 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 53
EBITDA ในไตรมาส 3 ปี 54 อยูท่ ี่ 1,139 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 1,075 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 2 ปี 54 และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 3 ปี 53 ซึง่ อยูท่ ี่ 912 ล้ าน
บาท คิดเป็ น 25% EBITDA Margin ในไตรมาส 3 ปี 54 อยูท่ ี่ 49% เพิ่มขึ ้น
จาก 34% ในไตรมาส 3 ปี 53
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ผลการดาเนินงาน 9 เดือน ปี 54 (งบการเงินรวม)
รายได้ จากการขายและบริการ
9 เดือน เพิ่มขึ้น 3%จากธุรกิจ
บรอดแบนด์

รายได้ จากการขายและบริการช่วง 9 เดือนของปี 54 อยูท่ ี่ 7,085 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 3% เมื่อเทียบกับรายได้ จากการขายและบริการในช่วง 9 เดือนของปี 53
ซึง่ อยูท่ ี่ 6,909 ล้ านบาท โดยกลุม่ ธุรกิจบรอดแบนด์ มีอตั ราการขยายตัวของ
รายได้ สงู สุด 30%
รายได้ รวมตามงบการเงินช่วง 9 เดือนของปี 54 อยูท่ ี่ 7,140 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
2% เมื่อเทียบกับรายได้ รวมช่วง 9 เดือนของปี 53 (ไม่รวมกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน) ซึง่ อยูท่ ี่ 6,980 ล้ านบาท
TTTBB และ TTTI มีรายได้ รวมในช่วง 9 เดือนของปี 54 จานวน 4,649 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับรายได้ รวมในช่วง 9 เดือนของ ปี 53 ซึง่ อยูท่ ี่ 3,677 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 26%

ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 54 มีจานวนลูกค้ าที่ใช้ บริการ 3BB ทังสิ
้ ้น 989K ราย ในจานวนนี ้เป็ นลูกค้ าในกรุงเทพและ
ปริมณฑลจานวน 269K รายและจานวน 720K รายเป็ นลูกค้ าในต่างจังหวัด จานวนลูกค้ าในไตรมาส 3 เพิ่มขึ ้น
ประมาณ 67K ราย รายได้ เฉลี่ยไตรมาส 3 อยูท่ ี่ประมาณ 656 บาท/ราย/เดือน
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กาไรขั้นต้ น เพิ่มขึ้น

ค่าใช้ จา่ ยรวมในช่วง 9 เดือนของปี 54 อยูท่ ี่ 5,720 ล้ านบาท ลดลงจากช่วง 9
เดือนของปี 53 ซึง่ ค่าใช้ จา่ ยรวมอยูท่ ี่ 5,792 ล้ านบาท รายละเอียดของ
ค่าใช้ จา่ ยมีดงั นี ้

ต้ นทุนขายลดลง ..กาไรขั้นต้ น
ดีขึ้น

กาไรขันต้
้ นของ 9 เดือนของปี 54 อยูท่ ี่ 3,522 ล้ านบาท เทียบกับในปี 53 ซึง่ มี
กาไรขันต้
้ น 2,816 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 25% อัตรากาไรขันต้
้ น
(Gross Margin) ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก 41 % ในปี 53 มาอยูท่ ี่ 50% ในปี 54
เนื่องจากต้ นทุนขายและบริการลดลง ในปี 54 ต้ นทุนขายและบริการอยูท่ ี่
3,563 ล้ านบาทเทียบกับ 4,094 ล้ านบาทในปี 53 ลดลงประมาณ 13% โดย
ต้ นทุนส่วนใหญ่จะเป็ นต้ นทุนค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์โครงข่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการ (รวมค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร) ในช่วง 9 เดือน
ของปี 54 อยูท่ ี่ 1,813 ล้ านบาทเทียบกับ 1,596 ล้ านบาทในปี 53 เพิ่มขึ ้น
14% ค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่จะเป็ นค่าใช้ จา่ ยพนักงานและค่าใช้ จา่ ย
สานักงาน
นอกจากนี ้ในช่วง 9 เดือนของปี 54 บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จานวน 66 ล้ านบาท สาหรับเจ้ าหนี ้ค่าอุปกรณ์ที่มีการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ
เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่าลง และตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นจานวน
130 ล้ านบาท
ในช่วง 9 เดือนของปี 54 บริษัทย่อยมีการบันทึกขาดทุนที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ปรับโครงสร้ างหนี ้ TT&T จานวน 104 ล้ านบาท และมีการรับรู้ขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้ างหนี ้ TT&T จานวน 33 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังมีการบันทึก
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (TT&T) จานวน 12 ล้ าน
บาท
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กาไรจากการดาเนินงานและกาไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น

ในช่วง 9 ดือนของปี 54 บริษัทและบริษัทย่อยมี กาไรจากการดาเนินงาน
(กาไรสุทธิไม่รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน , รายการพิเศษต่างๆ และการ
สารองหนี ้สงสัยจะสูญ) อยูท่ ี่ 1,038 ล้ านบาท เทียบกับช่วง 9 เดือนของปี 53
ซึง่ กาไรจากการดาเนินงานอยูท่ ี่ 706 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 47%
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิในช่วง 9 เดือนของปี 54 จานวน 733
ล้ านบาท โดยที่ในช่วง 9 เดือนของปี 53 มีกาไรสุทธิ 715 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3%
EBITDA ในช่วง 9 เดือนของปี 54 จานวน 3,186 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วง 9
เดือนของปี 53 ซึง่ อยูท่ ี่ 2,299 ล้ านบาท คิดเป็ น 39% EBITDA Margin ในช่วง
9 เดือนของปี 54 อยูท่ ี่ 45% เพิ่มขึ ้นจาก 33% ในช่วง 9 เดือนของปี 53
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