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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 2/2560 บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงข่ายเตบิโต 2.3% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และ

เติบโต 1.1% จากไตรมาสก่อน โดยบริษัทยังคงด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องจากไตรมาสที่แลว้ในการใชแ้คมเปญพัฒนาภาพลักษณ์

โครงขา่ยทีป่ระสบความส าเร็จ รวมทัง้น าเสนอแพ็คเกจ “Go โน ลมิติ” 

และสรา้งความสัมพันธ์กับลูกคา้ดว้ยโครงการดีแทครีวอร์ดที่ได ้

ปรับปรุงใหม่ ทัง้นี้ การเตบิโตของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารยังมปัีจจัย

จากการเตบิโตของบรกิารระบบรายเดอืนในขณะทีบ่รกิารระบบเตมิเงนิ

ยังคงเผชญิกับความทา้ทายทัง้จากการใหส้่วนลดค่าเครือ่งซึง่ยังคงมี

อยู่ในตลาดรวมทัง้การลดลงของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงินใน

กลุ่มทีม่คีุณภาพนอ้ย อย่างไรก็ด ีบรษัิทมคีวามกา้วหนา้ในการเสรมิ

ความตอ่เนือ่งของโครงข่ายโดยเพิม่จ านวนสถานีฐานทัง้ 4G และ 3G 

ในโครงขา่ย 2.1GHz ขึน้อกีกวา่ 2,800 สถานีในไตรมาส 2/2560 ซึง่

ช่วยใหลู้กคา้ไดรั้บประสบการณ์ในการใชง้านโครงข่ายทีต่่อเนื่องดี

ยิง่ขึน้             

ดว้ยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ

ส่งผลใหบ้รษัิทม ีEBITDA (กอ่นรายการอืน่) ในไตรมาส 2/2560 เพิม่

ขึน้มาอยู่ที ่7,976 ลา้นบาทเตบิโต 21% จากไตรมาสเดยีวกันของปี

ก่อนและเติบโต 16% จากไตรมาสก่อน ทั ้งนี้  การเติบโตของ 

EBITDA ดังกล่าวส่วนใหญ่มีปัจจัยจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการที่

เตบิโต การใหส้่วนลดค่าเครื่องที่ลดลง และมตีน้ทุนการด าเนินงาน

โดยรวมที่ดีขึน้ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดข้องบรษัิท

ลดลงมาอยูท่ี ่13.3% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อ

โครงข่ายอันเป็นผลจากปรมิาณการใชง้านบนโครงข่ายภายใตร้ะบบ

ใบอนุญาตทีเ่พิม่ขึน้และอัตราค่าธรรมเนียมยูเอสโอ (USO) ทีล่ดลง 

ทัง้นี้ บรษัิทสามารถควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารไดด้ดีว้ย

การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้ บรษัิทสามารถ

สรา้งกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานไดอ้ย่างแข็งแกร่ง (ค านวณจาก 

EBITDA หักดว้ยเงนิลงทุน) โดยอยู่ที ่3,856 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้

ในขณะทีบ่รษัิทมกี าไรสุทธอิยู่ที ่743 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 426% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 224% จากไตรมาสทีผ่่านมา 

อันเป็นผลจากการเตบิโตของ EBITDA ซึง่สามารถชดเชยการเพิม่ขึน้

ของค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายอันเป็นผลจากการลงทุนขยาย

โครงข่าย ทัง้นี้ สถานะทางการเงินของบรษัิทยังคงมคีวามแข็งแรง

และมคีวามคลอ่งตัวโดยทีอ่ัตราสว่นหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA อยู่ที ่0.9 

เทา่ รวมทัง้มกีระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่    

บรษัิทยังคงประมาณการแนวโนม้ผลการด าเนนิงานของปี 2560 โดยมี

ปัจจัยจากแนวโนม้การเตบิโตของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการ

มุ่งเนน้ปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงาน โดยในครึ่งแรกของปี 

2560 บรษัิทมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย

เตบิโต 0.5% จากปีก่อนและม ีEBITDA อยู่ที ่14,869 ลา้นบาท ซึง่

ทัง้สองรายการมีความสอดคลอ้งกับประมาณการแนวโนม้ผลการ

ด าเนนิงานของทัง้ปี 2560 ทีค่าดไว ้ทัง้นี้ บรษัิทไดใ้ชเ้งนิลงทุนกว่า 

8.6 พันลา้นบาทในชว่งครึง่แรกของปี 2560 ซึง่ส่วนใหญ่ใชเ้พือ่เพิม่

ความต่อเนื่องของโครงข่าย 2.1GHz เพือ่ชว่ยใหป้ระสบการณ์ใชง้าน

อนิเทอร์เน็ตของลูกคา้ดียิง่ขึน้ ทัง้นี้ ในช่วงครึง่หลังของปีนี้ บรษัิท

คาดวา่จะเพิม่ความเขม้ขน้และความต่อเนื่องในการด าเนนิงานมากขึน้

เพือ่รักษาแนวโนม้ทางการตลาดรวมทัง้น าเสนอประสบการณ์ดจิทิัล

ใหก้ับลูกคา้โดยมีเป้าหมายในการเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ใน

ประเทศไทยภายในปี 2563 นอกจากนี้ บรษัิทยังอยู่ในระหว่างการ

เจรจาจัดท าสัญญากับบรษัิท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) หรอื ทโีอท ีใน

การใหบ้รกิารไรส้ายบนคลืน่ความถี ่2300 MHz             

   

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2560  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 2/2560 บริษัทน าเสนอแคมเปญพัฒนาภาพลักษณ์

โครงขา่ยทีป่ระสบความส าเร็จรวมทัง้ใชแ้บรนดแ์พลตฟอรม์ “FLIP IT

-แค่พลิก ชีวิตก็ง่าย” ซึ่งเปิดตัวเมื่อไตรมาสที่ผ่านมา โดยบริษัท

สามารถเพิม่ฐานลูกคา้ระบบรายเดอืนไดจ้ านวน 168,000 เลขหมาย

ในไตรมาส 2/2560 ท าใหฐ้านลกูคา้ระบบรายเดอืนของบรษัิทเพิม่ขึน้

เป็น 5.4 ลา้นเลขหมาย และช่วยใหส้ัดส่วนลูกคา้ระบบรายเดือน

เพิม่ขึน้เป็น 23% ของฐานลูกคา้รวม จากเดมิอยู่ทีร่ะดับ 19% เมื่อ

ไตรมาส 2/2559 และคาดวา่สัดสว่นของลูกคา้ระบบรายเดอืนจะยังคง

เพิม่ขึน้ ทัง้นี้การเพิม่ขึน้ของฐานลูกคา้ระบบรายเดอืนดังกล่าวมาจาก

ความส าเร็จของแพ็คเกจ “Go โน ลมิิต” และโปรโมชั่นขายเครื่อง

พรอ้มแพ็คเกจทีน่่าดงึดูด รวมทัง้การเปลีย่นการใชง้านจากระบบเตมิ

เงนิมาเป็นระบบรายเดือนของลูกคา้ อย่างไรก็ด ีฐานลูกคา้รวมของ

บรษัิทอยู่ที ่23.6 ลา้นเลขหมาย ลดลง 2.9% จากเมื่อสิน้ไตรมาส 

1/2560 ซึง่การลดลงดังกล่าวเกดิจากฐานลูกคา้ระบบเตมิเงนิทีล่ดลง

เนือ่งจากสภาวะการแขง่ขันในตลาดบรกิารระบบเตมิเงนิทียั่งคงมคีวาม

ทา้ทาย            

 

 

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 สัดส่วนของลูกคา้ทีล่งทะเบยีนบนโครงข่าย 

2.1GHz (ดีทีเอ็น) ซึง่อยู่ภายใตร้ะบบใบอนุญาตเพิม่ขึ้นเป็น 96% 

ของฐานลูกคา้รวม จากเดิมอยู่ที่ระดับ 92% เมื่อไตรมาส 2/2559 

ในขณะทีบ่รษัิทมสีัดส่วนผูใ้ชง้านสมารท์โฟนเพิม่ขึน้เป็น 70% ของ

ฐานลูกคา้รวม จากเดมิอยู่ทีร่ะดับ 65% เมือ่ไตรมาส 2/2559 แต่อยู่

ในระดับทรงตัวจากไตรมาสกอ่น ทัง้นี ้บรษัิทยังคงสามารถเพิม่จ านวน

ผูใ้ชง้านบริการ 4G ไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนผูใ้ชบ้ริการ 4G 

เพิ่มขึ้นเป็น 28% ของฐานลูกคา้รวม ในขณะที่จ านวนลูกคา้ที่ใช ้

อุปกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี4G มสีัดส่วนเพิม่ขึน้เป็น 43% ของฐาน

ลูกคา้รวม โดยมีปัจจัยจากโปรโมชั่นการขายเครื่องโทรศัพท์พรอ้ม

แพ็คเกจทีน่่าดงึดดู รวมทัง้ประสบการณ์จากการใชโ้ครงข่าย 4G และ

ภาพลักษณ์ทีด่ขี ึน้             

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) อยู่ที่ 230 บาทต่อเดือน 

เพิม่ขึน้ 8.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 4.2% 

จากไตรมาสกอ่น โดยมปัีจจัยจากสัดส่วนทีสู่งขึน้ของลูกคา้ทีม่กีารใช ้

จ่ายต่อเลขหมายในระดับสูง ในขณะทีจ่ านวนนาทเีฉลีย่ต่อเลขหมาย 

(ไม่รวม IC) อยู่ที ่115 นาทตี่อเดอืนและยังคงลดลงในขณะทีก่ารใช ้

อนิเทอรเ์น็ตของลกูคา้ยังคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง      
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สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 2/2559 ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 2/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 507 379 350 -7.8% -31% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 1,420 647 514 -21% -64% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 4,116 4,841 5,038 4.1% 22% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 18,910 18,443 17,703 -4.0% -6.4% 

รวม 24,953 24,310 23,605 -2.9% -5.4% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 2/2559 ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 2/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 191 195 168 -14% -12% 

ระบบเตมิเงนิ -715 -365 -873 -139% -22% 

รวม -524 -170 -705 -315% -35% 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 2/2559 ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 2/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 290 264 262 -0.8% -10% 

ระบบเตมิเงนิ 157 130 125 -4.1% -20% 

เฉลีย่สองระบบ 179 157 153 -2.1% -15% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 205 185 185 -0.4% -10% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 123 101 97 -4.6% -22% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 138 118 115 -2.6% -16% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 2/2559 ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 2/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 549 559 567 1.4% 3.3% 

ระบบเตมิเงนิ 160 153 158 2.9% -1.5% 

เฉลีย่สองระบบ 227 233 242 3.9% 6.8% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 517 533 541 1.6% 4.7% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 148 144 149 3.3% 0.7% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 211 221 230 4.2% 8.8% 

รำยได ้
บรษัิทมรีายไดร้วมในไตรมาส 2/2560 อยู่ที ่19,443 ลา้นบาท ลดลง 
1.8% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 1.5% จากไตรมาส
ก่อน โดยส่วนใหญ่เกดิจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทท์ี่
ลดลงและรายไดจ้ากค่าเชือ่มต่อโครงข่ายที่ลดลงจากการปรับลด
อัตราค่าเชือ่มต่อโครงข่ายเมือ่ตน้ปี 2560 อย่างไรก็ด ีบรษัิทมรีายได ้
จากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายเติบโตขึ้นมาอยู่ที ่
16,407 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.3% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และ
เพิ่มขึ้น 1.1% จากไตรมาสก่อน โดยเป็นผลจากการเติบโตของ
รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูซึง่สามารถชดเชยกับรายไดจ้ากบรกิารเสยีงที่
ลดลง รวมทัง้รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ระบบรายเดอืนยังคงเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้นี้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย
ในชว่งครึง่แรกของปีนีเ้พิม่ขึน้ 0.5% เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันใน
ปีกอ่น ซึง่สอดคลอ้งกับประมาณการทัง้ปีทีค่าดไว ้        
 

รายไดจ้ากบริการ เสียง อยู่ที่  3 ,810 ลา้นบาท ลดลง 35% 
จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 12% จากไตรมาสทีแ่ลว้ 
โดยรายไดจ้ากบรกิารเสยีงไดรั้บผลกระทบจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ทีใ่ชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตทดแทนบรกิารเสยีง ซึง่รวมถงึการโทรผ่าน 
อนิเทอรเ์น็ต          
 

รายไดจ้ากบริการขอ้มูล อยู่ที่ 11,052 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 27% 
จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 6.5%จากไตรมาสก่อน 
โดยมาจากการใชง้านอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีปัจจัยมาจาก 
ความนิยมใชง้านคอนเทนต์แบบสตรีมมิง่ ความส าเร็จของแพ็คเกจ 
“Go โน ลิมิต” ที่เปิดตัวเมื่อไตรมาส 1/2560 และโครงข่าย 4G 
ที่ส ามารถแข่ งขั นได แ้ละมีการพัฒนาอย่ างต่อ เนื่ อ ง  ดั ง นั้น 
สัดส่วนรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มูลต่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม ่
รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยเพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่67.4% จากเดมิอยู่ที ่64.0% 
เมือ่ไตรมาส 1/2560 และอยูท่ี ่54.2% เมือ่ไตรมาส 2/2559   
     
 

 

 
รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิอยู่ที ่308 ลา้นบาท ลดลง 4.2% 
จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากการแข่งขันและบรกิาร 
ทางเลอืกในตลาด ในขณะทีร่ายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัตลิดลง 
14% จากไตรมาสก่อนอันเป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้าก 
กลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศทีเ่ขา้มาใชโ้ครงขา่ยของบรษัิทในประเทศไทย   
       
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ อยูท่ี ่1,237 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.1% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 7.4% จากไตรมาสกอ่น       

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย อยู่ที ่2,055 

ลา้นบาท ลดลง 12% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 

16% จากไตรมาสก่อน โดยเป็นผลจากปัจจัยเชงิฤดูกาล รวมทัง้มี

ยอดขายไอโฟนทีล่ดลงและมกีารควบคุมการใหส้่วนลดค่าเครือ่ง ซึง่

ชว่ยใหผ้ลขาดทนุจากการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายในไตร

มาสนี ้ลดลงมาอยูท่ี ่742 ลา้นบาท เทยีบกับเมือ่ไตรมาส 1/2560 ซึง่

ขาดทุนอยู่ที ่958 ลา้นบาทและในไตรมาส 2/2559 ซึง่ขาดทุนอยู่ที ่

889 ลา้นบาท              

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 

ตน้ทุนการด าเนนิงานไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (IC) อยู่ที ่10,955 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.8% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน อันเป็นผล

จากการเพิม่ขึน้ของค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายรวมทัง้ค่าใชจ้่าย

ดา้นโครงข่ายจากการลงทุนในโครงข่ายทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรก็ด ีตน้ทุน

การด าเนนิงานไมร่วมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย ลดลง 1.2% จากไตรมาส

ก่อนเนื่องจากการลดลงของค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดท้ี่

สามารถชดเชยกับผลกระทบจากค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่

เพิม่ขึน้      

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 2/2560 

   

งบกระแสเงนิสด (ลำ้นบำท) 
6 เดอืนแรก
ของปี 2559 

6 เดอืนแรก
ของปี 2560 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 17,593 14,608 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (2,224) (916) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 15,369 13,692 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (7,675) (9,556) 

    เงนิสดสทุธ ิรับ/ (ช าระคนื) - เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ 1,000 - 

    จ่ายเงนิปันผล (1,231) - 

    รายการอืน่ - (0) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (231) (0) 

เงนิสดและเทยีบเทำ่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  7,463 4,137 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ตน้งวด 10,121 18,293 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ส ิน้งวด 17,584 22,430 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส    
4/2559 

ไตรมำส    
2/2560 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 18,293 22,430 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 13,618 12,382 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 83,467 79,151 

รวมสนิทรพัย ์ 115,379 113,963 

หนีส้นิหมุนเวยีน 38,232 35,849 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 50,002 50,000 

รวมหนีส้นิ 88,234 85,849 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 27,145 28,114 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 115,379 113,963 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้อยู่ที ่2,188 ลา้นบาท ลดลง 11% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 15% จากไตรมาสก่อน อัน

เป็นผลจากปรมิาณการใชง้านบนโครงข่ายภายใตร้ะบบใบอนุญาตที่

เพิม่ขึน้และอัตราคา่ธรรมเนยีมยเูอสโอ (USO) ทีล่ดลง ดังนัน้ สัดส่วน

ค่าธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดต้อ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงข่ายในไตรมาสนี้จงึลดลงมาอยู่ที ่13.3% จากเดมิอยู่ที ่

15.8% เมือ่ไตรมาส 1/2560 และ 15.3% เมือ่ไตรมาส 2/2559     

ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย อยูท่ี ่1,609 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.6% จากไตร

มาสเดยีวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากการลงทุนขยายโครงข่าย โดย

ในไตรมาส 2/2560 บริษัทมุ่งเนน้ในการเพิ่มความต่อเนื่องของ

โครงข่าย 2.1GHz โดยท าการตดิตัง้สถานีฐานทัง้ 4G และ 3G บน

โครงขา่ย 2.1GHz ใหม้จี านวนรวมเพิม่ขึน้ 57% จากไตรมาส 2/2559 

ซึง่ส่งผลใหบ้รษัิทมีจ านวนสถานีฐาน 4G และ 3G ทุกคลื่นความถี่

รวมอยู่ทีก่ว่า 55.8 พันสถานี เพิม่ขึน้กว่า 34% จากไตรมาส 2/2559  

อย่างไรก็ด ีค่าใชจ้่ายดา้นโครงข่ายในไตรมาสนี้อยู่ในระดับทีท่รงตัว

จากไตรมาสก่อนอัน เ ป็นผลจากการด าเนินกิจกรรมเพื่อ เพิ่ม

ประสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง             

ค่าใชจ้่ายอื่น อยู่ที ่839 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.3% จากไตรมาสก่อน

โดยส่วนใหญ่เกดิจากค่าคอมมชิชั่นทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีค่่าใชจ้่ายอืน่

ลดลง 1.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึง่ส่วนหนึ่งเกดิจาก

คา่ใชจ้่าย IP transit ทีล่ดลง           

ค่าเสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายของตน้ทุนการใหบ้รกิาร อยู่ที ่6,319 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และ 3.8% 

จากไตรมาสกอ่น อันเป็นผลจากการลงทนุในโครงขา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง          

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร อยู่ที ่3,581 ลา้นบาท ลดลง 25% 
จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 7.9% จากไตรมาสก่อน 
โดยเป็นผลจากการด าเนินมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้มคี่าใชจ้่ายพเิศษในการปรับโครงสรา้งจ านวน 394 ลา้นบาท
เมื่อไตรมาส 2/2559 อย่างไรก็ดี ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญ
ปรับตัวสงูขึน้        
      
ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด อยูท่ี ่1,028 ลา้นบาท ลดลง 46% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 24% จากไตรมาสก่อน 

โดยบรษัิทเพิม่ประสทิธภิาพในการใชจ้่ายดา้นการขายและการตลาด

มากขึน้โดยเลอืกลักษณะกจิกรรมและด าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ

เพื่อใหไ้ดผ้ลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลมากขึน้ โดยในไตรมาส 2/2560 

บรษัิทใชแ้บรนดแ์พลตฟอรม์ “FLIP IT-แคพ่ลกิ ชวีติก็ง่าย” ซึง่เปิดตัว

เมือ่ไตรมาส 1/2560 อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เพิม่การมองเห็นแบรนด์

ดแีทคและเขา้ถงึลกูคา้ดว้ยโปรแกรม “ดแีทค รวีอรด์” ในขณะทีบ่รษัิท

มกีารควบคุมการใชจ้่ายดา้นการใชส้ือ่โฆษณา อย่างไรก็ด ีการลดลง

ของคา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน

ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับรายการทางบัญชีที่เร ิ่มใชเ้มื่อไตรมาส 

1/2560 ที่ผ่านมา ทัง้นี้ในครึง่หลังของปีนี้ บรษัิทคาดว่าจะมีความ

ต่อเนื่องและเขม้ขน้มากขึน้ในการท ากิจกรรมการตลาดเพื่อรักษา

แนวโนม้ของรายไดร้วมทั ้งพัฒนาภาพลักษณ์ของโครงข่ายและ

เสรมิสรา้งต าแหน่งการตลาดในการน าเสนอความคุม้คา่ใหก้ับลกูคา้        

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร อยู่ที ่1,934 ลา้นบาท ลดลง 21% จากไตร

มาสเดยีวกันของปีกอ่นซึง่สว่นใหญเ่กดิจากคา่ใชจ้่ายพเิศษในการปรับ

โครงสรา้งทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 2/2559 จ านวน 394 ลา้นบาท ในขณะ

ทีค่่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 2.4% จากไตรมาสก่อน ทัง้นี้ บรษัิท

สามารถควบคมุคา่ใชจ้่ายในการบรหิารโดยรวมไดด้ ี           

ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญ อยู่ที่ 396 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 100% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนและเพิม่ขึน้ 23% จากไตรมาสก่อน 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับฐานลูกคา้ระบบรายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ บรษัิท

ควบคุมการเพิม่ฐานลูกคา้เพือ่ใหไ้ดลู้กคา้ทีม่คีุณภาพมากขึน้รวมทัง้

ใชม้าตรการต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญที่

เพิม่ขึน้          

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ
EBITDA (ก่อนรายการอืน่) อยู่ที ่7,976 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 16% จากไตรมาสก่อน โดย

การเพิ่มขึ้นของ EBITDA มาจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการที่เติบโต 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดท้ี่ลดลง รวมทั ้งมีการควบคุม

ค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ซึง่รวมถงึการควบคมุการใหส้ว่นลดค่า

เครือ่งโทรศัพทด์ว้ย ในขณะทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นโครงข่ายและค่าใชจ้่าย

การตัง้ส ารองหนี้สูญที่เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ EBITDA margin อยู่ที่ 41.0% 

เพิม่ขึน้จากระดับ 33.4% ในไตรมาส 2/2559 และระดับ 34.9% ใน

ไตรมาส 1/2560 ทัง้นี้ในรอบครึง่แรกของปีนี้ บรษัิทม ีEBITDA อยู่ที ่

14,869 ลา้นบาทเพิม่ขึ้นจากระดับ 13,933 ลา้นบาทในช่วงเวลา

เดยีวกันของปีกอ่น ซึง่สอดคลอ้งกับประมาณการทัง้ปีทีค่าดไว ้        

ก าไรสุทธ ิอยู่ที ่743 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 426% จากไตรมาสเดยีวกัน

ของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 224% จากไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยจาก 

EBITDA ทีเ่พิม่สูงขึน้ซึง่สามารถชดเชยการเพิม่ขึน้ของค่าเสือ่มราคา

และค่าตัดจ าหน่าย รวมทัง้มีค่าใชจ้่ายพเิศษในการปรับโครงสรา้ง

จ านวน 394 ลา้นบาททีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 2/2559           

งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ    

ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมอยู่ที ่113,963 ลา้นบาท 

ลดลงจากระดับ 115,379 ลา้นบาทเมื่อสิ้นปี 2559 ซึง่ส่วนใหญ่มี

สาเหตุจากการลดลงของสนิทรัพยภ์ายใตส้ัญญาสัมปทานในขณะที่

เงนิสดและสนิทรัพยน์อกสัมปทานเพิม่สูงขึน้ บรษัิทมหีนี้สนิทีม่ภีาระ

ดอกเบีย้สุทธ ิณ สิน้ไตรมาส 2/2560 อยู่ที ่26,735 ลา้นบาท ลดลง

จากระดับเมื่อสิ้นปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ ในขณะทีห่นี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้อยู่ในระดับ

เดมิที ่49,165 ลา้นบาท ซึง่ท าใหอ้ัตราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA 

อยู่ทีร่ะดับ 0.9 เท่า จากเดมิอยู่ที ่1.1 เท่าเมือ่ไตรมาส 1/2560 และ 

2/2559       

บรษัิทใชเ้งนิลงทนุในไตรมาส 2/2560 อยู่ที ่4,120 ลา้นบาทจากเดมิ

อยู่ที ่4,477 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 1/2560 ส่งผลใหบ้รษัิทมกีระแส

เงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก EBITDA หักดว้ยเงิน

ลงทุน) อยู่ที ่3,856 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากระดับ 2,416 ลา้นบาทใน

ไตรมาส 1/2560     



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 2/2560 

   

งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) ไตรมำส 2/2559 ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 2/2560 %QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง 5,831 4,338 3,810 -12% -35% 

บรกิารขอ้มลู 8,685 10,377 11,052 6.5% 27% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 321 357 308 -14% -4.2% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 1,200 1,151 1,237 7.4% 3.1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 16,038 16,224 16,407 1.1% 2.3% 

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,157 848 820 -3.3% -29% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 17,195 17,071 17,226 0.9% 0.2% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 2,331 2,446 2,055 -16% -12% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 273 230 162 -30% -41% 

รวมรำยได ้ 19,799 19,748 19,443 -1.5% -1.8% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,253) (11,893) (11,754) -1.2% 4.5% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (2,456) (2,571) (2,188) -15% -11% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย  (1,496) (1,604) (1,609) 0.3% 7.6% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (1,092) (807) (799) -1.0% -27% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (850) (821) (839) 2.3% -1.3% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (5,358) (6,090) (6,319) 3.8% 18% 

ตน้ทนุการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (3,221) (3,405) (2,797) -18% -13% 

รวมตน้ทุน (14,473) (15,297) (14,551) -4.9% 0.5% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 5,326 4,451 4,892 10% -8.1% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (4,803) (3,889) (3,581) -7.9% -25% 

การขายและการตลาด (1,914) (1,357) (1,028) -24% -46% 

การบรหิาร (2,441) (1,983) (1,934) -2.4% -21% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (198) (322) (396) 23% 100% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (250) (227) (223) -2.1% -11% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (3) 16 4 -76% 215% 

ดอกเบีย้รับ 38 43 54 25% 41% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 14 13 6 -53% -58% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ 572 634 1,375 117% 141% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (403) (367) (417) 14% 3.7% 

ภาษีเงนิได ้ (28) (38) (215) 469% 676% 

ก ำไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 141 229 743 224% 426% 

 
EBITDA (ลำ้นบำท) ไตรมำส 2/2559 ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 2/2560 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 141 229 743 224% 426% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 403 367 417 14% 3.7% 

     ภาษีเงนิได ้ 28 38 215 469% 676% 

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 5,608 6,317 6,541 3.5% 17% 

     รายการอืน่ 426 (59) 60 202% -86% 

EBITDA 6,606 6,893 7,976 16% 21% 

EBITDA margin 33.4% 34.9% 41.0%   

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 42.9% 45.4% 50.1%   

ก ำหนดกำรคนืหนีเ้งนิกูร้ะยะยำว (ลำ้นบำท)  

ณ สิน้ไตรมำส 2/2560 
เงนิกูย้มื หุน้กู ้

    ปี 2560 - - 

    ปี 2561 - 2,000 

    ปี 2562 10,875 1,500 

    ปี 2563 10,875 4,000 

    ปี 2564– ปี 2570 1,750 18,000 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
ไตรมำส 
2/2559 

ไตรมำส 
2/2560 

ไตรมำส 
1/2560 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 13% 6% 4% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 3% 1% 1% 

อัตราสว่น Interest coverage (เทา่) 4x 3x 2X 

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 1.1x 0.9x 1.1X 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (%) 22% 21% 23% 

EBITDA ในทีน่ี้เป็น EBITDA กอ่นรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดใูนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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แนวโน้มปี 2560 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ในเอกสารฉบบันีอ้าจจะมีข้อมูลบางส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชปั้จจยัทีเ่ก่ียวข้องในหลายดา้นซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความเสีย่งลละความมม่ลน่นอนต่างซซ่ึงข้อมูลดงักล่าวรวมึึง
ลผนธุรกิจกลยทุธ์ลละความเชือ่ของบริษัท รวมทัง้ข้อมูลอื่นทีม่ม่ใช่ข้อมูลทีเ่กิดข้ึนในอดีตตวัอย่างของค าที่ใชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตัง้ใจว่า” “ประมาณ” 
“เชือ่ว่า” “ยงัคง” “วางลผนว่า” หรือค าใดซ ทีมี่ความหมายท านองเดียวกนั เป็นตน้ 
ลมว่้าการคาดการณ์ดงักล่าวจะึูกจดัท าข้ึนจากสมมุติฐานลละความเชือ่ของฝ่ายบริหาร โดยอาศยัข้อมูลทีมี่อยู่ในปัจจุบนัเป็นพืน้ฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านีย้งัคงมีความเสีย่งลละความมม่
ลน่นอนต่างซ ซ่ึงอาจจะท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จทีเ่กิดข้ึนจริงลตกต่างจากทีบ่ริษัทคาดการณ์มวใ้นอนาคต ดงันัน้ผูใ้ชข้้อมูลดงักล่าวจึงควรระมดัระวงัในการใชข้้อมูลข้างตน้ 
อีกทัง้บริษัท ลละผูบ้ริหาร/พนกังาน มม่อาจควบคมุหรือรับรองความเก่ียวข้อง ระยะเวลาทีจ่ะเกิดข้ึน หรือความึูกตอ้งของข้อมูลดงักล่าวมด้ 
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การแขง่ขันในตลาดบรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีม่แีนวโนม้แข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยผูใ้หบ้รกิารต่างใช ้

โปรโมชั่นเกีย่วกับเครือ่งโทรศัพทใ์นการสรา้งฐานลูกคา้ระดับบน รวมทัง้ยังคงมกีารใหส้่วนลดค่า

เครือ่งในตลาดบรกิารระบบเตมิเงนิอยู่บา้งแต่ในระดับทีล่ดลงจากปีก่อน ทัง้นี้ บรกิารอนิเทอรเ์น็ต

ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการสรา้งความเตบิโตอันเป็นผลจากความตอ้งการใชง้านทีส่งูขึน้เนือ่งจากการ

ใชง้านบรกิารสตรมีมิง่ทีเ่พิม่ขึน้รวมทัง้ลกูคา้ไดรั้บประสบการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีด่ขี ึน้จากโครงข่าย

เทคโนโลย ี4G      

บรษัิทคาดวา่ภาพลักษณ์ของแบรนดแ์ละโครงขา่ยจะมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งโดยเฉพาะหลังจากมี

การแจง้ความคบืหนา้การเป็นคู่คา้ในการใหบ้รกิารไรส้ายคลื่นความถี ่2300 MHz กับทโีอท ีโดย

บรษัิทมุ่งสรา้งความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคดว้ยโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีพั่ฒนาดยีิง่ขึน้ พรอ้มน าเสนอ

บรกิารดจิทิัลและการบรกิารทีคุ่ม้คา่ใหก้ับลกูคา้เพือ่ใหบ้รษัิทเป็นแบรนดด์จิทิัลอันดับหนึง่ในประเทศ

ไทยภายในปี 2563      

บรษัิทยังคงมมุมองแนวโนม้ผลประกอบการของปี 2560 โดยคาดว่ารายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวม

ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายจะอยู่ในระดับเดียวกับในปีก่อน ในขณะทีบ่รษัิทยังคงแผนการลงทุนของปี 

2560 ดว้ยวงเงนิประมาณ 17,000-20,000 ลา้นบาท รวมทัง้ บรษัิทยังคงแนวโนม้ของ EBITDA ใน

ปีนี้ซ ึง่คาดว่าจะอยู่ทีร่ะดับเดยีวกับปี 2559 เป็นอย่างนอ้ย ทัง้นี้ บรษัิทใหค้วามส าคัญกับการสรา้ง

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานรวมทัง้รักษาสถานะทางการเงนิใหม้คีวามคลอ่งตัวในชว่งกอ่นสิน้สุด

สัญญาสัมปทาน      

แนวโนม้ส ำหรบัปี 2560  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย: อยูใ่นระดับเดยีวกับปีกอ่น    

 EBITDA: อยูใ่นระดับเดยีวกับปีกอ่นเป็นอยา่งนอ้ย  
 เงนิลงทนุ: 17,000-20,000 ลา้นบาท  
      

บรษัิทคงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไร
สุทธขิองบรษัิท ขึน้อยู่กับฐานะทางการเงนิและแผนการประกอบธุรกจิของบรษัิทในอนาคต โดย

บริษัทมีเป้าหมายจะพจิารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึง่ปี  ทัง้นี้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 บริษัท
ตอ้งการรักษาสถานะทางการเงนิเพือ่สนับสนุนกลยทุธร์ะยะยาวของบรษัิทจงึยังไม่พจิารณาเรือ่งการ

จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล 

    


