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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในปี 2558 ดแีทคมุง่ปรับปรงุผลการด าเนนิงานใหก้ลับมาเตบิโตโดย

ตัง้เป้าเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีช่ัน้น าในประเทศไทย เรา

จงึไดเ้พิม่เงนิลงทนุเป็น 20,000 ลา้นบาทจากระดับ 14,000 ลา้นบาท

เมือ่ปี 2557  เพือ่เปิดใหบ้รกิาร 4G บนคลืน่ 1800MHz (ดว้ยปรมิาณ

คลืน่ 15MHz) และบนคลืน่ 2.1GHz (ดว้ยปรมิาณคลืน่ 5MHz) รวม

ปรมิาณคลืน่ส าหรับใหบ้รกิาร 4G เทา่กับ 20MHz และเราเปิด

ใหบ้รกิารแลว้ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล รวมถงึในอกี 40 

เมอืงใหญ ่ นอกจากนี ้ เราไดข้ยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร 3G ครอบคลมุ

ถงึ 94% ของจ านวนประชากรซึง่เป็นพืน้ทีใ่หบ้รกิารทีก่วา้งทีส่ดุเทา่ที่

เราเคยม ีซึง่คณุภาพโครงข่ายของเราพัฒนาดขีึน้อย่างตอ่เนือ่งในชว่ง

ปีทีผ่า่นมา เราจงึไดเ้ริม่แคมเปญเพือ่เพิม่ความเชือ่มั่นของลกูคา้ตอ่

โครงขา่ยของดแีทคในชว่งปลายไตรมาส 3/2558 ทีผ่่านมา เพือ่ให ้

ภาพลักษณ์ของโครงขา่ยสอดคลอ้งกับคณุภาพทีด่ขี ึน้   

อยา่งไรก็ด ี ผลการด าเนนิงานของบรษัิทไดร้ับผลกระทบจากการ

แขง่ขันในตลาดทีอ่ยูใ่นระดับสงู ท าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วม

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยลดลง 3% จากปีกอ่น โดยสว่นใหญเ่กดิจาก

ผูบ้รโิภคเปลีย่นพฤตกิรรมมาใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแทนบรกิารเสยีง 

แตก่ารเตบิโตของรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตไมส่ามารถทดแทน

การลดลงของรายไดจ้ากการใชบ้รกิารเสยีงได ้ทัง้นี ้ เราไดท้ ากจิกรรม

ตา่งๆ เพือ่แขง่ขันในตลาด ทัง้การปรับปรงุคณุภาพของโครงขา่ย การ

ใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาดระบบเตมิเงนิ และการประยกุตใ์ชร้ปูแบบ

การด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็นพืน้ที ่ ท าใหค้า่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

และการใหส้ว่นลดค่าเครือ่งโทรศัพทเ์พิม่สงูขึน้  

ในปี 2558 บรษัิทมคีวามคบืหนา้ในการเปลีย่นผ่านจากระบบสัมปทาน

ไปสูร่ะบบใบอนุญาต โดยเราสามารถเพิม่ฐานผูใ้ชบ้รกิารของดทีเีอ็น

ซึง่เป็นบรษัิทลกูทีไ่ดรั้บใบอนุญาตจาก กสทช. เป็น 90% ของฐาน

ลกูคา้ของเราทัง้หมด ในขณะทีส่ัดสว่นผูใ้ชง้านสมารท์ดไีวซเ์พิม่เป็น 

61% ของฐานลกูคา้ สง่ผลใหค้า่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดล้ดลง 

22% จากปีกอ่น อยา่งไรก็ด ี บรษัิทม ี EBITDA ในปี 2558 ลดลง 

9.6% จากปีกอ่นมาอยูท่ี ่ 27,941 ลา้นบาทโดยม ี EBITDA Margin 

อยูท่ี ่ 31.8% สอดคลอ้งกับประมาณการทีค่าดไว ้ ในขณะทีก่ าไรสุทธิ

ลดลง 45% จากปีกอ่นมาอยูท่ี ่5,893 ลา้นบาท     

ในปี 2559 เราคาดวา่การแขง่ขันในตลาดยังคงอยู่ในระดับสงูตอ่เนือ่ง

จากปีกอ่นโดยเฉพาะในบรกิาร 4G  หลังเสร็จสิน้การประมลูคลืน่

ความถีเ่มือ่ชว่งปลายปี 2558 โดยเราไดเ้ตรยีมเงนิลงทนุไวใ้นระดับ

เดยีวกับปีทีแ่ลว้เพือ่ขยายโครงขา่ยบรกิาร 4G ทัง้คลืน่ 1800MHz 

และ 2.1GHz รวมทัง้เสรมิโครงขา่ยบนคลืน่ 2.1GHz ใหห้นาแน่นมาก

ขึน้เพือ่น าเสนอประสบการใชง้านทีด่ใีหล้กูคา้ เราจะท าการปรับปรงุ

อปุกรณ์ 2G บนคลืน่ 1800MHz ทีม่อียูเ่ดมิใหเ้ป็นเทคโนโลย ี4G ใน

พืน้ทีก่รงุเทพมหานครและเมอืงใหญเ่พือ่รองรับความตอ้งการใชง้าน

อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู และจะขยายโครงข่าย 4G-2.1GHz ใหค้รบ

ทกุจังหวัดทั่วประเทศไทย และเพิม่จ านวนเสาโทรคมนาคมบนคลืน่ 

2.1GHz ใหม้คีวามหนาแน่นมากขึน้  

เรามองวา่บรกิารขอ้มลูหรอือนิเทอรเ์น็ตยังคงเป็นปัจจัยหลักในการ

เตบิโตของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมอันเป็นผลจากการรับรูข้อง

ผูบ้รโิภคถงึบรกิาร 4G อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู รวมทัง้ผูบ้รโิภคใช ้

อปุกรณ์สมารท์ดไีวซม์ากขึน้เนือ่งจากผูใ้หบ้รกิารต่างแขง่ขันกัน

น าเสนอโปรโมชัน่เกีย่วกับอปุกรณดั์งกลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง อยา่งไรก็ด ี

เราคาดว่ารายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยในปี 

2559 จะอยูใ่นระดับทรงตัวหรอืเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2558 โดย

พจิารณารวมทัง้รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูทียั่งคงเตบิโตกับสภาพการ

แขง่ขันในตลาดทีอ่ยูใ่นระดับสงู ทัง้นี ้ เราใหค้วามส าคัญในการสรา้ง

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยใหก้ลับมาเตบิโต

โดยมเีป้าหมายในการรักษาสว่นแบง่การตลาดในเชงิรายได ้ เราจงึมี

แผนด าเนนิกจิกรรมการตลาดและสรา้งความเชือ่มั่นในโครงขา่ยของ

เราใหม้ากขึน้ในปี 2559 ซึง่ท าใหเ้ราคาดวา่ EBITDA margin ในปี 

2559 จะอยูใ่นชว่งประมาณ 27-31%    

สรุปสาระส าคัญปี 2558  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 4/2558 ดแีทคมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารรวมอยูท่ี ่25.3 ลา้นเลข

หมาย เพิม่ขึน้ 400,000 เลขหมายจากไตรมาสกอ่นโดยมาจาก

ผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิ 192,000 เลขหมายและจากผูใ้ชบ้รกิารระบบ

รายเดอืน 208,000 เลขหมาย การเพิม่ขึน้ของฐานลกูคา้ระบบเตมิเงนิ

มาจากการท าแคมเปญการตลาดต่างๆ เชน่ “แฮปป้ีราชรถมาเกย” 

และในไตรมาส 3/2558 ไดรั้บผลกระทบจากการสิน้สดุการบังคับ

ลงทะเบยีนซมิในระบบเตมิเงนิ ในขณะทีก่ารเพิม่ขึน้ของฐานลกูคา้

ระบบรายเดอืนสว่นใหญม่าจากการขายเครือ่งพรอ้มแพ็คเกจและ

บรกิาร 4G ทัง้นี ้เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2557 แลว้ ผูใ้ชบ้รกิารมจี านวน

ลดลงอันเป็นผลจากการบังคับลงทะเบยีนซมิในระบบเตมิเงนิ     

ณ สิน้ปี 2558 เรามลีกูคา้อยู่ 90% ของผูใ้ชบ้รกิารรวมทีล่งทะเบยีน

ใชซ้มิในโครงขา่ย 2.1GHz ซึง่ด าเนนิการภายใตร้ะบบใบอนุญาตโดย

เพิม่ขึน้จากระดับ 72% เมือ่ปีกอ่น และมลีกูคา้ทีใ่ชส้มารท์ดไีวซ ์61% 

ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม เพิม่ขึน้จากระดับ 48% เมือ่ปีกอ่นจากการ

ท ากจิกรรมการตลาดสง่เสรมิการขายโทรศัพท ์ ทัง้นีห้ลังจากดแีทค

เปิดใหบ้รกิาร 4G บนคลืน่ 1800MHz ในไตรมาส 4/2558 เรามฐีาน

ลกูคา้ 4G เพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่ 2.3 ลา้นเลขหมายจากเดมิอยูท่ี ่ 1.6 ลา้น

เลขหมายเมือ่ไตรมาส 3/2558 และมลีกูคา้ทีถ่อือปุกรณ์ทีร่องรับ

เทคโนโลย ี 4G อยู ่ 15% ของฐานลกูคา้ทัง้หมด โดยมจี านวน

ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่14.2 ลา้นเลขหมายจากเดมิอยู่

ที ่14.1 ลา้นเลขหมายเมือ่ปี 2557  

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายไมร่วม IC ในไตรมาส 4/2558 อยูท่ี ่ 220 

บาทตอ่เดอืน เพิม่ขึน้ 9.8% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น

จากฐานผูใ้ชบ้รกิารทีล่ดลงหลังการสิน้สดุระยะเวลาบังคับลงทะเบยีน

ซมิระบบเตมิเงนิ และเพิม่ขึน้ 7.7% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่นจาก

ปัจจัยเชงิฤดกูาลและผลกระทบจากการลงทะเบยีนซมิระบบเตมิเงนิ 

โดยรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายไมร่วม IC ของทัง้ปี 2558 อยูท่ี ่ 204 

บาทตอ่เดอืนเพิม่ขึน้ 0.9% เทยีบกับปีกอ่นเนือ่งจากมฐีานผูใ้ชบ้รกิาร

ทีล่ดลงจากการบังคับลงทะเบยีนซมิระบบเตมิเงนิ จ านวนนาทเีฉลีย่

ตอ่เลขหมาย (ไมร่วม IC) ในไตรมาส 4/2558 อยูท่ี ่ 169 นาทตี่อ

เดอืน เพิม่ขึน้ 2.6% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอ่นจากปัจจัยเชงิฤดกูาล

และผลกระทบจากการลงทะเบยีนซมิระบบเตมิเงนิ แตล่ดลง 8.9% 

จากปีกอ่น จากการเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร

อนิเทอรเ์น็ตแทนบรกิารเสยีง สว่นจ านวนนาทตีอ่เลขหมาย (ไมร่วม 

IC) ของทัง้ปี 2558 อยูท่ี ่168 นาทตีอ่เดอืน ลดลง 13% จากปีกอ่น   
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รายได ้
ในปี 2558 ดแีทคมรีายไดร้วมอยูท่ี ่ 87,753 ลา้นบาทลดลง 3% 

เทยีบกับปีกอ่นจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลงและการปรับลด

อัตราคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่

เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ี ่ 66,222 ลา้นบาท ลดลง 3% เทยีบกับปี

กอ่นเนือ่งจากมรีายไดจ้ากบรกิารเสยีงทีล่ดลงแมจ้ะมรีายไดจ้าก

บรกิารขอ้มลูและโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศทีเ่พิม่ขึน้ก็ตาม ในไตรมาส 

4/2558 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยู่ที ่

16,627 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 1.4% เทยีบกับไตรมาสกอ่นจากปัจจัยเชงิ

ฤดกูาลและการท ากจิกรรมการตลาดเพิม่มากขึน้ เชน่ ชงิโชค “แฮปป้ี

ราชรถมาเกย” และการขายเครือ่งพรอ้มแพ็คเกจ แตล่ดลง 1.6% 

เทยีบกับปีกอ่น ทัง้นี ้ การลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารมี

แนวโนม้ทรงตัว   

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีง อยูท่ี ่29,252 ลา้นบาทลดลง 17% 

เมือ่เทยีบกับปีกอ่นเนือ่งจากผูบ้รโิภคเปลีย่นไปใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต

แทนการใชง้านบรกิารเสยีง อย่างไรก็ด ี รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีง

ในไตรมาส 4/2558 ทรงตัวจากไตรมาสทีผ่า่นมาจากปัจจัยเชงิ

ฤดกูาลและแคมเปญกระตุน้การใชง้าน   

รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู อยูท่ี ่ 30,746 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11% 

เทยีบกับปีกอ่นจากสัดสว่นผูใ้ชส้มารท์โฟนทีเ่พิม่ขึน้และโครงขา่ย 

4G/3G ทีพ่ัฒนาดขีึน้ภายหลังจากการเปิดบรกิาร 4G ในพืน้ที่

กรงุเทพมหานครและเมอืงใหญ ่ รวมทัง้ท าการปรับปรงุความตอ่เนือ่ง

พรอ้มขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร 3G ใหค้รอบคลมุ 94% ของประชากร 

ทัง้นี ้ สัดสว่นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มลูอยูท่ี ่ 46.4% ของรายได ้

จากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มต่อโครงขา่ย เพิม่ขึน้จากระดับ 

40.7% เมือ่ปี 2557  

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ (IR) ลดลง 8.8% จากปี

กอ่นมาอยูท่ี ่1,336 ลา้นบาท โดยไดร้ับผลกระทบจากการแขง่ขันใน

ตลาดและบรกิารทดแทน ทัง้นีใ้นไตรมาส 4/2558 รายไดจ้ากบรกิาร

ขา้มแดนอัตโนมัตเิพิม่ขึน้ 27% จากไตรมาสกอ่นเนือ่งจากปัจจัยเชงิ

ฤดกูาลแตยั่งคงลดลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น   

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ อยู่ที ่ 4,887 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 30% 

จากปีกอ่นโดยสว่นใหญม่าจากการเตบิโตของรายไดจ้ากบรกิาร

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ  

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) อยูท่ี ่ 5,637 ลา้นบาท 

ลดลง 16% เมือ่เทยีบกับปีก่อนจากการปรับลดอัตราคา่เชือ่มต่อ

โครงขา่ยลงมาอยูท่ี ่ 0.34 บาทต่อนาทจีากอัตราเดมิ 0.45 บาทตอ่

นาทโีดยมผีลเมือ่กรกฎาคม 2558  ทีผ่า่นมา โดยดแีทคมรีายรบั

สทุธคิา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย อยูท่ี ่251 ลา้นบาทลดลงจากระดับ 475 

ลา้นบาทเมือ่ปี 2557     

รายไดจ้ากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย อยูท่ี ่

15,411 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.8% จากปีกอ่น โดยมผีลขาดทนุจากการ

ขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายอยูท่ี ่1,961 ลา้นบาทจากเดมิที่

ขาดทนุ 910 ลา้นบาทเมือ่ปี 2557 ซึง่สว่นใหญเ่กดิจากการให ้

สว่นลดคา่เครือ่งในตลาดลกูคา้ระบบเตมิเงนิในชว่งเกา้เดอืนแรกของ

ปี 2558 เพือ่แขง่ขันในตลาดได ้ทัง้นี ้ในไตรมาส 4/2558 รายไดจ้าก

การจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย เพิม่ขึน้จากไตรมาส

กอ่นจากการขายเครือ่งไอโฟนรุน่ใหมแ่ตล่ดลง 20% เมือ่เทยีบกบั

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นเนือ่งจากมรีายไดจ้ากการขายไอโฟนทีต่ ่า

กวา่และการถอนกจิกรรมใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาดลกูคา้ระบบเตมิ

เงนิ โดยทีผ่ลขาดทนุจากการขายเครือ่งในไตรมาส 4/2558 ลดลงมา

อยูท่ี ่ 54 ลา้นบาทหลังจากลดกจิกรรมใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาด

ลกูคา้เตมิเงนิ จากเดมิทีข่าดทนุ 288 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 4/2557 

และขาดทนุที ่363 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 3/2558   

ตน้ทนุการด าเนนิงาน 
ตน้ทนุการด าเนนิงานไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) อยูท่ี ่

39,764 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.7% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นจากการเพิม่ขึน้

ของตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกับการขยายโครงขา่ย การใหบ้รกิารโทรศัพท์

ระหวา่งประเทศ รวมทัง้มคีา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ 

ในขณะทีค่า่ธรรมเนยีมและสว่นแบ่งรายไดล้ดลง     

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม (พนัเลขหมาย) ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY  ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 754 567 561 -1.0% -26%  754 561 -26% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 7,021 2,430 2,089 -14% -70%  7,021 2,089 -70% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 3,096 3,549 3,763 6.0% 22%  3,096 3,763 22% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 17,138 18,306 18,840 2.9% 9.9%  17,138 18,840 9.9% 

รวม 28,008 24,851 25,252 1.6% -9.8%  28,008 25,252 -9.8% 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมาย) ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY  ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

ระบบรายเดอืน 102 28 208 655% 103%  347 474 37% 

ระบบเตมิเงนิ 125 -2,119 192 109% 53%  -281 -3,231 -1,048% 

รวม 228 -2,092 400 119% 76%  66 -2,756 -4,306% 

ปรมิาณการใชง้าน (นาทตีอ่เลขหมายตอ่เดอืน) ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY  ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

ระบบรายเดอืน 355 335 318 -5.0% -10%  361 332 -8.0% 

ระบบเตมิเงนิ 210 186 192 3.7% -8.4%  219 190 -13% 

เฉลีย่สองระบบ 229 208 213 2.5% -7.1%  236 211 -11% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 257 242 231 -4.6% -10%  267 240 -10% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 175 151 157 3.8% -10%  183 156 -15% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 186 165 169 2.6% -8.9%  194 168 -13% 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เลขหมายตอ่เดอืน) ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY  ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

ระบบรายเดอืน 599 538 542 0.7% -9.5%  621 556 -11% 

ระบบเตมิเงนิ 165 165 178 8.0% 8.2%  164 166 1.0% 

เฉลีย่สองระบบ 222 220 238 7.7% 7.1%  222 222 0.2% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 570 515 519 0.7% -9.1%  586 530 -9.5% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 144 150 162 7.9% 12%  147 149 1.4% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 200 204 220 7.7% 9.8%  202 204 0.9% 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2558 

   

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้  ลดลง 22% จากปีกอ่นมาอยูท่ี ่

12,112 ลา้นบาท คดิเป็น 18.3% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วม

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย ลดลงจากปี 2557 ซึง่อยูท่ีร่ะดับ 22.8% 

เนือ่งจากมจี านวนลกูคา้ทีใ่ชซ้มิบนโครงขา่ย 2.1GHz และผูใ้ช ้

อปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี 4G/3G เพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ ณ สิน้ไตรมาส 

4/2558 สัดสว่นคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดต้อ่รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงข่ายอยูท่ี ่17.4%     

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย อยูท่ี ่5,277 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11% เทยีบ

กับปีกอ่นเนือ่งจากการขยายโครงขา่ยทัง้ 4G และ 3G โดยเราขยาย

โครงขา่ย 4G บนคลืน่ความถี ่ 1800MHz และ 2.1GHz ใน

กรงุเทพมหานคร และเมอืงใหญร่วมทัง้ขยายโครงขา่ย 3G ครอบคลมุ 

94% ของจ านวนประชากร ทัง้นี ้ ณ สิน้ไตรมาส 4/2558 คา่ใชจ้่าย

ดา้นโครงขา่ยเพิม่ขึน้ 16% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่นเนือ่งจากมกีาร

กลับรายการค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยจ านวน 328 ลา้นบาทในไตรมาส 

3/2558 โดยดแีทคมจี านวนสถานีฐานทัง้ 4G และ 3G รวมกันอยูท่ี่

กวา่ 30,700 สถาน ีณ สิน้ปี 2558 เพิม่ขึน้จากระดับ 18,600 สถานี

เมือ่สิน้ปี 2557    

คา่ใชจ้า่ยอืน่ อยูท่ี ่4,770 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 30% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น

เนือ่งจากการเตบิโตของบรกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยของตน้ทนุการใหบ้รกิาร 

(D&A) อยูท่ี ่17,605 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17% จากปีกอ่นสอดคลอ้ง

กับการลงทนุขยายโครงข่าย 2.1GHz ซึง่อยูภ่ายใตร้ะบบใบอนุญาต

และโครงขา่ย 1800MHz/850MHz ซึง่อยูภ่ายใตร้ะบบสัมปทาน     

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร เพิม่ขึน้ 10% เทยีบกับปีกอ่นโดย

อยูท่ี ่ 16,408 ลา้นบาทโดยมสีาเหตจุากคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้เพือ่

แขง่ขันในตลาด รวมทัง้มกีารบันทกึกลับคา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้

สญูหลังจากเปลีย่นนโยบายการตัง้ส ารองหนีส้ญูเมือ่ไตรมาส 3/2557   

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการตลาด อยูท่ี ่6,446 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

3.2% เทยีบกับปีกอ่นเพือ่ใหด้แีทคสามารถแขง่ขันในตลาดได ้ โดย

เราไดป้ระยกุตใ์ชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็นพืน้ที ่เพิม่รา้นคา้

ในการขายและใหบ้รกิารและด าเนนิกจิกรรมสง่เสรมิการขายมากขึน้ 

อัตราคา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดตอ่รายไดร้วมอยูท่ี ่ 7.3% 

เพิม่ขึน้จากระดับ 6.9% เมือ่ปีกอ่น ทัง้นีค้า่ใชจ้่ายในการขายและ

การตลาดในไตรมาส 4/2558 เพิม่ขึน้ 22% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น 

จากกจิกรรมสรา้งความเชือ่มั่นตอ่โครงขา่ยของเรา รายการชงิโชค 

“แฮปป้ี ราชรถมาเกย” และกจิกรรมทีส่ง่เสรมิความสัมพันธแ์ละรักษา

ฐานลกูคา้เชน่ โครงการ Blue Member หรอื แคมเปญ “ฉลอง

ความสขุขา้มปีตลอด 9 วัน” ทีจั่ดในชว่งสิน้เดอืนธันวาคม 2558     

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร อยูท่ี ่7,825 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 20% เทยีบ

กับปีกอ่นโดยสว่นใหญเ่กดิจากการประยกุตใ์ชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิ

โดยแบง่เป็นพืน้ที ่ คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับไอท ี การเปิดรา้นคา้ส าหรับขาย

และใหบ้รกิารเพิม่มากขึน้ รวมทัง้มกีารตัง้ส ารองหนีส้งสัยจะสญู   

คา่ใชจ้า่ยการต ัง้ส ารองหนีส้ญู อยูท่ี ่ 968 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 57% 
จากปีกอ่นโดยสว่นใหญเ่กดิจากการบันทกึกลับคา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารอง
หนีส้ญูหลังจากเปลีย่นนโยบายการตัง้ส ารองเมือ่ไตรมาส 3/2557 
ทัง้นี ้ ในไตรมาส 4/2558 คา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญูเพิม่ขึน้ 27% 
จากไตรมาสกอ่น เนือ่งจากการสิน้สดุการบังคับลงทะเบยีนซมิในระบบ
เตมิเงนิเมือ่สิน้ไตรมาส 3/2558 ท าใหต้อ้งมกีารตัง้ส ารองหนีข้อง
บรกิาร “ใจดใีหย้มื” ซึง่เป็นบรกิารทีใ่หล้กูคา้ระบบเตมิเงนิสามารถยมื
คา่โทรในกรณีฉุกเฉนิไดโ้ดยมคีา่บรกิาร  

EBITDA และก าไรสทุธ ิ
EBITDA อยูท่ี ่27,941 ลา้นบาท ลดลง 9.6% จากปีกอ่นเนือ่งจากมี

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง ขาดทนุจากการใหส้ว่นลดค่าเครือ่ง

เพิม่มากขึน้ รวมทัง้มคีา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานทีส่งูขึน้แมจ้ะมี

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลงก็ตาม ในขณะที ่ EBITDA 

margin อยูท่ี ่ 31.8% สอดคลอ้งกับประมาณการของปี 2558 ทีเ่รา

คาดไวท้ี ่31-33% ทัง้นี ้เมือ่เปรยีบเทยีบ EBITDA margin ซึง่เดมิอยู่

ทีร่ะดับ 34.1% เมือ่ปี 2557 แลว้ EBITDA margin มรีะดับลดลงซึง่

สว่นใหญเ่กดิจากขาดทนุจากการใหส้ว่นลดคา่เครือ่งและค่าใชจ้่ายใน

การขายและบรหิารทีส่งูขึน้ ทัง้นี้หากไมพ่จิารณาผลของการจ าหน่าย

เครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายแลว้ EBITDA Margin จะอยูท่ี ่

41.3% ในขณะทีปี่ 2557 จะอยูท่ี ่42.2%  

ก าไรสทุธ ิ อยูท่ี ่ 5,893 ลา้นบาท ลดลง 45% จากปีกอ่นเนือ่งจากม ี

EBITDA ลดลงและคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายเพิม่ขึน้ รวมทัง้มี

การขาดทนุอัตราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับปีกอ่น   

งบดลุและขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ 
ณ สิน้ปี 2558 ดแีทคมสีนิทรพัยร์วม อยูท่ี ่ 110,965 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากระดับ 106,426 ลา้นบาทเมือ่สิน้ปีทีแ่ลว้ เนือ่งจากมเีงนิสด

และสนิทรัพยโ์ครงขา่ยเพิม่มากขึน้ ในขณะทีม่สีนิคา้คงคลังลดลง
เนือ่งจากเราลดแคมเปญการใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาดระบบเตมิเงนิ

ในชว่งครึง่หลังของปี 2558 ทัง้นี ้ เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิ
สดเพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่10,121 ลา้นบาทจากระดับ 5,823 ลา้นบาทเมือ่สิน้

ปีทีแ่ลว้โดยเกดิจากการมหีนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่
48,000 ลา้นบาทจากระดับ 33,664 ลา้นบาทเมือ่ปีทีแ่ลว้เพือ่เตรยีม
ส าหรับการลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้ ดแีทคมอีัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ 

EBITDA อยูท่ี ่ 1.4 เทา่ เพิม่ขึน้จากระดับ 0.9 เทา่เมือ่สิน้ปีทีแ่ลว้
เนือ่งจากม ีEBITDA ลดลงและมหีนีส้นิสทุธเิพิม่ขึน้  

กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ดว้ยเงนิลงทนุ) ในปี 2558 อยูท่ี ่ 7,720 ลา้นบาท ลดลงจากระดับ 

16,891 ลา้นบาทเมือ่ปีกอ่นโดยเกดิจาก EBITDA ทีล่ดลงและเราเพิม่

เงนิลงทนุมากขึน้ในปีนีเ้พือ่เปิดใหบ้รกิาร 4G และขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 

3G ทัง้นี ้ ดแีทคใชเ้งนิลงทนุในปี 2558 เทา่กับ 20,221 ลา้นบาท

เพิม่ขึน้ 44% จากปีกอ่นซึง่เป็นไปตามแผนการลงทนุทีว่างไว ้  

งบกระแสเงนิสด (ลา้นบาท) ปี 2557 ปี 2558 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 33,004 28,100 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิไดส้ทุธ ิ (4,668) (3,324) 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 28,335 24,776 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (19,388) (23,572) 

    เงนิสดสทุธ ิรับ/ (ช าระคนื) - เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ 2,204 14,336 

    จ่ายเงนิปันผล (10,800) (11,242) 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ (8,596) 3,094 

เงนิสดและเทยีบเทา่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  351 4,297 

เงนิสดและเทยีบเทา่ตน้งวด 5,472 5,823 

เงนิสดและเทยีบเทา่ส ิน้งวด 5,823 10,121 

งบแสดงสถานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) สิน้ปี 2557 สิน้ปี 2558 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5,823 10,121 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 17,891 16,074 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 82,712 84,771 

สนิทรพัยร์วม 106,426 110,965 

หนีส้นิหมุนเวยีน 44,903 49,843 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 28,925 33,899 

หนีส้นิรวม 73,828 83,742 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 32,598 27,224 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 106,426 110,965 
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งบก าไรขาดทนุ (ลา้นบาท) ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY  ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

บรกิารเสยีง* 8,220 7,086 7,084 -0.0% -14%  35,259 29,252 -17% 

บรกิารขอ้มลู* 7,322 7,784 7,899 1.5% 7.9%  27,810 30,746 11% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 385 273 347 27% -9.9%  1,466 1,336 -8.8% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ* 969 1,254 1,296 3.4% 34%  3,759 4,887 30% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ไมร่วม IC 16,897 16,396 16,627 1.4% -1.6%  68,294 66,222 -3.0% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,681 1,201 1,206 0.4% -28%  6,718 5,637 -16% 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 18,579 17,598 17,834 1.3% -4.0%  75,012 71,858 -4.2% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 6,606 1,901 5,280 178% -20%  15,143 15,411 1.8% 

รายไดอ้ืน่ๆ* 100 196 134 -31% 35%  338 483 43% 

รวมรายได ้ 25,284 19,695 23,249 18% -8.0%  90,493 87,753 -3.0% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,602) (11,086) (11,657) 5.2% 0.5%  (45,334) (45,150) -0.4% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (3,574) (3,061) (2,897) -5.3% -19%  (15,540) (12,112) -22% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย (1,291) (1,201) (1,391) 16% 7.7%  (4,773) (5,277) 11% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (1,581) (1,156) (1,170) 1.2% -26%  (6,243) (5,386) -14% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (942) (1,146) (1,338) 17% 42%  (3,670) (4,770) 30% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย (D&A)  (4,214) (4,523) (4,861) 7.5% 15%  (15,108) (17,605) 17% 

ตน้ทนุการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (6,893) (2,265) (5,335) 136% -23%  (16,052) (17,372) 8.2% 

รวมตน้ทุน (18,496) (13,350) (16,991) 27% -8.1%  (61,387) (62,522) 1.8% 

ก าไรข ัน้ตน้ 6,788 6,345 6,257 -1.4% -7.8%  29,106 25,231 -13% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (4,380) (4,178) (4,744) 14% 8.3%  (14,864) (16,408) 10% 

การขายและการตลาด (1,937) (1,548) (1,891) 22% -2.4%  (6,246) (6,446) 3.2% 

การบรหิาร (1,832) (2,111) (2,274) 7.7% 24%  (6,499) (7,825) 20% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (288) (238) (303) 27% 5.2%  (618) (968) 57% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย (D&A) (323) (281) (276) -2.0% -15%  (1,500) (1,169) -22% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (3) (356) 58 116% 2,420%  (7) (295) -4,392% 

ดอกเบีย้รับ 45 52 55 5.7% 22%  162 136 -16% 

รายไดอ้ืน่* และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 79 120 26 -78% -67%  214 165 -23% 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 2,529 1,982 1,653 -17% -35%  14,612 8,829 -40% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (304) (379) (372) -2.0% 22%  (1,337) (1,384) 3.5% 

ภาษีเงนิได ้ (336) (377) (283) -25% -16%  (2,551) (1,557) -39% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 2 1 (0) -105% -105%  5 5 2.5% 

ก าไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,891 1,228 998 -19% -47%  10,729 5,893 -45% 

EBITDA (ลา้นบาท)** ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY  ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

ก าไรส าหรบังวด 1,890 1,226 998 -19% -47%  10,724 5,888 -45% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 304 379 372 -2.0% 22%  1,337 1,384 3.5% 

     ภาษีเงนิได ้ 336 377 283 -25% -16%  2,551 1,557 -39%   

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 4,537 4,804 5,137 6.9% 13%  16,609 18,774 13% 

     ดอกเบีย้รับ (109) 290 (50) -117% 54%  (320) 339 206% 

EBITDA 6,957 7,077 6,740 -4.8% -3.1%  30,900 27,941 -9.6% 

EBITDA margin 27.5% 35.9% 29.0%    34.1% 31.8%  

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 38.8% 41.8% 37.8%    42.2% 41.3%  

ก าหนดการคนืหนี ้(ลา้นบาท) ณ สิน้ปี 2558 เงนิกูย้มื หุน้กู ้

    ปี 2559 10,000 5,000 

    ปี 2560 - - 

    ปี 2561 - 2,000 

    ปี 2562 9,000 - 

    ปี 2563 9,000 4,000 

    ปี 2564– ปี 2570 - 9,000 

รวมหนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ สิน้ปี 2558 28,000 20,000 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2557 ปี 2558 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 33% 20% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 10% 5% 

อัตราสว่น Interest coverage (เทา่) 12x 7x 

เงนิกูส้ทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 0.9 1.4 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (เทา่) 15% 23% 

(*) มกีารเปลีย่นแปลงการจัดประเภทรายการในปี 2557 

(**) มกีารเปลีย่นแปลงการค านวณ EBITDA, รายละเอยีดสามารถดใูนหมายเหตงุบการเงนิ 
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ในปี 2559 การแขง่ขันในอตุสาหกรรมมแีนวโนม้อยูใ่นระดับสงูตอ่เนือ่งจากปีทีผ่า่นมาเนือ่งจากผูใ้ห ้

บรกิารตา่งพยายามชว่งชงิต าแหน่งผูน้ าการใหบ้รกิาร 4G หลังการประมลูคลืน่ความถีเ่สร็จสิน้เมือ่

ไตรมาส 4/2558 ทีผ่า่นมา โดยปัจจุบัน ดแีทคเปิดใหบ้รกิาร 4G ดว้ยปรมิาณคลืน่รวม 20 MHz 

โดยมาจากคลืน่ความถี ่ 1800MHz จ านวน 15MHz และคลืน่ความถี ่2.1GHz จ านวน 5MHz ทัง้นี ้

ดแีทคไดเ้ตรยีมเงนิลงทนุส าหรับปี 2559 ไวใ้นระดับเดยีวกับปีทีแ่ลว้ เพือ่ใชพั้ฒนาโครงขา่ย 4G 

ใหม้คีณุภาพดยีิง่ขึน้ ขยายโครงข่าย 3G ใหค้รอบคลมุ 95% ของจ านวนประชากรและท าโครงข่าย 

2.1GHz ใหม้คีวามตอ่เนือ่งมากขึน้ เราจะขยายโครงขา่ย 4G ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและเมอืง

ใหญซ่ึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตและอปุกรณ์โทรศัพทท์ีร่องรับเทคโนโลย ี 4G 

อยูใ่นระดับสงูดว้ยการพัฒนาสถานฐีาน 2G บนคลืน่ 1800MHz ทีม่อียูใ่หเ้ป็นเทคโนโลย ี 4G 

ในขณะทีจ่ะขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 4G บนคลืน่ 2.1GHz ใหค้รบทกุจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึง่วธิกีาร

พัฒนาสถานฐีานบนคลืน่ 1800MHz ทีม่อียูเ่ดมิดังกลา่วนัน้ จะชว่ยใหเ้ราประหยัดทัง้เงนิลงทนุและ

เวลาด าเนนิการ โดยเราคาดว่าจะสามารถเปิดสัญญาณ 4G-1800MHz ไดอ้กี 2,200 สถานใีนชว่ง

ตน้ปี 2559  

เราตัง้เป้าทีจ่ะสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารใหก้ลับมาเตบิโตและรักษาสว่นแบง่รายไดต้อ่ไป เราจงึ

มแีผนด าเนนิกจิกรรมการตลาดรวมทัง้สรา้งความเชือ่มั่นในโครงขา่ยของเราเพิม่มากขึน้ในปี  2559  

โดยเรามเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งฐานลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิาร 4G เพิม่ขึน้เป็น 4.5 ลา้นเลขหมายในสิน้ปี 2559 

ดว้ยการสรา้งโครงข่าย 4G ทีม่คีณุภาพสามารถแขง่ขันไดแ้ละน าเสนออปุกรณ์โทรศัพท ์4G พรอ้ม

แพ็คเกจทีน่่าสนใจ ทัง้นี ้ เราคาดวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยจะอยูใ่น

ระดับใกลเ้คยีงหรอืเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2558 และเราคาดว่า EBITDA margin จะอยูใ่นชว่ง

ประมาณ 27-31% ลดลงจากระดับ 31.8% เมือ่ปี 2558 เนือ่งจากคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานมี

แนวโนม้สงูขึน้จากการขยายโครงขา่ยและการท ากจิกรรมการตลาดเพิม่มากขึน้  

แนวโนม้ส าหรับปี 2559  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูใ่นระดับทรงตัวหรอืเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากปี 

2558  

 EBITDA margin อยูใ่นชว่งประมาณ 27-31% 

 เงนิลงทนุ อยูใ่นระดับเดยีวกับปีทีแ่ลว้ 

 

  

  

แนวโน้มปี 2559 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ในเอกสารฉบบันีอ้าจจะมีข้อมูลบางส่วนทีเ่ก่ียงข้องกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชปั้จจยัทีเ่ก่ียวข้องในหลายดา้นซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความเสีย่งลละความมม่ลน่นอนต่างซซ่ึงข้อมูลดงักล่าวรวมึึง
ลผนธุรกิจกลยทุธ์ลละความเชือ่ของบริษัท รวมทัง้ข้อมูลอื่นทีม่ม่ใช่ข้อมูลทีเ่กิดข้ึนในอดีตตวัอย่างของค าที่ใชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตัง้ใจว่า” “ประมาณ” “เชือ่
ว่า” “ยงัคง” “วางลผนว่า” หรือค าใดซ ทีมี่ความหมายท านองเดียวกนั เป็นตน้ 
ลมว่้าการคาดการณ์ดงักล่าวจะึูกจดัท าข้ึนจากสมมุติฐานลละความเชือ่ของฝ่ายบริหาร โดยอาศยัข้อมูลทีมี่อยู่ในปัจจุบนัเป็นพืน้ฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านีย้งัคงมีความเสีย่งลละความมม่
ลน่นอนต่างซ ซ่ึงอาจจะท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จทีเ่กิดข้ึนจริงลตกต่างจากทีบ่ริษัทคาดการณ์มวใ้นอนาคต ดงันัน้ผูใ้ชข้้อมูลดงักล่าวจึงควรระมดัระวงัในการใชข้้อมูลข้างตน้ อีก
ทัง้บริษัท ลละผูบ้ริหาร/พนกังาน มม่อาจควบคุมหรือรับรองความเก่ียวข้อง ระยะเวลาทีจ่ะเกิดข้ึน หรือความึูกตอ้งของข้อมูลดงักล่าวมด้ 
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