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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 2/2559 บรกิารระบบรายเดอืนของบรษัิทยังคงเตบิโตไดด้ี

ต่อเนื่องแมก้ารแข่งขันในอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับสูง โดยบรษัิทมี

ฐานลูกคา้ในระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้ 191,000 เลขหมายในไตรมาสนี้

อันเป็นผลจากคณุภาพโครงขา่ยทีด่ขี ึน้ บรกิารดจิทิัลทีไ่ดร้ับความนยิม

และการเสนอสนิคา้และบรกิารทีคุ่ม้คา่ซึง่ท าใหร้ายไดจ้ากบรกิารระบบ

รายเดอืนเพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน อย่างไรก็ด ีบรกิารระบบ

เตมิเงนิของบรษัิทเผชญิกับสถานการณ์ทา้ทายในตลาดซึง่มกีารให ้

ส่วนลดคา่เครือ่งโทรศัพทอ์ย่างแพร่หลาย โปรโมชั่นเพือ่การยา้ยค่าย 

รวมทัง้แนวโนม้ที่ลูกคา้ระบบเตมิเงินเปลี่ยนมาใชบ้ริการระบบราย

เดอืนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ารเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากบรกิารระบบ

รายเดอืนไม่สามารถชดเชยกับการลดลงของรายไดจ้ากบรกิารระบบ

เตมิเงินไดท้ัง้หมด รวมทัง้ในไตรมาสนี้ บรษัิทบันทกึรายการพเิศษ

ทางบัญชใีนส่วนของรายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงนิจ านวน 164 ลา้น

บาทซึง่ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย

ลดลง 2.4% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน ซึง่หากไม่รวมผลของ

รายการพเิศษดังกลา่วแลว้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อ

โครงขา่ยจะลดลง 1.4% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน ทัง้นี้ รายได ้

จากบรกิารขอ้มลูยังคงเป็นรายไดท้ีเ่ตบิโตแต่ยังไม่สามารถชดเชยการ

ลดลงของรายไดจ้ากบรกิารเสยีงไดท้ัง้หมด      

ในไตรมาส 2/2559 บรษัิทขยายโครงข่าย 4G และพัฒนาภาพลักษณ์

ใหม้คีวามเป็นดจิทิัล โดยบรษัิทไดเ้พิม่สถานีฐาน 4G อกีกว่า 5,300 

สถานีบนคลืน่ 2.1GHz และคลืน่ 1800MHz ท าใหโ้ครงข่าย 4G ของ

บรษัิทมสีถานีฐานรวมเป็นจ านวนกว่า 15,600 สถานีทั่วประเทศไทย 

นอกจากนี ้บรษัิทไดด้ าเนนิกจิกรรมพัฒนาภาพลักษณ์เพือ่สรา้งความ

เชือ่มั่นใหก้ับผูบ้รโิภคตอ่คณุภาพโครงขา่ยของบรษัิทและปรมิาณคลืน่

ความถีท่ีม่อีย่างเพยีงพอในการใหบ้รกิารรวมทัง้แสดงถงึความมุ่งมั่น

ในการใหบ้ริการกับผูบ้รโิภค บริษัทเนน้ภาพลักษณ์ใหม้ีความเป็น

ดจิิทัลโดยน าเสนอบรกิารภายใตช้ือ่แบรนด์ใหม่อย่าง “ดีแทค เตมิ

เงิน” เพื่อเนน้กลุ่มลูกคา้ระบบเติมเงินที่ใชบ้ริการขอ้มูลเป็นหลัก 

รวมทัง้เปิดตัวบรกิารดจิทิัลอย่างแอพพลเิคชั่น “dtac Music Infinite” 

เพือ่ตอบสนองลูกคา้ทีม่วีถิชีวีติแบบดจิทิัลซึง่ฟังเพลงออนไลน์ผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต     

EBITDA (ก่อนรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่) ของบรษัิทลดลง 1.8% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 9.8% จากไตรมาสกอ่น โดยอยู่

ที ่6,606 ลา้นบาทและม ีEBITDA margin อยู่ที ่33.4% ซึง่ EBITDA 

ทีล่ดลงส่วนใหญ่เกดิจากรายไดท้ีล่ดลง ผลขาดทุนจากการจ าหน่าย

เครือ่งโทรศัพทท์ีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีส่ามารถลดผลกระทบไดบ้างส่วน

จากคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลงรวมทัง้มกีารลดค่าใชจ้่าย

จากโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ทั ้งนี้ บริษัทมี

ค่าใชจ้่ายพเิศษในการปรับโครงสรา้งจ านวน 394 ลา้นบาทในไตรมาส

นี้ซ ึง่เป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลีย่นบรษัิทไปสู่การเป็นองคก์รดจิทิัล

โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นแบรนดด์จิทิัลอันดับหนึง่ในประเทศไทย ทัง้นี ้

บริษัทมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 141 ลา้นบาทลดลง 90% จากไตรมาส

เดยีวกันของปีก่อนและลดลง 89% จากไตรมาสทีผ่่านมาซึง่เกดิจาก 

EBITDA ทีล่ดลงและค่าใชจ้่ายพเิศษในการปรับโครงสรา้ง รวมทัง้มี

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีสู่งขึน้ตามการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้เพือ่

ขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารและพัฒนาคณุภาพโครงขา่ย      

บรษัิทปรับแนวโนม้ผลการด าเนนิงานปี 2559 โดยคาดว่ารายไดจ้าก

การใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยจะลดลงเล็กนอ้ยจากปีทีแ่ลว้ 

รวมทั ้งบริษัทไดป้รับประมาณการ EBITDA margin มาอยู่ในช่วง

ประมาณ 31%-33% ในขณะทีบ่รษัิทยังคงประมาณการเงนิลงทนุไวท้ี่

ระดับเดยีวกับปีทีแ่ลว้ซึง่อยู่ทีป่ระมาณ 20,000 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษัิท

จะพัฒนาแบรนดใ์หม้คีวามเป็นดจิทิัลมากขึน้และสรา้งประสบการณ์ใช ้

งานอนิเทอรเ์น็ตของลูกคา้ใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่องโดยบรษัิทจะขยาย

โครงขา่ยบรกิาร 4G บนคลืน่ 2.1GHz ในทุกอ าเภอเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้่า

ลูกคา้จะไดรั้บประสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีด่รีวมทัง้โครงขา่ยจะมี

ความจุทีเ่พยีงพอในการรองรับการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตซึง่ก าลังเตบิโต 

นอกจากนี้ บรษัิทจะน าเสนอบรกิารดจิทิัลเพิม่เตมิอย่างต่อเนื่องเพือ่

ตอบสนองวถิชีวีติของลกูคา้ในยคุดจิทิัล     

 

 

      

 

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2559  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 2/2559 จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวมของบรษัิทอยู่ที ่25 ลา้น

เลขหมาย ลดลง 524,000 เลขหมายจากไตรมาส 1/2559 เนื่องจาก

จ านวนลกูคา้ในระบบเตมิเงนิลดลง ในขณะทีฐ่านลูกคา้ระบบรายเดอืน

ยังคงเตบิโตโดยมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 191,000 เลขหมายจาก

แพ็คเกจคา่บรกิารทีคุ่ม้คา่ของบรษัิท และการพัฒนาโครงข่าย 4G ซึง่

ช่วยใหภ้าพลักษณ์ของโครงข่ายดขีึน้รวมทัง้มแีคมเปญทีก่ระตุน้ให ้

ลูกคา้เปลีย่นการใชง้านจากระบบเตมิเงนิเป็นระบบรายเดอืน อย่างไรก็

ด ีผลการด าเนนิงานในบรกิารระบบเตมิเงนิไดร้ับผลกระทบจากการที่

คู่แขง่มโีปรโมชัน่ใหส้ว่นลดคา่เครือ่งและใชช้อ่งทางการขายต่างๆ ซึง่

ท าใหจ้ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิของบรษัิทลดลง 715,000 เลข

หมาย ทัง้นี้ บริษัทไดใ้ชก้ิจกรรมการใหส้่วนลดค่าเครื่องในตลาด

ลูกคา้ระบบเตมิเงนิอกีครัง้ในไตรมาสนี้รวมทัง้น าเสนอซมิใหม่ภายใต ้

แบรนด์ “ดีแทค เตมิเงนิ” ที่เนน้ลูกคา้ระบบเตมิเงินที่ใชง้านบรกิาร

ขอ้มลูเพือ่แกไ้ขสถานการณ์ดังกลา่ว     

ในไตรมาส 2/2559 บริษัทมีฐานลูกคา้ที่ลงทะเบียนบนโครงข่าย 

2.1GHz ซึง่อยู่ภายใตร้ะบบใบอนุญาตเพิม่ขึ้นมาอยู่ที่ 23 ลา้นเลข

หมายหรอืคดิเป็น 92% ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม โดยเพิม่ขึน้จาก 

91% ในไตรมาส 1/2559 และ 87% ในไตรมาส 2/2558 ในขณะที่

สัดสว่นผูใ้ชบ้รกิารขอ้มลูเพิม่ขึน้เป็น 60% ของฐานลูกคา้รวมจากเดมิ

อยูท่ี ่58% ในไตรมาส 1/2559 รวมทัง้สัดสว่นผูใ้ชส้มารท์โฟนเพิม่ขึน้

เป็น 65% ของฐานลูกคา้รวมโดยมีปัจจัยจากกระแสความนิยม

เทคโนโลยี 4G ของผูบ้ริโภค ขอ้เสนอที่คุม้ค่าของบริษัท และ

ประสบการณ์ใชง้านทีด่ยี ิง่ขึน้จากการขยายโครงข่าย 4G ทัง้นี้ บรษัิท

มจี านวนผูใ้ชบ้รกิาร 4G จ านวน 3.5 ลา้นเลขหมายเพิม่ขึน้จากระดับ 

2.9 ลา้นเลขหมายในไตรมาสที่แลว้โดยบรษัิทมีเป้าหมายเพิม่ฐาน

ผูใ้ชบ้รกิาร 4G ใหเ้ป็น 6 ลา้นเลขหมายภายในสิน้ปีนี ้     

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) อยู่ที่ 211 บาทต่อเดือน 

เพิม่ขึน้ 7% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนจากฐานลูกคา้ระบบเตมิ

เงนิทีล่ดลงซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากการลงทะเบยีนผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิ

เงนิในปีทีแ่ลว้ ในขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมายลดลง 2.6% จาก

ไตรมาสก่อนเนื่องจากการเติบโตของรายไดจ้ากบริการขอ้มูลไม่

สามารถชดเชยการลดลงของรายไดจ้ากบรกิารเสยีง จ านวนนาทเีฉลีย่

ต่อเลขหมาย (ไมร่วม IC) อยูท่ี ่138 นาทตีอ่เดอืน ลดลง 17% จากปี

ก่อนและลดลง 9.9% จากไตรมาสกอ่นเนือ่งจากผูบ้รโิภคเปลีย่นมาใช ้

บริการอินเทอร์เ น็ตแทนบริการเสียงเช่นการใชโ้ทรศัพท์ผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต (Voice over IP)         



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 2/2559 

   

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 2/2558 ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 2/2559 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 625 537 507 -5.5% -19% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 2,861 1,808 1,420 -21% -50% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 3,463 3,895 4,116 5.7% 19% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 19,994 19,237 18,910 -1.7% -5.4% 

รวม 26,943 25,477 24,953 -2.1% -7.4% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 2/2558 ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 2/2559 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 84 108 191 77% 129% 

ระบบเตมิเงนิ -1,567 117 -715 -710% 54% 

รวม -1,484 225 -524 -333% 65% 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 2/2558 ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 2/2559 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 327 299 290 -3.1% -11% 

ระบบเตมิเงนิ 186 173 157 -9.5% -16% 

เฉลีย่สองระบบ 206 194 179 -7.4% -13% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 236 216 205 -4.9% -13% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 153 140 123 -12% -20% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 165 153 138 -9.9% -17% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 2/2558 ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 2/2559 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 564 531 549 3.4% -2.7% 

ระบบเตมิเงนิ 162 176 160 -8.9% -1.6% 

เฉลีย่สองระบบ 218 234 227 -3.1% 4.1% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 537 512 517 1.0% -3.7% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 143 159 148 -6.8% 3.2% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 198 217 211 -2.6% 7.0% 

รำยได ้
ในไตรมาส 2/2559 บริษัทมีรำยไดร้วมอยู่ที่ 19,799 ลา้นบาท 

ลดลง 9.7% จากปีก่อน และลดลง 8.7% จากไตรมาสก่อน ซึง่ส่วน

ใหญเ่กดิจากการลดลงของรายไดจ้ากบรกิารเสยีงและรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายเครือ่งโทรศัพท ์ในขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไมร่วม

คำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยอยู่ที ่16,038 ลา้นบาท ลดลง 2.4% จากไตร

มาสเดยีวกันของปีก่อนและลดลง 2.4% จากไตรมาสที่ผ่านมาโดย

เกดิจากการลดลงของรายไดจ้ากบรกิารเสียงแมร้ายไดจ้ากบรกิาร

ขอ้มูลจะเตบิโตก็ตาม โดยในไตรมาสนี้ บรษัิทมีการบันทกึรายการ

พเิศษทางบัญชซีึง่ท าใหร้ายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงินลดลง 164 

ลา้นบาท ซึง่หากไมร่วมผลของรายการพเิศษดังกล่าวแลว้ รายไดจ้าก

การใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายจะอยู่ที่ 16,202 ลา้นบาท

ลดลง 1.4% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนและลดลง 1.4% จาก

ไตรมาสกอ่น       

รำยไดจ้ำกบรกิำรเสยีง อยูท่ี ่5,831 ลา้นบาท ลดลง 20% จากไตร

มาสเดยีวกันของปีก่อนและลดลง 12% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลี่ยนมาใชอ้นิเทอรเ์น็ตแทนบรกิารเสยีงเมือ่ใช ้

สมารท์โฟน รวมทัง้แพ็คเกจการใหบ้รกิารขอ้มูลหรอือนิเทอรเ์น็ตทีม่ี

ราคาทีคุ่ม้คา่     

รำยไดจ้ำกบรกิำรขอ้มลู อยู่ที ่8,685 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 5.7% จากไตรมาสก่อน โดยมี

ปัจจัยจากสัดส่วนของผูใ้ชส้มารท์โฟนต่อฐานลูกคา้รวมและปรมิาณ

การใชง้านอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นจากการมีโครงข่าย 4G/3G ที่มี

คุณภาพดขีึน้และการบรโิภคคอนเทนตเ์สยีงและวดีโีอแบบสตรมีมิง่ซ ึง่

ก าลังเตบิโต ทัง้นี้ สัดส่วนรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มูลเพิม่ขึน้มาที่

ระดับ 54.2% ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ

โครงข่าย จากเดมิอยู่ที ่50.0% เมือ่ไตรมาส 1/2559 และที ่46.3% 

เมือ่ไตรมาส 2/2558    

 

 

 

รำยไดจ้ำกบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตั ิ(IR) อยู่ที่ 321 ลา้นบาท 

ลดลง 4.2% จากปีกอ่นจากการแข่งขันในตลาด ในขณะทีร่ายไดจ้าก

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัตลิดลง 18% จากไตรมาสก่อนจากการลดลง

ของรายไดจ้ากกลุม่ลูกคา้ต่างประเทศทีเ่ขา้มาใชโ้ครงข่ายของบรษัิท

ในประเทศไทยเนือ่งจากอยูน่อกฤดทูอ่งเทีย่ว      

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอืน่ ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการ

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารต่างๆ 

เป็นหลัก อยู่ที ่1,200 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 3.5% จากไตรมาสเดยีวกัน

ของปีก่อนจากการเติบโตของรายไดจ้ากบริการโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศ ในขณะทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ลดลง 1.4% จากไตร

มาสกอ่น  

รำยไดจ้ำกค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำย (IC) อยู่ที่ 1,157 ลา้นบาท 

ลดลง 28% จากปีก่อนเนื่องจากมีการปรับลดอัตราค่าเชื่อมต่อ

โครงข่ายลงมาอยู่ที ่0.34 บาทต่อนาทจีากอัตราเดมิ 0.45 บาทต่อ

นาทเีริม่เมือ่วันที ่1 กรกฎาคม 2558 ในขณะทีร่ายไดจ้ากค่าเชือ่มต่อ

โครงข่ายลดลง 2.3% จากไตรมาสก่อน ทัง้นี้บรษัิทมรีายรับสุทธคิ่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ี ่65 ลา้นบาท จากเดมิอยูท่ี ่63 ลา้นบาทในไตร

มาส 1/2559 และอยูท่ี ่82 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 2/2558       

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย อยู่ที ่

2,331 ลา้นบาท ลดลง 39% จากปีกอ่นและลดลง 39% จากไตรมาส

ที่ผ่านมาเนื่องจากการใหส้่วนลดค่าเครื่องที่มากขึน้รวมทัง้จ านวน

ไอโฟนที่ขายไดล้ดลงในไตรมาสนี้ บริษัทมีผลขาดทุนจากการ

จ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายในไตรมาสนี้อยู่ที ่889 ลา้น

บาท ในขณะทีใ่นไตรมาส 2/2558 มผีลขาดทุนอยู่ที ่754 ลา้นบาท 

และในไตรมาส 1/2559 มผีลขาดทุนอยู่ที ่152 ลา้นบาท อันเป็นผล
จากการใหส้่วนลดค่าเครือ่งในตลาดลูกคา้ระบบเตมิเงนิทีม่ากขึน้ใน

ไตรมาสนี้เพือ่สนับสนุนใหผู้ใ้ชบ้รกิารเปลีย่นจากการใชโ้ครงข่าย 2G 

เป็น 3G/4G แทนรวมทัง้ตอบสนองตอ่การแขง่ขันในตลาด       
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 2/2559 

   

งบกระแสเงนิสด (ลำ้นบำท) 
6 เดอืนแรก
ของปี 2558 

6 เดอืนแรก
ของปี 2559 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 18,003 17,593 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (1,617) (2,224) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 16,386 15,369 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (8,554) (7,675) 

    เงนิสดสทุธ ิรับ/ (ช าระคนื) - เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ 2,336 1,000 

    จ่ายเงนิปันผล (7,644) (1,231) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (5,308) (231) 

เงนิสดและเทยีบเทำ่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  2,524 7,463 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ตน้งวด 5,823 10,121 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ส ิน้งวด 8,347 17,584 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส    
4/2558 

ไตรมำส    
2/2559 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10,121 17,584 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 16,074 12,714 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 84,771 83,178 

รวมสนิทรพัย ์ 110,965 113,476 

หนีส้นิหมุนเวยีน 49,843 41,154 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 33,899 44,933 

รวมหนีส้นิ 83,742 86,087 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 27,224 27,389 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 110,965 113,476 

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 
ตน้ทุนกำรด ำเนนิงำนไม่รวมค่ำเชือ่มต่อโครงข่ำย (IC) อยู่ที ่

10,160 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.9% จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกดิจากค่า

เสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีสู่งขึน้จากการลงทุนโครงข่าย แต่ทรง

ตัวจากไตรมาสก่อนเนื่องจากมคี่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดแ้ละ

ค่าใชจ้่ายอืน่ทีล่ดลงซึง่ช่วยชดเชยการเพิม่ขึน้ของค่าเสือ่มราคา ค่า

ตัดจ าหน่ายและคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับโครงขา่ย       

ค่ำธรรมเนยีมและส่วนแบ่งรำยได  ้อยู่ที่ 2,456 ลา้นบาท ลดลง 

20% จากปีก่อนและลดลง 16% จากไตรมาสก่อน จากการเพิม่ขึน้

ของทัง้สัดสว่นลกูคา้ทีล่งทะเบยีนบนโครงข่าย 2.1GHz ต่อฐานลูกคา้

รวมและสัดส่วนผูใ้ชอุ้ปกรณ์ทีใ่ชง้านบนคลืน่ 2.1GHz ต่อฐานลูกคา้

รวม และการปรับอัตราคา่โรมมิง่ ทัง้นี ้อัตราสว่นคา่ธรรมเนียมและส่วน

แบง่รายไดต้่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายอยู่

ที ่15.3% เทียบกับระดับ 17.7% เมื่อไตรมาส 1/2559 และระดับ 

18.8% เมือ่ไตรมาส 2/2558      

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นโครงขำ่ย อยู่ที ่1,496 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.9% จาก

ปีก่อนและเพิม่ขึน้ 16% จากไตรมาสก่อน สอดคลอ้งกับการขยาย

โครงขา่ยทีบ่รษัิทไดเ้พิม่สถานฐีาน 4G กวา่ 5,300 สถานีในไตรมาสนี ้

ท าใหม้ีสถานีฐาน 4G รวมกว่า 15,600 สถานีเพิม่ขึ้นจาก 10,300 

สถานใีนไตรมาส 1/2559 และ 3,400 สถานีในไตรมาส 2/2558 โดย

บรษัิทจะเพิม่พืน้ทีบ่รกิาร 4G ในทุกอ าเภอทั่วประเทศไทยภายในไตร

มาส 3/2559 ซึ่งจะช่วยเสริมภาพลักษณ์โครงข่ายและสรา้ง

ประสบการณ์ใชง้านทีด่ใีหล้กูคา้      

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ อยู่ที ่850 ลา้นบาท ลดลง 18% จากไตรมาสเดยีวกัน

ในปีก่อนและลดลง 11% จากไตรมาสก่อน จากการลดลงของตน้ทุน

คา่ IP transit และคา่ใชจ้่ายในการใหบ้รกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ     

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยของตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร อยู่ที ่

5,358 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 27% จากปีก่อนและเพิม่ขึน้ 6.6% จากไตร

มาสกอ่นโดยสว่นใหญเ่กดิจากการลงทนุโดยเฉพาะในโครงขา่ย 4G      

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร อยู่ที่ 4,803 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

21% จากปีก่อน และเพิม่ขึน้ 6.5% จากไตรมาสก่อนโดยส่วนใหญ่

เกดิจากค่าใชจ้่ายพเิศษในการปรับโครงสรา้งจ านวน 394 ลา้นบาท 

รวมทัง้มีค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดเพิ่มขึน้เพื่อแข่งขันใน

ตลาด ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายพเิศษดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ในการเปลีย่นดแีทค

ไปสู่องค์กรดจิิทัลเพื่อเป็นแบรนดด์จิิทัลอันดับหนึ่งในประเทศไทย 

ทัง้นีห้ากไมร่วมคา่ใชจ้่ายพเิศษดังกลา่วแลว้ คา่ใชจ้่ายในการขายและ

บรหิารจะลดลง 2.3% จากไตรมาสกอ่น      

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด อยู่ที ่1,914 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

9.0% จากปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 4.9% จากไตรมาสกอ่น เพือ่สง่เสรมิการ

ขาย เสรมิสรา้งภาพลักษณ์และความเชือ่มั่นในแบรนด์ของบริษัท 

รวมทัง้มกีารเปิดตัวแบรนดแ์ละบรกิารดจิทิัลใหม่ในไตรมาสนี้อย่างซมิ

ภายใตแ้บรนด์ “ดีแทค เติมเงิน” และแอพพลิเคชั่น “dtac Music 

Infinite” ทัง้นี้สัดส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดต่อรายได ้

รวมอยู่ที ่9.7% เทยีบกับระดับ 8.4% ในไตรมาส 1/2559 และระดับ 

8.0% ในไตรมาส 2/2558     

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร อยู่ที ่2,441 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 44% จากปี

ก่อนโดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ้่ายพิเศษในการปรับโครงสรา้ง

จ านวน 394 ลา้นบาทและในไตรมาส 2/2558 มีการบันทึกกลับ

ค่าใชจ้่ายโบนัสพนักงาน ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 9.7% จาก

ไตรมาสกอ่นเนือ่งจากคา่ใชจ้่ายพเิศษในการปรับโครงสรา้ง ทัง้นี้ หาก

ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการปรับโครงสรา้งจ านวน 394 ลา้นบาทดังกล่าว

แลว้ คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจะลดลง 8% จากไตรมาสทีผ่า่นมา     

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรต ัง้ส ำรองหนีสู้ญ อยู่ที ่198 ลา้นบาท ลดลง 8.5% 

จากปีก่อนหลังสิน้สุดการบังคับลงทะเบียนซมิระบบเตมิเงินเมื่อไตร

มาส 3/2558  แตเ่พิม่ขึน้ 3.5% จากไตรมาสกอ่นเนือ่งจากบรกิารใจดี

ใหย้มืรูปแบบใหม่ โดยบรกิารใจดใีหย้มืคอืบรกิารทีใ่หลู้กคา้ระบบเตมิ

เงนิยมืคา่บรกิารในกรณีฉุกเฉนิโดยมคีา่ธรรมเนยีม    

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ
EBITDA (ก่อนรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่) อยู่ที ่6,606 ลา้นบาทลดลง 

1.8% จากปีก่อนและลดลง 9.8% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่

เกดิจากรายไดจ้ากการบรกิารที่ลดลง ผลขาดทุนจากการจ าหน่าย

เครือ่งโทรศัพทท์ีเ่พิม่ขึน้ และมคี่าใชจ้่ายดา้นโครงข่ายและค่าใชจ้่าย

ในการขายและการตลาดทีส่งูขึน้ ซึง่บางส่วนชดเชยโดยค่าธรรมเนียม

และส่วนแบ่งรายไดท้ี่ลดลงรวมทัง้มกีารลดค่าใชจ้่ายจากโปรแกรม

การเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน ทัง้นี้หากไม่รวมรายการพเิศษ

ทางบัญชซีึง่ท าใหร้ายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงนิลดลง 164 ลา้นบาท

แลว้ EBITDA จะอยู่ที ่6,770 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 0.6% จากปีก่อนและ

ลดลง 7.6% จากไตรมาสก่อน บริษัทมี EBITDA margin อยู่ที ่

33.4% ลดลงจากระดับ 33.8% ในไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกดิ

จากการใหส้่วนลดค่าเครื่องมากขึ้นโดยบางส่วนชดเชยดว้ย

ค่าธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลง  ในขณะที ่EBITDA margin 

เพิม่ขึน้จาก 30.7% เมือ่ไตรมาส 2/2558 ทัง้นี้หากไม่รวมผลจากการ

จ าหน่ายเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมายแลว้ EBITDA margin จะ

อยู่ที ่42.9% เทยีบกับ 41.9% ในไตรมาส 1/2559 และ 41.3% ใน

ไตรมาส 2/2558    

ก ำไรสุทธ  ิอยู่ที่ 141 ลา้นบาท ลดลง 90% จากปีก่อนและลดลง 

89% จากไตรมาสกอ่น โดยส่วนใหญ่เกดิจากค่าเสือ่มราคาและค่าตัด

จ าหน่ายทีสู่งขึน้จากการขยายโครงข่าย รวมทัง้ม ีEBITDA ทีล่ดลง

และคา่ใชจ้่ายพเิศษในการปรับโครงสรา้งจ านวน 394 ลา้นบาท    

งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ    

ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 สนิทรพัยร์วม อยู่ที่ 113,476 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 2.3% จากสิน้ปี 2558 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของ

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ซึง่อยู่ที่ 17,584 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จากระดับ 10,121 ลา้นบาทเมือ่สิน้ปีทีแ่ลว้ หนีส้นิทีม่ภีำระ

ดอกเบี้ย อยู่ที่ 49,000 ลา้นบาททรงตัวจากไตรมาสก่อน โดย

อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA อยูท่ี ่1.1x เทยีบกับระดับ 1.1x เมือ่

สิน้ไตรมาส 1/2559 และระดับ 1.0x เมือ่สิน้ไตรมาส 2/2558    

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกำรด ำเนนิงำน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ดว้ยเงินลงทุน) อยู่ที่ 2,313 ลา้นบาท ลดลง 35% จากปีก่อนโดย

ส่วนใหญเ่กดิจากเงนิลงทนุทีส่งูขึน้ และลดลง 12% จากไตรมาสก่อน

เนื่องจากมี EBITDA ลดลง ทัง้นี้ เงินลงทุนที่ใชใ้นไตรมาสนี้อยู่ที ่

4,293 ลา้นบาทคดิเป็น 22% ของรายไดร้วม        
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) ไตรมำส 2/2558 ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 2/2559 %QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง 7,328 6,612 5,831 -12% -20% 

บรกิารขอ้มลู 7,607 8,216 8,685 5.7% 14% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 335 392 321 -18% -4.2% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 1,159 1,216 1,200 -1.4% 3.5% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 16,429 16,437 16,038 -2.4% -2.4% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,598 1,185 1,157 -2.3% -28% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 18,027 17,621 17,195 -2.4% -4.6% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 3,804 3,836 2,331 -39% -39% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 93 218 273 25% 192% 

รวมรำยได ้ 21,924 21,676 19,799 -8.7% -9.7% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,297) (11,314) (11,253) -0.5% -0.4% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (3,088) (2,916) (2,456) -16% -20% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย  (1,440) (1,292) (1,496) 16% 3.9% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (1,515) (1,121) (1,092) -2.6% -28% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (1,033) (958) (850) -11% -18% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (4,221) (5,027) (5,358) 6.6% 27% 

ตน้ทนุการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (4,558) (3,989) (3,221) -19% -29% 

รวมตน้ทุน (15,855) (15,303) (14,473) -5.4% -8.7% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 6,069 6,373 5,326 -16% -12% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (3,954) (4,511) (4,803) 6.5% 21% 

การขายและการตลาด (1,756) (1,825) (1,914) 4.9% 9.0% 

การบรหิาร (1,699) (2,226) (2,441) 9.7% 44% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (217) (191) (198) 3.5% -8.5% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (282) (269) (250) -7.2% -12% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (196) 73 (3) -105% 98% 

ดอกเบีย้รับ 15 34 38 12% 158% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 19 20 14 -31% -27% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ 1,953 1,989 572 -71% -71% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (318) (404) (403) -0.4% 27% 

ภาษีเงนิได ้ (263) (329) (28) -92% -89% 

ก ำไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,375 1,256 141 -89% -90% 

 

EBITDA (ลำ้นบำท) ไตรมำส 2/2558 ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 2/2559 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 1,373 1,256 141 -89% -90% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 318 404 403 -0.4% 27% 

     ภาษีเงนิได ้ 263 329 28 -92% -89% 

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 4,502 5,296 5,608 5.9% 25% 

     รายการอืน่ 273 42 426 911% 56% 

EBITDA 6,728 7,327 6,606 -9.8% -1.8% 

EBITDA margin 30.7% 33.8% 33.4%   

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 41.3% 41.9% 42.9%   

ก ำหนดกำรคนืหนี ้(ลำ้นบำท) ณ สิน้ไตรมำส 2/2559 เงนิกูย้มื หุน้กู ้

    ระหวา่ง กรกฎาคม 2559 — ธนัวาคม 2559 - 5,000 

    ปี 2560 - - 

    ปี 2561 - 2,000 

    ปี 2562 12,600 - 

    ปี 2563 12,600 4,000 

    ปี 2564– ปี 2570 3,800 9,000 

รวมหนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมาส 2/2559 29,000 20,000 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
ไตรมำส 
2/2558 

ไตรมำส 
2/2559 

ไตรมำส 
1/2559 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 28% 13% 18% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 8% 3% 4% 

อัตราสว่น Interest coverage (เทา่) 9x 4x 6x 

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 1.0x 1.1x 1.1x 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (%) 14% 22% 22% 

EBITDA ในทีน่ี้เป็น EBITDA กอ่นรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดใูนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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แนวโน้มปี 2559 

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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ตลาดบรกิารโทรคมนาคมยังคงมแีนวโนม้แข่งขันอย่างต่อเนื่องในครึง่หลังของปีนี้ โดยคาดว่าผู ้

ใหบ้ริการจะใชข้อ้เสนอเครื่องโทรศัพท์ในการสรา้งฐานลูกคา้และคาดว่าการใหส้่วนลดค่า

เครือ่งโทรศัพทใ์นกลุม่ลกูคา้ระบบเตมิเงนิจะยังมอียูใ่นตลาดอกีระยะหนึง่ ในขณะทีบ่รกิารขอ้มูลหรอื

อนิเทอรเ์น็ตยังคงเป็นบรกิารทีช่่วยสรา้งการเตบิโตของรายไดซ้ ึง่เป็นผลสบืเนื่องจากขอ้เสนอดา้น

เครือ่งโทรศัพทแ์ละการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีสู่งขึน้จากการบรโิภคคอนเทนตป์ระเภทสตรมีมิง่ทีก่ าลัง

เติบโตและประสบการณ์ใชง้านอินเทอร์เน็ตที่ดียิ่งขึ้นจากเทคโนโลยี 4G ทัง้นี้ราคาค่าบริการ

อนิเทอรเ์น็ตคาดว่าจะทรงตัวภายหลังจากผูใ้หบ้รกิารไดน้ าเสนอค่าบรกิาร 4G ใหม่เมือ่ชว่งตน้ปีที่

ผ่านมาซึง่ใหป้รมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตตอ่เดอืนจ านวนมาก  อย่างไรก็ด ีรายไดจ้ากบรกิารเสยีง

ยังคงมแีนวโนม้ทีล่ดลง      

บรษัิทจะพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนดแ์ละโครงข่ายใหด้ยีิง่ขึน้เพือ่กา้วไปสู่การเป็นแบรนดด์จิทิัล

อันดับ 1 ในประเทศไทย บรษัิทมุง่มั่นทีจ่ะสรา้งความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคดว้ยการพัฒนาโครงข่ายให ้

ดยีิง่ขึน้และน าเสนอบรกิารดจิทิัล รวมถงึเนน้จุดยนืในการน าเสนอความคุม้ค่าใหก้ับลูกคา้และพัฒนา

ประสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตของลกูคา้ดว้ยบรกิารดจิทิัล เชน่ บรกิาร “dtac Music Infinite” และ

บรกิารดจิทิัลใหมท่ีจ่ะน าเสนออย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้บรษัิทยังคงใหส้่วนลดค่าเครือ่งโทรศัพทใ์นตลาด

ลูกคา้รายเดอืนเพือ่สรา้งฐานลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารขอ้มูล รวมทัง้สรา้งความผูกพันกับลูกคา้ในระยะยาว

และส่งเสรมิใหลู้กคา้เปลี่ยนจากการใชง้านระบบเตมิเงินมาเป็นระบบรายเดือน ในขณะที่การให ้

ส่วนลดค่าเครือ่งส าหรับตลาดลูกคา้ระบบเตมิเงนินัน้ บรษัิทจะด าเนนิการตามความจ าเป็นซึง่ขึน้อยู่

กับสถานการณ์ในตลาด   

หลังจากบรษัิทเปิดใหบ้รกิารโครงขา่ย 4G ในทกุจังหวัดในชว่งครึง่แรกของปีนี ้รวมทัง้ใหบ้รกิาร 4G-

1800MHz ดว้ยปรมิาณคลื่นความถี่เต็ม 20MHz ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแลว้นั้น 

บรษัิทจะพัฒนาโครงข่าย 4G อย่างต่อเนื่องโดยจะขยายโครงข่าย 4G-2.1GHz ในทุกอ าเภอทั่ว

ประเทศไทยภายในไตรมาส 3/2559 นี้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าลูกคา้จะไดรั้บประสบการณ์ใชง้าน

อนิเทอรเ์น็ตทีม่คีุณภาพต่อเนื่องและโครงข่ายมคีวามสามารถรองรับการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีก่ าลัง

เตบิโตได ้โดยบรษัิทมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งฐานผูใ้ชบ้รกิาร 4G จ านวน 6 ลา้นเลขหมายภายในสิน้ปีนี ้  

บรษัิทไดป้รับประมาณการปี 2559 ใหม่เพือ่ใหส้ะทอ้นผลการด าเนนิงานในครึง่ปีแรกและสอดคลอ้ง

กับแนวโนม้สถานการณ์ตลาดในครึง่ปีหลัง โดยบรษัิทปรับประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่

รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยเป็นลดลงเล็กนอ้ยจากปีทีแ่ลว้และปรับประมาณการ EBITDA margin เป็น 

31%-33% โดยมีการใหส้่วนลดค่าเครื่องเป็นปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลง EBITDA margin 

ในขณะที่บริษัทยังคงประมาณการเงินลงทุนไวอ้ยู่ที่ระดับเดียวกับในปีที่แลว้ซึง่อยู่ที่ประมาณ 

20,000 ลา้นบาท     

 

แนวโนม้ส ำหรบัปี 2559  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยลดลงเล็กนอ้ยจากปีทีแ่ลว้ (เปลีย่นแปลง)   

 EBITDA margin อยูใ่นชว่งประมาณ 31-33% (เปลีย่นแปลง)  

 เงนิลงทนุ อยูใ่นระดับเดยีวกับปีทีแ่ลว้ (ไมเ่ปลีย่นแปลง)  

      

บรษัิทคงนโยบายการจ่ายปันผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ

ของบรษัิท ขึน้อยูก่ับฐานะทางการเงนิและแผนการประกอบธุรกจิของบรษัิทในอนาคต โดยบรษัิทมี

เป้าหมายจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลทกุครึง่ปี โดยในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทจ่ายเงนิปัน

ผลระหวา่งกาลในอัตราหุน้ละ 0.42 บาท   


