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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในเดอืนมถินุายน 2561 ทีผ่่านมา ดแีทคเปิดใหบ้รกิาร 4G ภายใต ้

ชือ่แบรนด์ “dtac TURBO” ซึง่เป็นบรกิาร 4G บนโครงข่ายคลื่น

ความถี่ 2300MHz ภายใตค้วามร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) หรอื “TOT” โดยปัจจุบัน “dtac TURBO” เปิดใหบ้รกิาร

แลว้ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและในจังหวัดหลักทีม่คีวามตอ้งการ

ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตสูง เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ทัง้นี ้

บริษัทจะท าการขยายพื้นที่ใหบ้ริการ “dtac TURBO” อย่าง

ต่อเนือ่งทั่วประเทศไทยโดยมคีวามมุง่มั่นทีจ่ะตดิตัง้สถานีฐาน 4G 

บนคลื่น 2300MHz ใหไ้ดอ้ย่างนอ้ย 7,000 สถานีภายในสิน้ปีนี ้

โดยเมื่อผนวกเขา้กับโครงข่ายคลื่นความถี่ 2100MHz ซึ่ง

ใหบ้รกิาร 4G/3G อยู่ในปัจจุบัน “dtac TURBO” จะชว่ยใหบ้รษัิท

สามารถตอบสนองตอ่ปรมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่ขึน้และ

ท าใหป้ระสบการณใ์ชง้านของลกูคา้ดยีิง่ขึน้                    

ภายหลังจากเซ็นสัญญาในการเป็นพันธมิตรกับ TOT เพื่อ

ใหบ้รกิาร 4G บนคลืน่ความถี ่2300MHz เมือ่เดอืนเมษายน 2561 

ทีผ่่านมานัน้ บรษัิทไดเ้ริม่บันทกึรายไดค้่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคม 4G-2300MHz ในหมวดรายไดจ้ากการด าเนินงาน

อืน่ และบันทกึค่าใชจ้่ายบรกิารขา้มโครงข่าย 4G-2300MHz ใน

หมวดค่าใชจ้่ายอื่น ตั ้งแต่ไตรมาส 2/2561 เป็นตน้ไป ทั ้งนี ้

โดยรวมแลว้ค่าใชจ้่ายสุทธิที่จ่ายให ้TOT ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 

4,510 ลา้นบาท ซึง่สัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในเดอืนสงิหาคม 

2568           

ในไตรมาส 2/2561 บรษัิทมุง่เนน้น าเสนอความคุม้ค่าใหก้ับลูกคา้

อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้สรา้งสรรคข์อ้เสนอทีน่่าสนใจภายใตบ้รกิาร 

“ใจดี” รวมทั ้งบริษัทไดเ้พิ่มสิทธิประโยชน์ของกิจกรรมลูกคา้

สัมพันธอ์ย่าง “ดีแทค รวีอรด์” ใหค้รอบคลุมทั่วประเทศไทยและ

เขา้ถงึลูกคา้ไดท้ัง้กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดือนและผูใ้ชบ้รกิาร

ระบบเตมิเงนิ ซึง่ “ดีแทค รวีอรด์” ไดช้ว่ยรักษาฐานลูกคา้ปัจจุบัน

และเพิ่มฐานลูกค า้ใหม่และส่งผลใหจ้ านวนผู ใ้ช บ้ริการที่

เปลี่ยนแปลงสทุธใินไตรมาส 2/2561 มแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้เมือ่เทยีบ

กับไตรมาส 1/2561 โดยผูใ้ชบ้ริการระบบรายเดือนใหม่สุทธิมี

จ านวนเพิม่ขึน้ ในขณะที่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิสุทธิที่

ลดลงปรับตัวดขีึน้ ทัง้นี้ บรกิารระบบเตมิเงนิยังคงมกีารแขง่ขันใน

ระดับสงูโดยเฉพาะในต่างจังหวัดซึง่มกีารใหส้ว่นลดค่าเครือ่งและ

แพ็คเกจพิเศษเฉพาะพื้นที่นั ้น ในขณะที่บริการระบบรายเดือน

โดยรวมยังคงเตบิโตไดด้ ี    

ในไตรมาส 2/2561 บริษัทมี EBITDA (ก่อนรายการอื่น) อยู่ที ่

7,577 ลา้นบาท ลดลง 5.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และลดลง 9.3% จากไตรมาสกอ่น โดยมสีาเหตุหลักจากการรับรู ้

ค่าใชจ้่ายบรกิารขา้มโครงข่าย 4G-2300MHz ซึง่จ่ายใหก้ับ TOT 

ที่เริ่มในไตรมาสนี้ รวมทั ้งมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการที่ลดลง 

ในขณะที ่EBITDA margin อยู่ที ่40.4% ทัง้นี้ บรษัิทมกี าไรสทุธิ

อยู่ที่ 179 ลา้นบาท ลดลง 76% จากไตรมาสเดียวกันของปีกอ่น 

และลดลง 86% จากไตรมาสกอ่น โดยมปัีจจัยหลักจาก EBITDA 

ทีล่ดลงดังกล่าวขา้งตน้ รวมทัง้มคี่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย

ทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทนุขยายโครงขา่ยและเมือ่ไตรมาส 1/2561 ที่

ผ่านมามีรายการพเิศษที่ท าใหค้่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลง 528 

ลา้นบาท อยา่งไรก็ด ีบรษัิทมกีระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานทีด่ี

และมีสถานะทางการเงนิที่มีความคล่องตัว โดย ณ สิน้ไตรมาส 

2/2561 อัตราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA ของบรษัิทอยู่ที่ 0.6 

เทา่ ในขณะทีม่เีงนิสดอยูท่ีร่ะดับ 31,343 ลา้นบาท  

ในครึง่แรกของปี 2561 บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ยลดลง 1.7% เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของ

ปีก่อน และมี EBITDA margin (ไม่รวมรายไดค้่าเช่าเครื่องและ

อุปกรณ์ 4G-2300MHz) อยู่ที่ 42.1% อย่างไรก็ดี บรษัิทยังคง

ประมาณการแนวโนม้ผลการด าเนินงานของปี 2561 ที่คาดว่า

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย จะอยู่ในระดับ

ทีใ่กลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่นมา ในขณะทีค่าดวา่ EBITDA margin จะอยู่

ในช่วงระหว่าง 34%-36% รวมทัง้คาดว่าจะใชเ้งนิลงทุนในปีนี้

ประมาณ 15,000 ถงึ 18,000 ลา้นบาท เพือ่เพิม่สถานีฐาน 4G/3G 

บนโครงข่าย 2100 MHz ใหม้ีความหนาแน่นอย่างต่อเนื่องและ

ขยายสถานีฐาน 4G บนคลื่นความถี่ 2300MHz ใหไ้ดอ้ย่างนอ้ย 

7,000 สถานภีายในสิน้ปีนี ้                   

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2561  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 2/2561 บรษัิทยังคงมุ่งมั่นสรา้งฐานลูกคา้ระบบราย

เดอืนและสามารถเพิม่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนสทุธไิดก้วา่ 

154 ,000 เลขหมาย โดยมีปัจจัยจากขอ้เสนอที่คุ ม้ค่าและ

สมารท์โฟนพรอ้มแพ็คเกจที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดี การแข่งขันใน

ตลาดบรกิารระบบเตมิเงนิซึง่อยู่ในระดับสูงและการเปลี่ยนลูกคา้

จากระบบเตมิเงนิเป็นระบบรายเดือนส่งผลใหจ้ านวนผูใ้ชบ้รกิาร

ระบบเตมิเงนิลดลงสุทธกิว่า 354,000 เลขหมายในไตรมาสนี้แต่

ปรับตัวดขีึน้มากเมือ่เทยีบกบัไตรมาสทีแ่ลว้  ซึง่จากปัจจัยดังกล่าว

ขา้งตน้ ท าให ้ฐานลูกคา้รวมของบรษัิทอยู่ที่กว่า 21.6 ลา้นเลข

หมาย ลดลงจากไตรมาสกอ่นกวา่ 200,000 เลขหมาย อย่างไรก็ด ี

จ านวนลูกคา้ที่ลดลงสุทธปิรับตัวดีขึน้จากไตรมาส 1/2561 ทัง้นี ้

ฐานลูกคา้ระบบรายเดือนซึง่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเลขหมายสูงกว่า

ลูกคา้ระบบเตมิเงนิ มสีัดสว่นเพิม่ขึน้เป็น 27% ของฐานลูกคา้รวม 

จากเดมิอยู่ที่ระดับ 23% เมือ่ไตรมาส 2/2560 และทีร่ะดับ 26% 

เมือ่ไตรมาส 1/2561 จงึท าใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม 

IC) อยู่ที่ระดับ 248 บาทต่อเดือน เพิ่มขึน้ 7.9% จากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 3.6% จากไตรมาสกอ่น       

ภายหลังจากเปิดใหบ้ริการ 4G บนคลื่น 2300MHz หรือ “dtac 

TURBO” ในไตรมาส 2/2561 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 4G  เพิม่ขึน้มา

อยู่ที่ระดับ 8.9 ลา้นเลขหมาย (หรือ 41% ของฐานลูกคา้รวม) 

ในขณะทีจ่ านวนอปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี4G ในโครงขา่ยเพิม่

ขึน้มาอยู่ทีร่ะดับ 12.8 ลา้นเลขหมาย (หรือ 59% ของฐานลูกคา้

รวม) ทัง้นี ้สดัสว่นผูใ้ชอ้ปุกรณ์สมารท์โฟนอยู่ที ่76% เพิม่ขึน้จาก

ระดับ 75% เมื่อไตรมาส 1/2561 ทัง้นี้บรษัิทน าเสนอแคมเปญ

ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้มาใชง้านโครงข่าย 

4G/3G โดยสัดส่วนลูกคา้ของบริษัทที่ลงทะเบียนใชง้านบน

โครงข่าย 2100MHz ซึง่อยู่ภายใตร้ะบบใบอนุญาตอยู่ที่ 98% 

ของฐานลกูคา้รวม                     
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สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 1/2561 ไตรมำส 2/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 350 257 219 -15% -37% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 514 214 155 -28% -70% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 5,038 5,473 5,666 3.5% 12% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 17,703 15,868 15,573 -1.9% -12% 

รวม 23,605 21,812 21,612 -0.9% -8.4% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 1/2561 ไตรมำส 2/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 168 93 154 66% -8.0% 

ระบบเตมิเงนิ -873 -934 -354 62% 59% 

รวม -705 -841 -200 76% 72% 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 1/2561 ไตรมำส 2/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 262 253 243 -4.0% -7.3% 

ระบบเตมิเงนิ 125 112 106 -5.1% -15% 

เฉลีย่สองระบบ 153 146 141 -3.4% -8.2% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 185 180 172 -4.3% -6.9% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 97 86 81 -6.2% -16% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 115 109 104 -4.3% -9.5% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 1/2561 ไตรมำส 2/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 567 560 566 1.1% -0.2% 

ระบบเตมิเงนิ 158 150 152 1.4% -3.3% 

เฉลีย่สองระบบ 242 249 258 3.5% 6.3% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 541 541 547 1.2% 1.1% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 149 144 147 1.5% -1.6% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 230 240 248 3.6% 7.9% 

รำยได ้
ในไตรมาส 2/2561 บริษัทมีรายไดร้วมอยู่ที่ 18,760 ลา้นบาท 
ลดลง 3.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.6% 

จากไตรมาสทีผ่า่นมา อันเป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารและรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์ ในขณะที่

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มต่อโครงขา่ยอยู่ที ่16,033 
ลา้นบาท ลดลง 2.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วน

ใหญ่เป็นผลจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ที่ลดลง อย่างไรก็ด ี
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ในระดับ

ทรงตัวจากไตรมาสกอ่น ทัง้นี้ ในครึง่แรกของปี 2561 รายไดจ้าก

การใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายอยู่ที่ 32,073 ลา้นบาท 
ลดลง 1.7% เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น                 
 

รายไดจ้ากบริการหลัก (หรือรายไดจ้ากบริการเสียงและบริการ

ขอ้มูลรวมกัน) อยู่ที่ 14,848 ลา้นบาท อยู่ในระดับทรงตัว-0.1% 
จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและไตรมาสทีผ่่านมา โดยเป็นผล

จากรายไดจ้ากบริการระบบรายเดือนที่เพิ่มขึ้นถูกชดเชยดว้ย
รายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงนิทีล่ดลง           
 

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิอยู่ที่ 335 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
8.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากรายไดใ้น

สว่นของกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศทีเ่ขา้มาใชโ้ครงขา่ยของบรษัิทใน
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่รายไดจ้ากบริการขา้มแดน

อัตโนมัต ิเพิม่ขึน้ 8.5% จากไตรมาสทีผ่่านมา อันเป็นผลจากการ
เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากลกูคา้ของบรษัิททีไ่ปใชง้านในตา่งประเทศ        
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ อยู่ที ่849 ลา้นบาท ลดลง 31% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.8% จากไตรมาสก่อน 
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายไดจ้ากบรกิารโทรทางไกลระหว่าง

ประเทศทีล่ดลง       
         

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย อยู่ที ่
1,972 ลา้นบาท ลดลง 4.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และลดลง 14% จากไตรมาสกอ่น เนื่องจากจ านวนเครือ่งไอโฟน 

ที่ขายลดลง ทัง้นี้ ผลขาดทุนจากการขายเครื่องโทรศัพท์และ 
ชดุเลขหมายในไตรมาส 2/2561 อยู่ที่ 517 ลา้นบาท ลดลงจาก 

เดมิทีข่าดทุน 742 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 2/2560 อันเป็นผลจาก 
จ านวนเครือ่งไอโฟนที่ขายลดลง อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนจากการ 

ขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายในไตรมาสนี้เพิ่มขึน้จาก 
ไตรมาสกอ่นเพือ่เพิม่ฐานลกูคา้ระบบรายเดอืน                      

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 
ตน้ทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ที ่

11,696 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีกอ่น 

และเพิม่ขึน้ 5.7% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก

ค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิาร 4G บนคลื่นความถี่ 2300MHz ที่จ่าย

ใหก้ับ TOT รวมทัง้มคี่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่สงูขึน้ 

ซึง่ชดเชยบางสว่นดว้ยคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลง     

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้อยู่ที่ 1,571 ลา้นบาท ลดลง 

28% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจากปรมิาณการใชง้าน

บนโครงข่ายสัมปทานลดลงหลังจากเปิดใหบ้รกิาร “dtac TUR-

BO” ซึ่งเป็นบริการ 4G บนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2300MHz 

ภายใตค้วามร่วมมอืกับ TOT รวมทัง้เป็นผลจากการปรับลดอัตรา

ค่าธรรมเนียม USO และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปีกอ่น ในขณะ

ทีค่่าธรรมเนียมและสว่นแบง่รายไดล้ดลง 19% จากไตรมาสกอ่น 

เนือ่งจากปรมิาณการใชง้านบนโครงขา่ยสัมปทานทีล่ดลงดังกล่าว

ขา้งตน้ รวมทัง้มรีายการพเิศษทีท่ าใหค้่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง

รายไดเ้พิม่ขึน้ 124 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 1/2561 ทัง้นี้ สัดส่วน

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดต้่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่

รวมค่าเชือ่มต่อโครงขา่ยของไตรมาสนี้ลดลงมาอยู่ทีร่ะดับ 9.8% 

จากเดิมอยู่ที่ระดับ 12.0% เมื่อไตรมาส 1/2561 และที่ระดับ 

13.3% เมือ่ไตรมาส 2/2560     

   



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 2/2561 

   

งบกระแสเงนิสด (ลำ้นบำท) 
6 เดอืนแรก
ของปี 2560 

6 เดอืนแรก
ของปี 2561 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 14,597 13,322 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (909) (2,036) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 13,688 11,286 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (9,551) (5,407) 

    เงนิสดสทุธ ิรับ/ (ช าระคนื) - เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ - (15) 

    จ่ายเงนิปันผล - (568) 

    รายการอืน่ (0) - 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (0) (583) 

เงนิสดและเทยีบเทำ่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  4,137 5,295 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ตน้งวด 18,293 26,048 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ส ิน้งวด 22,430 31,343 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส    
4/2560 

ไตรมำส    
2/2561 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 26,048 31,343 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 13,167 13,505 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 75,286 67,818 

รวมสนิทรพัย ์ 114,501 112,665 

หนีส้นิหมุนเวยีน 36,537 33,668 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 48,729 48,837 

รวมหนีส้นิ 85,266 82,505 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 29,235 30,161 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 114,501 112,665 

ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย อยู่ที ่1,821 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากการเพิม่ความหนาแน่น

ของโครงขา่ย 2100MHz ในขณะทีค่่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยลดลง 

2.9% จากไตรมาสกอ่น อันเป็นผลจากการเพิม่ประสทิธภิาพการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 จ านวน

สถานีฐานรวมทัง้ 4G และ 3G บนโครงขา่ยคลืน่ 2100MHz อยู่ที่

กวา่ 42,700 สถานี เพิม่ขึน้ 19% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

และเพิม่ขึน้ 3.3% จากไตรมาสก่อน ในขณะที่จ านวนสถานีฐาน 

4G บนคลืน่ 2300MHz ทีเ่ปิดใหบ้รกิารแลว้อยูท่ี ่609 สถานี     

ค่าใชจ้่ายอื่น อยู่ที่ 1,439 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 71% จากไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 157% จากไตรมาสกอ่น โดยสว่น

ใหญ่เป็นผลจากค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิาร 4G บนโครงข่ายคลื่น

ความถี่ 2300MHz ที่จ่ายใหก้ับ TOT ซึง่เริ่มบันทึกในไตรมาส 

2/2561 นี ้                

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของตน้ทุนการใหบ้รกิาร อยู่ที ่

6,866 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และเพิม่ขึน้ 2.4% จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากการลงทุนใน

โครงขา่ย                 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
ค่าใช จ้่ ายในการขายและบริหาร  อยู่ที่  3,590 ล า้นบาท 

ทรงตัวที่ระดับ 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

อันเป็นผลจากคา่ใชจ้่ายทางการตลาดและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

ที่เพิม่ขึน้แต่สามารถชดเชยดว้ยค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญที ่

ลดลงรวมทั ้งการ เพิ่มประสิทธิภาพการด า เนินงาน ทั ้ง นี ้

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 1.5% จากไตรมาสก่อน 

โดยเป็นผลจากการลดลงของคา่ใชจ้า่ยการตัง้ส ารองหนีส้ญู                 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการตลาด อยู่ที ่1,062 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

3.3% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 1.0% จากไตร

มาสกอ่น โดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากคา่ใชจ้า่ยดา้นโฆษณาทีเ่พิม่ขึน้

เพือ่โปรโมทบรกิาร “dtac TURBO” ทีเ่ปิดตัวในไตรมาสนี้ รวมทัง้

ใชใ้นแคมเปญ “ใจด”ี เพือ่เสรมิสรา้งภาพลักษณ์ของแบรนดอ์ย่าง

ตอ่เนือ่งในการน าเสนอความคุม้คา่ทีส่ดุใหก้บัลกูคา้             

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร อยู่ที ่2,003 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.6% จาก

ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 0.7% จากไตรมาสกอ่น                     

ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญ อยู่ที่ 312 ลา้นบาท ลดลง 21% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 19% จากไตรมาสกอ่น 

อันเป็นผลจากการใหค้วามส าคัญกับคุณภาพของลูกคา้ที่เพิม่เขา้

มาและการปรับปรงุกระบวนการจัดเก็บรายได ้    

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใชจ้่ายในการขายและ

บรหิาร อยู่ที่ 212 ลา้นบาท ลดลง 4.9% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีกอ่น และลดลง 2.2% จากไตรมาสกอ่น      

 

EBITDA และก ำไรสุทธ ิ
EBITDA (ก่อนรายการอื่น) อยู่ที่ 7,577 ลา้นบาท ลดลง 5.0% 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก

ค่าใชจ้่ายบรกิารขา้มโครงข่าย 4G-2300MHz ซึง่จ่ายใหก้ับ TOT 

รวมทัง้มคีา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีร่ายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารลดลง ซึง่บางสว่นชดเชยดว้ยค่าธรรมเนียมและสว่นแบง่

รายไดแ้ละการใหส้่วนลดค่าเครื่องที่ลดลงจากปีก่อน ทัง้นี้เมื่อ

เทยีบกบัไตรมาสกอ่น EBITDA ลดลง 9.3% โดยสว่นใหญเ่ป็นผล

จากค่าใชจ้่ายที่จ่ายใหก้ับ TOT ดังกล่าวขา้งตน้และมีการให ้

ส่วนลดค่าเครื่องเพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อน โดย EBITDA margin 

ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 40.4% ลดลงจากระดับ 41.0% เมือ่ไตรมาส 

2/2560 และลดลงจากระดับ 43.8% เมือ่ไตรมาส 1/2561 ทัง้นี้

หากไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสทุธจิ านวน 840 ลา้นบาทซึง่จ่ายใหก้ับ TOT 

ดังกลา่วขา้งตน้แลว้ EBITDA margin จะอยูท่ี ่44.9%                

ก าไรสทุธ ิอยู่ที ่179 ลา้นบาท ลดลง 76% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก EBITDA ที่ลดลงดังกล่าว

ขา้งตน้ ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึน้ ซึง่

บางส่วนชดเชยดว้ยค่าใชจ้่ายภาษีที่ลดลง ในขณะที่ก าไรสุทธิ

ลดลง 86% จากไตรมาสกอ่น โดยสว่นใหญ่เป็นผลจาก EBITDA 

ทีล่ดลง ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้ในไตร

มาส 1/2561 ที่ผ่านมามรีายการพเิศษที่ท าใหค้่าใชจ้่ายทางการ

เงินลดลง 528 ลา้นบาท (ก่อนภาษี) โดยบางส่วนชดเชยดว้ย

คา่ใชจ้า่ยภาษีทีล่ดลง                  

งบดลุและขอ้มูลส ำคญัทำงกำรเงนิ    

ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 สนิทรัพย์รวมอยู่ที่ 112,665 ลา้นบาท

ลดลงจากสิน้ปีทีแ่ลว้โดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากสนิทรัพยส์มัปทานที่

ลดลงโดยส่วนหนึง่ชดเชยดว้ยระดับเงนิสดและรายการเทยีบเท่า

เงนิสดซึง่เพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่ะดับ 31,343 ลา้นบาท ในขณะทีห่นี้สนิ

ที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ในระดับทรงตัวที่ 49,000 ลา้นบาท ดังนั้น 

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติ่อ EBITDA อยู่ทีร่ะดับ 0.6 เท่า จากเดมิอยู่

ทีร่ะดับ 0.9 เทา่เมือ่ไตรมาส 2/2560 และทีร่ะดับ 0.6 เทา่เมือ่ไตร

มาส 1/2561               

ในไตรมาส 2/2561 กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 

(ค านวณจาก EBITDA หักดว้ยเงนิลงทุน) อยู่ที่ 4,572 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 19% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจากเงนิลงทุน

ลดลง ในขณะทีก่ระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานลดลง 22% จาก

ไตรมาสก่อน อันเป็นผลจาก EBITDA ที่ลดลงและเงินลงทุนที่

เพิม่ขึน้ โดยบรษัิทใชเ้งนิลงทนุในไตรมาส 2/2561 ที ่3,005 ลา้น

บาท ลดลง 27% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 

21% จากไตรมาสกอ่น ทัง้นี ้ในครึง่แรกของปี 2561 บรษัิทใชเ้งนิ

ลงทนุอยู่ที ่5,484 ลา้นบาท เทยีบกับประมาณการทัง้ปี 2561 ซึง่

คาดวา่จะใชเ้งนิลงทนุอยูท่ีป่ระมาณ 15,000-18,000 ลา้นบาท           



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 2/2561 

   

งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 1/2561 ไตรมำส 2/2561 %QoQ %YoY 

บรกิารหลัก (บรกิารเสยีงและขอ้มลู) 14,862 14,867 14,848 -0.1% -0.1% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 308 309 335 8.5% 8.9% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 1,237 865 849 -1.8% -31% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 16,407 16,040 16,033 0.0% -2.3% 

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 820 564 546 -3.2% -33% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 17,226 16,605 16,579 -0.2% -3.8% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 2,055 2,302 1,972 -14% -4.0% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 162 154 209 36% 30% 

รวมรำยได ้ 19,443 19,060 18,760 -1.6% -3.5% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,754) (11,653) (12,274) 5.3% 4.4% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (2,188) (1,932) (1,571) -19% -28% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย  (1,609) (1,875) (1,821) -2.9% 13% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (799) (583) (578) -0.9% -28% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (839) (559) (1,439) 157% 71% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (6,319) (6,703) (6,866) 2.4% 8.7% 

ตน้ทนุการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (2,797) (2,594) (2,490) -4.0% -11% 

รวมตน้ทุน (14,551) (14,247) (14,764) 3.6% 1.5% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 4,892 4,814 3,997 -17% -18% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (3,581) (3,643) (3,590) -1.5% 0.2% 

การขายและการตลาด (1,028) (1,052) (1,062) 1.0% 3.3% 

การบรหิาร (1,934) (1,989) (2,003) 0.7% 3.6% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (396) (386) (312) -19% -21% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (223) (217) (212) -2.2% -4.9% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 4 (56) 55 197% 1,313% 

ดอกเบีย้รับ 54 51 82 59% 50% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 6 193 24 -88% 303% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ 1,375 1,358 567 -58% -59% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (417) 173 (378) 319% -9.5% 

ภาษีเงนิได ้ (215) (216) (9) -96% -96% 

ก ำไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 743 1,315 179 -86% -76% 

 

EBITDA (ลำ้นบำท) ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 1/2561 ไตรมำส 2/2561 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 743 1,315 179 -86% -76% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 417 (173) 378 319% -9.5% 

     ภาษีเงนิได ้ 215 216 9 -96% -96% 

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 6,541 6,920 7,078 2.3% 8.2% 

     รายการอืน่ 60 76 (68) -190% -214% 

EBITDA 7,976 8,354 7,577 -9.3% -5.0% 

EBITDA margin 41.0% 43.8% 40.4%   

EBITDA margin—ไมร่วมรายไดค้า่เชา่เครือ่งและอปุกรณ์ 2300MHz 41.0% 43.8% 40.4%   

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 50.1% 51.6% 48.2%   

ก ำหนดกำรคนืหนีเ้งนิกูร้ะยะยำว (ลำ้นบำท)  

ณ สิน้ไตรมำส 2/2561 
เงนิกูย้มื หุน้กู ้

    ปี 2561 - 2,000 

    ปี 2562 7,875 1,500 

    ปี 2563 7,875 4,000 

    ปี 2564 เป็นตน้ไป 1,750 24,000 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
ไตรมำส 
2/2560 

ไตรมำส 
2/2561 

ไตรมำส 
1/2561 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 6% 9% 11% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 1% 2% 3% 

อัตราสว่น Interest coverage (เทา่) 2.6x 4.5x 5.2x 

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 0.9x 0.6x 0.6x 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (%) 21% 16% 13% 

EBITDA ในทีน่ี้เป็น EBITDA กอ่นรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดใูนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 2/2561 

   

แนวโน้มปี 2561 

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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อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจาก

ปรมิาณการใชง้านอนิเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึน้ แต่สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงอยู่ใน

ระดับสูงเช่นกัน นอกจากนี้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสียงที่ลดลงและใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่น

ความถีซ่ ึง่มีราคาสูงไดส้่งผลกระทบต่อผลก าไรของอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรม

โทรคมนาคมไทยยังสามารถเตบิโตและมกี าไรได ้อกีทัง้ยังมโีอกาสที่หลากหลายในการสรา้ง

รายไดเ้พิม่เตมิ           

ในปี 2561 ดแีทคจะพัฒนาภาพลักษณอ์งคก์รดจิทิัลอยา่งต่อเนื่องเพือ่เป็นแบรนดด์จิทิัลอันดับ 

1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 โดยบรษัิทจะน าเทคโนโลยดีจิทิัลเขา้มาใชใ้นการด าเนนิงาน

ซึง่จะช่วยใหบ้ริษัทมีประสทิธิภาพสูงขึน้ รวมทัง้สามารถน าเสนอบริการไดเ้ฉพาะเจาะจง

เหมาะสมกับลูกคา้แต่ละรายมากขึน้ ในขณะเดียวกันสามารถลดค่าใชจ้่ายจากการลดจ านวน

ชอ่งทางการขายและใหบ้รกิารรปูแบบเดมิ ทัง้นี ้บรษัิทคาดวา่ลกูคา้จะใชบ้รกิารดจิทิัลซึง่รวมถงึ

ชอ่งทางดจิทิัลมากขึน้           

แมใ้กลห้มดอายสุญัญาสมัปทาน บรษัิทคาดวา่การใหบ้รกิารลกูคา้จะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากผล

การประมูลคลื่นความถีท่ี่อาจยังมคีวามไม่แน่นอน โดยการเป็นพันธมติรคู่คา้กับ TOT ในการ

ใหบ้รกิารบนโครงข่ายคลื่นความถี ่2300MHz จะช่วยเสรมิความสามารถของโครงข่ายในการ

ใหบ้รกิารของบรษัิทและท าใหบ้รษัิทสามารถใหบ้รกิารดจิทิัลแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างเต็มที่ ทัง้นี ้

ประมาณการเงนิลงทนุของบรษัิทในปี 2561 อยูท่ีป่ระมาณ 15,000-18,000 ลา้นบาท   

ในปี 2561 บรษัิทคาดวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วมค่าเชือ่มต่อโครงขา่ย) จะอยู่ในระดับ

ทีใ่กลเ้คยีงกับปี 2560 ทีผ่่านมา ในขณะทีบ่รษัิทคาดวา่ EBITDA margin จะอยู่ในชว่ง 34%-

36% ทัง้นี้ บรษัิทใหค้วามส าคัญกับการสรา้งกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานรวมทัง้รักษา

สถานะทางการเงนิใหม้คีวามคลอ่งตัวในชว่งกอ่นสิน้สดุสญัญาสมัปทาน         

แนวโนม้ส ำหรบัปี 2561  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย: อยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัปีกอ่น     

 EBITDA Margin: 34%-36%   

 เงนิลงทนุ: 15,000 – 18,000 ลา้นบาท   

      

บรษัิทคงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของ

ก าไรสุทธขิองบริษัท ขึน้อยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกจิของบรษัิทใน

อนาคต โดยบรษัิทมเีป้าหมายจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลทกุครึง่ปี     

    


