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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 3/2560 บรษัิทสามารถรักษา EBITDA margin ที่

ร ะดับ  41% ไดต้ิดต่อกันสองไตรมาส อัน เ ป็นผลจาก

ประสทิธภิาพการด าเนินงานทีด่ขี ึน้รวมทัง้มีการใหส้ว่นลดค่า

เครือ่งทีล่ดลง ทัง้นี้ บรษัิทประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลในการ

ด าเนนิธรุกจิโดยมุง่หวงัสรา้งประสบการณ์ใชง้านของลกูคา้ใหด้ี

ยิง่ขึน้และลดคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ ซึง่การ

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลดังกล่าวไดรั้บการตอบรับอย่าง

ต่อ เนื่ องดัง เ ห็นไดจ้ากจ านวนผู ใ้ช ง้านที่เพิ่มขึ้นทั ้ง ใน

แอพพลเิคชั่น “dtac” ส าหรับลูกคา้และแอพพลเิคชั่น “dtac 

One” ส าหรับรา้นคา้ นอกจากนี้ บริษัทไดเ้ปิดบริการใหม่

ภายใตช้ือ่ “Line Mobile” ซึง่เป็นบรกิารดจิทิัลเต็มรูปเพือ่สรา้ง

ความแตกต่างและช่วยเสรมิสรา้งต าแหน่งทางการตลาดของ

บรษัิทในการน าเสนอบรกิารทีคุ่ม้คา่ใหก้บัลกูคา้                

บรษัิทลดการใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาดบรกิารระบบรายเดอืน

อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ชว่ยเพิม่คณุภาพของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

และชว่ยให ้EBITDA margin ปรับตัวดขี ึน้ อย่างไรก็ด ีรายได ้

จากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาส 

3/2560 ลดลง 1.5% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ในขณะ

ทีบ่ริษัทมี EBITDA (ก่อนรายการอืน่) อยู่ที ่7,744 ลา้นบาท 

เตบิโต 7.2% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น โดยการเตบิโต

ของ EBITDA มาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมและสว่นแบ่ง

รายได ้การใหส้ว่นลดค่าเครื่องทีล่ดลง รวมทัง้มีค่าใชจ้่ายใน

การขายและบริหารที่ลดลงอันเป็นผลจากการประยุกต์ใช ้

เทคโนโลยีดิจิทัลและปรับรูปแบบธุรกจิใหค้ล่องตัวมากขึ้น 

อย่างไรก็ด ีก าไรสุทธอิยู่ที ่601 ลา้นบาท ลดลง 8.8% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนเนื่องจากมคีา่เสือ่มราคาและคา่ตัด

จ าหน่ายที่สูงขึน้อันเป็นผลจากการลงทุนในโครงข่าย ทัง้นี ้

บรษัิทใหค้วามส าคัญในการสรา้งกระแสเงนิสดจากการด าเนิน

เพือ่รักษาสถานะทางการเงนิใหม้คีวามคลอ่งตัวเพื่อใหม้คีวาม

พรอ้มในชว่งสิน้สดุสญัญาสมัปทานและการประมูลคลืน่ความถี่

ในปี 2561 โดยบรษัิทมอีัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA อยู่ที ่

0.8 เท่า ในขณะทีห่นี้สนิทีม่ีภาระดอกเบีย้สุทธลิดลงมาอยู่ที ่

23,989 ลา้นบาทเนือ่งจากบรษัิทมเีงนิสดเพิม่ขึน้       

บรษัิทยังคงแนวโนม้การด าเนนิงานปี 2560 โดยรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยในรอบ 9 เดอืนแรกของปี 

2560 อยู่ในระดับทรงตัวจากปีกอ่น สอดคลอ้งกับประมาณการ

ทัง้ปีซึ่งคาดว่ารายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ

โครงข่ายจะอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน รวมทัง้มี EBITDA ใน

รอบ 9 เดอืนแรกของปีนี้อยู่ที ่22,613 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.9% 

จากปีก่อน ในขณะที่ประมาณการทั ้งปีของบริษัทคาดว่า 

EBITDA จะอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนเป็นอย่างนอ้ย ทั ้งนี ้

บรษัิทใชเ้งนิลงทนุอยู่ทีก่ว่า 12,100 ลา้นบาทในรอบ 9 เดอืน

แรกของปี 2560 เทยีบกบัประมาณการทัง้ปี 2560 ซึง่คาดวา่จะ

อยูใ่นชว่ง 17,000-20,000 ลา้นบาท               

   

 

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 3 ปี 2560  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 3/2560 บรกิารระบบรายเดอืนยังคงเตบิโตอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลใหร้ายไดจ้ากบริการระบบรายเดือนสูงกว่า

รายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงนิ โดยฐานลูกคา้ระบบรายเดอืน

เพิม่ขึน้มาอยู่ที ่5.5 ลา้นเลขหมายโดยมปัีจจัยจากการเปลีย่น

การใชง้านจากระบบเตมิเงนิมาเป็นระบบรายเดอืนของลูกคา้ 

ในขณะทีส่ัดส่วนลูกคา้ระบบรายเดอืนเพิ่มขึน้เป็น 24% ของ

ฐานลูกคา้รวม จากเดมิอยู่ทีร่ะดับ 19% เมือ่ไตรมาส 3/2559 

และ 23% เมื่อไตรมาส 2/2560 ทัง้นี้ การเตบิโตของฐาน

ลกูคา้ระบบรายเดอืนชว่ยใหร้ายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย (ไม่รวม 

IC) อยู่ที่ 231 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้น 5.9% จากไตรมาส

เดยีวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 0.5% จากไตรมาสทีผ่่านมา 

อย่างไรก็ด ีฐานลูกคา้ระบบเตมิเงนิลดลงมาอยู่ที ่17.6 ลา้น

เลขหมาย อันเป็นผลจากสภาวะการแข่งขันในตลาดและการ

เปลีย่นการใชง้านจากระบบเตมิเงนิมาเป็นระบบรายเดอืนของ

ลกูคา้ ดังนัน้จ านวนฐานลูกคา้รวมจงึอยู่ทีร่ะดับ 23.1 ลา้นเลข

หมายลดลงจากระดบั 23.6 ลา้นเลขหมายเมือ่ไตรมาสกอ่น   

สัดส่วนของลูกคา้ที่ลงทะเบียนใชง้านบนโครงข่ายดีทีเอ็น

เพิม่ขึน้เป็น 97% ของฐานลูกคา้รวม จากเดมิอยู่ทีร่ะดับ 96% 

เมือ่ไตรมาส 2/2560 และทีร่ะดับ 94% เมือ่ไตรมาส 3/2559 

ทัง้นี ้จ านวนผูใ้ชง้านอปุกรณ์ 2G ยังคงลดลงอย่างตอ่เนื่อง อัน

เป็นผลจากการที่บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนผูใ้ชง้านสมาร์ท

โฟนเป็น 72% ของฐานลูกคา้รวม จากเดมิอยู่ที่ระดับ 70% 

เมือ่ไตรมาส 2/2560 และทีร่ะดับ 68% เมือ่ไตรมาส 3/2559  

นอกจากนี้ การใชง้านบรกิาร 4G ยังคงเพิ่มขึน้ดังเห็นไดจ้าก

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 4G ทีเ่พิม่ขึน้เป็น 7.2 ลา้นเลขหมาย (หรือ 

31% ของฐานลกูคา้รวม) ในขณะทีจ่ านวนลกูคา้ทีใ่ชอ้ปุกรณ์ที่

รองรับเทคโนโลยี 4G มีจ านวนเพิ่มขึน้เป็น 10.9 ลา้นเลข

หมาย (หรอื 47% ของฐานลกูคา้รวม)                 

     

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 3/2560 

   

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 3/2559 ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 3/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 456 350 325 -7.1% -29% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 1,074 514 413 -20% -62% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 4,362 5,038 5,196 3.1% 19% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 18,928 17,703 17,162 -3.1% -9.3% 

รวม 24,820 23,605 23,097 -2.2% -6.9% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 3/2559 ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 3/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 195 168 134 -20% -32% 

ระบบเตมิเงนิ -328 -873 -642 26% -96% 

รวม -132 -705 -508 28% -285% 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 3/2559 ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 3/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 285 262 265 1.1% -7.0% 

ระบบเตมิเงนิ 146 125 120 -3.5% -17% 

เฉลีย่สองระบบ 171 153 152 -0.7% -11% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 201 185 187 1.6% -6.6% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 114 97 93 -3.6% -18% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 130 115 114 -0.8% -12% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 3/2559 ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 3/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 556 567 564 -0.5% 1.5% 

ระบบเตมิเงนิ 162 158 153 -2.8% -5.4% 

เฉลีย่สองระบบ 234 242 244 0.5% 4.3% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 524 541 538 -0.6% 2.7% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 151 149 145 -2.7% -3.8% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 218 230 231 0.5% 5.9% 

รำยได ้

ในไตรมาส 3/2560 บรษัิทมรีายไดร้วมอยู่ที ่18,809 ลา้นบาท 
ลดลง 3.7% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 3.3% 

จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพทท์ีล่ดลง ทัง้นี้ รายได ้

จากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายอยู่ที่ 15,957 

ลา้นบาท ลดลง 1.5% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และ
ลดลง 2.7% จากไตรมาสก่อน โดยเป็นผลจากการการลดลง

ของรายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงนิในขณะทีร่ายไดจ้ากบรกิาร
ระบบรายเดอืนเพิม่สงูขึน้ ทัง้นี้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวม

คา่เชือ่มต่อโครงข่ายในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีนี้อยู่ที ่48,588 
ลา้นบาท อยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปี

กอ่น และยังคงสอดคลอ้งกับประมาณการทัง้ปีทีค่าดไว ้             
 

รายไดจ้ากบรกิารเสยีง อยูท่ี ่3,520 ลา้นบาท ลดลง 36% จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 7.6% จากไตรมาสกอ่น 

โดยเป็นผลจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต

ทดแทนบรกิารเสยีง ซึง่รวมถงึการโทรผา่นอนิเทอรเ์น็ต             
 

รายไดจ้ากบรกิารขอ้มูล อยู่ที ่11,147 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 0.9% จากไตร

มาสกอ่น โดยการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้อย่างแข็งแกร่งอัน
เป็นผลจากความนิยมใชง้านคอนเทนต์แบบสตรีมมิ่งและ

แพ็คเกจ “Go โน ลมิติ” ทัง้นี้ สดัสว่นรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
ขอ้มูลต่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย

เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 69.9% จากเดมิอยู่ที่ 67.4% เมื่อไตรมาส 

2/2560 และอยูท่ี ่57.7% เมือ่ไตรมาส 3/2559      
 

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมัต ิอยูท่ี ่209 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 

13% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 

3/2559 บริษัทมีรายการพิเศษในส่วนของรายไดจ้ากกลุ่ม
ลูกคา้ต่างประเทศทีเ่ขา้มาใชโ้ครงข่ายของบริษัทในประเทศ

ไทย อย่างไรก็ดี รายไดจ้ากบริการขา้มแดนอัตโนมัตลิดลง 
32% จากไตรมาสกอ่นอนัเป็นผลจากปัจจัยเชงิฤดกูาล    

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ อยู่ที ่1,081 ลา้นบาท ลดลง 11% 
จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 13% จากไตรมาส

กอ่น โดยสว่นหนึง่เกดิจากการลดลงของรายไดจ้ากบรกิารโทร
ทางไกลระหวา่งประเทศ  
         

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย อยู่ที ่

1,833 ลา้นบาท ลดลง 6.0% จากไตรมาสเดียวกันของ 
ปีกอ่นเนือ่งจากการควบคมุการใหส้ว่นลดคา่เครือ่งและการปรับ

รายการทางบัญชีซึง่เริ่มใชเ้มื่อไตรมาส 1/2560 ในขณะที ่
รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายลดลง

จากไตรมาสก่อนเนื่องจากปัจจัยเชงิฤดูกาลและการจ ากัดการ 

ใหส้ว่นลดคา่เครือ่ง                 

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 

ตน้ทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (IC) อยู่ที ่

10,974 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.4% จากไตรมาสเดยีวกันของปี

ก่อน อันเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของค่าเสือ่มราคาและค่าตัด

จ าหน่ายและค่าใชจ้่ายดา้นโครงข่าย ในขณะที่ตน้ทุนการ

ด าเนินงานไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายอยู่ในระดับทรงตัวจาก

ไตรมาสก่อนเนื่องจากค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายและ

ค่า ใช จ้่ า ยด า้นโคร งข่ายที่ เพิ่ ม ขึ้น นั้น  ถู กชด เชยด ว้ย

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายอืน่ทีล่ดลง  

คา่ธรรมเนียมและสว่นแบง่รายได ้อยู่ที ่2,165 ลา้นบาท ลดลง 

14% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.1% 

จากไตรมาสก่อนเนื่องจากปรมิาณการใชง้านทีเ่พิ่มสูงขึน้บน 

โครงข่าย 2.1GHz ซึ่งอยู่ภายใตร้ะบบใบอนุญาต รวมทัง้ม ี

อัตราค่าธรรมเนียมยูเอสโอ (USO) ที่ลดลง ทั ้งนี้ สัดส่วน 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดต้่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาสนี้อยู่ที่ 13.6% 

จากเดิมอยู่ที่ 15.6% เมื่อไตรมาส 3/2559 และ 13.3% 

เมือ่ไตรมาส 2/2560     



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 3/2560 

   

งบกระแสเงนิสด (ลำ้นบำท) 
9 เดอืนแรก
ของปี 2559 

9 เดอืนแรก
ของปี 2560 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 25,367 23,485 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (3,555) (2,236) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 21,812 21,249 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (11,057) (14,516) 

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

    จ่ายเงนิปันผล (2,226) - 

    รายการอืน่ - (0) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (1,226) (0) 

เงนิสดและเทยีบเทำ่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  9,529 6,733 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ตน้งวด 10,121 18,293 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ส ิน้งวด 19,649 25,026 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส    
4/2559 

ไตรมำส    
3/2560 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 18,293 25,026 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 13,618 11,705 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 83,467 76,341 

รวมสนิทรพัย ์ 115,379 113,072 

หนีส้นิหมุนเวยีน 38,232 36,377 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 50,002 47,980 

รวมหนีส้นิ 88,234 84,357 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 27,145 28,714 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 115,379 113,072 

คา่ใชจ้่ายดา้นโครงข่าย อยู่ที ่1,697 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.0% 

จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 5.5% จากไตรมาส

กอ่น อนัเป็นผลจากการเพิม่ความจุของบรกิาร 4G และการเพิม่

ความหนาแน่นของโครงขา่ย 2.1GHz        

ค่าใชจ้่ายอืน่ อยู่ที ่624 ลา้นบาท ลดลง 19% จากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 26% จากไตรมาสกอ่น โดยสว่น

ใหญเ่กดิจากการลดลงของคา่คอมมชิชัน่และตน้ทนุของบรกิาร

ขา้มแดนอตัโนมัตแิละบรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศ             

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายของตน้ทนุการใหบ้รกิาร อยู่ที ่

6,489 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

และเพิม่ขึน้ 2.7% จากไตรมาสกอ่น อันเป็นผลจากการลงทุน

ในโครงขา่ย             

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร อยู่ที ่3,666 ลา้นบาท ลดลง 

11% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากการ 

ลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร และคา่ใชจ้่ายในการขายและ 

การตลาด ในขณะที่ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 

2.4% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีค่าใชจ้่ายการตลาด 

ทีเ่พิม่ขึน้            

ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด อยู่ที่ 1,189 ลา้นบาท 

ลดลง 29% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน โดยบริษัทเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการใชจ้่ายดา้นการขายและการตลาดโดยได ้

จัดล าดับความส าคัญการท ากิจกรรมต่างๆ และเพิ่มการ

ใหบ้ริการผ่านช่องทางดจิทิัล ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายในการขายและ

การตลาดทีล่ดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนนัน้ สว่นหนึ่ง

เกดิจากการปรับรายการทางบัญชทีีเ่ริม่ใชเ้มือ่ไตรมาส 1/2560 

ทีผ่่านมาดว้ย ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดเพิม่ขึน้ 

16% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากบรษัิทเพิม่ค่าใชจ้่ายดา้นสือ่

มากขึ้นส าหรับแคมเปญภาพลักษณ์โครงข่ายและการเปิด

บรกิาร “Line Mobile”         

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร อยู่ที ่1,855 ลา้นบาท ลดลง 6.6% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 4.1% จากไตรมาส

ก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลจากมาตรการเพิ่มประสทิธภิาพและ

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์ร               

ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญ อยู่ที่ 392 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

91% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากมีฐานลูกคา้

ระบบรายเดอืนทีเ่พิ่มขึน้ ในขณะทีค่่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้

สญูลดลง 0.9% จากไตรมาสกอ่นเนื่องจากบรษัิทเพิม่คณุภาพ

ของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร             

EBITDA และก ำไรสุทธ ิ

EBITDA (ก่อนรายการอื่น) อยู่ที่ 7,744 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 

7.2% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นอันเป็นผลจากการลดลง

ของค่าธรรมเนียมและสว่นแบง่รายได ้การใหส้ว่นลดค่าเครื่อง

และค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร อย่างไรก็ดี EBITDA 

ลดลง 2.9% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายไดท้ีล่ดลงและ

ค่าใชจ้่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี้ EBITDA margin ใน

ไตรมาสนี้อยู่ทีร่ะดับ 41.2% จากเดมิอยู่ที ่37.0% ในไตรมาส 

3/2559 และ 41.0% ในไตรมาส 2/2560 ทัง้นี้ ในรอบเกา้

เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมี EBITDA อยู่ที่ 22,613 ลา้นบาท

เพิม่ขึน้ 6.9% จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น            

ก าไรสุทธิ อยู่ที่ 601 ลา้นบาท ลดลง 8.8% จากไตรมาส

เดยีวกันของปีก่อน และลดลง 19% จากไตรมาสกอ่น อันเป็น

ผลจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้บรษัิทมี

รายรับพเิศษจ านวน 134 ลา้นบาทในไตรมาสนี้อันเป็นผลจาก

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิท เพยส์บาย จ ากดั              

งบดลุและขอ้มูลส ำคญัทำงกำรเงนิ    

ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมอยู่ที ่113,072 

ลา้นบาท ลดลง 2.0% จากระดับเมื่อสิน้ปี 2559 เนื่องจาก

สนิทรัพย์ภายใตส้ัญญาสัมปทานยังคงลดลงในขณะทีเ่งนิสด

และสนิทรัพยภ์ายนอกสัมปทานเพิม่สงูขึน้ สถานะทางการเงนิ

ของบริษัทยังคงแข็งแกร่งและมคีวามคล่องตัวโดยอัตราส่วน

หนี้สนิสทุธติ่อ EBITDA อยู่ทีร่ะดับ 0.8 เท่า จากเดมิอยู่ที ่0.9 

เท่าเมื่อไตรมาส 2/2560 และอยู่ที่ 1.1 เท่าเมื่อไตรมาส 

3/2559 ในขณะทีห่นี้สนิทีม่ีภาระดอกเบี้ยสุทธอิยู่ที่ 23,989 

ลา้นบาท ลดลงทัง้จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและจากไตร

มาสกอ่น อนัเป็นผลจากระดบัเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้           

ในไตรมาส 3/2560 บริษัทใชเ้งินลงทุน 3,539 ลา้นบาท 

ในขณะทีส่รา้งกระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน (ค านวณ

จาก EBITDA หักดว้ยเงินลงทุน) อยู่ที่ 4,205 ลา้นบาทซึ่ง

เพิ่มขึน้ 125% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 

9.0% จากไตรมาสก่อน ทัง้นี้ ในในรอบเกา้เดอืนแรกของปีนี ้

บรษัิทสรา้งกระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงานอยู่ที ่10,477 

ลา้นบาทเพิ่มขึ้น  54% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

ในขณะที่ใชเ้งินลงทุน 12,136 ลา้นบาท ลดลง 15% จาก

ชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น       



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 3/2560 

   

งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) ไตรมำส 3/2559 ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 3/2560 %QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง 5,463 3,810 3,520 -7.6% -36% 

บรกิารขอ้มลู 9,340 11,052 11,147 0.9% 19% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 184 308 209 -32% 13% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 1,208 1,237 1,081 -13% -11% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 16,196 16,407 15,957 -2.7% -1.5% 

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,124 820 807 -1.6% -28% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 17,320 17,226 16,764 -2.7% -3.2% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 1,949 2,055 1,833 -11% -6.0% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 268 162 213 32% -21% 

รวมรำยได ้ 19,537 19,443 18,809 -3.3% -3.7% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,671) (11,754) (11,760) 0.0% 0.8% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (2,527) (2,188) (2,165) -1.1% -14% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย  (1,556) (1,609) (1,697) 5.5% 9.0% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (1,055) (799) (785) -1.7% -26% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (774) (839) (624) -26% -19% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (5,759) (6,319) (6,489) 2.7% 13% 

ตน้ทนุการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (2,579) (2,797) (2,455) -12% -4.8% 

รวมตน้ทุน (14,249) (14,551) (14,215) -2.3% -0.2% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 5,288 4,892 4,595 -6.1% -13% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (4,114) (3,581) (3,666) 2.4% -11% 

การขายและการตลาด (1,680) (1,028) (1,189) 16% -29% 

การบรหิาร (1,986) (1,934) (1,855) -4.1% -6.6% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (206) (396) (392) -0.9% 91% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (242) (223) (230) 3.2% -5.0% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 7 4 (4) -210% -163% 

ดอกเบีย้รับ 45 54 57 4.3% 27% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 16 6 167 2751% 962% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ 1,241 1,375 1,148 -17% -7.6% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (383) (417) (401) -3.8% 4.7% 

ภาษีเงนิได ้ (199) (215) (146) -32% -27% 

ก ำไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 659 743 601 -19% -8.8% 

 
EBITDA (ลำ้นบำท) ไตรมำส 3/2559 ไตรมำส 2/2560 ไตรมำส 3/2560 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 659 743 601 -19% -8.8% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 383 417 401 -3.8% 4.7% 

     ภาษีเงนิได ้ 199 215 146 -32% -27% 

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 6,000 6,541 6,719 2.7% 12% 

     รายการอืน่ (16) 60 (123) -305% -674% 

EBITDA 7,226 7,976 7,744 -2.9% 7.2% 

EBITDA margin 37.0% 41.0% 41.2%   

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 44.7% 50.1% 49.3%   

ก ำหนดกำรคนืหนีเ้งนิกูร้ะยะยำว (ลำ้นบำท)  

ณ สิน้ไตรมำส 3/2560 
เงนิกูย้มื หุน้กู ้

    ปี 2560 0 0 

    ปี 2561 0 2,000 

    ปี 2562 7,875 1,500 

    ปี 2563 7,875 4,000 

    ปี 2564 เป็นตน้ไป 1,750 24,000 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
ไตรมำส 
3/2559 

ไตรมำส 
3/2560 

ไตรมำส 
2/2560 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 11% 6% 6% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 3% 1% 1% 

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

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 1.1x 0.8x 0.9x 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (%) 27% 19% 21% 

EBITDA ในทีน่ี้เป็น EBITDA กอ่นรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดใูนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 3/2560 

   

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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การแข่งขันในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโนม้แข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยผู ้

ใหบ้รกิารยังคงใชโ้ปรโมชัน่เกีย่วกบัเครือ่งโทรศัพทใ์นการสรา้งฐานลกูคา้ระดับบน รวมทัง้

ยังคงมกีารใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาดบรกิารระบบเตมิเงนิอยูบ่า้งแตใ่นระดับทีล่ดลง ทัง้นี ้

บริการอนิเทอร์เน็ตยังคงเป็นปัจจัยหลักในการสรา้งความเติบโตอันเป็นผลจากความ

ตอ้งการใชง้านทีสู่งขึน้เนื่องจากการใชง้านบริการสตรีมมิง่ทีเ่พิ่มขึน้รวมทัง้ลูกคา้ไดรั้บ

ประสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีด่ขี ึน้จากโครงขา่ยเทคโนโลย ี4G         

บริษัทจะพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนดแ์ละโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทิัลเพื่อสรา้งประสบการณ์ดจิทิัลใหก้ับผูบ้ริโภคและเพิม่ประสทิธภิาพการ

ด าเนินงานไปพรอ้มกัน นอกจากนี้ บริษัทยังคงท าการเพิม่ความหนาแน่นของโครงข่าย 

2.1GHz โดยมุ่งสรา้งความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคดว้ยโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพั่ฒนาดยีิง่ขึน้ 

พรอ้มน าเสนอบริการดจิทิัลและการบรกิารทีคุ่ม้ค่าใหก้ับลูกคา้เพื่อใหบ้ริษัทเป็นแบรนด์

ดจิทิลัอนัดบัหนึง่ในประเทศไทยภายในปี 2563         

บริษัทยังคงมุมมองแนวโนม้ผลประกอบการของปี 2560 โดยคาดว่ารายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยจะอยูใ่นระดบัเดยีวกับในปีกอ่น ในขณะทีบ่รษัิทยังคง

แผนการลงทนุของปี 2560 ดว้ยวงเงนิประมาณ 17,000-20,000 ลา้นบาท รวมทัง้ บรษัิท

ยังคงแนวโนม้ของ EBITDA ในปีนี้ซึง่คาดว่าจะอยู่ทีร่ะดับเดยีวกับปี 2559 เป็นอย่างนอ้ย 

ทัง้นี้ บริษัทใหค้วามส าคัญกับการสรา้งกระแสเงินสดจากการด าเนินงานรวมทัง้รักษา

สถานะทางการเงนิใหม้คีวามคลอ่งตวัในชว่งกอ่นสิน้สดุสญัญาสมัปทาน       

แนวโนม้ส ำหรบัปี 2560 ไมเ่ปลีย่นแปลงโดย  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย: อยูใ่นระดบัเดยีวกบัปีกอ่น    

 EBITDA: อยูใ่นระดบัเดยีวกบัปีกอ่นเป็นอย่างนอ้ย  

 เงนิลงทนุ: 17,000-20,000 ลา้นบาท  

      

บรษัิทคงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 50 

ของก าไรสทุธขิองบรษัิท ขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงนิและแผนการประกอบธุรกจิของบรษัิท

ในอนาคต โดยบรษัิทมเีป้าหมายจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลทกุครึง่ปี    

    


