
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 3/2558 

   

บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 3/2558 ดแีทคประสบความส าเร็จในการขยายโครงขา่ย 

3G ใหม้คีวามครอบคลมุมากขึน้เป็น 93% ของประชากร ถอืเป็นพืน้ที่

การใหบ้รกิารกวา้งทีส่ดุเทา่ทีด่แีทคเคยมมีา สอดคลอ้งกับแผนการ

ขยายโครงข่าย 3G ของเราใหค้รอบคลมุ 95% ของประชากรภายใน

สิน้ปีนี ้ โครงขา่ย 3G ดังกลา่วสามารถท างานร่วมกับโครงขา่ย 4G 

ของเราทีม่อียูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและ 40 เมอืงใหญท่ั่วประเทศ

ไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี เป็นผลใหล้กูคา้ของเรามปีระสบการณ์ใชง้าน

อนิเทอรเ์น็ตทีด่มีากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ ดแีทคไดด้ าเนนิกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ

ภาพลักษณ์และความเชือ่มั่นในคณุภาพของโครงขา่ยใหส้อดคลอ้ง

กับคณุภาพของโครงขา่ยทีพ่ัฒนาดขีึน้แลว้ รวมทัง้เสรมิสรา้ง

ภาพลักษณ์ของดแีทคในการเป็นผูน้ าการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต

เคลือ่นทีช่ัน้น า นอกจากนี ้ การประยกุตใ์ชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิ

โดยแบง่เป็นพืน้ทีม่คีวามคบืหนา้เป็นไปตามแผน ซึง่ชว่ยใหเ้รามี

ขอ้มลูเชงิลกึในแตล่ะพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ ท าใหเ้ราตอบสนองความ

ตอ้งการของทัง้ลกูคา้และพันธมติรทางธุรกจิในแตล่ะพืน้ทีไ่ดด้ยีิง่ขึน้  

จากความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคทียั่งออ่นตัวและเหตกุารณ์ความไมส่งบ

ในกรงุเทพมหานครเมือ่วันที ่17 สงิหาคม 2558 สง่ผลตอ่รายไดจ้าก

การใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยซึง่ในไตรมาสนีอ้ยูท่ ีร่ะดับ 

16,396 ลา้นบาท ลดลง 1.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่น แตอ่ยูใ่นระดับทรงตัวเมือ่เทยีบไตรมาสกอ่นอันเป็นผลจากการ

เตบิโตของรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูและบรกิารโทรศัพทร์ะหวา่ง

ประเทศ รวมทัง้มรีายการพเิศษโดยรับรูร้ายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิ

เงนิจ านวน 52 ลา้นบาท นอกจากนี ้ ในไตรมาส 3/2558 เราไดล้ด

กจิกรรมการใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาดลกูคา้ระบบเตมิเงนิซึง่ชว่ย

ใหผ้ลขาดทนุจากการขายเครือ่งลดลงเหลอื 363 ลา้นบาทจากเดมิที่

ขาดทนุ 754 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 2/2558 ทีผ่า่นมา  

 

EBITDA ในไตรมาส 3/2558 อยูท่ี ่ 7,095 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 6.1% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่นและม ีEBITDA margin อยูท่ี ่ 35.8% การ

เพิม่ขึน้ดังกลา่วเกดิจากการลดกจิกรรมการใหส้ว่นลดคา่เครือ่งใน

ตลาดลกูคา้ระบบเตมิเงนิรวมทัง้มกีารกลับรายการคา่ใชจ้่ายดา้น

โครงขา่ยจ านวน 328 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้ อยา่งไรก็ด ี EBITDA 

ลดลง 9.1% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นเนือ่งจากมี

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

เพิม่ขึน้ แตม่คี่าธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดแ้ละผลขาดทนุจากการ

ขายเครือ่งทีล่ดลง โดยคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ียั่งคง

ลดลงดังกลา่วมาจากสัดสว่นจ านวนผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี

4G/3G เพิม่มากขึน้ ทัง้นี ้ ก าไรสทุธลิดลงมาอยูท่ี ่ 1,228 ลา้นบาท

โดยไดรั้บผลกระทบจากคา่เสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ซ ึง่

สอดคลอ้งตามเงนิลงทนุในโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้และการขาดทนุอัตรา

แลกเปลีย่นจ านวน 356 ลา้นบาท  

ดแีทคยังคงแนวโนม้ผลประกอบการในปี 2558 โดยเราคาดว่าผล

ประกอบการในไตรมาส 4/2558 จะมแีนวโนม้ดขีึน้ทัง้จากปัจจัยเชงิ

ฤดกูาลและการเปิดขายไอโฟนรุน่ใหมซ่ ึง่จะชว่ยลดผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิทีอ่อ่นตัวและชว่ยใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วม

คา่เชือ่มโยงโครงขา่ยเป็นไปตามแนวโนม้ซึง่คาดไวท้ีร่ะดับต ่ากว่าใน

ปี 2557 เล็กนอ้ย ในขณะทีอ่ัตราก าไรจากการขายเครือ่งทีม่แีนวโนม้

ดขีึน้และการเพิม่ประสทิธใินดา้นตา่งๆ จะชว่ยให ้ EBITDA margin 

ทัง้ปีอยูใ่นระดับ 31-33% ตามแนวโนม้ทีค่าดไว ้ ดแีทคยังคงแผน

ลงทนุในปีนีท้ีก่ าหนดเงนิลงทนุไวท้ี ่ 18,000-20,000 ลา้นบาทเพือ่

เป้าหมายในการทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีช่ัน้น าใน

ประเทศไทย ทัง้นีใ้นชว่งเกา้เดอืนแรกของปีนี ้ดแีทคมรีายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารไม่รวมคา่เชือ่มโยงโครงขา่ยลดลง 3.5% เมือ่เทยีบกับชว่ง

เดยีวกันในปีกอ่นและม ีEBITDA margin อยูท่ี ่ 32.7% ในขณะทีใ่ช ้

เงนิลงทนุไปแลว้กวา่ 16,331 ลา้นบาท  

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 3 ปี 2558 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 3/2558 ดแีทคมจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวมอยูท่ี ่24.9 ลา้น

เลขหมาย ลดลง 2.1 ลา้นเลขหมายจากไตรมาสกอ่นโดยเกดิจากฐาน

ผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิทีล่ดลงในขณะทีฐ่านผูใ้ชบ้รกิารระบบราย

เดอืนทรงตัวอยูท่ีร่ะดับ 4.1 ลา้นเลขหมาย ทัง้นี ้ฐานผูใ้ชบ้รกิารระบบ

เตมิเงนิทีล่ดลงจากไตรมาสกอ่นนัน้ เป็นผลจากการสิน้สดุระยะเวลา

บังคับลงทะเบยีนซมิในระบบเตมิเงนิและเหตกุารณ์ความไมส่งบ

ดังกลา่วขา้งตน้ ทัง้นี ้ ฐานผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนมสีัดสว่นเพิม่ขึน้

เป็น 17% จากเดมิอยูท่ีร่ะดับ 13% เมือ่ไตรมาส 3/2557  และฐาน

ลกูคา้บนโครงขา่ย 2.1GHz ภายใตร้ะบบใบอนุญาตอยูท่ี ่ 21.9 ลา้น

เลขหมายหรอืคดิเป็น 88% ของจ านวนลกูคา้ทัง้หมด เทยีบกับเมือ่

ไตรมาส 2/2558 ซึง่อยูท่ี ่87%  

สัดสว่นผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของเราเพิม่ขึน้มาอยูท่ีร่ะดับ 58% ของ

ฐานลกูคา้ทัง้หมดซึง่สอดคลอ้งตามเป้าหมายที ่ 60% ภายสิน้ในปีนี ้

ในขณะทีส่ัดสว่นผูใ้ชง้านสมารท์ดไีวซเ์พิม่ขึน้มาอยูท่ีร่ะดับ 61% จาก

การขายเครือ่งสมารท์โฟนพรอ้มแพ็คเกจ ทัง้นีบ้รกิาร 4G ของเรา

ไดรั้บความนยิมอยา่งตอ่เนือ่งจากการมโีปรโมชัน่ทีห่ลากหลายรวมทัง้

มรีาคาทีเ่ขา้ถงึง่าย โดยเรามกีจิกรรมการตลาดเพือ่กระตุน้การใชง้าน 

4G เชน่ “มหกรรมสมารท์โฟน 4G” ทีน่ าเสนอโปรโมชัน่ขายสมารท์

โฟน 4G พรอ้มแพ็คเกจ และซมิ “แฮปป้ี 4G” ทีน่ าเสนอบรกิาร 4G 

ในกลุม่ลกูคา้ระบบเตมิเงนิ ซึง่กจิกรรมเหลา่นีช้ว่ยใหฐ้านลกูคา้

ผูใ้ชบ้รกิาร 4G ของเราเพิม่ขึน้เป็น 1.6 ลา้นเลขหมาย เพิม่ขึน้จาก

ระดับ 1.3 ลา้นเลขหมายเมือ่ไตรมาส 2/2558 ในขณะทีส่ัดสว่นผูใ้ช ้

อปุกรณ์ทีร่องรับ 4G เพิม่ขึน้มาอยู่ที ่13%  

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) อยูท่ี ่ 204 บาท เพิม่ขึน้ 

3.7% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 3.3% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่นอันเป็นผลจากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิ

เงนิทีล่ดลง ในขณะที ่จ ำนวนนำทเีฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) 

อยูท่ี ่ 165 นาท ี ทรงตัวจากไตรมาสกอ่นจากการลดลงของจ านวน

ผูใ้ชบ้รกิาร แตล่ดลง 12% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น

เนือ่งจากการเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต

แทนบรกิารเสยีง       
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รำยได ้
ในไตรมาส 3/2558 ดแีทคมรีำยไดร้วมอยูท่ี ่19,695 ลา้นบาทลดลง 

5.6% เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 10% เทยีบกับ

ไตรมาสกอ่นโดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารเสยีงและรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลข

หมาย รวมทัง้มกีารปรับลดอัตราคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยมาอยูท่ี ่ 0.34 

บาทตอ่นาทจีากเดมิอยูท่ี ่ 0.45 บาทตอ่นาทโีดยมผีลตัง้แตวั่นที ่ 1 

กรกฎาคม 2558 ทัง้นี ้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มต่อ

โครงขา่ยอยูท่ี ่ 16,396 ลา้นบาทลดลง 0.2% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

กอ่นและลดลง 1.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น

เนือ่งจากการเตบิโตของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มลูไมส่ามารถ

ชดเชยการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีง ในไตรมาสนีม้กีาร

บันทกึรายการพเิศษโดยรับรูร้ายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงนิจ านวน 52 

ลา้นบาทซึง่หากไมร่วมการรับรูร้ายไดดั้งกลา่วแลว้ รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงข่ายจะลดลง 1.8% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 0.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสที่

ผา่นมา ในขณะทีร่ายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลข

หมายลดลงในไตรมาสนีเ้นือ่งจากมยีอดขายเครือ่งไอโฟนลดลงและ

การลดกจิกรรมใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาดลกูคา้ระบบเตมิเงนิ    

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสยีง อยูท่ี ่ 7,086 ลา้นบาทลดลง 16% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 3.3% เมือ่เทยีบ

กับไตรมาสกอ่น เนือ่งจากผูบ้รโิภคเปลีย่นไปใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต

แทนการใชง้านบรกิารเสยีงเมือ่ใชส้มารท์โฟน      
รำยไดจ้ำกบรกิำรขอ้มลู อยูท่ี ่ 7,784 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 2.3% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสกอ่นจากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีซ่ ึง่รายไดจ้ากบรกิารใน

สว่นนีเ้ตบิโต 20% เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและเตบิโต 

5.1% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น โดยเกดิจากปรมิาณการใชง้านที่

เพิม่ขึน้ ในขณะทีร่ายไดจ้ากบรกิารสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) และบรกิาร

เสรมิอืน่ๆ ลดลง โดยปัจจุบัน รายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นที่

คดิเป็น 89% ของรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู ในไตรมาส 3/2558 

ดแีทคท าการปรับแพ็คเกจการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตใหม้ทีัง้รปูแบบใช ้

งานตามปรมิาณและใชง้านอยา่งต่อเนือ่งเพือ่ชว่ยเพิม่ฐานลกูคา้มาก

ขึน้ รวมทัง้มกีารน าเสนอบรกิาร 4G และอปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี

4G อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหล้กูคา้มปีระสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีด่ี

ขึน้บนโครงขา่ย 4G รวมทัง้ชว่ยใหป้ระสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต

บนโครงขา่ย 3G ดขีึน้อกีดว้ย ทัง้นีใ้นไตรมาส 3/2558 สัดสว่นรายได ้

จากการใหบ้รกิารขอ้มลูเพิม่ขึน้มาทีร่ะดับ 47.5% ของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงข่าย จากเดมิทีร่ะดับ 46.3% ในไตร

มาส 2/2558 และทีร่ะดับ 42.3% ในไตรมาส 3/2557     

รำยไดจ้ำกบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตั ิ (IR) อยูท่ี ่ 273 ลา้นบาท

ลดลง 6.3% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 

19% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น โดยรายไดจ้ากบรกิารขา้มแดน

อัตโนมัตไิดร้ับผลกระทบจากการแขง่ขันในตลาดและเหตกุารณ์ความ

ไมส่งบทีเ่กดิขึน้ในกรงุเทพมหานครในไตรมาสนี ้ ทัง้นีก้ารลดลงของ

รายไดดั้งกลา่วจากไตรมาสกอ่นเกดิจากปัจจัยเชงิฤดกูาลดว้ย    
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอืน่ ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิาร

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ (IDD) และคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารตา่งๆ 

เป็นหลัก อยูท่ี ่ 1,254 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 36% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 8.2% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น

เนือ่งจากการเตบิโตของรายไดจ้ากบรกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ    

รำยไดจ้ำกคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่ 1,201 ลา้นบาท 

ลดลง 28% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 25% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น อันเป็นผลจากการปรับลดอัตราคา่เชือ่มต่อ

โครงขา่ยลงมาอยูท่ี ่ 0.34 บาทต่อนาทจีากอัตราเดมิ 0.45 บาทตอ่

นาทโีดยมผีลตัง้แตวั่นที ่ 1 กรกฎาคม 2558  ทัง้นี้ ดแีทคมรีำยรบั

สทุธคิำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย อยูท่ี ่ 46 ลา้นบาทลดลงจากระดับ 82 

ลา้นบาทในไตรมาส 2/2558 และระดับ 100 ลา้นบาทในไตรมาส 

3/2557     

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 3/57 ไตรมำส 2/58 ไตรมำส 3/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน       358  327              335  2.6% -6.3% 

ระบบเตมิเงนิ 212 186 186 -0.4% -13% 

เฉลีย่สองระบบ 231 206 208 0.9% -10% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 265 236 242 2.6% -8.6% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 176 153 151 -1.2% -14% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 188 165 165 0.1% -12% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 3/57 ไตรมำส 2/58 ไตรมำส 3/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 610 564 538 -4.6% -12% 

ระบบเตมิเงนิ 160 162 165 1.7% 3.0% 

เฉลีย่สองระบบ 218 218 220 1.2% 1.2% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 580 537 515 -4.0% -11% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 141 143 150 4.7% 6.6% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 197 198 204 3.3% 3.7% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 3/57 ไตรมำส 2/58 ไตรมำส 3/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT)        811  625              567  -9% -30% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT)    7,226  2,861           2,430  -15% -66% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz)    2,935  3,463           3,549  2.5% 21% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz)  16,807  19,994         18,306  -8.4% 8.9% 

รวม  27,780  26,943           24,851  -7.8% -11% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 3/57 ไตรมำส 2/58 ไตรมำส 3/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน         88  84                28  -67% -69% 

ระบบเตมิเงนิ -347  -1,567 -2,119  -35% -510% 

รวม -259  -1,484 -2,092  -41% -707% 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 3/2558 

   

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย อยูท่ี ่

1,901 ลา้นบาท ลดลง 23% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

และลดลง 50% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่นอันเป็นผลจากลกูคา้ชะลอ

การซือ้เครือ่งเพือ่รอไอโฟนรุน่ใหมแ่ละการลดกจิกรรมใหส้ว่นลดคา่

เครือ่งในตลาดลกูคา้เตมิเงนิ ทัง้นีผ้ลขาดทนุจากการขายเครือ่งในไตร

มาสนีล้ดลงเหลอื 363 ลา้นบาทจากเดมิทีข่าดทนุ 754 ลา้นบาทเมือ่

ไตรมาส 2/2558 เนือ่งจากจ านวนเครือ่งทีใ่ชใ้นกจิกรรมใหส้ว่นลด

ดังกลา่วลดลง อย่างไรก็ด ี อัตราก าไรจากการขายเครือ่งยังคงอยูใ่น

ระดับตดิลบเนือ่งจากเรายังคงมกีจิกรรมการตลาดในการใหส้ว่นลดคา่

เครือ่งในกลุม่ลกูคา้ระบบรายเดอืนเพือ่ชว่ยเพิม่สัดสว่นผูใ้ชอ้ปุกรณ์

สมารท์โฟนและใหส้ามารถแขง่ขันในตลาดได ้ ทัง้นี ้ เราคาดว่าอัตรา

ก าไรจากการขายเครือ่งจะปรับดขีึน้หลังจากเราลดกจิกรรมการให ้

สว่นลดคา่เครือ่งระบบเตมิเงนิอยา่งตอ่เนือ่ง     

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำนไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่

9,930 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.6% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่นจากการเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายของตน้ทนุ

การใหบ้รกิารซึง่สอดคลอ้งกับการลงทนุในโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้

มตีน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศทีเ่พิม่ขึน้ซ ึง่สอดคลอ้ง

กับการเตบิโตของรายไดจ้ากบรกิารดังกลา่วเชน่กัน อยา่งไรก็ด ีตน้ทุน

การด าเนนิงานไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูใ่นระดับทรงตัว 0.2% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น เกดิจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย

ของตน้ทนุการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้นัน้ถกูชดเชยดว้ยคา่ใชจ้่ายดา้น

โครงขา่ยทีล่ดลง    

คำ่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รำยได ้  ซ ึง่ประกอบดว้ยสว่นแบง่รายได ้

คา่ธรรมเนยีมเลขหมายและคา่ USO เป็นหลัก อยูท่ี ่ 3,061 ลา้นบาท 

ลดลง 15% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 0.9% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น เนือ่งจากมสีัดสว่นทัง้ลกูคา้ทีล่งทะเบยีนบน

โครงขา่ย 2.1GHz และผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี 4G/3G 

เพิม่ขึน้ ทัง้นีอ้ัตราสว่นคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดต้อ่รายไดจ้าก

การใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ี ่ 18.7% เทยีบกับระดับ 

18.8% เมือ่ไตรมาส 2/2558 และจากระดับ 21.6% เมือ่ไตรมาส 

3/2557     

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นโครงขำ่ย อยูท่ี ่ 1,201 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.4% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น สอดคลอ้งกับการขยายโครงข่าย

ทัง้ 3G และ 4G ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยลดลง 17% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสกอ่นเนือ่งจากมกีารกลับรายการคา่ใชจ้่ายดา้น

โครงขา่ยจ านวน 328 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้ ทัง้นี้ จ านวนสถานฐีาน 

3G/4G ของเราเพิม่ขึน้รวมเป็นกวา่ 27,000 สถานโีดยเราไดต้ดิตัง้

อปุกรณ์ 3G-850MHz ในไตรมาสนีเ้พิม่อกีกวา่ 2,700 สถานเีพือ่

เสรมิสรา้งประสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตของลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้และ

เพิม่พืน้ทีใ่ชง้านใหค้รอบคลมุถงึ 93% ของจ านวนประชากร     

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ประกอบดว้ยตน้ทนุการผลติและค่าคอมมชิชัน่ของบัตร

เตมิเงนิ ตน้ทนุ IR และ IDD อยูท่ี ่1,146 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 31% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นอันเป็นผลจากตน้ทนุการใหบ้รกิาร

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายอืน่ลดลง 1.4% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา     

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 

(D&A) อยูท่ี ่ 4,523 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 7.1% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น 

เนือ่งจากเราลงทนุมากขึน้เพือ่สรา้งโครงขา่ยใหด้ยีิง่ขึน้    

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร อยูท่ี ่ 4,178 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

27% เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นโดยเกดิจากคา่ใชจ้่ายใน

การบรหิารทีเ่พิม่ขึน้และไดม้กีารบันทกึกลับคา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้

สญูหลังจากเปลีย่นนโยบายการตัง้ส ารองหนีส้ญูเมือ่ไตรมาส 3/2557  

ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ 9.2% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสกอ่นจากคา่ใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้     

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด อยูท่ี ่1,548 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

1.2% เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ

ชอ่งทางการขายและใหบ้รกิาร รวมทัง้เกดิจากโฆษณาประชาสัมพันธ์

บรกิาร 4G ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดลดลง 4.9% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น โดยสว่นใหญเ่กดิจากคา่ใชจ้่ายกจิกรรม

การตลาดและโฆษณาทีล่ดลง ทัง้นีอ้ัตราคา่ใชจ้่ายในการขายและ

การตลาดตอ่รายไดร้วมอยูท่ี ่7.9% เทยีบกับระดับ 7.4% เมือ่ไตรมาส 

2/2558 และระดับ 7.3% เมือ่ไตรมาส 2/2557 โดยค่าใชจ้่ายในการ

ขายและการตลาดมแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ในไตรมาส 4/2558 จาก

กจิกรรมสง่เสรมิภาพลักษณ์และความเชือ่มั่นในคณุภาพของโครงขา่ย      

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร อยูท่ี ่2,111 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 46% เทยีบ

กับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นโดยสว่นใหญเ่กดิจากการประยกุตใ์ช ้

รปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็นพืน้ทีแ่ละคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับไอท ี

รวมทัง้มกีารเปิดรา้นดแีทคเพิม่ขึน้ ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการบรหิาร

เพิม่ขึน้ 24% เทยีบกับไตรมาสกอ่นเนือ่งจากการบันทกึกลับคา่ใชจ้่าย

โบนัสในไตรมาส 2/2558 จากการเปลีย่นนโยบายการจ่ายโบนัส    

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรต ัง้ส ำรองหนีส้ญู อยูท่ี ่238 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากทัง้

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นเนือ่งจากมกีารบันทกึกลับคา่ใชจ้่ายการตัง้

ส ารองหนีส้ญูหลังจากเปลีย่นนโยบายการตัง้ส ารองหนีส้ญูในไตรมาส 

3/2557 ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญูเพิม่ขึน้จากไตรมาสที่

ผา่นมาตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากบรกิารประเภทรายเดอืน      

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ
EBITDA อยูท่ี ่7,095 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.1% จากไตรมาสกอ่น โดย

เป็นผลจากการลดกจิกรรมใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาดลกูคา้เตมิเงนิ

และคา่ใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยทีล่ดลง ในขณะทีเ่มือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น EBITDA ลดลง 9.1% เนือ่งจากมรีายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารลดลงและคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานตา่งๆเพิม่ขึน้แมม้ี

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดล้ดลงก็ตาม EBITDA  Margin ใน

ไตรมาสนีอ้ยูท่ี ่35.8% เพิม่ขึน้จากระดับ 30.5% ในไตรมาส 2/2558 

โดยสว่นใหญเ่กดิจากการลดกจิกรรมใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาด

ลกูคา้ระบบเตมิเงนิ อย่างไรก็ด ี  EBITDA margin ในไตรมาสนีล้ดลง

จากระดับ 37.3% เมือ่ไตรมาส 3/2557 เนือ่งจากมคีา่ใชจ้่ายในการ

ขายและบรหิารเพิม่ขึน้ ทัง้นี้หากไมพ่จิารณาผลของการจ าหน่าย

เครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย EBITDA Margin จะอยูท่ี ่ 41.6% 

เทยีบกับระดับ 41.0% ในไตรมาส 2/2558 และระดับ 44.9% ในไตร

มาส 3/2557    

ก ำไรสทุธ ิ อยูท่ี ่ 1,228 ลา้นบาท ลดลง 52% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นโดยเกดิจาก EBITDA ทีล่ดลงและมคีา่เสือ่มราคา

และคา่ตัดจ าหน่ายและคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้สงูขึน้ รวมทัง้ขาดทนุอัตรา

แลกเปลีย่นในไตรมาสนี ้และแม ้EBITDA จะเพิม่ขึน้จากไตรมาสกอ่น

แตค่า่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้การขาดทนุอัตรา

แลกเปลีย่นทีส่งูขึน้สง่ผลใหก้ าไรสทุธลิดลง 11% จากไตรมาสกอ่น    

งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ 

สนิทรพัยร์วม อยูท่ี ่ 119,545 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระดับ 106,426 

ลา้นบาทเมือ่สิน้ปีทีแ่ลว้ จากเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากมกีารออกหุน้กู ้

มลูคา่ 15,000 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2558 โดยดทีเีอ็นซึง่เป็นบรษัิท

ลกูของดแีทคเพือ่ใชส้ าหรับการลงทนุในอนาคต โดยเงนิสดและ

รำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่มาอยูท่ี ่ 21,464 ลา้นบาท ในขณะที่

หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ เพิม่อยู่ที ่ 48,000 ลา้นบาท โดยอัตราสว่น

หนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA อยูท่ี ่0.9x ทรงตัวจากสิน้ปีทีแ่ลว้   

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ดว้ยเงนิลงทนุ) ในรอบ 9 เดอืนแรกของปีนีอ้ยูท่ ี ่ 4,811 ลา้นบาท 

ลดลงจาก 14,414 ลา้นบาทในรอบเดยีวกันของปีกอ่น โดยสาเหคุ

หลักมาจากเราเพิม่เงนิลงทนุมากขึน้ในปีนี ้โดยเราใชเ้งนิลงทนุในรอบ 

9 เดอืนแรกของปีนีไ้ปแลว้ 16,331 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จาก 9,631 ลา้น

บาทในรอบเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่เป็นไปตามแผนการลงทนุในปีนีท้ี่

เราคาดว่าจะลงทนุทัง้ปีที ่18,000-20,000 ลา้นบาท    
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส  
3/57 

ไตรมำส  
2/58 

ไตรมำส  
3/58 

%QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง             8,390  7,328              7,086  -3.3% -16% 

บรกิารขอ้มลู             7,045  7,607               7,784  2.3% 10% 

บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ                 291  335                  273  -19% -6.3% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่                920  1,159               1,254  8.2% 36% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC              16,647  16,429      16,396  -0.2% -1.5% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC)              1,672  1,598        1,201  -25% -28% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร            18,319  18,027    17,598  -2.4% -3.9% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย             2,484  3,804               1,901  -50% -23% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่                   61  93                  196  110% 220% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร           20,864  21,924         19,695  -10% -5.6% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร            (11,159) (11,426)        (11,086) -3.0% -0.7% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้            (3,600) (3,088)        (3,061) -0.9% -15% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นเครอืขา่ย             (1,196) (1,440)        (1,201) -17% 0.4% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC)             (1,572) (1,515)      (1,156) -24% -26% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่               (872) (1,162)      (1,146) -1.4% 31% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A)             (3,920) (4,221)     (4,523) 7.1% 15% 

ตน้ทนุการขายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย            (2,944) (4,558)     (2,265) -50% -23% 

รวมตน้ทนุ           (14,104) (15,984)    (13,350) -16% -5.3% 

ก ำไรข ัน้ตน้             6,760  5,940               6,345  6.8% -6.1% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร             (3,291) (3,825)        (4,178) 9.2% 27% 

การขายและการตลาด            (1,529) (1,627)       (1,548) -4.9% 1.2% 

การบรหิารทัว่ไป            (1,448) (1,699)       (2,111) 24% 46% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู                    65  (217)         (238) 9.9% -467% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A)               (379) (282)        (281) -0.3% -26% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น                    13  (196)        (356) -82% -2928% 

ดอกเบีย้รับ                   36  15           52  248% 43% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม                   37  19            120  526% 227% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้              3,554  1,953               1,982  1.5% -44% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ               (325) (318)       (379) 19% 17% 

ภาษีเงนิได ้               (649) (263)        (377) 43% -42% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ                      1  2               1  -36% 17% 

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ             2,582  1,375               1,228  -11% -52% 

ก ำไรกอ่นดอกเบีย้ ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย  
(ลำ้นบำท) 

ไตรมำส  
3/57 

ไตรมำส  
2/58 

ไตรมำส  
3/58 

%QoQ %YoY 

ก ำไรส ำหรบังวด             2,580  1,373               1,226  -11% -52% 

    คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ                 325  318                  379  19% 17% 

    ภาษีเงนิได ้                649  263                  377  43% -42% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 4,299 4,502 4,804 6.7% 12% 

ดอกเบีย้รับ  (36) (15)       (52) 248% 43% 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น    (13) 196    356  82% -2928% 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่                   -    52                    5    -91% n/a 

EBITDA             7,804  6,688               7,095  6.1% -9.1% 

EBITDA margin 37.3% 30.5% 35.8%   

EBITDA margin ไมร่วมกำรขำยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย 44.9% 41.0% 41.6%   
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ในไตรมาสสดุทา้ยของปีนี ้ การแข่งขันในตลาดยังมอียา่งตอ่เนือ่งโดยผูใ้หบ้รกิารตา่งพยายามกระตุน้

ใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นมาใชโ้ครงข่าย 3G/4G ของตน โดยสว่นใหญใ่ชข้อ้เสนอในรปูแบบการขายเครือ่ง

พรอ้มแพ็คเกจหรอืใหส้ว่นลด ซึง่ขอ้เสนอดังกลา่วชว่ยผูใ้หบ้รกิารในการเพิม่รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลข

หมายรวมทัง้ชว่ยในการเพิม่ฐานลูกคา้ใหมแ่ละรักษาฐานลกูคา้เดมิ ผูใ้หบ้รกิารยังมุง่พัฒนาโครงขา่ย

และสรา้งภาพลักษณ์ในการเป็นผูน้ าการใหบ้รกิารโดยอาศัยจุดแข็งของตนเชน่ การเป็นผูใ้หบ้รกิาร 

4G หรอื การมโีครงข่ายใหบ้รกิารทีค่รอบคลมุมากกวา่ อย่างไรก็ด ี การสรา้งรายไดจ้ากบรกิาร

อนิเทอรเ์น็ตยังคงเป็นเรือ่งทีท่า้ทายของอตุสาหกรรมเนือ่งจากการแขง่ขันในตลาดท าใหแ้พ็คเกจ

อนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งยังคงมอียู ่   

ดแีทคมุง่มั่นด าเนนิการตามแนวกลยทุธท์ีว่างไวใ้นการเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีช่ัน้น าใน

ประเทศไทย โดยคงเงนิลงทนุในปีนีจ้ านวน 18,000-20,000 ลา้นบาทเพือ่ใชส้รา้งความแข็งแกรง่ 

ทัง้โครงขา่ย 4G ในเขตเมอืงทีม่คีณุภาพดยีิง่ขึน้ดว้ยปรมิาณคลืน่ความถีท่ีม่ากขึน้และการขยาย

โครงขา่ย 3G ใหค้รอบคลมุ 95% ของจ านวนประชากร ซึง่การพัฒนาโครงขา่ยและบรกิาร 4G จะมี

การประชาสัมพันธเ์พือ่เสรมิสรา้งภาพลักษณ์และความเชือ่มั่นตอ่โครงขา่ยของเรา รวมทัง้สรา้งฐาน

ลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิาร 4G ดแีทคไดป้รับใชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็นพืน้ทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่

ชว่ยงานการขายและการใหบ้รกิารในแตล่ะพืน้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ ในขณะทีก่ารสรา้งรายได ้

จากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตทีแ่มจ้ะเป็นเรือ่งทีท่า้ทายแตเ่ราพยายามทีจ่ะพัฒนาใหด้ขีึน้ผา่นบรกิาร 4G 

และขอ้เสนอในดา้นอปุกรณ์ ทัง้นีเ้ราไดป้รับแพ็คเกจอนิเทอรเ์น็ตใหส้อดคลอ้งตามสถานการณ์การ

แขง่ขันในตลาด โดยจะมแีพ็คเกจทีใ่ชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและใชง้านตามปรมิาณทีก่ าหนด    

ดแีทคยังคงแนวโนม้ของผลประกอบการในปี 2558 โดยเราคาดวา่แนวโนม้ในไตรมาส 4/2558 จะ

ปรับตัวดขีึน้ทัง้จากปัจจัยเชงิฤดกูาลและการเปิดขายไอโฟนรุน่ใหมใ่นประเทศไทยซึง่คาดวา่จะชว่ย

ลดผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิทีอ่อ่นตัว การลดลงของการใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในกลุม่ลกูคา้ระบบ

เตมิเงนิและแผนการเพิม่ประสทิธใินดา้นตา่งๆ จะเป็นปัจจัยชว่ยใหแ้นวโนม้ EBITDA Margin อยูท่ี ่

31-33% ตามทีค่าดการณ์ไว ้ทัง้นี้เรายังคงใชเ้งนิลงทนุ 18,000-20,000 ลา้นบาทตามทีว่างแผนไว ้

เพือ่ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีช่ัน้น าในประเทศไทย เพือ่พัฒนาโครงขา่ย 3G ทีม่ี

ศักยภาพในการแขง่ขันภายในสิน้ปีนีแ้ละคาดว่าจะเปิดใหบ้รกิาร 4G บนคลืน่ 1800MHz บนระบบ

สัมปทานในไตรมาส 4/2558 เพือ่เป็นผูน้ าการใหบ้รกิาร 4G ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครซึง่มจี านวน

ผูใ้ชอ้ปุกรณ์ 4G ในสัดสว่นทีส่งู   

เป้ำหมำยส ำหรบัปี 2558  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูใ่นระดับทีต่ ่ากวา่ปี 2557 เล็กนอ้ย     
(คงเดมิ) 

 EBITDA margin: 31-33% (คงเดมิ)  

 เงนิลงทนุ 18,000-20,000 ลา้นบาท (คงเดมิ)  

ในสว่นของนโยบายเงนิปันผล ดแีทคจะจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่ 80% ของก าไรสทุธขิองบรษัิท 

และตัง้ใจทีจ่ะจ่ายทกุไตรมาส ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานะทางการเงนิและแผนการลงทนุในอนาคตของ
บรษัิทฯ  

  

แนวโน้มปี 2558 

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 

 

ติดต่อเรา 
 
บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
 
319 อาคารจตัุรัสจามจุร ี
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
 
นักลงทุนสัมพันธ์ 
 
โทรศัพท์: (66) 2202 8882 
อีเมล: IR@dtac.co.th 
เว็บไซต์: www.dtac.co.th 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) ไตรมำส 4/2557 ไตรมำส 3/2558 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5,823 21,464 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 18,190 14,183 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 82,413 83,899 

สนิทรพัยร์วม 106,426 119,545 

หนีส้นิหมุนเวยีน 44,903 53,904 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 28,925 37,690 

หนีส้นิรวม 73,828 91,594 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 32,598 27,951 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 106,426 119,545 


