
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2560 

   

บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 1/2560 บริษัทพัฒนาภาพลักษณ์ของโครงข่ายดว้ย

แคมเปญ “ลื่น...จะ้” และเสริมสรา้งต าแหน่งทางการตลาดให ้

แข็งแกร่งขึน้ดว้ยแบรนด์แพลตฟอร์มใหม่ “FLIP IT-แค่พลกิ ชวีติก็

ง่าย” รวมทัง้มุ่งเนน้การน าเสนอบรกิารทีคุ่ม้ค่าใหก้ับลูกคา้โดยเปิดตัว

แพ็คเกจ “Go โน ลมิติ” ทีใ่หลู้กคา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไดไ้ม่จ ากัดที่

ระดับความเร็วตา่งๆ ซึง่มใีหล้กูคา้เลอืกอยา่งหลากหลาย และน าเสนอ

ซมิระบบเติมเงิน “Go เพลิน” ที่ใหลู้กคา้ใชง้านอินเทอร์เน็ตฟรีที่

ความเร็ว 64kbps นอกจากนี้ บรษัิทไดป้รับปรุงกจิกรรมลูกคา้สัมพันธ์

ดแีทครวีอรด์ใหด้ยีิง่ขึน้เพือ่สรา้งความผูกพันของลูกคา้ทีม่ตี่อบรษัิท 

ทัง้นี ้การพัฒนาโครงขา่ยของบรษัิทใหม้คีวามหนาแน่นและต่อเนื่องมี

ความคบืหนา้เป็นอย่างด ีโดยบรษัิทไดเ้พิม่จ านวนสถานีฐาน 4G/3G 

บนคลืน่ความถี ่2.1 GHz อีกกว่า 2.5 พันสถานีในไตรมาส 1/2560 

ซึง่จากพัฒนาการที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้รวมทัง้กจิกรรมที่จะน าเสนอ

ต่อไปในอนาคตจะชว่ยใหบ้รษัิทบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการเป็นแบรนด์

ดจิทิัลอันดับ 1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 รวมทัง้ช่วยใหร้ายได ้

จากการใหบ้รกิารปรับตัวดขีึน้ตอ่ไป          

ในไตรมาส 1/2560 บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ี ่16,224 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.3% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสก่อนโดยมาจากการเตบิโตของรายไดจ้ากบรกิารขอ้มูลและ

รายไดจ้ากบรกิารระบบรายเดอืน อย่างไรก็ด ีรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายลดลง 1.3% จากไตรมาสเดียวกันในปี

ก่อน โดยส่วนใหญ่เกดิจากการลดลงของรายไดจ้ากบรกิารเสยีงและ

รายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงนิ อย่างไรก็ด ีรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

โดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ในระดับทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

แสดงใหเ้ห็นถงึแนวโนม้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่เร ิ่มทรงตัว 

ทัง้นี ้รายไดแ้ละฐานลูกคา้ของบรกิารระบบรายเดอืนยังคงเตบิโตไดด้ี

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนและจากไตรมาสก่อนโดยเกดิ

จากขอ้เสนอทีน่่าดงึดดูและลกูคา้มกีารเปลีย่นจากการใชง้านระบบเตมิ

เงนิเป็นระบบรายเดอืนแทน อย่างไรก็ด ีบรษัิทไดใ้ชค้วามระมัดระวัง

ในการใชจ้่ายในตลาดระบบเติมเงิน ส่งผลใหร้ายไดแ้ละจ านวน

ผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิลดลง 

 

EBITDA (ก่อนรายการอืน่) อยู่ที ่6,893 ลา้นบาท ลดลง 5.9% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเกดิจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่

ลดลงและการใหส้่วนลดค่าเครื่องที่สูงขึ้น รวมทัง้มีค่าใชจ้่ายดา้น

โครงข่ายและการตัง้ส ารองหนี้สูญที่เพิ่มขึน้ โดย EBITDA margin 

เพิม่ขึน้เป็น 34.9% อย่างไรก็ด ีEBITDA เพิม่ขึน้ 2.0% จากไตรมาส

ก่อนอันเป็นผลจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้และการควบคุม

ค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ บรษัิทมกี าไรสุทธอิยู่ที ่229 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 661% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก EBITDA 

ทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้ในไตรมาส 4/2559 บรษัิทบันทกึค่าใชจ้่ายในการ

ปรับโครงสรา้งองค์กรจ านวน 146 ลา้นบาทดว้ย อย่างไรก็ดี ก าไร

สุทธลิดลง 82% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน โดยเป็นผล

จากค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายโครงข่าย 

ทัง้นี้ บรษัิทสามารถสรา้งกระแสเงนิสดสุทธจิากการด าเนินงานไดด้ี

โดยอยูท่ี ่2,416 ลา้นบาทสอดคลอ้งกับ EBITDA และสง่ผลใหส้ถานะ

ทางการเงินของบรษัิทอยู่ในระดับดีและมีความคล่องตัวเพื่อพรอ้ม

ส าหรับโอกาสทางธุรกจิในอนาคต          

บรษัิทยังคงประมาณการแนวโนม้ผลการด าเนนิงานของปี 2560 และ

มุ่งมั่นที่จะเสริมสรา้งภาพลักษณ์ของแบรนด์และโครงข่ายอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทัง้จะมุ่งมั่นในการน าเสนอบรกิารทีคุ่ม้ค่าใหก้ับลูกคา้ซึง่

จะช่วยใหแ้นวโนม้รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอยู่ในระดับที่ทรงตัวได ้

นอกจากนี ้การเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานในดา้นต่างๆ ทีเ่ป็นไป

อย่างต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนใหบ้ริษัทมี EBITDA เป็นไปตามที่

ประมาณการไว ้ทัง้นี้ บรษัิทใชเ้งนิลงทุนในไตรมาส 1/2560 จ านวน 

4,477 ลา้นบาท ซึง่สอดคลอ้งกับประมาณการเงินลงทุนทัง้ปีของ

บรษัิทซึง่อยูท่ี ่17,000-20,000 ลา้นบาท นอกจากนี้ บรษัิทจะมุ่งเนน้

สรา้งกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพื่อใหบ้ริษัทมีสถานะทาง

การเงนิทีค่ล่องตัวและพรอ้มส าหรับโอกาสทางธุรกจิในอนาคต โดย

ในช่วงปลายไตรมาส 1/2560 บรษัิทย่อยของบรษัิทคอื ดแีทค ไตร

เน็ต   (“ดทีเีอ็น”) ไดย้ืน่ขอ้เสนอเพือ่รับการคัดเลอืกเป็นพันธมติรใน

การท าธุรกจิบนคลืน่ 2300MHz กับบรษัิท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)   

 

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 1 ปี 2560  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 1/2560 บริษัทเปิดตัวแคมเปญ “ลื่น...จะ้” เพื่อช่วย

เสรมิสรา้งภาพลักษณ์ของโครงข่าย “ดแีทค ซุปเปอร์ 4G” และใช ้ 

แบรนด์แพลตฟอร์มใหม่ “FLIP IT-แค่พลกิ ชวีติก็ง่าย” โดยบรษัิท

น าเสนอแพ็คเกจทีเ่นน้ความคุม้ค่าอย่าง “Go โน ลมิติ” และซมิระบบ

เตมิเงิน “Go เพลิน” ซึง่แพ็คเกจใหม่ดังกล่าวช่วยใหลู้กคา้ใชง้าน

อนิเทอร์เน็ตไดไ้ม่จ ากัดที่ระดับความเร็วซึง่ลูกคา้สามารถเลือกได ้

อย่างหลากหลายตามรูปแบบการใชง้านทีต่อ้งการ นอกจากนี้ บรษัิท

ไดป้รับปรุงกจิกรรมดแีทครวีอรด์ทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์กับลูกคา้มากขึน้

ซึง่จะชว่ยสรา้งความผูกพันระหว่างลูกคา้และบรษัิท รวมทัง้ชว่ยสรา้ง

การรับรูข้องแบรนด์ดีแทคในตลาดมากยิง่ขึ้น อย่างไรก็ดี จ ำนวน

ผูใ้ชบ้รกิำรรวมของบรษัิท ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 อยู่ที ่24.3 ลา้น

เลขหมาย ลดลง 170,000 เลขหมายจากไตรมาสก่อน โดยเกดิจาก

ฐานลูกคา้ระบบเตมิเงนิที่ลดลง 365,000 เลขหมาย ในขณะทีฐ่าน

ลูกคา้ระบบรายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้ 195,000 เลขหมายสามารถชดเชยได ้

บางส่วน ทั ้งนี้  การเติบโตของฐานลูกคา้ระบบรายเดือนมาจาก

แพ็คเกจขอ้เสนอทีด่งึดดูและการเปลีย่นการใชข้องลกูคา้ระบบเตมิเงนิ

มาเป็นระบบรายเดอืน         

ในไตรมาส 1/2560 ฐานลูกคา้ของบรษัิทซึง่ลงทะเบยีนบนโครงข่าย 

2.1GHz ซึง่อยู่ภายใตร้ะบบใบอนุญาตอยู่ที ่23.3 ลา้นเลขหมายหรอื

คดิเป็น 96% ของฐานลูกคา้รวม เพิม่ขึน้จากระดับ 91% เมือ่ไตรมาส 

1/2559 ในขณะเดยีวกัน สัดสว่นผูใ้ชอ้ปุกรณ์สมารท์โฟนเพิม่ขึน้มาอยู่

ที ่70% ของฐานลกูคา้รวมและจ านวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้มา

ที่ 63% ของฐานลูกคา้รวมอันเป็นผลจากการน าเสนอแพ็คเกจ

ค่าบรกิารที่ดงึดูด รวมทัง้แคมเปญการขายเครือ่งสมาร์ทโฟนพรอ้ม

แพ็คเกจในตลาดระบบรายเดอืน และประสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต

ทีด่ขี ึน้ ทัง้นี้ จ านวนผูใ้ชง้าน 4G ของบรษัิทเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่5.9 ลา้น

เลขหมาย คดิเป็น 24% ของฐานลกูคา้ของบรษัิท          

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) เพิม่ขึน้มาอยู่ที ่221 บาทต่อ

เดือน เพิ่มขึ้น 1.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 

0.5% จากไตรมาสก่อนอันเป็นผลจากสัดส่วนของผูใ้ชบ้รกิารระบบ

รายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีจ่ ำนวนนำทเีฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไม่รวม 

IC) อยู่ที ่118 นาทตี่อเดอืนและยังคงลดลงอันเป็นผลจากพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนมาใชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตแทนบรกิารเสยีงซึง่

รวมถงึการโทรผา่นอนิเทอรเ์น็ตดว้ย   



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2560 

   

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 4/2559 ไตรมำส 1/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 537 412 379 -7.9% -29% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 1,808 815 647 -21% -64% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 3,895 4,613 4,841 4.9% 24% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 19,237 18,640 18,443 -1.1% -4.1% 

รวม 25,477 24,480 24,310 -0.7% -4.6% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 4/2559 ไตรมำส 1/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 108 207 195 -5.9% 81% 

ระบบเตมิเงนิ 117 -548 -365 33% -411% 

รวม 225 -340 -170 50% -175% 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 4/2559 ไตรมำส 1/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 299 276 264 -4.4% -12% 

ระบบเตมิเงนิ 173 138 130 -5.8% -25% 

เฉลีย่สองระบบ 194 165 157 -4.9% -19% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 216 194 185 -4.3% -14% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 140 107 101 -5.6% -28% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 153 124 118 -4.8% -23% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 4/2559 ไตรมำส 1/2560 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 531 556 559 0.6% 5.4% 

ระบบเตมิเงนิ 176 159 153 -3.6% -13% 

เฉลีย่สองระบบ 234 235 233 -0.6% -0.3% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 512 524 533 1.6% 4.0% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 159 148 144 -2.5% -9.2% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 217 220 221 0.5% 1.7% 

รำยได ้
ในไตรมาส 1/2560 บริษัทมีรำยไดร้วมอยู่ที่ 19,748 ลา้นบาท 
ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 
8.0% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น โดยสว่นใหญเ่กดิจากรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทท์ีล่ดลง ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไม่
รวมค่ำเชือ่มตอ่โครงขำ่ยอยู่ที ่16,224 ลา้นบาทลดลง 1.3% เมือ่
เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนโดยส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้าก
บรกิารเสยีงทีล่ดลงในขณะทีก่ารเตบิโตของรายไดจ้ากบรกิารขอ้มูล
สามารถชดเชยไดบ้างสว่น อยา่งไรก็ด ีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวม
ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายเพิม่ขึน้ 1.3% จากไตรมาสก่อนโดยเกดิจาก
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มลูและรายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัติ
ทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้ประสทิธผิลจากการด าเนินกจิกรรมต่างๆของบรษัิท
ในไตรมาสนี ้    
 

รำยได้จำกบร ิกำรเสียง  อยู่ที่ 4,338 ลา้นบาท ลดลง 34% 
เมื่อ เทียบกับไตรมาส เดียวกั นของ ปีก่อน  และลดลง  14% 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนโดยเกดิจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่ใช ้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตทดแทนบรกิารเสยีง     
 

รำยไดจ้ำกบรกิำรขอ้มูล อยู่ที่ 10,377 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 26% 
เมื่อ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น  9.2% 
เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น  โดยจ านวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตและ 
ปรมิาณการใชง้านอนิเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของผูใ้ชง้านยังคงเพิม่ขึน้  
โดยเกดิจากแพ็คเกจค่าบรกิารทีด่งึดูด โปรโมชั่นขายเครือ่งโทรศัพท ์
พรอ้มแพ็คเกจบรกิาร รวมทัง้คุณภาพของโครงข่าย 4G ทีด่ขี ึน้ ดังนัน้ 
สัดส่วนรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มูลต่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม ่
รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายจึงเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 64.0% จากเดิมอยู่ที ่
59.3% ในไตรมาส 4/2559 และที ่50.0% ในไตรมาส 1/2559   
 

 
 
 

 
รำยไดจ้ำกบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตั  ิอยู่ที ่357 ลา้นบาท ลดลง 
8.7% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น เนือ่งจากการลดลง 
ของรายไดจ้ากกลุม่ลูกคา้ต่างประเทศทีเ่ขา้มาใชโ้ครงข่ายของบรษัิท

ในประเทศไทย  ในขณะทีร่ายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัตปิรับตัว

เพิม่ขึน้ 32% จากไตรมาสก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้

ของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศทีเ่ขา้มาใชง้านโครงข่ายของ

บรษัิท     

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอืน่ อยู่ที ่1,151 ลา้นบาท ลดลง 5.3% 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 4.4% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากบรกิาร

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ    

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย อยู่ที ่

2,446 ลา้นบาท ลดลง 36% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ

ลดลง 40% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากจ านวนเครือ่ง

ไอโฟนทีข่ายลดลงและมกีารปรับรายการทางบัญชใีนไตรมาสนี้ ดังนัน้ 

ผลขาดทุนจากการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายในไตรมาสนี ้

จงึเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่958 ลา้นบาท ในขณะทีไ่ตรมาส 4/2559 ขาดทุน

อยู่ที ่835 ลา้นบาทและในไตรมาส 1/2559 ขาดทุนอยู่ที ่152 ลา้น

บาท ทัง้นี้ หากไม่รวมการปรับรายการทางบัญชีดังกล่าวแลว้ ผล

ขาดทุนจากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายในไตรมาส 

1/2560 จะลดลงจากไตรมาส 4/2559           

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 
ตน้ทุนกำรด ำเนนิงำนไม่รวมค่ำเชือ่มต่อโครงข่ำย (IC) อยู่ที ่

11,086 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.8% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และ

เพิม่ขึน้ 1.9% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการขยาย

โครงข่ายซึ่งส่งผลใหค้่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย รวมทั ้ง

คา่ใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยเพิม่สงูขึน้   



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2560 

   

งบกระแสเงนิสด (ลำ้นบำท) 
3 เดอืนแรก
ของปี 2559 

3 เดอืนแรก
ของปี 2560 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 10,638 5,884 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (790) (709) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 9,848 5,175 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (3,924) (5,405) 

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

    จ่ายเงนิปันผล - - 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 1,000 - 

เงนิสดและเทยีบเทำ่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  6,924 (231) 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ตน้งวด 10,121 18,293 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ส ิน้งวด 17,045 18,063 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส    
4/2559 

ไตรมำส    
1/2560 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 18,293 18,063 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 13,618 13,056 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 83,467 82,315 

รวมสนิทรพัย ์ 115,379 113,433 

หนีส้นิหมุนเวยีน 38,232 36,067 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 50,002 49,996 

รวมหนีส้นิ 88,234 86,062 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 27,145 27,371 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 115,379 113,433 

ค่ำธรรมเนยีมและส่วนแบ่งรำยได  ้อยู่ที่ 2,571 ลา้นบาท ลดลง 

12% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเกิดจากฐานลูกคา้ซึ่ง

ลงทะเบยีนบนโครงข่าย 2.1GHz เพิม่สูงขึน้ รวมทัง้มสีัดส่วนผูใ้ชง้าน

อุปกรณ์ที่รองรับการใชง้านบนคลื่น 2.1GHz ในฐานลูกคา้บริษัท

เพิม่ขึน้และการปรับอัตราค่าโรมมิง่ ในขณะทีค่่าธรรมเนียมและส่วน

แบ่งรายไดอ้ยู่ในระดับทรงตัวเมือ่เทยีบกับไตรมาสก่อน ทัง้นี้ สัดส่วน

ค่าธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดต้อ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ยในไตรมาสนี้อยู่ที ่15.8% จากเดมิอยู่ที ่16.1% ใน

ไตรมาส 4/2559 และอยูท่ี ่17.7% ในไตรมาส 1/2559  

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นโครงขำ่ย อยู่ที ่1,604 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 24% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3.1% จากไตรมาสก่อน 

สอดคลอ้งกับจ านวนสถานฐีาน 3G และ 4G ทีเ่พิม่ขึน้ โดย ณ สิน้ไตร

มาส 1/2560 จ านวนสถานีฐาน 4G ของบรษัิทเพิม่ขึน้มาอยู่ที่กว่า 

23,200 สถานี จากเดมิอยู่ทีก่ว่า 21,800 สถานีเมือ่ไตรมาส 4/2559 

และอยูท่ีก่วา่ 10,300 สถานเีมือ่ไตรมาส 1/2559          

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ อยู่ที ่821 ลา้นบาท ลดลง 14% จากไตรมาสเดยีวกัน

ของปีกอ่นโดยสว่นใหญเ่กดิจากคา่ใชจ้่าย IP transit ทีล่ดลงจากการ

เพิม่ประสทิธิภาพในการด าเนินงาน และตน้ทุนค่าบริการโทรศัพท์

ระหว่างประเทศที่ลดลงสอดคลอ้งกับรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

โทรศัพทร์ะหว่างประเทศ  ทัง้นี้ ค่าจ่ายอืน่ปรับเพิม่สูงขึน้ 9.3% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสกอ่นโดยเกดิจากค่าคอมมชิชั่นและตน้ทุนการบรกิาร

ขา้มแดนอัตโนมัตทิีส่งูขึน้        

คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ยของตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร อยู่ที ่

6,090 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และ

เพิ่มขึ้น 1.5% จากไตรมาสก่อนอันเป็นผลจากการลงทุนขยาย

โครงขา่ย       

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร อยู่ที่ 3,889 ลา้นบาท ลดลง 
14% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 11% จากไตรมาส
ก่อน โดยเกดิจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด 
และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารทีล่ดลง     
      
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด อยู่ที ่1,357 ลา้นบาท ลดลง 

26% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 23% จากไตรมาส

ก่อน โดยเกดิจากการควบคุมค่าใชจ้่ายและการปรับรายการทางบัญชี

ในส่วนค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกับการขายเครื่องโทรศัพท์เพื่อสะทอ้น

ลักษณะค่าใชจ้่ายใหด้ขีึน้ ทัง้นี้ หากไม่รวมผลจากการปรับรายการ

ดังกล่าว ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดในไตรมาสนี้ยังคงลดลง

แมจ้ะมีกจิกรรมการตลาดเพื่อเสรมิสรา้งภาพลักษณ์อย่างแคมเปญ 

“ลืน่...จะ้” และการเปิดตัวแบรนดแ์พลตฟอรม์ใหม่ “FLIP IT-แค่พลกิ 

ชวีติก็ง่าย” ซึง่แสดงถงึประสทิธภิาพในการใชจ้่ายดา้นการตลาด        

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร อยู่ที่ 1,983 ลา้นบาท ลดลง 11% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นโดยสว่นใหญเ่กดิจากการควบคุมค่าใชจ้่าย

และการดอ้ยค่าสนิทรัพยใ์นปีก่อน ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการบรหิาร

ลดลง 11% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกดิจากค่าใชจ้่ายในการ

ปรับโครงสรา้งและคา่ตัดจ าหน่ายในไตรมาส 4/2559         

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรต ัง้ส ำรองหนีสู้ญ อยู่ที ่322 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 68% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนและเพิม่ขึน้ 148% จากไตรมาสก่อน 

อันเป็นผลจากการเพิม่ฐานลกูคา้ระบบรายเดอืน       

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ
EBITDA (กอ่นรายการอืน่) อยู่ที ่6,893 ลา้นบาท ลดลง 5.9% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารทีล่ดลง ปรมิาณการใหส้่วนลดค่าเครือ่งโทรศัพทท์ีเ่พิม่มาก

ขึน้ รวมทัง้มคี่าใชจ้่ายดา้นโครงข่ายและการตัง้ส ารองหนี้สูญทีสู่งขึน้ 

ในขณะที่การลดลงของค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้รวมทัง้

ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดทีล่ดลง สามารถชดเชยไดบ้างส่วน 

ในขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนแลว้ EBITDA เพิ่มขึ้น 2.0% 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ การควบคุม

ค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่องและค่าตัดจ าหน่ายในไตรมาส 4/2559 ทัง้นี ้ 

EBITDA margin ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเป็น 34.9% จากเดมิอยู่ที ่

33.8% ในไตรมาส 1/2559 และอยู่ที ่31.5% ในไตรมาส 4/2559 

โดยหากไม่พจิารณาผลของการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลข

หมายแลว้ EBITDA margin จะอยู่ที่ 45.4% จากเดมิอยู่ที่ 41.9% 

ในไตรมาส 1/2559 และอยูท่ี ่43.6% ในไตรมาส 4/2559      

ก ำไรสทุธ ิอยูท่ี ่229 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 661% จากไตรมาสก่อนโดย

ส่วนใหญ่เกดิจาก EBITDA ทีเ่พิม่สูงขึน้รวมทัง้มกีารบันทกึค่าใชจ้่าย

ในการปรับโครงสรา้งจ านวน 146 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน ในขณะที ่

ก าไรสุทธลิดลง 82% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนโดยส่วนใหญ่

เกดิจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากการขยายโครงขา่ย        

งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ    

สนิทรพัยร์วม ณ สิ้นไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 113,433 ลา้นบาท 

ลดลงจากระดับ 115,379 ลา้นบาทเมือ่สิน้ปีก่อนโดยเกดิจากมูลค่า

สินทรัพย์ภายใตส้ัญญาสัมปทานที่ลดลง ในขณะที่เงนิสดและ

รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดอยู่ที ่18,063 ลา้นบาท ลดลงจากระดับ 

18,293 ลา้นบาทเมือ่สิน้ปีก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการจ่ายเงนิ

ค่าอุปกรณ์โครงข่าย ทัง้นี้ หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ อยู่ในระดับทรง

ตัวที่ 49,165 ลา้นบาท และมีอตัรำส่วนหนีส้นิสุทธติ่อ EBITDA 

ทรงตัวอยูท่ีร่ะดับ 1.1x    

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกำรด ำเนนิงำน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ดว้ยเงินลงทุน) อยู่ที่ 2,416 ลา้นบาท ลดลง 8.1% จากไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นโดยเกดิจาก EBITDA ทีล่ดลง ในขณะทีก่ระแสเงนิ

สดสุทธจิากการด าเนินงานเพิม่ขึน้  204% จากไตรมาสก่อนอันเป็น

ผลจาก EBITDA ที่เพิม่ขึน้และเงินลงทุนที่ลดลงจากไตรมาสก่อน 

ทัง้นี้ ในไตรมาส 1/2560 บรษัิทใชเ้งนิลงทุนอยู่ที ่4,477 ลา้นบาท 

เทยีบกับประมาณการเงนิลงทุนทัง้ปี 2560 ซึง่อยู่ที ่17,000-20,000 

ลา้นบาท  
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 4/2559 ไตรมำส 1/2560 %QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง 6,612 5,046 4,338 -14% -34% 

บรกิารขอ้มลู 8,216 9,502 10,377 9.2% 26% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 392 270 357 32% -8.7% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 1,216 1,205 1,151 -4.4% -5.3% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 16,437 16,023 16,224 1.3% -1.3% 

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,185 1,093 848 -22% -28% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 17,621 17,116 17,071 -0.3% -3.1% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 3,836 4,064 2,446 -40% -36% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 218 285 230 -19% 5.5% 

รวมรำยได ้ 21,676 21,465 19,748 -8.0% -8.9% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,314) (11,922) (11,893) -0.2% 5.1% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (2,916) (2,574) (2,571) -0.1% -12% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย  (1,292) (1,556) (1,604) 3.1% 24% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (1,121) (1,041) (807) -23% -28% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (958) (751) (821) 9.3% -14% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (5,027) (6,001) (6,090) 1.5% 21% 

ตน้ทนุการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (3,989) (4,898) (3,405) -30% -15% 

รวมตน้ทุน (15,303) (16,820) (15,297) -9.1% 0.0% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 6,373 4,645 4,451 -4.2% -30% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (4,511) (4,368) (3,889) -11% -14% 

การขายและการตลาด (1,825) (1,773) (1,357) -23% -26% 

การบรหิาร (2,226) (2,234) (1,983) -11% -11% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (191) (130) (322) 148% 68% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (269) (232) (227) -1.9% -15% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 73 7 16 124% -78% 

ดอกเบีย้รับ 34 53 43 -18% 27% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 20 19 13 -33% -37% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ 1,989 356 634 78% -68% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (404) (376) (367) -2.4% -9.2% 

ภาษีเงนิได ้ (329) 50 (38) 176% -89% 

ก ำไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 1,256 30 229 661% -82% 

 
EBITDA (ลำ้นบำท) ไตรมำส 1/2559 ไตรมำส 4/2559 ไตรมำส 1/2560 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 1,256 30 229 660% -82% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 404 376 367 -2.4% -9.2% 

     ภาษีเงนิได ้ 329 (50) 38 176% -89% 

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 5,296 6,232 6,317 1.4% 19% 

     รายการอืน่ 42 168 (59) -135% -239% 

EBITDA 7,327 6,757 6,893 2.0% -5.9% 

EBITDA margin 33.8% 31.5% 34.9%   

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 41.9% 43.6% 45.4%   

ก ำหนดกำรคนืหนีเ้งนิกูร้ะยะยำว (ลำ้นบำท)  

ณ สิน้ไตรมำส 1/2560 
เงนิกูย้มื หุน้กู ้

    ปี 2560 - - 

    ปี 2561 - 2,000 

    ปี 2562 12,600 1,500 

    ปี 2563 12,600 4,000 

    ปี 2564– ปี 2570 3,800 12,500 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
ไตรมำส 
1/2559 

ไตรมำส 
1/2560 

ไตรมำส 
4/2559 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 18% 4% 8% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 4% 1% 2% 

อัตราสว่น Interest coverage (เทา่) 6X 2X 3X 

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 1.1X 1.1X 1.1X 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (%) 22% 23% 28% 

EBITDA ในทีน่ี้เป็น EBITDA กอ่นรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดใูนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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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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การแขง่ขันในตลาดบรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีม่แีนวโนม้แข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยผูใ้หบ้รกิารต่างใช ้

โปรโมชั่นเกีย่วกับเครือ่งโทรศัพทใ์นการสรา้งฐานลูกคา้ระดับบน รวมทัง้ยังคงมกีารใหส้่วนลดค่า

เครือ่งในตลาดบรกิารระบบเตมิเงนิอยู่บา้งแต่ในระดับทีล่ดลงจากปีก่อน ทัง้นี้ บรกิารอนิเทอรเ์น็ต

ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการสรา้งความเตบิโตจากความตอ้งการใชง้านทีสู่งขึน้เนื่องจากการใชง้าน

บรกิารสตรีมมิง่ที่เพิม่ขึน้รวมทัง้ลูกคา้ไดรั้บประสบการใชง้านอนิเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นจากโครงข่าย

เทคโนโลย ี4G    

บรษัิทจะท าการพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนดแ์ละโครงข่ายอย่างต่อเนื่องเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายใน

การเป็นแบรนดด์จิทิัลอันดับหนึง่ในประเทศไทย และมุง่สรา้งความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคดว้ยโครงข่าย

อนิเทอรเ์น็ตทีพ่ัฒนาดยีิง่ขึน้ พรอ้มน าเสนอบรกิารดจิทิัลและการบรกิารทีคุ่ม้คา่ใหก้ับลกูคา้    

ทัง้นี ้บรษัิทยังคงมุมมองแนวโนม้ผลประกอบการในปี 2560 โดยคาดว่ารายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่

รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายจะอยู่ในระดับเดียวกับในปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยจากภาพลักษณ์ของ

โครงขา่ยทีด่ขี ึน้รวมทัง้การน าเสนอบรกิารทีคุ่ม้ค่าใหก้ับลูกคา้  ทัง้นี้ บรษัิทยังคงแผนการลงทุนในปี 

2560 ดว้ยวงเงนิประมาณ 17,000-20,000 ลา้นบาท เพือ่ท าใหโ้ครงข่ายมคีวามหนาแน่นและความ

ตอ่เนือ่งมากขึน้ซึง่จะชว่ยเสรมิสรา้งประสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตของลกูคา้   

นอกจากนี ้บรษัิทยังคงแนวโนม้ของ EBITDA ในปีนี้เชน่กัน ซึง่คาดว่าจะอยู่ทีร่ะดับเดยีวกับปี 2559 

เป็นอย่างนอ้ย โดยมปัีจจัยจากการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานในดา้นต่างๆ ของบรษัิทแมจ้ะมี

การใหส้ว่นลดค่าเครือ่งในกลุ่มลูกคา้ระบบรายเดอืนอยู่ ทัง้นี้ บรษัิทจะรักษาสถานะทางการเงนิใหม้ี

ความคล่องตัวและใหค้วามส าคัญกับการสรา้งกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพือ่ใหพ้รอ้มต่อ

โอกาสทางธุรกจิซึง่รวมถงึการจัดสรรคลืน่ความถีใ่นอนาคต    

แนวโนม้ส ำหรบัปี 2560  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย: อยูใ่นระดับเดยีวกับปีกอ่น    

 EBITDA: อยูใ่นระดับเดยีวกับปีกอ่นเป็นอยา่งนอ้ย  
 เงนิลงทนุ: 17,000-20,000 ลา้นบาท  
      

บรษัิทคงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไร

สทุธขิองบรษัิท ขึน้อยูก่ับฐานะทางการเงนิและแผนการประกอบธุรกจิของบรษัิทในอนาคต โดย

บรษัิทมเีป้าหมายจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลทกุครึง่ปี  


