
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 2/2558 

   

บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 2/2558 ดแีทคยังคงมุง่มั่นในการเป็นผูใ้หบ้รกิาร

อนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีช่ัน้น าในประเทศไทย ดว้ยการพัฒนาโครงขา่ย 

3G และ 4G ใหม้คีณุภาพและมพีืน้ทีใ่หบ้รกิารดยีิง่ขึน้ รวมทัง้ปรับใช ้

รปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็นพืน้ทีเ่พือ่ชว่ยเพิม่ความสามารถ

ในการขายและการใหบ้รกิารลกูคา้ โดยเราลงทนุอยา่งตอ่เนือ่งใน

โครงขา่ยเพือ่รองรับความตอ้งการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีม่สีงูและคาด

วา่ภายในปี 2558 โครงขา่ยของเราจะครอบคลมุ 95% ของจ านวน

ประชากรและสามารถใหบ้รกิาร 4G ดว้ยปรมิาณคลืน่ความถีม่ากทีส่ดุ 

ดแีทคอยูใ่นชว่งปรับใชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็นพืน้ทีโ่ดย

ไดจั้ดโครงสรา้งการด าเนนิงานเป็นทีเ่รยีบรอ้ย และก าลังเตรยีม

ทมีงานพรอ้มทัง้พัฒนากระบวนการท างานตา่งๆเพือ่ใหร้ปูแบบการ

ด าเนนิธุรกจิดังกลา่วท างานไดอ้ยา่งราบรืน่ ทัง้นีข้ัน้ตอนตา่งๆเป็นไป

ตามแผนงานทีว่างไวแ้ละเชือ่วา่จะเห็นผลลัพธจ์ากการใชร้ปูแบบการ

ด าเนนิธุรกจิใหมน่ีใ้นไตรมาสตอ่ๆไป 

ความทา้ทายในดา้นการสรา้งรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ต และการ

ใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในกลุม่ลกูคา้ระบบเตมิเงนิยังคงมอียู ่ ซ ึง่ดแีทค

ยังคงมุง่มั่นผลักดันการสรา้งรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตและใน

ขณะเดยีวกันไดค้ านงึถงึการสรา้งฐานลกูคา้ใหมด่ว้ย โดยดแีทคจะมี

แพ็คเกจทีใ่ชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งซึง่มกีลไกควบคมุการใชง้านทีไ่ม่

เหมาะสม ทัง้นี ้ การใหส้ว่นลดคา่เครือ่งดังกลา่วนัน้เริม่มแีนวโนม้

ลดลงและคาดวา่จะชะลอตัวในครึง่หลังของปีนี้ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยในไตรมาส 

2/2558 ลดลง 5.3% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และ

ลดลง 2.0% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่นจากเศรษฐกจิทีอ่อ่นตัวและ

ฐานลกูคา้ทีล่ดลง ทัง้นีร้ายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูยังคงเตบิโตอยา่ง

ตอ่เนือ่งและเป็นผลใหร้ะดับรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูสงูกวา่รายไดจ้าก

การใหบ้รกิารเสยีงเป็นครัง้แรกซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความตอ้งการใช ้

งานอนิเทอรเ์น็ตทีม่อียูส่งู ในขณะทียั่งมคีวามทา้ทายในการสรา้ง

รายไดจ้ากการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ชดเชยรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

เสยีงทีล่ดลง ส าหรับอัตราก าไรจากการขายเครือ่งยังคงไดรั้บ

ผลกระทบจากการใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาดผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิ

เงนิเพือ่เพิม่สัดสว่นผูใ้ชส้มารท์โฟนและรักษาสถานะภาพการแขง่ขัน

ในตลาดตา่งจังหวัด ทัง้นี ้ ในไตรมาส 2/2558 ดแีทคมฐีานลกูคา้ 

26.9 ลา้นเลขหมายลดลง 1.5 ลา้นเลขหมายจากไตรมาสทีผ่า่นมา

อันเป็นผลจากการลงทะเบยีนซมิในระบบเตมิเงนิและการปรับใช ้

รปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็นพืน้ทีซ่ ึง่เนน้การเพิม่ฐานลกูคา้ที่

มคีณุภาพ อยา่งไรก็ด ี ฐานลกูคา้ระบบรายเดอืนยังเพิม่ขึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่งโดยมจี านวนเพิม่ขึน้สทุธกิวา่ 84,000 เลขหมาย 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดยั้งคงลดลงเมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นอันเป็นผลจากจ านวนผูล้งทะเบยีนในโครงขา่ย 

2.1GHz และสัดสว่นผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี 3G/4G ที่

เพิม่ขึน้ อยา่งไรก็ด ี คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดเ้พิม่ขึน้เมือ่

เทยีบกับไตรมาสกอ่นเนือ่งจากมคีา่ธรรมเนยีมเลขหมายเพิม่ขึน้และมี

การขยายโครงขา่ยบนคลืน่ความถี ่ 850MHz ซึง่อยูภ่ายใตร้ะบบ

สัญญาสัมปทานเพือ่เสรมิคณุภาพการใชง้านของลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ 

ทัง้นี ้EBITDA ในไตรมาส 2/2558 ลดลงมาที ่6,688 ลา้นบาทโดยม ี

EBITDA margin อยูท่ี ่ 30.5% เนือ่งจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่

ลดลง อัตราก าไรจากการขายเครือ่งทีต่ดิลบรวมทัง้มคีา่ใชจ้่ายในการ

ด าเนนิงานทีส่งูขึน้ และมกี าไรสทุธลิดลงอันเป็นผลจาก EBITDA ที่

ลดลงรวมทัง้มคีา่เสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีส่งูขึน้เนือ่งจากมกีาร

ลงทนุในโครงขา่ยเพิม่มากขึน้ และขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น 

แนวโนม้ครึง่หลังของปี 2558 ยังมคีวามทา้ทายจากสภาพเศรษฐกจิ

ทีอ่อ่นตัวและการแขง่ขันในอตุสาหกรรมทียั่งคงมอียู ่ จงึท าใหเ้ราปรับ

ประมาณการของปี 2558 ใหม ่ โดยปรับประมาณการรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงข่ายลดลงมาอยูใ่นระดับต ่ากว่าในปี 

2557 ทีผ่า่นมาเล็กนอ้ย รวมทัง้ปรับประมาณการ EBITDA margin 

มาอยูท่ี ่ 31-33% เพือ่สะทอ้นผลประกอบการในครึง่ปีแรกทีผ่า่นมา 

อยา่งไรก็ด ี เรายังคงประมาณการเงนิลงทนุไวท้ี ่ 18,000-20,000 

ลา้นบาทเพือ่ใชส้ าหรับการด าเนนิงานตามเป้าหมายในการทีจ่ะเป็นผู ้

ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีช่ัน้น าในประเทศไทย ทัง้นี ้ ในเดอืน

กรกฎาคม 2558 ดทีเีอ็นซึง่เป็นบรษัิทลกูของดแีทคทีไ่ดรั้บ

ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมบนคลืน่ 2.1GHz ไดอ้อกหุน้กู ้

วงเงนิ 15,000 ลา้นบาทเพือ่เตรยีมส าหรับการลงทนุขยายโครงข่าย

และการประมลูคลืน่ความถีท่ีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต       

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2558 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 2/2558 ดแีทคมจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวมอยูท่ี ่26.9 ลา้น

เลขหมาย ลดลงจากระดับ 28.4 ลา้นเลขหมายเมือ่ไตรมาส 1/2558 

และ 28 ลา้นเลขหมายเมือ่ไตรมาส 2/2557 โดยการลดลงของ

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารดังกลา่วเกดิจากการลงทะเบยีนซมิในระบบเตมิเงนิ

ทีล่กูคา้ตอ้งลงทะเบยีนกอ่นถงึสามารถใชบ้รกิารได ้ รวมทัง้ดแีทคอยู่

ระหวา่งการปรับโครงสรา้งการขายและการจัดจ าหน่ายตามแผนการ

ประยกุตใ์ชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็นพืน้ที ่ อยา่งไรก็ด ีฐาน

ผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนยังคงเตบิโตโดยเพิม่ขึน้สทุธกิวา่ 84,000 

เลขหมายจากการขายเครือ่งพรอ้มแพ็คเกจและจากผูใ้ชบ้รกิารระบบ

เตมิเงนิเปลีย่นเป็นระบบรายเดอืน ทัง้นี ้ ฐานลกูคา้บนโครงข่าย 

2.1GHz ภายใตร้ะบบใบอนุญาตอยูท่ี ่23.5 ลา้นเลขหมายหรอืคดิเป็น 

87% ของจ านวนลกูคา้ทัง้หมด เทยีบกับเมือ่ไตรมาส 1/2558 ซึง่อยู่

ที ่83% 

กลยทุธ ์ “Internet for All” ของเราชว่ยเพิม่สัดสว่นผูใ้ชบ้รกิาร

อนิเทอรเ์น็ตเป็น 54% ของฐานลกูคา้ทัง้หมด ใกลเ้คยีงกับเป้าหมาย

ของเราทีต่อ้งการใหม้สีัดสว่นผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตอยูท่ีร่ะดับ 60% 

ภายในสิน้ปีนี ้ ในขณะทีส่ัดสว่นผูใ้ชอ้ปุกรณ์สมารท์ดไีวซเ์พิม่ขึน้มาอยู่

ที ่ 57% เพิม่ขึน้จากระดับ 52% เมือ่ไตรมาสกอ่นซึง่สว่นใหญม่าจาก

การใหส้ว่นลดคา่เครือ่งสมารท์โฟนในกลุม่ลกูคา้ระบบเตมิเงนิใน

ตลาดตา่งจังหวัด ทัง้นี ้หลังจากดแีทคขยายโครงขา่ย 4G ในกรงุเทพ

และ 40 เมอืงใหญแ่ลว้เสร็จเมือ่ไตรมาส 1/2558 ทีผ่า่นมา แนวโนม้

ของบรกิาร 4G ยังเตบิโตอย่างตอ่เนือ่ง ดังเห็นไดจ้ากจ านวน

ผูใ้ชบ้รกิาร 4G ของดแีทคทีเ่พิม่ขึน้มาที ่ 1.3 ลา้นเลขหมายจากเดมิ

ซึง่อยูท่ี ่ 1 ลา้นเลขหมายเมือ่ไตรมาสทีผ่า่นมา และมผีูใ้ชอ้ปุกรณ์ที่

รองรับ 4G เพิม่ขึน้มาที ่ 10% ของฐานลกูคา้ทัง้หมดจากเดมิอยูท่ี ่

7.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น ทัง้นีเ้รามเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่จ านวน

ผูใ้ชบ้รกิาร 4G ใหอ้ยูท่ีร่ะดับ 2.5 ลา้นเลขหมายภายในสิน้ปีนี้ 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) อยูท่ี ่ 198 บาท ลดลง 

2.4% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 1.3% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาอันเป็นผลจากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีล่ดลง 

จ ำนวนนำทเีฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) อยูท่ี ่165 นาท ีลดลง 

15% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และ 5.3% เมือ่เทยีบ

กับไตรมาสทีผ่า่นมา เนือ่งจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปใช ้

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแทนบรกิารเสยีง      
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รำยได ้
ในไตรมาส 2/2558 ดแีทคมรีำยไดร้วมอยูท่ี ่ 21,924 ลา้นบาท

เพิม่ขึน้ 0.2% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นอันเป็นผลจาก

การเตบิโตของยอดขายเครือ่งโทรศัพทใ์นขณะทีร่ายไดจ้ากการให ้

บรกิารลดลง ทัง้นี ้ รายไดร้วมดังกลา่วลดลง 4.2% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสกอ่นเนือ่งจากยอดขายของเครือ่งไอโฟนลดลง รำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำรไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยอยูท่ี ่ 16,429 ลา้นบาท 

ลดลง 5.3% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 

2.0% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น โดยสว่นใหญเ่กดิจากรายไดจ้าก

การใหบ้รกิารเสยีงทีล่ดลงและการแขง่ขันในตลาดทีก่ระทบตอ่การ

สรา้งรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ต ในขณะทีร่ายไดจ้ากการจ าหน่าย

เครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายเตบิโตถงึ 38% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสเดยีวกันของปีกอ่นจากการขายเครือ่งสมารท์โฟนพรอ้มแพ็คเกจ

และการใหส้ว่นลดค่าเครือ่ง อย่างไรก็ด ี รายไดจ้ากการจ าหน่าย

เครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายลดลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา

เนือ่งจากยอดขายไอโฟนทีล่ดลง   

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสยีง อยูท่ี ่ 7,328 ลา้นบาทโดยยังคง

ลดลงเนือ่งจากผูบ้รโิภคเปลีย่นไปใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแทนการใช ้

งานบรกิารเสยีงเมือ่ใชส้มารท์โฟน โดยในไตรมาส 2/2558 รายได ้

จากการใหบ้รกิารเสยีงลดลง 21% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของ

ปีกอ่น และลดลง 5.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น     
รำยไดจ้ำกบรกิำรขอ้มลู อยูท่ี ่ 7,607 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 2% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสกอ่น อันเป็นผลจากการเตบิโตของการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 

ในขณะทีบ่รกิารสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) และบรกิารเสรมิอืน่ๆ ลดลง

เมือ่เทยีบกับทัง้ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและไตรมาสทีผ่า่นมา ใน

ไตรมาส 2/2558 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มลูมจี านวนสงูกวา่

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีงเป็นครัง้แรกซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ

ตอ้งการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีม่อียูส่งู และความทา้ทายในการสรา้ง

รายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ชดเชยรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

เสยีงทีล่ดลง ในการพัฒนาอตุสาหกรรมโทรคมนาคมใหเ้ตบิโตอย่าง

สมบรูณ์ การสรา้งรายไดจ้ากการเตบิโตของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตถอืเป็น

เรือ่งส าคัญซึง่ดแีทคตอ้งการพัฒนาใหด้ขีึน้โดยน าเสนอแพ็คเกจ

อนิเทอรเ์น็ตแบบคดิตามปรมิาณการใชง้านมากขึน้ ทัง้นี ้ สถานการณ์

การแขง่ขันในตลาดท าใหแ้พ็คเกจการใชง้านแบบใชไ้ดอ้ย่างตอ่เนือ่ง

ยังคงมอียู ่ ท าใหเ้ราตอ้งปรับแพ็คเกจใหม้คีวามสมดลุระหวา่งการ

สรา้งรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตและการเพิม่ฐานลกูคา้ ทัง้นีใ้นไตร

มาส 2/2558 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มลูเพิม่ขึน้มาทีร่ะดับ 

46.3% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ย จาก

ระดับ 44.5% ในไตรมาส 1/2558 และระดับ 39.6% ในไตรมาส 

2/2557    

รำยไดจ้ำกบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตั ิ (IR) อยูท่ี ่ 335 ลา้นบาท

เพิม่ขึน้ 2% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น อยา่งไรก็ด ี

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัตลิดลง 12% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

ทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากปัจจัยเชงิฤดกูาล   

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอืน่ ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิาร

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ (IDD) และคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารตา่งๆ 

เป็นหลัก อยูท่ี ่ 1,159 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 28% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น โดยสว่นใหญม่าจากรายไดจ้ากบรกิารโทรศัพท์

ระหวา่งประเทศ ในขณะทีเ่มือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมานัน้ รายได ้

จากการใหบ้รกิารอืน่ลดลง 1.7%   

รำยไดจ้ำกคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่ 1,598 ลา้นบาท 

ลดลง 5.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 

2.1% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น โดยมรีำยรบัสทุธคิำ่เชือ่มตอ่

โครงขำ่ย อยูท่ี ่82 ลา้นบาทลดลงจากระดับ 86 ลา้นบาทในไตรมาส 

1/2558 และระดับ 141 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2557    

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 2/57 ไตรมำส 1/58 ไตรมำส 2/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน        361  349 327 -6.5% -9.6% 

ระบบเตมิเงนิ 218 195 186 -4.6% -15% 
เฉลีย่สองระบบ 236 216 206 -4.6% -13% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 269 253 236 -6.8% -12% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 183 162 153 -5.3% -16% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 194 174 165 -5.3% -15% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 2/57 ไตรมำส 1/58 ไตรมำส 2/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 639 582 564 -3.1% -12% 

ระบบเตมิเงนิ 165 159 162 1.9% -1.6% 

เฉลีย่สองระบบ 224 215 218 1.2% -2.5% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 596 553 537 -2.9% -10% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 147 141 143 1.9% -2.5% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 203 195 198 1.3% -2.4% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 2/57 ไตรมำส 1/58 ไตรมำส 2/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 938 706 625 -11% -33% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT)    7,998  4,251 2,861 -33% -64% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz)     2,721  3,298 3,463 5.0% 27% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz)  16,382  20,171 19,994 -0.9% 22% 

รวม  28,039  28,427 26,943 -5.2% -3.9% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 2/57 ไตรมำส 1/58 ไตรมำส 2/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน         58  155 84 -46% 44% 

ระบบเตมิเงนิ -245  263 -1,567 -695% -538% 

รวม -187  419 -1,484 -454% -692% 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 2/2558 

   

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย อยูท่ี ่

3,804 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 38% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่น โดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากการขายไอโฟน 6 และการขาย

สมารท์โฟนพรอ้มแพ็คเกจ รวมทัง้การใหส้ว่นลดคา่เครือ่งสมารท์โฟน

กับลกูคา้ระบบเตมิเงนิในตลาดต่างจังหวัด แตห่ากเมือ่เทยีบกับไตร

มาสกอ่น รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย

ลดลง 14% เนือ่งจากยอดขายไอโฟนลดลง ทัง้นีอ้ัตราก าไรจากการ

ขายเครือ่งยังคงอยูใ่นระดับตดิลบเนือ่งจากยังคงมกีจิกรรมการตลาด

ในการใหส้ว่นลดคา่เครือ่ง โดยเฉพาะการใหส้ว่นลดคา่เครือ่งสมารท์

โฟนกับลกูคา้ระบบเตมิเงนิในตลาดตา่งจังหวัด เพือ่ชว่ยเพิม่สัดสว่น

ผูใ้ชอ้ปุกรณ์สมารท์โฟนและผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต รวมทัง้ตอบสนอง

ตอ่การแขง่ขันในตลาดดว้ย    

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำนไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่

9,911 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.7% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่นและเพิม่ขึน้ 5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา โดยสว่นใหญเ่ป็น

ผลจากการขยายโครงขา่ย 3G/4G ซึง่ท าใหค้า่เสือ่มราคาและคา่ตัด

จ าหน่ายของตน้ทนุการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยเพิม่ขึน้   

คำ่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รำยได ้  ซ ึง่ประกอบดว้ยสว่นแบง่รายได ้

คา่ธรรมเนยีมเลขหมายและคา่ USO เป็นหลัก อยูท่ี ่ 3,088 ลา้นบาท 

ลดลง 21% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นเนือ่งจากมี

จ านวนลกูคา้ทีล่งทะเบยีนบนโครงขา่ย 2.1GHz และสัดสว่นผูใ้ช ้

อปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี 3G และ 4G ทีเ่พิม่ขึน้ อยา่งไรก็ด ี

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดเ้พิม่ขึน้ 0.7% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

ทีผ่า่นมา เนือ่งจากมคีา่ธรรมเนยีมเลขหมายโทรศัพทเ์พิม่ขึน้และมกีาร

ขยายโครงข่ายบนคลืน่ความถี ่ 850MHz ซึง่อยูภ่ายใตร้ะบบสัญญา

สัมปทานเพือ่เสรมิประสบการณ์ใชง้านของลกูคา้ ทัง้นีอ้ัตราสว่น

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดต้่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ี ่ 18.8% เทยีบกับระดับ 18.3% เมือ่ไตรมาส 

1/2558 และจากระดับ 22.5% เมือ่ไตรมาส 2/2557    

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นโครงขำ่ย อยูท่ี ่ 1,440 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 16% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสทีผ่า่นมา อันเป็นผลจากการขยายโครงขา่ย 3G/4G และการ

บันทกึกลับคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับซอฟทแ์วรจ์ านวน 102 ลา้นบาทในไตร

มาส 1/2558 ทีผ่า่นมา ทัง้นีจ้ านวนสถานฐีาน 3G/4G เพิม่ขึน้เป็น 

24,200 สถานโีดยเราตดิตัง้เพิม่อกีกวา่ 1,700 สถานใีนไตรมาสนีเ้พือ่

รองรับการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีส่งูขึน้    

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ประกอบดว้ยตน้ทนุการผลติและค่าคอมมชิชัน่ของบัตร

เตมิเงนิ ตน้ทนุ IR และ IDD คา่เบีย้ประกันโครงขา่ย และอืน่ๆ อยู่ที ่

1,162 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 15% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

และเพิม่ขึน้ 3.3% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา โดยสว่นใหญเ่ป็น

ผลจากตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศทีเ่พิม่ขึน้    

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร(D&A) 

อยูท่ี ่ 4,221 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 5.6% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา 

เนือ่งจากมกีารลงทนุขยายโครงขา่ยมากขึน้   

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร อยูท่ี ่ 3,825 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

1.6% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 4.5% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา โดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากคา่ใชจ้่ายใน

การขายและการตลาดทีเ่พิม่ขึน้    

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด อยูท่ี ่1,627 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

7.9% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 18% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา จากการโฆษณาประชาสัมพันธบ์รกิาร 4G 

และเพือ่เพิม่ความสามารถในการขายและการใหบ้รกิารลกูคา้ไดด้ี

ยิง่ขึน้ ทัง้นีอ้ัตราคา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดตอ่รายไดร้วมอยูท่ี ่

7.4% เทยีบกับระดับ 6% เมือ่ไตรมาส 1/2558 และระดับ 6.9% เมือ่

ไตรมาส 2/2557     

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร อยูท่ี ่ 1,699 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.2% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น แตล่ดลง 2.4% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญเ่กดิจากการบันทกึกลับคา่ใชจ้่ายโบนัส

พนักงาน ทัง้นีอ้ัตราคา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ีร่ะดับ 10.3% เทยีบกับระดับ 10.4% 

ในไตรมาส 1/2558 และระดับ 9.5% ในไตรมาส 2/2557   

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรต ัง้ส ำรองหนีส้ญู อยูท่ี ่ 217 ลา้นบาท ลดลง 0.5% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 3.3% เมือ่เทยีบ

กับไตรมาสกอ่น โดยคา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญูยังอยูใ่นระดับปกต ิ    

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ
EBITDA อยูท่ี ่ 6,688 ลา้นบาท ลดลง 16% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 9.1% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา 

โดยเป็นผลจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง อัตราก าไรจากการ

จ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทท์ีต่ดิลบ และคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานต่างๆ   

ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่สง่ผลให ้EBIDA margin ลดลงมาทีร่ะดับ 30.5% เทยีบ

กับระดับ 32.2% เมือ่ไตรมาส 1/2558 และระดับ 36.4% เมือ่ไตรมาส 

2/2557 ทัง้นีห้ากไมร่วมผลของการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุ

เลขหมายแลว้ EBITDA Margin จะอยูท่ี ่ 41.0% เทยีบกับระดับ 

44.1% ในไตรมาส 1/2558 และระดับ 42.4% ในไตรมาส 2/2557   

ก ำไรสทุธ ิ อยูท่ี ่ 1,375 ลา้นบาท ลดลง 53% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 40% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น 

เนือ่งจากม ี EBITDA ทีล่ดลง คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายที่

เพิม่ขึน้จากการลงทนุในโครงขา่ยมากขึน้และขาดทนุอัตราแลกเปลีย่น 

ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดล้ดลง   

งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ 

สนิทรพัยร์วม อยูท่ี ่ 104,180 ลา้นบาท ลดลง 2.5% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 2.4% เมือ่เทยีบกับไตรมาสที่

ผา่นมา โดยสว่นใหญเ่กดิจากมลูคา่สนิทรัพยภ์ายใตส้ัมปทานทีล่ดลง 

ในขณะทีเ่งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด อยูท่ี ่ 8,347 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 24% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญเ่กดิจาก

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานและเงนิกูย้มืในไตรมาสนี ้ แตเ่งนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง 21% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นเนือ่งจากกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานทีล่ดลง   

หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ อยูท่ี ่ 36,000 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระดับ 

32,164 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 1/2558 และระดับ 27,312 ลา้นบาท

เมือ่ไตรมาส 2/2557 โดยในไตรมาสนีม้กีารกูเ้งนิเพิม่จ านวน 6,000 

ลา้นบาทในขณะทีม่กีารคนืเงนิกูจ้ านวน 2,164 ลา้นบาท ทัง้นี ้

อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA อยูท่ี ่1.0x เทยีบกับระดับ 0.8x เมือ่

ไตรมาส 1/2558 ในขณะทีอ่ัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้

อยูท่ี ่ 2.5x เทยีบกับระดับ 2.2x ในไตรมาส 1/2558 อยา่งไรก็ด ี

อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ค านวณโดยใชส้ว่นของผูถ้อื

หุน้ทีไ่มร่วมองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ซึง่หากพจิารณารวม

ดว้ยแลว้ อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จะอยูท่ี ่1.0x เทยีบ

กับระดับ 0.9x เมือ่ไตรมาส 1/2558    

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ดว้ยเงนิลงทนุ) อยูท่ี ่3,530 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.7% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 93% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่น

มา เนือ่งจากระดับเงนิลงทนุในไตรมาส 2/2558 ต ่ากวา่เมือ่เทยีบกับ

ทัง้ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและไตรมาสทีผ่า่นมา โดยเงนิลงทนุใน

ไตรมาส 2/2558 อยูท่ี ่ 3,158 ลา้นบาท ทัง้นี ้ ในครึง่แรกของปีนี ้

ดแีทคใชเ้งนิลงทนุไปแลว้ 8,684 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14% เมือ่เทยีบ

กับชว่งเดยีวกันในปีกอ่น   
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส  
2/57 

ไตรมำส  
1/58 

ไตรมำส  
2/58 

%QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง* 9,249  7,754 7,328 -5.5% -21% 

บรกิารขอ้มลู             6,868  7,456 7,607 2.0% 11% 

บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ                 329  381 335 -12% 2.0% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่                904  1,178 1,159 -1.7% 28% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC            17,350  16,768 16,429 -2.0% -5.3% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC)              1,690  1,631 1,598 -2.1% -5.5% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร            19,040  18,400 18,027 -2.0% -5.3% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย             2,765  4,425 3,804 -14% 38% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่*                 79  59 93 57% 18% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร            21,884  22,884 21,924 -4.2% 0.2% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร           (11,202) (10,981) (11,426) 4.1% 2.0% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้             (3,911) (3,066) (3,088) 0.7% -21% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นเครอืขา่ย             (1,182) (1,245) (1,440) 16% 22% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC)            (1,548) (1,545) (1,515) -1.9% -2.1% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่             (1,012) (1,125) (1,162) 3.3% 15% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A)             (3,549) (3,999) (4,221) 5.6% 19% 

ตน้ทนุการขายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย           (2,900) (5,214) (4,558) -13% 57% 

รวมตน้ทนุ     (14,102) (16,196) (15,984) -1.3% 13% 

ก ำไรข ัน้ตน้              7,782  6,689 5,940 -11% -24% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร            (3,766) (3,661) (3,825) 4.5% 1.6% 

การขายและการตลาด            (1,508) (1,381) (1,627) 18% 7.9% 

การบรหิารทัว่ไป             (1,647) (1,741) (1,699) -2.4% 3.2% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู                (218) (210) (217) 3.3% -0.5% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A)               (394) (330) (282) -14% -28% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น                 (53) 199 (196) -199% -273% 

ดอกเบีย้รับ                   49  15 15 0.4% -69% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม                   26  (0) 19 50,727% -27% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้             4,038  3,241 1,953 -40% -52% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ               (356) (315) (318) 0.7% -11% 

ภาษีเงนิได ้               (732) (634) (263) -59% -64% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ              1  1 2 83% 105% 

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ              2,951  2,292 1,375 -40% -53% 

ก ำไรกอ่นดอกเบีย้ ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย  
(ลำ้นบำท) 

ไตรมำส  
2/57 

ไตรมำส  
1/58 

ไตรมำส  
2/58 

%QoQ %YoY 

ก ำไรส ำหรบังวด             2,950  2,291 1,373 -40% -53% 

    คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ                 356  315 318 0.7% -11% 

    ภาษีเงนิได ้                 732  634 263 -59% -64% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย              3,943  4,331 4,502 3.9% 14% 

ดอกเบีย้รับ                 (49) (15) (15) 0.4% -69% 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น                   53  (199) 196 199% 273% 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน
อืน่ 

                   (1) - 52 n/a 10,289% 

EBITDA             7,985  7,358 6,688 -9.1% -16% 

EBITDA margin 36.4% 32.2% 30.5%   

EBITDA margin ไมร่วมกำรขำยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย 42.4% 44.1% 41.0%   

(*) มกีารจัดประเภทรายการในไตรมาส 2/2558 และไตรมาส 2/2557 ระหวา่งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีงและรายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 
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ในครึง่หลังของปี 2558 การแขง่ขันในตลาดยังมอีย่างตอ่เนือ่งโดยผูใ้หบ้รกิารต่างพยายามกระตุน้ให ้

ผูบ้รโิภคเปลีย่นมาใชโ้ครงขา่ย 3G/4G ของตน โดยสว่นใหญจ่ะใชข้อ้เสนอในรปูแบบการขายเครือ่ง

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

ดา้นโครงขา่ย ทัง้โครงข่าย 4G ในเขตเมอืงทีม่คีณุภาพดยีิง่ขึน้ดว้ยปรมิาณคลืน่ความถีท่ีม่ากขึน้และ

การขยายโครงขา่ย 3G ใหค้รอบคลมุ 95% ของจ านวนประชากร ซึง่การพัฒนาโครงขา่ยและบรกิาร 

4G จะมกีารประชาสัมพันธเ์พือ่เสรมิสรา้งภาพลักษณ์ของโครงขา่ยรวมทัง้สรา้งฐานลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิาร 

4G ดว้ย โดยเรามเีป้าหมายทีจ่ะมฐีานลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิาร 4G จ านวน 2.5 ลา้นเลขหมายภายในสิน้ปีนี ้

ดแีทคจะปรับใชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็นพืน้ทีเ่พือ่ชว่ยงานการขายและการใหบ้รกิารใน

แตล่ะพืน้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ ในขณะทีก่ารสรา้งรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตทีแ่มจ้ะเป็น

เรือ่งทีท่า้ทายแตเ่ราพยายามทีจ่ะพัฒนาใหด้ขีึน้ผา่นบรกิาร 4G และขอ้เสนอในดา้นอปุกรณ์ ทัง้นีเ้รา

จะปรับแพ็คเกจอนิเทอรเ์น็ตใหส้อดคลอ้งตามสถานการณ์การแขง่ขันในตลาด โดยจะมแีพ็คเกจทีใ่ช ้

งานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งทีม่กีลไกควบคมุการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม   

คาดการณ์รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยและ EBITDA Margin ถกูปรับลดลง

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับปัจจัยดา้นการแขง่ขันทีค่าดวา่ยังคงมอียูแ่ละผลการด าเนนิงานในชว่งครึง่แรก

ของปีนี ้โดยทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยคาดวา่อยูใ่นระดับทีต่ ่ากว่าปี 2557 

เล็กนอ้ย และคาดวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดังกล่าวจะปรับตัวดขีึน้ตามภาพลักษณ์โครงขา่ยของเรา

ทีด่ขี ึน้ รวมทัง้จากความสามารถในการสรา้งรายไดจ้ากบรกิารอนิเทอรเ์น็ต และประสทิธผิลจากการ

ใชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบ่งเป็นพืน้ที ่ ในขณะทีค่าดการณ์ EBITDA margin ในปีนีถ้กูปรับ

ลดลงมาทีร่ะดับ 31-33% จากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

จะถกูควบคมุภายใตแ้ผนการเพิม่ประสทิธใินดา้นตา่งๆ  

  

เป้ำหมำยส ำหรบัปี 2558  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูใ่นระดับทีต่ ่ากวา่ปี 2557 เล็กนอ้ย   
(เปลีย่นแปลง) 

 EBITDA margin: 31-33% (เปลีย่นแปลง)  

 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 1/2558 ไตรมำส 2/2558 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6,744 8,347 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 17,250 14,568 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 82,797 81,265 

สนิทรพัยร์วม 106,791 104,180 

หนีส้นิหมุนเวยีน 48,559 47,875 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 28,883 27,687 

หนีส้นิรวม 77,443 75,562 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 29,349 28,618 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 106,791 104,180 


