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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 3/2557 ดแีทคม ี EBITDA เตบิโต 9.1% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นโดยสว่นใหญม่าจากตน้ทนุคา่ธรรมเนยีม

และสว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลง  อย่างไรก็ด ี การเตบิโตของรายไดยั้งคง

ไดร้ับผลกระทบจากการแขง่ขันในตลาดและเศรษฐกจิทีท่รงตัว ท า

ใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) ลดลง 

4.3% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และ 4.1% เทยีบกับ

ไตรมาสทีผ่า่นมา รวมทัง้มอีัตราก าไรจากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพท์

ตดิลบ การแขง่ขันในตลาดยังคงมอียา่งตอ่เนือ่งโดยผูใ้หบ้รกิาร

พยายามกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเปลีย่นมาใชโ้ครงขา่ย 2.1GHz และ

เพิม่ฐานลกูคา้ทีใ่ชง้านสมารท์โฟน ทัง้นีใ้นรอบ 9 เดอืนแรกของปีนี ้

ดแีทคม ี EBITDA เตบิโต 8.8% จากปีทีแ่ลว้และมอีัตราก าไร 

EBITDA Margin 36.8% ในขณะทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ยลดลง 2% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น   

ดแีทคมุง่มั่นทีจ่ะเป็นผูน้ าการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย

ดว้ยการน าโครงขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีด่ทีีส่ดุมาใหบ้รกิารเพือ่สรา้งเสรมิ

ประสบการณ์ของลกูคา้ในการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตไดด้อียา่งตอ่เนือ่ง

ซึง่จะท าใหล้กูคา้รักและเชือ่มั่นในดแีทค และเพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่สงูขึน้และสอดคลอ้ง

กับความมุง่มั่นดังกลา่ว ดแีทคจงึเพิม่สถานฐีานเทคโนโลย ี 3G และ 

4G อกี 6,500 สถาน ีจากปัจจุบัน ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 ทีม่สีถานี

ฐาน 3G อยูแ่ลว้กว่า 16,500 สถาน ี(ทัง้คลืน่ 2.1GHzและ 850MHz) 

ซึง่สถานฐีานทีเ่พิม่ขึน้ดังกลา่วจะตดิตัง้ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและ

ปรมิณฑลและอกี 30 เมอืงหลักเพือ่พัฒนาโครงขา่ยใหด้ยีิง่ขึน้ โดย

จะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 1/2558   

การด าเนนิธุรกจิตามกลยทุธ ์Internet for All ของดแีทคเป็นไปอยา่ง

มปีระสทิธผิลดังเห็นไดจ้ากพัฒนาการในดา้นตา่งๆ เชน่ จ านวนลกูคา้

ทีใ่ชง้านบรกิารอนิเตอรเ์น็ตเคลือ่นทีเ่พิม่ขึน้เป็น 12.5 ลา้นเลขหมาย 

ในขณะทีส่ัดสว่นผูใ้ชส้มารท์โฟนตอ่ผูใ้ชบ้รกิารรวมของดแีทคเพิม่ขึน้

เป็น 41% ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 ทัง้นีด้แีทคจะพัฒนาโครงขา่ย

เทคโนโลย ี 3G และ 4G ใหด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้เพิม่จ านวนผูใ้ชง้าน

อนิเตอรเ์น็ตและสัดสว่นผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทยดว้ยการ

น าเสนออปุกรณ์ทีม่คีวามหลากหลายในราคาทีย่อ่มเยา และน าเสนอ

พรอ้มกับแพ็คเกจบรกิารทีถ่กูใจลกูคา้ นอกจากนี ้ ดแีทคจะให ้

ความส าคัญในบรกิารคอนเทนตโ์ดยรว่มมอืกับเจา้ของคอนเทนตช์ัน้

น าในการสรา้งบรกิารใหล้กูคา้ โดยลา่สดุ  ดแีทคไดเ้ปิดตัวบรกิารทาง

การเงนิผา่นโทรศัพทเ์คลือ่นทีอ่ยา่ง “แจ๋ว” ซึง่ชว่ยใหก้ารโอนเงนิ

และช าระเงนิของลกูคา้สะดวกยิง่ขึน้  

จากผลประกอบการในรอบ 9 เดอืนแรกของปีนีร้วมทัง้แนวโนม้ของ

เศรษฐกจิและสภาวะการแขง่ขันในตลาด ท าใหเ้ราคาดการณ์วา่

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยจะอยูใ่นระดับที่

ต ่ากวา่ปีกอ่นเล็กนอ้ย ในขณะทีแ่นวโนม้อัตราก าไร EBITDA margin 

คาดวา่จะคงอยูใ่นชว่ง 35-37% จากตน้ทนุคา่ธรรมเนยีมและสว่น

แบง่รายไดท้ียั่งคงลดลง  นอกจากนีป้ระมาณการเงนิลงทนุทัง้ปี 

2557 ยังคงอยูท่ีข่ัน้ต ่า 13,000 ลา้นบาท โดยเงนิลงทนุ 10,000 

ลา้นบาทส าหรับเพิม่สถานฐีานอกี 6,500 สถานทีัง้เทคโนโลย ี 3G 

และ 4G ดังกลา่วขา้งตน้นัน้ จะแบง่ใชใ้นไตรมาส 4/2557 และไตร

มาส 1/2558 รวมทัง้เงนิลงทนุบางสว่นของสถานฐีานทีเ่พิม่ใหม่

ดังกลา่วไดร้วมไวใ้นประมาณการเงนิลงทนุทัง้ปี 2557 แลว้     

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 3 ปี 2557  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 3/2557 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารบนโครงขา่ย 2.1GHz ของเรา

เพิม่ขึน้เป็น 19.7 ลา้นเลขหมาย คดิเป็น 71% ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร

ทัง้หมด เพิม่ขึน้จากระดับ 68% เมือ่ไตรมาสทีผ่า่นมา อยา่งไรก็ด ี

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรท ัง้หมดอยูท่ี ่ 27.8 ลา้นเลขหมาย ลดลง 0.9% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาอันเป็นผลจากการแขง่ขันในตลาด

โดยเฉพาะในบรกิารประเภทเตมิเงนิ ทัง้นี ้ ดแีทคสามารถรักษาความ

แข็งแกรง่ในตลาดบรกิารประเภทรายเดอืนท าใหจ้ านวนผูใ้ชบ้รกิาร

ระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้ 2.4% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา ในขณะ

ทีจ่ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิลดลง 1.4% เมือ่เทยีบกับไตรมาสที่

ผา่นมา  

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) อยูท่ี ่ 197 บาท ลดลง 

5.6% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 2.8% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาจากการแขง่ขันในตลาด ถงึแมป้รมิาณการ

ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตเคลือ่นทีจ่ะเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง แตร่ายไดเ้ฉลีย่

ตอ่เลขหมายยังคงลดลงเพราะรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายจากการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูเพิม่ขึน้ไมส่อดคลอ้งกับรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายจาก

บรกิารเสยีงทีล่ดลง จ ำนวนนำทเีฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) 

ลดลงมาอยูท่ี ่ 188 นาท ี หรอืลดลง 15% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 3% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา จาก

พฤตกิรรมการใชง้านของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปใชบ้รกิารดา้นขอ้มลู

แทนการใชง้านบรกิารเสยีง  

ในไตรมาส 3/2557 ดแีทคด าเนนิงานตามกลยทุธ ์ Internet for All 

อยา่งตอ่เนือ่ง โดยจัดกจิกรรมทางการตลาด เชน่ ยิง่อยูน่านยิง่รักกันปี 

2 ทีใ่หส้ว่นลดคา่เครือ่งโทรศัพทก์ับลกูคา้ปัจจุบันของดแีทคตาม

จ านวนปีทีใ่ชง้าน ซึง่กจิกรรมนีไ้ดช้ว่ยเพิม่สัดสว่นผูใ้ชส้มารท์โฟน

และจ านวนผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ต หรอืโปรโมชัน่เสรมิแบบรายวัน “แฮป

ป้ีสโนไวท”์ ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลาย

ของลกูคา้ประเภทเตมิเงนิรวมทัง้เป็นการกระตุน้การใชง้านดว้ย การ

ด าเนนิกลยทุธอ์ยา่งมปีระสทิธผิลท าใหจ้ ำนวนผูใ้ชส้มำรท์โฟนของ

ดแีทคเพิม่ขึน้เป็น 11.5 ลา้นเลขหมาย คดิเป็น 41% ของฐานลกูคา้

ทัง้หมด เพิม่จากระดับ 37% ในไตรมาส 2/2557 ในขณะทีจ่ ำนวน

ผูใ้ชบ้รกิำรอนิเตอรเ์น็ตเพิม่ขึน้เป็น 12.5 ลา้นเลขหมายจากระดับ 

12.4 ลา้นเลขหมายในไตรมาสทีผ่่านมา ทัง้นีใ้นไตรมาส 3/2557 เรา

ไดเ้ปลีย่นนยิามของผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารใช ้

ขอ้มลูมากกวา่ 50 กโิลไบตภ์ายใน 30 วันเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารใช ้

ขอ้มลูมากกวา่ 150 กโิลไบตภ์ายใน 90 วัน     
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รำยได ้
รำยไดร้วมในไตรมาส 3/2557 เทา่กับ 20,845 ลา้นบาท ลดลง 

2.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 4.7% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา จากการแขง่ขันในตลาดทีม่อียา่งตอ่เนือ่ง

ในขณะทีเ่ศรษฐกจิยังฟ้ืนตัวไมเ่ร็วนัก รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูยังคง

เป็นปัจจัยหลักในการเตบิโตแต่ไม่สามารถชดเชยกับการลดลงของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีง ในขณะทีก่ารแขง่ขันทีม่อียา่งตอ่เนือ่ง

เกดิจากผูใ้หบ้รกิารพยายามกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเปลีย่นมาใช ้

โครงขา่ย 2.1GHz และเพิม่ฐานลกูคา้ทีใ่ชง้านสมารท์โฟน ดแีทค

ยังคงรักษาฐานลกูคา้ประเภทรายเดอืนไดอ้ยา่งด ี ในขณะทีเ่ผชญิกับ

การแขง่ขันในตลาดลกูคา้ประเภทเตมิเงนิโดยเฉพาะในพืน้ที่

ตา่งจังหวัด สง่ผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่

โครงขำ่ยอยูท่ี ่ 16,639 ลา้นบาทลดลง 4.3% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นและ 4.1% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา โดยใน

รอบ 9 เดอืนแรกของปีนี ้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มต่อ

โครงขา่ย อยูท่ี ่ 51,377 ลา้นบาทลดลง 2%เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสยีง อยูท่ี ่ 8,376 ลา้นบาท ลดลง 18% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 9.2% เมือ่เทยีบ

กับไตรมาสทีผ่า่นมาจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปใชบ้รกิาร

ดา้นขอ้มลูแทนการใชง้านบรกิารเสยีง  

รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิ (VAS) อยูท่ี ่ 7,048 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

19% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 2.6% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาจากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารขอ้มลูและปรมิาณ

การใชง้านขอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้ โดยการขายสมารท์โฟนพรอ้มแพ็คเกจ 

 

รวมทัง้ราคาสมารท์โฟนทีล่ดลงและความนยิมใชง้านสังคมออนไลน์

ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนใหก้ารใชง้านบรกิารขอ้มลูเพิม่สงูขึน้  ทัง้นี ้

รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูซึง่เป็นสว่นใหญข่องรายไดจ้ากบรกิารเสรมิ

คดิเป็นสัดสว่น 35% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มต่อ

โครงขา่ยโดยรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูเพิม่ขึน้ 30% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 6.7% เมือ่เทยีบกับไตรมาสที่

ผา่นมา อย่างไรก็ด ี รายไดจ้ากบรกิารสง่ขอ้ความซึง่คดิเป็น 2.3% 

ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยยังคงลดลง 

ทัง้นี ้ ในไตรมาส 3/2557 รายไดจ้ากบรกิารเสรมิคดิเป็น 42% ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ย เพิม่ขึน้จากระดับ 

40% ในไตรมาส 2/2557 และระดับ 34% ในไตรมาส 3/2556  

รำยไดจ้ำกบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตั ิ (IR) เทา่กับ 291 ลา้นบาท 

ลดลง 38% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นจากปัจจัยการเมอืงที่

สง่ผลใหช้าวต่างประเทศเดนิทางเขา้ประเทศไทยลดลง ในขณะที่

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัตลิดลง 11% จากไตรมาสทีผ่า่น

มาจากการใชง้านของลกูคา้ดแีทคทีไ่ปใชง้านในตา่งประเทศลดลง  

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิาร

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ (IDD) และคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารตา่งๆ 

เป็นหลัก อยูท่ี ่ 923 ลา้นบาท ลดลง 11% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น แตท่รงตัวเมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา 

รำยไดจ้ำกคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่ 1,672 ลา้นบาท 

ลดลง 2.7% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 

1.1% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาโดยในไตรมาส 3/2557 มี

รำยรบัสทุธคิำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย 100 ลา้นบาท ในขณะทีร่ายรับ

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) 
ไตรมำส  

3/56 
ไตรมำส  
2/57 

ไตรมำส 
 3/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 417 361 358 -1.0% -14% 

ระบบเตมิเงนิ 244 218 212 -2.9% -13% 
เฉลีย่สองระบบ 264 236 231 -2.3% -13% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 311 269 265 -1.6% -15% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 208 183 176 -3.5% -15% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 220 194 188 -3.0% -15% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) 
ไตรมำส  

3/56 
ไตรมำส  
2/57 

ไตรมำส 
 3/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 656 639 610 -4.5% -7.0% 

ระบบเตมิเงนิ 176 165 160 -2.8% -8.6% 

เฉลีย่สองระบบ 231 224 218 -2.6% -5.7% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 603 596 580 -2.7% -3.8% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 157 147 141 -4.2% -10% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 209 203 197 -2.8% -5.6% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) 
ไตรมำส  

3/56 
ไตรมำส  
2/57 

ไตรมำส 
 3/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 3,334 938 811 -14% -76% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 24,137 7,998 7,226 -9.7% -70% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) n/a 2,721 2,935 7.9% n/a 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) n/a 16,382 16,807 2.6% n/a 

รวม 27,471 28,039 27,780 -0.9% 1.1% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) 
ไตรมำส  

3/56 
ไตรมำส  
2/57 

ไตรมำส 
 3/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 112 58 88 51% -21% 

ระบบเตมิเงนิ 128 -245 -347 -41% -372% 

รวม 239 -187 -259 -38% -208% 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 3/2557 

   

สทุธคิา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยเมือ่ไตรมาส 2/2557 อยูท่ี ่141 ลา้นบาท 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย อยูท่ี ่

2,484 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่นจากกระแสความนยิมสมารท์โฟน ราคาเครือ่งทีถ่กูลง และการ

จ าหน่ายสมารท์โฟนพรอ้มแพ็คเกจ แตล่ดลง 10% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสทีผ่า่นมาจากการทีล่กูคา้บางส่วนรอซือ้เครือ่งไอโฟนรุน่ใหม ่ และ

โปรโมชัน่ลดราคาเครือ่งเพือ่สง่เสรมิการใชส้มารท์โฟน ทัง้นีจ้ านวน

เครือ่งโทรศัพทท์ีจ่ าหน่ายไดยั้งคงเพิม่สงูขึน้จากราคาเครือ่งทีถ่กูลง 

โดยจ านวนเครือ่งโทรศัพทก์วา่ครึง่ทีจ่ าหน่ายไดค้อืโทรศัพทภ์ายใต ้

แบรนดข์องดแีทค อย่างไรก็ด ี อัตราก าไรจากการจ าหน่ายเครือ่ง 

โทรศัพทต์ดิลบจากการแขง่ขันในตลาด รวมทัง้เพือ่เพิม่สัดสว่นผูใ้ช ้

สมารท์โฟนและรักษาฐานลกูคา้ผา่นกจิกรรมทางการตลาดตา่งๆ เชน่ 

ยิง่อยูน่าน ยิง่รักกัน ปี 2 เป็นตน้ 

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 
ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำนไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่

9,588 ลา้นบาท ลดลง 9.2% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่น และลดลง 0.7% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา จากการลดลง

ของคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดแ้มว้่าคา่ใชจ้่ายตา่งๆทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับการขยายโครงขา่ย 2.1GHz จะเพิม่ขึน้ก็ตาม  

คำ่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รำยได ้  ซ ึง่ประกอบดว้ยสว่นแบง่รายได ้

คา่ธรรมเนยีมเลขหมายและคา่ USO เป็นหลัก เทา่กับ 3,600 ลา้น

บาท ลดลง 35% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 

8% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา จากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารบนคลืน่ 

2.1GHz และสัดสว่นผูใ้ชง้านสมารท์โฟนทีเ่พิม่ขึน้ โดยอัตราสว่น

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดต้่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ี ่ 22% ลดลงจากระดับ 23% ในไตรมาส 

2/2557 และระดับ 32% ในไตรมาส 3/2556  

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นโครงขำ่ย เทา่กับ 1,196 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 1.2% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสทีผ่า่นมาจากการขยายโครงขา่ย นอกจากนีด้แีทคก าลังตดิตัง้

สถานฐีานทัง้เทคโนโลย ี 3G และ 4G เพิม่เตมิอกี 6,500 สถาน ี ใน

พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ปรมิณฑล และอกี 30 เมอืง ใหเ้สร็จภายในไตร

มาส 1/2558 ซึง่จะผนวกกับสถานฐีาน 3G ของดแีทคทีม่อียูใ่น

ปัจจุบัน ณ สิน้ไตรมาส 3/2557 ทั่วประเทศกวา่ 16,500 สถาน ี (ทัง้

คลืน่ 2.1GHz และ 850MHz) และเป็นการเสรมิจุดยนืของดแีทคใน

การเป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย  

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ประกอบดว้ยตน้ทนุการผลติและค่าคอมมชิชัน่ของบัตร

เตมิเงนิ ตน้ทนุ IR และ IDD คา่เบีย้ประกันโครงขา่ย และอืน่ๆ อยู่ที ่

872 ลา้นบาท ลดลง 14% จากไตรมาสทีผ่า่นมาแตท่รงตัวเมือ่เทยีบ

กับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น   

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 

(D&A) อยูท่ี ่ 3,920 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 27% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 10% จากไตรมาสทีผ่า่นมา จากการ

ขยายโครงข่าย  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร อยูท่ี ่ 3,291 ลา้นบาท ลดลง 

5.1% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 13% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา เนือ่งจากคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร

รวมทัง้คา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญูลดลง แมค้่าใชจ้่ายในการขาย

และการตลาดจะเพิม่ขึน้ก็ตาม  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด อยูท่ี ่1,529 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

17% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 1.4% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา จากโฆษณาตา่งๆทีช่ว่ยเพิม่การรับรูแ้ละ

เสรมิภาพลักษณ์ของแบรนดด์แีทค รวมทัง้กจิกรรมการตลาดที่

สง่เสรมิใหล้กูคา้เปลีย่นมาใชง้านโครงขา่ยบนคลืน่ 2.1GHz และ

เปลีย่นมาใชส้มารท์โฟน โดยในไตรมาส 3/2557 อัตราคา่ใชจ้่ายใน

การขายและการตลาดตอ่รายไดร้วมอยูท่ี ่ 7.3% เพิม่ขึน้จากระดับ 

6.9% ในไตรมาส 2/2557 และระดับ 6.1% เมือ่ไตรมาส 3/2556 

เพือ่รักษาความสามารถในการแขง่ขัน และในรอบ 9 เดอืนแรกของปีนี ้

อัตราคา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดตอ่รายไดร้วมอยูท่ี ่ 6.6% 

เพิม่ขึน้จากระดับ 4.4% ในปีทีแ่ลว้  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร อยูท่ี ่ 1,448 ลา้นบาท ลดลง 9.2% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 12% จากไตรมาสที่

ผา่นมา โดยในไตรมาส 3/2557 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารคดิเป็น 8.7% 

ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย ลดลงจาก

ระดับ 9.5% ในไตรมาสทีผ่า่นมา และระดับ 9.2% ในไตรมาส 

3/2557 อันเป็นผลส าเร็จจากกลยทุธเ์พิม่ประสทิธภิาพ   

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรต ัง้ส ำรองหนีส้ญู มกีารรับรูเ้ป็นรายไดจ้ านวน 65 ลา้น

บาทจากการเปลีย่นนโยบายการตัง้ส ารองหนีส้ญู โดยคา่ใชจ้่ายในการ

ตัง้ส ารองหนีส้ญูลดลง 148% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่น และลดลง 130% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา  

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ
ในไตรมาส 3/2557 EBITDA อยูท่ี ่ 7,804 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.1% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น โดยสว่นใหญเ่ป็นผลจาก

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลง แมว้า่จะมรีายไดล้ดลงและ

คา่ใชจ้่ายจะเพิม่ขึน้เพือ่สง่เสรมิใหล้กูคา้เปลีย่นมาใชง้านโครงขา่ยบน

คลืน่ 2.1GHz รวมทัง้รักษาฐานลูกคา้และสนับสนุนใหล้กูคา้เปลีย่นมา

ใชส้มารท์โฟน  อยา่งไรก็ด ี EBITDA ลดลง 2.3% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญเ่กดิจากรายไดท้ีล่ดลงและอัตราก าไรการ

ขายเครือ่งโทรศัพทท์ีต่ดิลบแมค้่าธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดจ้ะ

ลดลงก็ตาม อัตราก าไร EBITDA margin เพิม่ขึน้มาทีร่ะดับ 37.3% 

จากระดับ 36.4% เมือ่ไตรมาส 2/2557 และระดับ 33.4% เมือ่ไตร

มาส 3/2556 ทัง้นี ้ ในรอบ 9 เดอืนแรกของปีนี ้  EBITDA อยูท่ี ่

24,044 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.8% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ในขณะที ่

EBITDA  margin อยูท่ี ่36.8%  

ก ำไรสทุธ ิ อยูท่ี ่ 2,582 ลา้นบาท ลดลง 6% จากไตรมาสเดยีวกัน

ของปีกอ่นโดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายที่

สงูขึน้แม ้ EBITDA จะเพิม่ขึน้ก็ตาม ในขณะทีก่ าไรสทุธลิดลง 13% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาอันเป็นผลจาก EBITDA ทีล่ดลงและคา่

เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายทีส่งูขึน้ โดยในรอบ 9 เดอืนแรกของปีนี ้

ก าไรสทุธอิยูท่ี ่8,838 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.4% เมือ่เทยีบกับปีทีแ่ลว้  

งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ 
สนิทรพัยร์วม เทา่กับ 104,039 ลา้นบาท ลดลง 2.7% จากไตรมาส

ทีผ่า่นมา ในขณะทีเ่งนิสดอยูท่ี ่ 10,133 ลา้นบาทลดลง 3.5% จาก

ไตรมาสทีผ่า่นมาสว่นใหญเ่นือ่งมาจากการจ่ายเงนิปันผล  

หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ อยูท่ี ่ 25,312 ลา้นบาท ลดลง 7.3% จาก

ไตรมาสทีผ่า่นมาจากการช าระคนืหุน้กู ้ ในขณะทีอ่ัตราสว่นหนีส้นิสทุธิ

ตอ่สว่นของผูท้ีหุ่น้อยูท่ีร่ะดับ 0.9x  และอัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ 

EBITDA อยูท่ีร่ะดับ 0.5x และอยูใ่นระดับทรงตัวจากไตรมาสทีผ่า่นมา  

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ดว้ยเงนิลงทนุ) อยูท่ี ่5,788 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 89% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสเดยีวกันของปีกอ่นอันเป็นผลจาก EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้และเงนิ

ลงทนุทีล่ดลง โดยเงนิลงทนุในไตรมาส 3/2557 อยูท่ี ่ 2,016 ลา้น

บาท ลดลง 51% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ทัง้นีใ้น

รอบ 9 เดอืนแรกของปีนี ้เงนิลงทนุอยูท่ีก่วา่ 9,600 ลา้นบาทในขณะที่

กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงานอยูท่ีก่วา่ 14,400 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 3.7% เมือ่เทยีบกับปีทีแ่ลว้  
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส  
3/56 

ไตรมำส  
2/57 

ไตรมำส  
3/57 

%QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง 10,161 9,226 8,376 -9.2% -18% 

บรกิารเสรมิ 5,926 6,869 7,048 2.6% 19% 

บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ 472 329 291 -11% -38% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ 830 922 923 0.1% 11% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 17,389 17,346 16,639 -4.1% -4.3% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,719 1,690 1,672 -1.1% -2.7% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 19,108 19,036 18,311 -3.8% -4.2% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย 2,242             2,765  2,484 -10% 11% 

รายไดอ้ืน่ๆ 23                  67  50 -25% 121% 

รวมรำยได ้ 21,373           21,868  20,845 -4.7% -2.5% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (12,181) (11,202) (11,159) -0.4% -8.4% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (5,574) (3,911) (3,600) -8.0% -35% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นเครอืขา่ย (1,045) (1,182) (1,196) 1.2% 14% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (1,620) (1,548) (1,572) 1.5% -3.0% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (868) (1,012) (872) -14% 0.5% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A)  (3,075) (3,549) (3,920) 10% 27% 

ตน้ทนุการขายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย (2,114)          (2,900) (2,944) 1.5% 39% 

รวมตน้ทนุ (14,294) (14,102) (14,104) 0.0% -1.3% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 7,079 7,766 6,741 -13% -4.8% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (3,469) (3,766) (3,291) -13% -5.1% 

การขายและการตลาด (1,311) (1,508) (1,529) 1.4% 17% 

การบรหิารทัว่ไป (1,595) (1,647) (1,448) -12% -9.2% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (136) (218) 65 -130% -148% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A) (427) (394) (379) -3.7% -11% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (53) (53) 13 124% 124% 

ดอกเบีย้รับ 47 49 36 -25% -23% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 38 43 56 31% 45% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ 3,643 4,038 3,554 -12% -2.4% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (212) (356) (325) -8.7% 53% 

ภาษีเงนิได ้ (684) (732) (649) -11% -5.1% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1 1 1 13% 84% 

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,747 2,951 2,582 -13% -6.0% 

ก ำไรกอ่นดอกเบีย้ ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 
(ลำ้นบำท) 

ไตรมำส  
3/56 

ไตรมำส  
2/57 

ไตรมำส  
3/57 

%QoQ %YoY 

ก ำไรส ำหรบังวด 2,747 2,950 2,580 -13% -6.1% 

    คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 212 356 325 -8.7% 53% 

    ภาษีเงนิได ้ 684 732 649 -11% -5.1% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3,502 3,943 4,299 9.0% 23% 

ดอกเบีย้รับ (47) (49) (36) -25% -23% 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 53 53 (13) -124% -124% 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพย์
ไมม่ตีวัตนอืน่ 

1 (1) 0 n/a n/a 

EBITDA 7,151 7,985 7,804 -2.3% 9.1% 

EBITDA margin 33.4% 36.4% 37.3%   

EBITDA margin ไมร่วมเครือ่งโทรศพัท ์ 36.5% 42.2% 45.1%   
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ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีนี ้ ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีต่า่งพยายามเพิม่สัดสว่นจ านวนผูใ้ช ้

สมารท์โฟนใหส้งูขึน้ รวมทัง้ด าเนนิการเปลีย่นผ่านใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารโครงขา่ยบนคลืน่ 2.1GHz 

มากขึน้และเพิม่ปรมิาณการใชง้านโครงขา่ย 3G ทีส่รา้งใหม ่ เพือ่ชว่ยใหค้่าธรรมเนยีมและสว่นแบง่

รายไดล้ดลง ผูใ้หบ้รกิารจงึเพิม่งบประมาณคา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดเพือ่ผลักดันเป้าหมาย

ดังกลา่ว ท าใหส้ภาวะการแขง่ขันในตลาดเพิม่สงูขึน้ โดยในไตรมาส 4/2557 เราคาดวา่สภาวะการ

แขง่ขันยังคงมอียูอ่ยา่งตอ่เนือ่งจากปัจจัยทีผู่ใ้หบ้รกิารยังคงผลักดันใหเ้กดิการเปลีย่นผ่านจากระบบ

สัมปทานไปสูร่ะบบใบอนุญาต นอกจากนี ้ เศรษฐกจิในภาพรวมยังฟ้ืนตัวไมเ่ร็วนักแมส้ัญญาณความ

เชือ่มั่นของผูบ้รโิภคจะดขีึน้หลังสถานการณ์ทางการเมอืงคลีค่ลายลง เราจงึคาดการณ์วา่ แมก้ารฟ้ืน

ตัวทางเศรษฐกจิจะยังคงมอียูใ่นไตรมาส 4/2557 แตก่ารใชจ้่ายของผูบ้รโิภคทีม่ากขึน้ยังคงไม่

เพยีงพอทีจ่ะผลักดันใหร้ายไดเ้ตบิโตอยา่งมนัียส าคัญ เราจงึคาดการณ์วา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยจะอยูใ่นระดับทีต่ ่ากวา่ปีกอ่นเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ด ี คาดการณ์แนวโนม้

ของ EBITDA margin ยังคงอยูใ่นชว่ง 35-37% จากการลดลงของคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่

รายไดซ้ ึง่จะชว่ยลดผลกระทบจากคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้เพือ่ใชส้นับสนุนใหล้กูคา้เปลีย่นมาใชง้าน

โครงขา่ยบนคลืน่ 2.1GHz  และใชส้มารท์โฟนมากขึน้ รวมทัง้ EBITDA margin ในรอบ 9 เดอืน

แรกของปีอยูใ่นระดับ 36.8% ส าหรับประมาณการเงนิลงทนุของปี 2557 ยังคงอยูท่ีข่ัน้ต ่า 13,000 

ลา้นบาท เนือ่งจากเงนิลงทนุจ านวน 10,000 ลา้นบาททีจ่ะใชส้ าหรับเพิม่จ านวนสถานฐีานทัง้ 3G 

และ 4G อกีจ านวน 6,500 สถานนัีน้ จะถกูแบง่ใชใ้นไตรมาส 4/2557 และไตรมาส 1/2558 รวมทัง้

เงนิลงทนุบางสว่นของสถานฐีานทีเ่พิม่ใหมดั่งกลา่วไดร้วมไวใ้นประมาณการเงนิลงทนุปี 2557 แลว้ 

ทัง้นีเ้งนิลงทนุในรอบ 9 เดอืนแรกของปีนีอ้ยูท่ ี ่9,600 ลา้นบาท 

เป้าหมายส าหรับปี 2557  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยจะอยูใ่นระดับทีต่ ่ากวา่ปีกอ่นเล็กนอ้ย  
(เปลีย่นแปลง) 

 EBITDA margin อยูใ่นชว่ง 35-37% (คงเดมิ) 

 แผนการลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 13,000 ลา้นบาท (คงเดมิ) 

ในสว่นของนโยบายเงนิปันผล ดแีทคจะจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่ 80% ของก าไรสทุธขิองบรษัิท 
และตัง้ใจทีจ่ะจ่ายทกุไตรมาส ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานะทางการเงนิและแผนการลงทนุในอนาคตของ
บรษัิทฯ  

  

  

แนวโน้มปี 2557 

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 
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งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส  
2/57 

ไตรมำส  
3/57 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10,506 10,133 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 12,220 12,209 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 84,147 81,697 

สนิทรพัยร์วม 106,872 104,039 

หนีส้นิหมนุเวยีน 46,151 44,435 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 25,099 25,135 

หนีส้นิรวม 71,250 69,570 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 35,622 34,469 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 106,872 104,039 


