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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ถอืเป็นปีทีท่า้ทายส าหรับอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทยและ

ดแีทค โดยหลังจากผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีไ่ดรั้บใบอนุญาต

ประกอบกจิการโทรคมนาคมยา่นคลืน่ความถี ่ 2.1GHz เมือ่เดอืน

ธันวาคม ปี 2555 และเปิดใหบ้รกิาร 3G เต็มรปูในปี 2556 แลว้นัน้ 

ตอ่มาในปี 2557 ผูใ้หบ้รกิารต่างพยายามเตบิโตจากบรกิารอนิเตอร ์

เน็ตเคลือ่นทีซ่ ึง่มคีวามตอ้งการใชง้านสงู รวมทัง้รับรูค้า่ธรรมเนียม

และสว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลงจากการใหบ้รกิารภายใตร้ะบบใบอนุญาต 

และเตรยีมพรอ้มส าหรับการหมดอายขุองสัมปทานการใหบ้รกิาร

โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ จากปัจจัยดังกลา่วท าใหก้ารแขง่ขันในตลาดมี

ความรนุแรงขึน้ โดยผูใ้หบ้รกิารตา่งกระตุน้ผูบ้รโิภคใหเ้ปลีย่นมาใช ้

โครงขา่ยคลืน่ความถี ่ 2.1GHz ภายใตร้ะบบใบอนุญาตและเปลีย่น

เครือ่งโทรศัพทใ์หเ้ป็นสมารท์โฟนทีร่องรับการใชง้านเทคโนโลย ี 3G 

ทัง้นีจ้ากการแขง่ขันทีร่นุแรงดังกลา่วประกอบกับสภาวะเศรษฐกจิ

ภายในประเทศทีช่ะลอตัว ไดส้ง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมการใหบ้รกิาร

โทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ตบิโตไดต้ ่ากวา่ทีค่าดการณ์ไว ้   

ดแีทคปรับตัวกับสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยการเพิม่สถานฐีานอกี 6.5 

พันสถานดีว้ยเทคโนโลย ี 3G และ 4G ทัง้ในเขตกรงุเทพและ

ปรมิณฑลรวมทัง้อกี 30 เมอืงใหญภ่ายในไตรมาส 1/2558 ตอ่เนือ่ง

หลังจากดแีทคขยายโครงขา่ย 3G บนคลืน่ 2.1GHz ไดค้รอบคลุม

เทา่กับโครงขา่ย 2G ทีม่อียูแ่ลว้ ทัง้นี ้ ณ สิน้ปี 2557 ดแีทคไดเ้ปิด

สถานฐีานใหมด่ังกลา่วทัง้เทคโนโลย ี 3G และ 4G รวมแลว้กวา่ 2.7 

พันสถานจีากแผนทัง้หมด 6.5 พันสถานแีละคาดวา่จะเปิดใชง้านได ้

ทัง้หมดตามแผนภาย ดแีทคยังไดน้ าเสนอแพ็คเกจทีเ่นน้การใช ้

บรกิารขอ้มลูซึง่ชว่ยใหก้ารเปลีย่นรปูแบบการบรโิภคของลกูคา้จาก

เดมิทีใ่ชบ้รกิารเสยีงไปสูก่ารใชบ้รกิารขอ้มลูเป็นไปอยา่งสมบรูณ์มาก

ขึน้ และยังเป็นแนวทางใหก้ับอตุสาหกรรมในการใชป้ระโยชนจ์าก

โครงขา่ยทีล่งทนุไดด้ยีิง่ขึน้สอดคลอ้งตามการเตบิโตของการใช ้

บรกิารขอ้มลู นอกจากนี ้ ดแีทคไดเ้ริม่ใชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดย

แบง่เป็นพืน้ทีเ่พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลากหลายใน

แตล่ะพืน้ทีใ่หม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ จากการด าเนนิการดังกลา่ว 

สง่ผลใหใ้นไตรมาส 4/2557  ดแีทคกลับมามจี านวนลกูคา้เพิม่ขึน้

สทุธจิากไตรมาส 3/2557 กวา่ 228,000 เลขหมาย ท าใหฐ้านลกูคา้

ทัง้หมดของดแีทค ณ สิน้ปี 2557 อยูท่ี ่ 28 ลา้นเลขหมายและมี

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารบนคลืน่ 2.1GHz เพิม่ขึน้เป็น 20.2 ลา้นเลขหมาย

หรอืคดิเป็น 72% ของฐานลกูคา้ทัง้หมด และมจี านวนผูใ้ชส้มารท์

โฟนเพิม่ขึน้เป็น 48% จากระดับเดมิที ่32.7% เมือ่ปีทีแ่ลว้ 

ในปี 2557 ดแีทคม ีEBITDA อยู่ที ่31,069 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.4% 

เมือ่เทยีบกับปีกอ่นโดยเกดิจากการลดลงของคา่ธรรมเนยีมและสว่น

แบง่รายไดเ้ป็นหลัก ในขณะที ่ EBITDA margin อยูท่ี ่ 34.3% 

เพิม่ขึน้จากระดับ 31.7% ในปีทีแ่ลว้ แตม่รีะดับต ่ากวา่ประมาณการปี 

2557 ซึง่คาดการณ์ไวท้ี ่35-37% โดยสว่นใหญเ่กดิจากการจ าหน่าย

เครือ่งโทรศัพทไ์ดม้ากกวา่ทีค่าดภายหลังจากเปิดขายไอโฟน 6 ใน

ไตรมาส 4/2557 ซึง่อัตราก าไรจากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทต์ ่า

กวา่การใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ อยา่งไรก็ตาม ดแีทคมรีายได ้

จากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มต่อโครงขา่ยลดลง 2.6% เมือ่เทยีบ

กับปีกอ่นโดยมสีาเหตจุากการแขง่ขันในตลาดทีเ่พิม่ขึน้และเศรษฐกจิ

ภายในประเทศทีช่ะลอตัว ในขณะทีม่รีายไดจ้ากการจ าหน่าย

เครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายเพิม่ขึน้ 9.7% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น 

แตม่อีัตราก าไรจากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทอ์ยูใ่นระดับตดิลบเพือ่

เพิม่จ านวนผูใ้ชง้านสมารท์โฟนและรักษาฐานลกูคา้เดมิ ดแีทคมกี าไร

สทุธอิยูท่ี ่ 10,729 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.5% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น อัน

เป็นผลจาก EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้รวมทัง้มคีา่ใชจ้่ายทางการเงนิทีล่ดลง

และการปรับรายการสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี ในขณะทีม่คีา่

เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายเพิม่ขึน้จากการขยายโครงขา่ย  โดยใน

ปี 2557 ดแีทคใชเ้งนิลงทนุไป 14,000 ลา้นบาทซึง่สอดคลอ้งกับที่

คาดการณ์ไว ้

ส าหรับปี 2558 ดแีทคคาดวา่การแขง่ขันในตลาดยังคงมอีย่าง

ตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะในรปูของขอ้เสนอเครือ่งโทรศัพทพ์รอ้มแพ็คเกจ

และเครือ่งโทรศัพท ์ 3G/4G ทีม่รีาคาถกู ทัง้นี ้ ดแีทคคาดวา่รายได ้

จากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มต่อโครงขา่ยจะเตบิโตในระดับเลข

หลักเดยีวชว่งต ่า (low-single digit) โดยมปัีจจัยจากเศรษฐกจิใน

ประเทศทีฟ้ื่นตัวและการเตบิโตของบรกิารอนิเตอรเ์น็ตเคลือ่นที ่ ทัง้นี ้

แมค้า่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดจ้ะยังคงมแีนวโนม้ลดลงจากการ

เปลีย่นผา่นจากระบบสัมปทานไปสูร่ะบบใบอนุญาต EBITDA margin 

คาดวา่จะอยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกับปี 2557 ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการแขง่ขัน

ในตลาดโดยเฉพาะในดา้นเครือ่งโทรศัพท ์ ดแีทคประมาณการเงนิ

ลงทนุส าหรับปี 2558 ไวไ้มต่ ่ากว่า 14,000 ลา้นบาทบนรปูแบบการ

ขยายโครงข่ายดว้ยการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานรว่มหรอืเชา่ใชก้ับผูใ้ห ้

บรกิารรายอืน่เพือ่ใหก้ารลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดังกลา่วเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่ทัง้อตุสาหกรรม ผูบ้รโิภคและ

ประเทศไทย ทัง้นี ้ ดแีทคพรอ้มปรับเพิม่ประมาณการเงนิลงทนุเพือ่

รักษาความเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตชัน้น าในประเทศไทยหากไมม่ี

ความคบืหนา้ในดา้นการใชโ้ครงสรา้งโทรคมนาคมรว่มหรอืเชา่ใช ้

ดังกลา่ว ทัง้นี ้ เงนิลงทนุสว่นใหญจ่ะใชส้ าหรับเพิม่ความสามารถใน

การใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูทัง้การขยายโครงขา่ย 4G บนคลืน่ความถี ่

2.1GHz ในพืน้ทีต่ัวเมอืงและเพิม่ความตอ่เนือ่งของโครงขา่ย 3G ให ้

มคีณุภาพและความมั่นคงดยีิง่ขึน้      

สรุปสาระส าคัญปี 2557  

รายการพิเศษที่ส าคัญ 
การบนัทกึกลบัรายการดอ้ยคา่สนิทรพัยใ์นงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ในไตรมาส 4/2557 ดแีทคไดท้บทวนการประเมนิการดอ้ยคา่ของตน้ทนุเครือ่งมอืและอปุกรณ์รอตัดบัญชแีละอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ใชใ้นการ
ใหบ้รกิารตามสัญญาใหด้ าเนนิการใหบ้รกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลูลา่รข์องบรษัิทฯ (สัญญาสัมปทาน) และพบวา่มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคนืจาก
การใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์ดังกลา่วเพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 1,004 ลา้นบาท บรษัิทจงึไดก้ลับรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าทีเ่คยรับรู ้
ดังกลา่วจ านวน 1,004 ลา้นบาทในงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้นีร้ายการดังกลา่วไมก่ระทบตอ่กระแสเงนิสดและไมก่ระทบตอ่งบการเงนิรวม 
(รายละเอยีดโปรดดูหมายเหต ุ14 ของงบการเงนิปี 2557) 

การบนัทกึกลบัรายการสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่ดมิไมบ่นัทกึ  
ในไตรมาส 4/2557 ดแีทคท าการบันทกึกลับรายการสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญชทีีเ่ดมิไมบั่นทกึ ท าใหใ้นไตรมาส 4/2557 ดแีทคมคีา่ใชจ้่าย
ภาษีเงนิไดล้ดลง 132 ลา้นบาทในงบการเงนิรวม และลดลง 2,147 ลา้นบาทในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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รายได ้
ในปี 2557 ดแีทคมรีายไดร้วมเท่ากับ 90,415 ลา้นบาทลดลง 4.4% 

เมือ่เทยีบกับปีกอ่นเนือ่งจากมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลงและ

การปรับลดอัตราคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2556 โดย

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ี ่

68,275 ลา้นบาท ลดลง 2.6% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นจากการแขง่ขันใน

ตลาดและเศรษฐกจิทีช่ะลอตัว โดยปัจจัยหลักในการเตบิโตมาจาก

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตเคลือ่นทีใ่นขณะทีร่ายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารเสยีงและบรกิารขา้มแดนอัตโนมัตลิดลง รายไดจ้ากการ

จ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายเพิม่ขึน้ 9.7% เทยีบกับปี

กอ่นโดยเกดิจากการขายไอโฟน ความนยิมสมารท์โฟนและกจิกรรม

การตลาดทีช่ว่ยเพิม่ฐานผูใ้ชโ้ทรศัพท ์3G และรักษาฐานลกูคา้เดมิ   

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีง อยูท่ี ่35,215 ลา้นบาท ลดลง 16% 

เมือ่เทยีบกับปีกอ่นเนือ่งจากผูบ้รโิภคเปลีย่นไปใชบ้รกิารขอ้มลูแทน

บรกิารเสยีงและจากเศรษฐกจิในประเทศทีช่ะลอตัว   

รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู (เดมิเรยีกบรกิารเสรมิ) อยูท่ี ่27,820 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 23% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นโดยมาจากการขยายโครงข่าย 

3G จ านวนผูใ้ชส้มารท์โฟนทีเ่พิม่ขึน้ ความนยิมใชส้ังคมออนไลนแ์ละ

ชมภาพเคลือ่นไหวผ่านอนิเตอรเ์น็ต และแพ็คเกจใชง้านทีเ่นน้การใช ้

บรกิารขอ้มลู ทัง้นีร้ายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูคดิเป็น 40.7% ของรายได ้

จากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มต่อโครงขา่ย เพิม่ขึน้จากระดับ 

32.2% เมือ่ปีกอ่น โดยรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูสว่นใหญเ่ตบิโตจาก

รายไดบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตเคลือ่นทีซ่ ึง่เพิม่ขึน้ 35% จากปีกอ่น  

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ (IR) อยูท่ี ่1,466 ลา้นบาท 

ลดลง 30% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นโดยสาเหตหุลักมาจากจ านวนชาว

ตา่งประเทศทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยลดลงเนือ่งจากสถานการณ์

การเมอืง ทัง้นี ้ ในไตรมาส 4/2557 รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดน

อัตโนมัตเิพิม่ขึน้ 32% เมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น จากปัจจัยเชงิ

ฤดกูาลและแพ็คเกจใชอ้นิเตอรเ์น็ตในตา่งประเทศทีเ่ปิดตัวใหม ่  

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม (พนัเลขหมาย) ไตรมาส 4/56 ไตรมาส 3/57 ไตรมาส 4/57 %QoQ %YoY  ปี 2556 ปี 2557 %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 2,201 811 754 -7.1% -66%  2,201 754 -66% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 13,714 7,226 7,021 -2.8% -49%  13,714 7,021 -49% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 1,301 2,935 3,096 5.5% 138%  1,301 3,096 138% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 10,726 16,807 17,138 2.0% 60%  10,726 17,138 60% 

รวม 27,942 27,780 28,008 0.8% 0.2%  27,942 28,008 0.2% 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมาย) ไตรมาส 4/56 ไตรมาส 3/57 ไตรมาส 4/57 %QoQ %YoY  ปี 2556 ปี 2557 %YoY 

ระบบรายเดอืน 168 88 102 16% -39%  686 347 -49% 

ระบบเตมิเงนิ 303 -347 125 136% -59%  938 -281 -130% 

รวม 471 -259 228 188% -52%  1,624 66 -96% 

ปรมิาณการใชง้าน (นาทตีอ่เลขหมายตอ่เดอืน) ไตรมาส 4/56 ไตรมาส 3/57 ไตรมาส 4/57 %QoQ %YoY  ปี 2556 ปี 2557 %YoY 

ระบบรายเดอืน 391 358 355 -0.9% -9.4%  421 361 -14% 

ระบบเตมิเงนิ 243 212 210 -0.9% -13%  245 219 -11% 

เฉลีย่สองระบบ 260 231 229 -0.7% -12%  265 236 -11% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 295 265 257 -3.0% -13%  316 267 -16% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 206 176 175 -0.8% -15%  208 183 -12% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 217 188 186 -1.1% -14%  220 194 -12% 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เลขหมายตอ่เดอืน) ไตรมาส 4/56 ไตรมาส 3/57 ไตรมาส 4/57 %QoQ %YoY  ปี 2556 ปี 2557 %YoY 

ระบบรายเดอืน 638 610 599 -1.9% -6.1%  681 621 -8.7% 

ระบบเตมิเงนิ 177 160 165 2.8% -7.0%  189 164 -13% 

เฉลีย่สองระบบ 232 218 222 1.8% -4.3%  245 222 -9.3% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 591 580 570 -1.6% -3.5%  602 586 -2.6% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 159 141 144 2.6% -9.2%  161 147 -8.8% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 210 197 200 1.8% -4.8%  211 202 -4.1% 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 4/2557 ดแีทคเริม่ฟ้ืนตัวจากสองไตรมาสกอ่นและกลับมา

มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้กว่า 228,000 เลขหมายโดยมาจากจ านวน

ผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิทีเ่พิม่ขึน้กวา่ 125,000 เลขหมายและจาก

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้กวา่ 102,000 เลขหมาย 

โดยการเพิม่ขึน้ของลกูคา้ระบบเตมิเงนิเกดิจากกจิกรรมทางการตลาด

โดยเฉพาะในตา่งจังหวัด สว่นการเพิม่ขึน้ของลกูคา้ระบบรายเดอืนซึง่

มแีนวโนม้ดอียา่งตอ่เนือ่งมาจากการขายไอโฟน 6 และการจ าหน่าย

เครือ่งโทรศัพทพ์รอ้มแพ็คเกจ ทัง้นี ้ ฐานลกูคา้ของดแีทคทัง้หมดอยู่

ที ่ 28 ลา้นเลขหมายทรงตัวจากระดับในปี 2556 โดยมจี านวน

ผูใ้ชบ้รกิารบนโครงขา่ยคลืน่ความถี ่ 2.1GHz อยูท่ี ่ 20.2 ลา้นเลข

หมายคดิเป็น 72% ของฐานลกูคา้ทัง้หมดซึง่เพิม่ขึน้จากระดับ 12 

ลา้นเลขหมายเมือ่ปี 2556 ทัง้นี ้ ความกา้วหนา้ทีส่ าคัญอันหนึง่ในไตร

มาส 4/2557 คอืดแีทคเริม่ใชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็น

พืน้ที ่  ซึง่เพิม่ความคลอ่งตัวใหก้ับทมีงานในพืน้ทีใ่นการตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ปีระสทิธผิลดขีึน้   

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย (ไมร่วม IC) ในปี 2557 อยูท่ี ่202 บาท

ตอ่เดอืน ลดลง 4.1% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น จากการแขง่ขันในตลาด

และการใชง้านบรกิารเสยีงทีล่ดลง ในขณะทีจ่ านวนนาทเีฉลีย่ตอ่

เลขหมาย (ไมร่วม IC) ในปี 2557 อยูท่ี ่ 194 นาท ี ลดลง 12% 

เมือ่เทยีบกับปีกอ่นเนือ่งจากลกูคา้เปลีย่นไปใชบ้รกิารขอ้มลูแทน

บรกิารเสยีง   

ดแีทคด าเนนิกลยทุธ ์ Internet for All ผา่นกจิกรรมการตลาดตา่งๆ 

เชน่ การน าเสนอสมารท์โฟนพรอ้มแพ็คเกจใชง้านทีน่่าสนใจ น าเสนอ

สมารท์โฟนราคาถกู รวมทัง้แพ็คเกจทีเ่นน้การใชอ้นิเตอรเ์น็ตอยา่ง 

Love Buffet เพือ่ชว่ยใหก้ารเปลีย่นรปูแบบการบรโิภคของลกูคา้จาก

เดมิทีใ่ชบ้รกิารเสยีงไปสูก่ารใชบ้รกิารขอ้มลูเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ขึน้ 

จากกลยทุธด์ังกลา่วท าใหส้ดัสว่นผูใ้ชส้มารท์โฟนตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร

รวมเพิม่ขึน้เป็น 48% จากเดมิ 32.7% ในปี 2556 และจ านวน

ผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตเคลือ่นทีเ่พิม่ขึน้เป็น 14.1 ลา้นเลขหมาย     



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2557 

   

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิาร

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ (IDD) และคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารตา่งๆ 

เป็นหลัก อยูท่ี ่3,775 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.6% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น  

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) อยูท่ี ่ 6,718 ลา้นบาท 

ลดลง 36% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นโดยเกดิจากการปรับลดอัตราคา่

เชือ่มตอ่โครงขา่ยจาก 1 บาทตอ่นาทเีป็น 0.45 บาทตอ่นาทซี ึง่เริม่ใช ้

1 กรกฎาคม 2556 ทัง้นีใ้นปี 2557 ดแีทคมรีายรบัสทุธคิา่เชือ่มตอ่

โครงขา่ย อยูท่ี ่475 ลา้นบาทลดลงจากระดับ 1,293 ลา้นบาทเมือ่ปี

ทีแ่ลว้โดยเกดิจากการปรับบันทกึรายจ่ายค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยจ านวน 

780 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2556  

รายไดจ้ากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย อยูท่ี ่

15,143 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.7% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นโดยเกดิจากการ

ขายไอโฟน 6 ในไตรมาส 4/2557 ความนยิมใชส้มารท์โฟน และ

รปูแบบการขายเครือ่งพรอ้มแพ็คเกจ อยา่งไรก็ด ี อัตราก าไรจากการ

จ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทใ์นปี 2557 อยูใ่นระดับตดิลบอันเป็นผลจาก

การแขง่ขันภายในตลาดเพือ่เพิม่จ านวนผูใ้ชง้านสมารท์โฟน รวมทัง้

เพือ่รักษาฐานลกูคา้เดมิ ทัง้นี ้ ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีต่า่ง

กระตุน้ใหล้กูคา้เปลีย่นมาใชโ้ทรศัพทท์ีร่องรับเทคโนโลย ี 3G เพือ่

ผลักดันใหเ้กดิการเปลีย่นผา่นจากระบบสัมปทานไปสูร่ะบบใบอนุญาต

และรับรูค้า่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลง ทัง้นีเ้ครือ่งโทรศัพท์

ทีข่ายมจี านวนเพิม่ขึน้ 103% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นซึง่สว่นใหญเ่กดิจาก

กจิกรรมการตลาดในตา่งจังหวัดและโทรศัพทภ์ายใตแ้บรนดด์แีทค   

ตน้ทนุการด าเนนิงาน 
ตน้ทนุการด าเนนิงานไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) อยูท่ี ่

39,092 ลา้นบาท ลดลง 6.6% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นจากการลดลงของ

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายอืน่ ในขณะทีค่า่ใชจ้่าย

ทีเ่กีย่วกับการขยายโครงขา่ยทัง้ 3G และ 4G เพิม่สงูขึน้   

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้  ซ ึง่ประกอบดว้ยสว่นแบง่รายได ้

คา่ธรรมเนยีมเลขหมายและคา่ USO เป็นหลัก อยูท่ี ่15,540 ลา้นบาท 

ลดลง 28% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นอันเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของจ านวน

ผูใ้ชบ้รกิารบนโครงขา่ยคลืน่ 2.1GHz และสัดสว่นผูใ้ชส้มารท์โฟนและ

โทรศัพทท์ีร่องรับเทคโนโลย ี 3G ทีส่งูขึน้ รวมทัง้จากการขยาย

โครงขา่ยคลืน่ 2.1GHz ทีม่คีวามครอบคลมุมากขึน้ โดยอัตราสว่น

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดต้่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ี ่22.8% ลดลงจากระดับ 31% ในปี 2556  

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย อยูท่ี ่ 4,773 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14% เมือ่

เทยีบกับปีกอ่นเกดิจากการขยายและบ ารงุรักษาโครงขา่ย โดยดแีทค

มจี านวนสถานฐีานรวมทัง้ 3G และ 4G ณ สิน้ปี 2557 เพิม่ขึน้เป็น 

18,600 สถานจีากเดมิทีม่อียู ่ 11,100 สถานเีมือ่ปีกอ่น ดแีทคมี

แนวทางทีจ่ะขยายโครงขา่ย 4G บนคลืน่ 2.1GHz เพิม่เตมิและเพิม่

ความตอ่เนือ่งของโครงขา่ย 3G ทีค่รอบคลมุอยูท่ั่วประเทศใหม้ากขึน้

ซึง่จะเพิม่ความสามารถในการรองรับการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตและเป็น

การใชค้ลืน่ความถีท่ีม่อียูไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ประกอบดว้ยตน้ทนุการผลติและค่าคอมมชิชัน่ของบัตร

เตมิเงนิ ตน้ทนุ IR และ IDD คา่เบีย้ประกันโครงขา่ย และอืน่ๆ อยู่ที ่

3,670 ลา้นบาท ลดลง 8.8% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยของตน้ทนุการใหบ้รกิาร(D&A) 

อยูท่ี ่ 15,108 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 26% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นจากการ

ขยายโครงข่ายทัง้บนคลืน่ 2.1GHz และ 850MHz   

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร อยูท่ี ่ 14,864 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

5.3% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น เกดิจากคา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาด

ทีเ่พิม่ขึน้เพือ่รักษาสว่นแบง่ทางการตลาด ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการ

บรหิารและคา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญูลดลง   

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการตลาด อยูท่ี ่6,246 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

33% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นเพือ่รกัษาความสามารถในการแขง่ขันของ

ดแีทคและสนับสนุนลกูคา้ในการเปลีย่นบรกิารจากโครงขา่ยบนระบบ

สัมปทานมาสูร่ะบบใบอนุญาต รวมทัง้เพือ่เพิม่การรับรูใ้นแบรนดด์แีทค

และเพิม่สัดสว่นผูใ้ชง้านสมารท์โฟน ทัง้นีอ้ัตราคา่ใชจ้่ายในการขาย

และการตลาดตอ่รายไดร้วมอยูท่ี ่6.9% เพิม่ขึน้จาก 5.0% ในปีทีแ่ลว้   

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร อยูท่ี ่ 6,499 ลา้นบาท ลดลง 4.2% เมือ่

เทยีบกับปีกอ่นจากโครงการเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นตา่งๆและรายการ

ทีเ่กีย่วกับการตัดจ าหน่ายระบบบรหิารจัดการค าสั่งใหม่ (NEO) ที่

เกดิขึน้ในชว่งครึง่แรกของปี 2556 โดยทีอ่ัตราค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

ตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ีร่ะดับ 

9.5% ลดลงจากระดับ 9.7% ในปีกอ่น ทัง้นีห้ากไมร่วมผลกระทบที่

เกดิขึน้จากรายการทีเ่กีย่วกับการตัดจ าหน่ายระบบ NEO ทีเ่กดิขึน้

ในชว่งครึง่แรกของปี 2556 จ านวนทัง้สิน้ 314 ลา้นบาทแลว้ 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจะทรงตัว 0.4% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น   

คา่ใชจ้า่ยการต ัง้ส ารองหนีส้ญู อยูท่ี ่ 618 ลา้นบาท ลดลง 33% 

เมือ่เทยีบกับปีกอ่น จากการเปลีย่นนโยบายการตัง้ส ารองหนีส้ญูใน

ไตรมาส 3/2557 และการปรับคา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญูทีเ่กดิจาก

บรกิารใจดใีหย้มืจ านวน 170 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2556 ทัง้นีห้าก

ไมร่วมการปรับคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากบรกิารใจดใีหย้มืดังกลา่วแลว้ 

คา่ใชจ้่ายในการตัง้ส ารองหนีส้ญูจะลดลง 18% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น   

EBITDA และก าไรสทุธ ิ
EBITDA อยูท่ี ่31,069 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.4% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น 

โดยเกดิจากการลดลงของคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ แมจ้ะมี

รายไดล้ดลงก็ตาม ในขณะที ่EBITDA margin อยูท่ี ่34.3% เพิม่ขึน้

จากระดับ 31.7% เมือ่ปีทีแ่ลว้โดยเกดิจากคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบ่ง

รายไดท้ีล่ดลงในขณะทีม่อีัตราก าไรจากการขายเครือ่งโทรศัพทต์ดิลบ

และคา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดเพิม่ขึน้ อย่างไรก็ด ี EBITDA 

margin ดังกลา่วต ่ากวา่คาดการณ์ทีร่ะดับ 35-37% โดยสว่นใหญเ่กดิ

จากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทไ์ดม้ากกวา่ทีค่าดภายหลังจากเปิด

ขายไอโฟน 6 ในไตรมาส 4/2557 ทัง้นีอ้ัตราก าไรจากการขายเครือ่ง

จะต ่ากวา่ธุรกจิการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีจ่งึท าใหร้ะดับ EBITDA 

margin โดยรวมลดลง ทัง้นีห้ากไมร่วมการจ าหน่ายโทรศัพทแ์ละชดุ

เลขหมายแลว้ EBITDA margin จะเพิม่ขึน้มาที ่ ระดับ 42.3% จาก

เดมิที ่36.7% ในปีทีแ่ลว้ 

ก าไรสทุธ ิอยูท่ี ่10,729 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.5% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น

โดยเกดิจาก EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้ คา่ใชจ้่ายทางการเงนิทีล่ดลงและการ

ปรับรายการสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี ในขณะทีม่คีา่เสือ่มราคา

และคา่ตัดจ าหน่ายทีส่งูขึน้   

งบดลุและขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ 
สนิทรพัยร์วม อยูท่ี ่ 106,426 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระดับ 105,054 

ลา้นในปีทีแ่ลว้โดยเกดิจากการขยายโครงขา่ย 2.1GHz ในขณะทีเ่งนิ

สดอยูท่ี ่ 5,823 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 6.4% จากปีแลว้โดยสว่นใหญเ่กดิ

จากกระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้  

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ อยูท่ี ่33,664 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จาก 31,460 

ลา้นบาทในปีทีแ่ลว้โดยสว่นใหญม่าจากการช าระคา่ใบอนุญาตคลืน่

ความถี ่ 2.1GHz งวดทีส่องจ านวน 3,375 ลา้นบาทโดยทีอ่ัตราสว่น

หนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA ณ สิน้ปี 2557 อยูท่ี ่0.9x ทรงตัวจากปีทีแ่ลว้  

กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ดว้ยเงนิลงทนุ) อยูท่ี ่17,100 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.1% เมือ่เทยีบกับปี

กอ่นโดยเกดิจาก EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้และเงนิลงทนุทีล่ดลง ในปี 2557 

ดแีทคใชเ้งนิลงทนุ 14,000 ลา้นบาทลดลง 2.8% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น   

งบแสดงสถานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) ปี 2556 ปี 2557 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5,472 5,823 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 15,632 18,190 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 83,949 82,413 

สนิทรพัยร์วม 105,054 106,426 

หนีส้นิหมุนเวยีน 45,141 44,903 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 27,193 28,925 

หนีส้นิรวม 72,334 73,828 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 32,720 32,598 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 105,054 106,426 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2557 

   

งบก าไรขาดทนุ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 

4/56 

ไตรมาส 

3/57 

ไตรมาส 

4/57 
%QoQ %YoY  ปี 2556 ปี 2557 %YoY 

บรกิารเสยีง 9,849 8,376 8,213 -2.0% -17%  41,743 35,215 -16% 

บรกิารขอ้มลู 6,283 7,048 7,327 3.9% 17%  22,583 27,820 23% 

บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ 425 291 385 32% -9.3%  2,102 1,466 -30% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ 1,107 923 974 5.5% -12%  3,677 3,775 2.6% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ไมร่วม IC 17,664 16,639 16,899 1.6% -4.3%  70,106 68,275 -2.6% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,684 1,672 1,681 0.6% -0.1%  10,554 6,718 -36% 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 19,348 18,311 18,580 1.5% -4.0%  80,659 74,993 -7.0% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย 5,370 2,484 6,606 166% 23%  13,798 15,143 9.7% 

รายไดอ้ืน่ๆ 72 50 75 50% 4.1%  160 279 75% 

รวมรายได ้ 24,790 20,845 25,260 21% 1.9%  94,617 90,415 -4.4% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,394) (11,159) (11,602) 4.0% 1.8%  (51,121) (45,334) -11% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (5,035) (3,600) (3,574) -0.7% -29%  (21,721) (15,540) -28% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นเครอืขา่ย (1,186) (1,196) (1,291) 7.9% 8.9%  (4,169) (4,773) 14% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (796) (1,572) (1,581) 0.6% 99%  (9,260) (6,243) -33% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (977) (872) (942) 8.1% -3.6%  (4,023) (3,670) -8.8% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A)  (3,400) (3,920) (4,214) 7.5% 24%  (11,948) (15,108) 26% 

ตน้ทนุการขายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย (5,339) (2,944) (6,893) 134% 29%  (13,473) (16,052) 19% 

รวมตน้ทนุ (16,733) (14,104) (18,496) 31% 11%  (64,594) (61,387) -5.0% 

ก าไรข ัน้ตน้ 8,057 6,741 6,764 0.3% -16%  30,023 29,028 -3.3% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (3,912) (3,291) (4,380) 33% 12%  14,114 14,864 5.3% 

การขายและการตลาด (1,594) (1,529) (1,937) 27% 22%  (4,686) (6,246) 33% 

การบรหิารทัว่ไป (1,723) (1,448) (1,832) 26% 6.3%  (6,785) (6,499) -4.2% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (217) 65 (288) 544% 33%  (925) (618) -33% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A) (378) (379) (323) -15% -14%  (1,719) (1,500) -13% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (175) 13 (3) -120% 99%  (265) (7) 98% 

ดอกเบีย้รับ 94 36 45 24% -52%  222 162 -27% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 9 56 103 84% 1006%  145 292 101% 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 4,074 3,554 2,529 -29% -38%  16,011 14,612 -8.7% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (1,238) (325) (304) -6.4% -75%  (2,154) (1,337) -38% 

ภาษีเงนิได ้ (979) (649) (336) -48% -66%  (3,290) (2,551) -23% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1 1 2 20% 194%  3 5 89% 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,857 2,582 1,891 -27% 1.8%  10,569 10,729 1.5% 

ก าไรกอ่นดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย 

(ลา้นบาท) 

ไตรมาส 

4/56 

ไตรมาส 

3/57 

ไตรมาส 

4/57 
%QoQ %YoY  ปี 2556 ปี 2557 %YoY 

ก าไรส าหรบังวด 1,857 2,580 1,890 -27% 1.8%  10,567 10,724 1.5% 

    คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 1,238 325 304 -6.4% -75%  2,154 1,337 -38% 

    ภาษีเงนิได ้ 979 649 336 -48% -66%  3,290 2,551 -23% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3,777 4,299 4,537 5.5% 20%  13,666 16,609 22% 

ดอกเบีย้รับ (94) (36) (45) 24% -52%  (222) (162) -27% 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 175 (13) 3 120% -99%  265 7 -98% 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพย์

ไมม่ตีวัตนอืน่ 
19 0 0 n/a -98%  326 4 -99% 

EBITDA 7,951 7,804 7,024 -10% -12%  30,047 31,069 3.4% 

EBITDA margin 32.1% 37.3% 27.7%    31.7% 34.3%  

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 40.8% 44.9% 39.0%    36.7% 42.3%  



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2557 

   

ในปี 2558 ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศไทยมแีนวโนม้ขยายตัวจากสถานการณ์ทางการเมอืงและ

ความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคทีด่ขี ึน้ ในขณะทีก่ารแขง่ขันในตลาดบรกิารโทรคมนาคมไรส้ายยังคงมอียู่

อยา่งตอ่เนือ่งจากปี 2557 โดยผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะเพิม่จ านวนผูใ้ชส้มารท์

โฟนเพือ่สรา้งการเตบิโตของรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู โดยใชง้านโครงขา่ยบนคลืน่ความถีย่า่น 

2.1GHz ทีล่งทนุใหมม่ากยิง่ขึน้เพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรับการหมดอายขุองสัญญาสัมปทาน การ

แขง่ขันในตลาดมแีนวโนม้ทีจ่ะเนน้การน าเสนอเครือ่งโทรศัพทพ์รอ้มแพ็คเกจการใชง้าน รวมทัง้

น าเสนอโทรศัพทท์ีร่องรับเทคโนโลย ี 3G และ 4G ในราคาถกู เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการใชส้มารท์

โฟนหรอืโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีร่องรับเทคโนโลย ี3G และ 4G มากยิง่ขึน้  

ดแีทคเตรยีมพรอ้มกับแนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ในตลาดและพรอ้มตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่

หลากหลายดว้ยการใชรู้ปแบบการด าเนนิธุรกจิแบง่เป็นพืน้ทีซ่ ึง่เริม่เมือ่ไตรมาส 4/2557 ทีผ่า่นมา

ซึง่จะชว่ยใหด้แีทคเขา้ถงึความตอ้งการของลกูคา้และด าเนนิแผนธุรกจิไดม้ปีระสทิธผิลดยีิง่ขึน้ 

รปูแบบการด าเนนิธุรกจิดังกลา่วชว่ยสนับสนุนกลยทุธ ์ Internet For All ในการเพิม่จ านวนผูใ้ชง้าน

อนิเตอรเ์น็ตดว้ยการน าเสนอรปูแบบบรกิารและกจิกรรมการตลาดทีเ่หมาะกับลกูคา้ในแตล่ะพืน้ที ่

ดแีทคจะเสรมิสรา้งการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตใหล้กูคา้ทัง้ดา้นการใชง้านและความพงึพอใจโดยมี

เป้าหมายทีจ่ะท าใหล้กูคา้ “รักดแีทค” นอกจากนี ้ ดแีทคตอ้งการใหบ้รกิารดจิติอลกับลกูคา้ไดด้ี

ทีส่ดุโดยวัดจากประสบการณ์ในการใชง้านบรกิารยอดนยิม 20 บรกิารของลกูคา้ดว้ยการรว่มมอืกับ

เจา้ของคอนเทนตท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และน าเสนอบรกิารดจิติอลทีเ่หมาะกับลกูคา้ในแต่

ละกลุม่พืน้ทีผ่า่นทางชอ่งทางและพันธมติรของดแีทค จากกลยทุธดั์งกลา่วจะชว่ยใหด้แีทคเป็นผู ้

ใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตชัน้น าในประเทศไทย  

ดแีทคคาดว่ารายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยเตบิโตจากปีกอ่นในระดับเลขหลัก

เดยีวชว่งต ่า (low-single digit) โดยมปัีจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตัวและการเตบิโตของ

ตลาดบรกิารอนิเตอรเ์น็ตเคลือ่นที ่ ในขณะทีค่าดวา่ EBITDA margin จะอยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกับปี 

2557 ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการแขง่ขันในตลาดโดยเฉพาะในดา้นเครือ่งโทรศัพท ์

ดแีทคจะเสรมิสรา้งความเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตชัน้น าในตลาดอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไดป้ระมาณ

การเงนิลงทนุไวไ้มต่ ่ากว่า 14,000 ลา้นบาทในปี 2558 ดว้ยการขยายโครงข่ายในรูปแบบการใช ้

โครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกัน ทัง้นี ้ ดแีทคพรอ้มปรับเพิม่ประมาณการเงนิลงทนุเพือ่รักษา

ความเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตชัน้น าในประเทศไทยหากไมม่คีวามคบืหนา้ในการใชโ้ครงสรา้ง

โทรคมนาคมรว่มหรอืเชา่ใชดั้งกล่าว เงนิลงทนุสว่นใหญจ่ะใชส้ าหรับการขยายโครงขา่ย 4G บน

คลืน่ความถี ่ 2.1GHz ในพืน้ทีต่ัวเมอืง และเพิม่ความตอ่เนือ่งของโครงขา่ย 3G ทีค่รอบคลมุทั่ว

ประเทศใหม้คีณุภาพและความมั่นคงยิง่ขึน้ ทัง้นี้ จ านวนผูใ้ชง้านสมารท์โฟนทีร่องรับเทคโนโลย ี

4G มแีนวโนม้ทีจ่ะเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว ทัง้จากราคาสมารท์โฟน 4G ทีล่ดลงและมคีวามหลากหลาย

มากขึน้พรอ้มดว้ยรปูแบบการจ าหน่ายเครือ่งพรอ้มแพ็คเกจ รวมทัง้มาจากความตอ้งการของผูท้ีเ่นน้

ใชง้านบรกิารขอ้มลูเป็นหลัก โดยนอกจากการลงทนุขยายโครงขา่ยดังกลา่วแลว้ ดแีทคเตรยีม

ลงทนุในการน าเสนอบรกิารและโซลชูัน่ใหล้กูคา้เพิม่เตมิ เชน่ บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทางการเงนิ หรอื 

บรกิารส าหรับองคก์ร เป็นตน้  

แนวโนม้ส าหรับปี 2558  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยเตบิโตในระดับเลขหลักเดยีวชว่งต ่า (low-

single digit)   

 EBITDA margin อยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกับปี 2557 ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการแขง่ขันโดยเฉพาะในดา้น

เครือ่งโทรศัพท ์ 

 เงนิลงทนุ ไมน่อ้ยกวา่ 14,000 ลา้นบาทดว้ยการขยายโครงขา่ยแบบใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน

โทรคมนาคมรว่ม  

ดแีทคมนีโยบายปันผลทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่ 80% ของก าไรสทุธขิองบรษัิท และตัง้ใจทีจ่ะ
จ่ายทกุไตรมาส ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานะทางการเงนิและแผนการลงทนุในอนาคตของบรษัิทฯ  

  

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 
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