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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยเพิม่สูงขึน้ภายหลังจาก

การประมูลคลื่นความถีเ่มื่อไตรมาส 4/2558 การสิน้สุดของสัญญา

สัมปทานคลืน่ความถี ่900MHz และเกดิการเปลีย่นแปลงการถอืครอง

คลืน่ความถีข่องผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ผูใ้หบ้รกิารต่างพยายาม

รักษาฐานลูกคา้เดมิและสรา้งฐานลูกคา้ใหม่ดว้ยการใหส้่วนลดค่า

อุปกรณ์โทรศัพท์และใชก้ิจกรรมการตลาดโนม้นา้วใหผู้ใ้ชบ้ริการ

เปลีย่นโครงขา่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่ทีอ่าจไดร้ับผลกระทบจาก

การหยุดใหบ้ริการโครงข่าย 2G-900MHz นอกจากนี้ ผูใ้หบ้ริการ

โทรศัพทไ์ดน้ าเสนอแพ็คเกจคา่บรกิารระบบรายเดอืนใหมท่ีใ่หป้รมิาณ

การใชง้านอินเทอร์เน็ตต่อเดือนในจ านวนที่สูงรวมทั ้งเร่งขยาย

โครงขา่ยเทคโนโลย ี4G ใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ   

ปัจจุบันดแีทคถอืครองคลืน่ความถีป่รมิาณ 50MHz ซึง่เพยีงพอต่อการ

ใหบ้รกิารลูกคา้ไดค้รบทัง้เทคโนโลยี 2G, 3G และ 4G โดยในบาง

พืน้ที ่บรษัิทจะใชค้ลืน่ปรมิาณ 5MHz เพิม่เตมิเพือ่ใหบ้รกิาร 4G ดว้ย

คลืน่ปรมิาณ 20MHz แบบต่อเนื่องบนคลืน่ความถี ่1800MHz ในขณะ

ทีใ่นอุตสาหกรรมใชค้ลืน่ปรมิาณ 15MHz บนคลืน่ความถีเ่ดยีวกัน จงึ

ท าใหด้แีทคเป็นผูใ้หบ้รกิารรายเดยีวในประเทศไทยทีปั่จจุบันสามารถ

ใหบ้รกิาร 4G ดว้ยปรมิาณคลืน่ 20MHz แบบต่อเนื่องบนคลืน่ความถี่

เดยีวกันซึง่ลูกคา้จะไดรั้บประสบการณ์ใชง้านนี้ไดไ้ม่ว่าจะใชอุ้ปกรณ์ 

4G รุน่ใดก็ตาม  

ดีแทคมุ่งมั่นรักษาส่วนแบ่งการตลาดในเชงิรายไดด้ว้ยการพัฒนา

คุณภาพโครงข่ายใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่องและรักษาต าแหน่งการตลาด

ในการน าเสนอความคุม้ค่าใหก้ับลูกคา้เพื่อแข่งขันในสภาพตลาด

ปัจจุบัน การพัฒนาโครงข่าย 4G ของบริษัทมีความคืบหนา้อย่าง

ต่อเนื่องโดยบรษัิทไดเ้ปิดใหบ้รกิาร 4G ดว้ยคลืน่ความถี ่1800MHz 

แลว้ใน 50 จังหวัด รวมทัง้เปิดใหบ้รกิาร 4G ดว้ยคลืน่ความถี ่2.1GHz 

ไดค้รบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแลว้ ทัง้นี้ จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 4G 

ของบรษัิทอยู่ที ่2.9 ลา้นเลขหมายคดิเป็น 11% ของฐานลูกคา้ของ

บรษัิททัง้หมด และบรษัิทคาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิาร 4G ไดค้รบ

ทุกอ าเภอทั่วประเทศไทยภายในไตรมาส 3/2559 นี ้ซ ึง่ความกา้วหนา้

ในการพัฒนาโครงข่ายดังกล่าวไดช้ว่ยเพิม่ความเชือ่มั่นของลูกคา้ทีม่ี

ต่อโครงข่ายของบริษัท นอกจากนี้ ดีแทคไดเ้นน้จุดเด่นในการ

น าเสนอความคุม้ค่าใหก้ับลูกคา้โดยในไตรมาส 1/2559 ไดน้ าเสนอ

แพ็คเกจ “Love & Roll Super Non-Stop” ส าหรับกลุ่มลูกคา้ระบบ

รายเดอืนและน าเสนอแพ็คเกจเสรมิในกลุม่ลูกคา้ระบบเตมิเงนิ รวมทัง้

บริษัทไดจั้ดโปรโมชั่นใหส้่วนลดค่าอุปกรณ์โทรศัพท์เช่น “Super 

Sales” และ “ยิง่อยู่นาน ยิง่รักกัน” ซึง่ชว่ยสรา้งฐานลูกคา้ใหม่รวมทัง้

รักษาฐานลูกคา้เดมิ โดย ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร

รวมเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่25.5 ลา้นเลขหมายในขณะทีส่ัดส่วนผูใ้ชอุ้ปกรณ์

สมารท์โฟนเพิม่ขึน้เป็น 63% ของฐานลกูคา้ทัง้หมด   

สภาวะการแขง่ขันในตลาดซึง่อยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อศักยภาพ

การเติบโตของรายไดจ้ากการใหบ้ริการขอ้มูลแมว้่าปริมาณความ

ตอ้งการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตผา่นโทรศัพทเ์คลือ่นทียั่งคงอยู่ในระดับสูง 

โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายของบรษัิทใน

ไตรมาสนี้อยู่ที่ 16,437 ลา้นบาท ลดลง 2% จากไตรมาสเดยีวกัน

ของปีก่อน เนื่องจากมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสียงลดลงแมจ้ะมี

รายไดจ้ากบรกิารขอ้มูลและบรกิารโทรศัพทร์ะหว่างประเทศเพิม่ขึน้ 

ในขณะที ่EBITDA อยูท่ี ่7,327  ลา้นบาท ลดลง 0.9% จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนเนื่องจากมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานสูงขึน้ใน

ขณะที่ปริมาณการใหส้่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์ลดลง อย่างไรก็ด ี

EBITDA เพิม่ขึน้ 8.7% จากไตรมาสก่อนจากค่าใชจ้่ายในการขาย

และบรหิารที่ลดลง นอกจากนี้ บรษัิทมีก าไรสุทธิอยู่ที ่1,256 ลา้น

บาท ลดลง 45% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกดิ

จากค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายโครงข่าย 

อย่างไรก็ด ีก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 26% จากไตรมาสก่อนจากการเพิม่ขึน้

ของ EBITDA  

บรษัิทคงแนวโนม้ผลการด าเนนิงานในปี 2559 แมใ้นไตรมาส 1/2559 

จะมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงข่ายลดลงจากไตร

มาสเดยีวกันในปีทีแ่ลว้และม ีEBITDA margin สงูกวา่ประมาณการทัง้

ปี โดยบริษัทคาดว่ารายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ

โครงขา่ยจะอยูร่ะดับทรงตัวหรอืเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2558 บรษัิทคง

ประมาณการเงินลงทุนไวท้ี่ระดับเดียวกับปีที่แลว้ซึง่อยู่ที่ประมาณ 

20,000 ลา้นบาทโดยเงนิลงทุนส่วนใหญ่จะใชใ้นการขยายโครงข่าย 

4G และเพิม่ความต่อเนื่องของโครงข่าย 2.1GHz บรษัิทคาดการณ์

ระดับ EBITDA margin ของทัง้ปีอยู่ในช่วงประมาณ 27-31% ซึ่ง 

EBITDA margin ส่วนใหญ่จะขึ้นกับปริมาณการใหส้่ วนลดค่ า

เครือ่งโทรศัพทท์ีบ่รษัิทจ าเป็นตอ้งใช ้

เนื่องจากปัจจุบันบรษัิทมปีรมิาณคลืน่เพยีงพอส าหรับใหบ้รกิารลูกคา้ 

ดังนั้นบริษัทจึงไม่เขา้ร่วมประมูลคลื่น 900 MHz ในครั ้งที่จะถึงนี ้

อยา่งไรก็ตามเพือ่ความมั่นใจในการเตบิโตอย่างย่ังยนื บรษัิทมุ่งมั่นที่

จะจัดหาคลื่นความถี่เพิ่มเติมเพื่อรองรับความตอ้งการใชง้าน

อนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่ขึน้ นอกเหนอืจากคลืน่ความถี ่2.1GHz ทีบ่รษัิทถอื

ครองใบอนุญาตอยูแ่ละมอีายใุชง้านถงึปี 2570    

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 1 ปี 2559  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 1/2559 บรษัิทมจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวมอยู่ที ่25.5 ลา้น

เลขหมาย เพิม่ขึน้ 225,000 เลขหมายจากไตรมาสก่อนโดยเตบิโต

จากทัง้จากกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงินซึง่เพิ่มขึน้ 117,000 เลข

หมายและกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดือนซึง่เพิม่ขึน้ 108,000 เลข

หมาย อย่างไรก็ด ีจ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวมลดลงจากไตรมาส 1/2558 

เนื่องจากการลงทะเบียนผูใ้ชบ้ริการระบบเติมเงินในปีที่แลว้ ทัง้นี ้

จ านวนผูใ้ชบ้ริการที่ลงทะเบียนในโครงข่าย 2.1GHz ภายใตร้ะบบ

ใบอนุญาตอยู่ที่ 23.1 ลา้นเลขหมายคิดเป็น 91% ของฐานลูกคา้

ทัง้หมด เพิม่ขึน้จากระดับ 90% เมือ่ไตรมาส 4/2558 และ 83% เมือ่

ไตรมาส 1/2558  

ดแีทคน าเสนอค่าบรกิารใหม่ส าหรับลูกคา้ระบบรายเดือนเพือ่รักษา

ต าแหน่งทางการตลาดในการน าเสนอความคุม้ค่าใหก้ับลูกคา้และให ้

ส่วนลดคา่เครือ่งโทรศัพทเ์พือ่เพิม่ฐานลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้

ปัจจุบัน ทัง้นี ้การเพิม่เงนิลงทนุโครงขา่ยเพือ่ขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารและ

เพิม่ความตอ่เนือ่งในการใชง้านในชว่งปีทีผ่า่นมานัน้ ไดช้ว่ยใหลู้กคา้มี

ประสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีด่ขี ึน้ และช่วยใหส้ัดส่วนผูใ้ชง้าน

บรกิารขอ้มลูของบรษัิทเพิม่ขึน้เป็น 58% ของฐานลูกคา้จากเดมิอยู่ที่

ระดับ 56% เมือ่ไตรมาส 4/2558 รวมทัง้ชว่ยเพิม่สัดส่วนผูใ้ชอุ้ปกรณ์

สมารท์โฟนเป็น 63% ของฐานลูกคา้จากเดมิอยู่ทีร่ะดับ 61% ในไตร

มาสก่อน นอกจากนี้ จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 4G ของบรษัิทอยู่ที ่2.9 ลา้น

เลขหมาย เพิม่ขึน้จาก 2.3 ลา้นเลขหมายเมือ่ไตรมาส 4/2558 และมี

สัดส่วนผูใ้ชอุ้ปกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี4G ในฐานลูกคา้ของบรษัิท

เพิม่มาอยูท่ีร่ะดับ 20%   

รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมำย (ไมร่วม IC) อยู่ที่ 217 บาท เพิม่ขึน้ 

11% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิ

เงินที่ลดลงเนื่องจากการลงทะเบียนผูใ้ชบ้ริการระบบเติมเงิน แต่

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเลขหมายดังกล่าวลดลง 1.3% จากไตรมาสก่อน 

จ ำนวนนำทเีฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) อยูท่ี ่153 นาท ีลดลง 

12% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนและลดลง 9.8% จากไตรมาส

ก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู บ้ริโภคที่ใชบ้ริการ

อนิเทอรเ์น็ตแทนบรกิารเสยีง      
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2559 

   

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 1/2558 ไตรมำส 4/2558 ไตรมำส 1/2559 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 706 561 537 -4.3% -24% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 4,251 2,089 1,808 -13% -57% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 3,298 3,763 3,895 3.5% 18% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 20,171 18,840 19,237 2.1% -4.6% 

รวม 28,427 25,252 25,477 0.9% -10% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 1/2558 ไตรมำส 4/2558 ไตรมำส 1/2559 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 155 208 108 -48% -31% 

ระบบเตมิเงนิ 263 192 117 -39% -55% 

รวม 419 400 225 -44% -46% 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 1/2558 ไตรมำส 4/2558 ไตรมำส 1/2559 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 349 318 299 -6.1% -14% 

ระบบเตมิเงนิ 195 192 173 -10% -11% 

เฉลีย่สองระบบ 216 213 194 -9.0% -10% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 253 231 216 -6.8% -15% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 162 157 140 -11% -13% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 174 169 153 -9.8% -12% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 1/2558 ไตรมำส 4/2558 ไตรมำส 1/2559 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 582 542 531 -2.1% -8.8% 

ระบบเตมิเงนิ 159 178 176 -1.6% 10% 

เฉลีย่สองระบบ 215 238 234 -1.4% 8.8% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 553 519 512 -1.3% -7.4% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 141 162 159 -2.0% 13% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 195 220 217 -1.3% 11% 

รำยได ้
ในไตรมาส 1/2559 ดแีทคมรีำยไดร้วมอยู่ที ่21,676 ลา้นบาทลดลง 

5.3% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนเนื่องจากการลดลงของรายได ้

จากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายและรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารเสยีง รวมทัง้มกีารปรับลดอัตราค่าเชือ่มต่อโครงข่ายในปีที่

แลว้ ในขณะทีร่ายไดร้วมลดลง 6.8% จากไตรมาสก่อนโดยส่วนใหญ่

เกดิจากการลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีง บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไม่

รวมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยอยู่ที ่16,437 ลา้นบาทลดลง 2.0% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนและลดลง 1.1% จากไตรมาสก่อน โดย

ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเสียงใน

ขณะทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มูลยังคงเตบิโต ทัง้นี้ รายไดจ้าก

การใหบ้รกิารเฉลีย่ต่อวันอยู่ในระดับทรงตัวจากไตรมาสก่อนซึง่การ

ลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมานัน้

เกดิจากจ านวนวันทีน่อ้ยกว่าในไตรมาส 1/2559 บรษัิทมรีายไดจ้าก

การจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายลดลงจากไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นเนือ่งจากมยีอดขายไอโฟนลดลง รวมทัง้ลดลงจาก

ไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากการเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่ในไตรมาส 

4/2558    

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสยีง อยู่ที ่6,612 ลา้นบาทลดลง 15% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนและลดลง 6.7% จากไตรมาสก่อน 

เนื่องจากผูบ้รโิภคเปลี่ยนไปใชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตแทนการใชง้าน

บรกิารเสยีงเมือ่ใชส้มารท์โฟน  

รำยไดจ้ำกบรกิำรขอ้มลู อยู่ที ่8,216 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อน

เนื่องจากมจี านวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตและปรมิาณการใชง้านเพิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ความตอ้งการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตยังคงเตบิโตสูงแต่ยังคงเผชญิ

ความทา้ทายในการสรา้งรายไดจ้ากการเตบิโตดังกล่าว สัดส่วนรายได ้

จากการใหบ้รกิารขอ้มูลเพิม่ขึน้มาทีร่ะดับ 50% ของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย จากเดมิอยู่ที ่47.5% เมือ่ไตร

มาส 4/2558 และที ่44.5% เมือ่ไตรมาส 1/2558  

 

 

รำยไดจ้ำกบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตั ิ(IR) อยู่ที่ 392 ลา้นบาท

เพิม่ขึน้ 2.9% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนและเพิม่ขึน้ 13% จาก

ไตรมาสก่อน จากกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศที่เขา้มาใชโ้ครงข่ายของ

ดแีทคในประเทศไทย   

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอืน่ ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการ

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารต่างๆ 

เป็นหลัก อยู่ที ่1,216 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.2% จากไตรมาสเดยีวกัน

ในปีกอ่น จากรายไดบ้รกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะ

ทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ลดลง 6.2% จากไตรมาสก่อนเนื่องจาก

รายไดจ้ากบรกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศลดลงจากไตรมาสทีผ่า่นมา  

รำยไดจ้ำกค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำย (IC) อยู่ที่ 1,185 ลา้นบาท 

ลดลง 27% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นเนือ่งจากการปรับลดอัตรา

ค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยลงมาอยูท่ี ่0.34 บาทต่อนาทจีากอัตราเดมิ 0.45 

บาทต่อนาทโีดยมผีลตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2558 ในขณะทีร่ายได ้

จากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยลดลง 1.8% จากไตรมาสก่อน  ทัง้นี้ ดแีทค

มรีายรับสุทธคิ่าเชือ่มต่อโครงข่าย อยู่ที่ 63 ลา้นบาท จากเดมิอยู่ที่

ระดับ 37 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 4/2558 และระดับ 86 ลา้นบาทเมือ่

ไตรมาส 1/2558  

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย อยู่ที ่

3,836 ลา้นบาท ลดลง 13% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนจาก

ยอดขายไอโฟนทีล่ดลง และลดลง 27% จากไตรมาสก่อนเนื่องจาก

ยอดขายไอโฟนที่สูงกว่าจากการเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่ในไตรมาส 

4/2558 บรษัิทมผีลขาดทุนจากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชุด

เลขหมายในไตรมาสนีอ้ยูท่ี ่152 ลา้นบาทโดยขาดทุนลดลงจากระดับ 

789 ลา้นบาทเมื่อไตรมาส 1/2558 ซึง่บริษัทมีกจิกรรมใหส้่วนลด

อุปกรณ์โทรศัพทใ์นกลุ่มลูกคา้ระบบเตมิเงนิ อย่างไรก็ด ีผลขาดทุน

จากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชุดเลขหมายเพิม่สูงขึน้จากไตร

มาส 4/2558 ทีข่าดทุน 54 ลา้นบาท ทัง้นี้ อัตราก าไรจากการขาย

เครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายอยูใ่นระดับตดิลบโดยอยูท่ี ่-4% จาก

กจิกรรมใหส้ว่นลดอปุกรณ์โทรศัพทใ์นกลุม่ลกูคา้ระบบรายเดอืน            



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2559 

   

งบกระแสเงนิสด (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส    
1/2558 

ไตรมำส    
1/2559 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 7,603 10,638 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (757) (790) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 6,846 9,848 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (4,425) (3,924) 

    เงนิสดสทุธ ิรับ/ (ช าระคนื) - เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ (1,500) 1,000 

    จ่ายเงนิปันผล - - 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (1,500) 1,000 

เงนิสดและเทยีบเทำ่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  921 6,924 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ตน้งวด 5,823 10,121 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ส ิน้งวด 6,744 17,045 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส    
4/2558 

ไตรมำส    
1/2559 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10,121 17,045 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 16,074 13,779 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 84,771 84,109 

รวมสนิทรพัย ์ 110,965 114,933 

หนีส้นิหมุนเวยีน 49,843 42,758 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 33,899 44,927 

รวมหนีส้นิ 83,742 87,685 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 27,224 27,248 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 110,965 114,933 

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 

ตน้ทุนกำรด ำเนนิงำนไม่รวมค่ำเชือ่มต่อโครงข่ำย (IC) อยู่ที ่

10,193 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนจากค่า

เสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายของตน้ทุนการใหบ้รกิารและค่าใชจ้่าย

ดา้นโครงข่ายที่เพิม่ขึน้ อย่างไรก็ด ีตน้ทุนการด าเนินงานไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ยลดลง 1.1% จากไตรมาสก่อนเนื่องจากมคี่าใชจ้่าย

ในการด าเนนิงานอืน่และคา่ใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยลดลง    

ค่ำธรรมเนยีมและส่วนแบ่งรำยได ้ อยู่ที่ 2,916 ลา้นบาท ลดลง 

4.9% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนเนื่องจากมลีูกคา้เปลีย่นมาใช ้

งานโครงขา่ย 2.1GHz ภายใตร้ะบบใบอนุญาตเพิม่มากขึน้ อย่างไรก็ด ี

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดเ้พิ่มขึน้ 0.7% จากไตรมาสก่อน 

ทัง้นี้อัตราส่วนค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดต้่อรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ที่ 17.7% เทียบกับระดับ 

17.4% เมือ่ไตรมาส 4/2558 และระดับ 18.3% เมือ่ไตรมาส 1/2558   

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นโครงขำ่ย อยู่ที ่1,292 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.7% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นจากการขยายโครงขา่ย ในขณะทีค่า่ใชจ้่าย

ดา้นโครงข่ายลดลงจากไตรมาสก่อน ทัง้นี้ จ านวนสถานีฐานรวมทัง้ 

4G และ 3G เพิม่ขึน้เป็นกว่า 35,500 สถานี ซึง่เพิม่ขึน้กว่า 12,900 

สถานจีากไตรมาส 1/2558 โดยในไตรมาส 1/2559 นี้บรษัิทไดข้ยาย

โครงข่าย 4G บนคลื่น 1800MHz แลว้ใน 50 จังหวัดและเปิด

ใหบ้รกิาร 4G บนคลื่น 2.1GHz ไดค้รบทุกจังหวัด บรษัิทมีแผนจะ

ขยายโครงข่าย 4G ใหค้รบทุกอ าเภอทั่วประเทศไทยภายในไตรมาส 

3/2559   

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ อยู่ที ่958 ลา้นบาทลดลง 7.7% จากไตรมาสเดยีวกัน

ของปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกิดจากค่า IP transit ที่ลดลงในขณะที่

ค่าใชจ้่ายอืน่ลดลง 17% จากไตรมาสกอ่นเนือ่งจากมคี่าใชจ้่ายในการ

ใหบ้รกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศลดลง  

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของต้นทุนกำรให้บรกิำร 

(D&A) อยู่ที่ 5,027 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 26% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 3.4% จากไตรมาสก่อนเนื่องจากการลงทุน

ขยายโครงขา่ย   

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร อยู่ที่ 4,511 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

20% จากไตรมาสเดยีวกันในปีกอ่นแตล่ดลง 8.4% จากไตรมาสกอ่น   

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด อยู่ที ่1,825 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

24% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยเกิดจากค่าโฆษณา

ประชาสัมพันธท์ีเ่พิม่ขึน้ การประยุกตใ์ชรู้ปแบบการด าเนินธุรกจิโดย

แบง่เป็นพืน้ทีแ่ละการสนับสนุนกจิกรรมการขาย อย่างไรก็ด ีค่าใชจ้่าย

ในการขายและการตลาดลดลง 12% จากไตรมาสก่อนโดยส่วนใหญ่

เกิดจากปัจจัยเชิงฤดูกาลที่ใชจ้่ายสูงในไตรมาส 4 ทั ้งนี้อัตรา

ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดต่อรายไดร้วมอยู่ที ่8.4% เทยีบกับ

ระดับ 8.9% ในไตรมาส 4/2558 และระดับ 6.4% ในไตรมาส 

1/2558   

 

 

 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร อยู่ที ่2,226 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 28% จาก

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นโดยสว่นใหญ่เกดิจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกับไอ

ท ีการประยุกตใ์ชรู้ปแบบการด าเนินธุรกจิโดยแบ่งเป็นพืน้ทีแ่ละการ

ดอ้ยค่าสนิทรัพย ์ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 2.1% จาก

ไตรมาสก่อนเนื่องจากการเปลีย่นนโยบายการจ่ายโบนัสในไตรมาส 

1/2559 และมกีารตัง้ส ารองหนีส้งสัยจะสญูในไตรมาส 4/2558   

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรต ัง้ส ำรองหนีสู้ญ อยู่ที ่191 ลา้นบาท ลดลง 8.7% 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและลดลง 37% จากไตรมาสก่อน

เนื่องจากมกีารตัง้ส ารองหนี้ในไตรมาสทีแ่ลว้ภายหลังจากการสิน้สุด

การบังคับลงทะเบยีนซมิในระบบเตมิเงนิเมือ่สิน้ไตรมาส 3/2558  

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ
EBITDA อยู่ที่ 7,327 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 8.7% จากไตรมาสก่อน 

เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีล่ดลง ในขณะทีเ่มือ่เทยีบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน EBITDA ลดลง 0.9% เนื่องจากมรีายได ้

จากการใหบ้รกิารลดลงและคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานสงูขึน้ในขณะที่

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดแ้ละปรมิาณการใหส้่วนค่าอุปกรณ์

โทรศัพทล์ดลง ทัง้นี้ EBITDA  Margin อยู่ที ่33.8% เพิม่ขึน้จาก

ระดับ 29% เมือ่ไตรมาส 4/2558 โดยสว่นใหญเ่กดิจากการลดลงของ

สัดส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละมคี่าใชจ้่ายในการ

ขายและบริหารที่ลดลง ในขณะที่ EBITDA margin ในไตรมาสนี้

เพิม่ขึน้จากระดับ 32.3% ในไตรมาส 1/2558 โดยส่วนใหญ่เกดิจาก

ปรมิาณการใหส้ว่นลดคา่อุปกรณ์โทรศัพทท์ีล่ดลงแมจ้ะมคี่าใชจ้่ายใน

การขายและบรหิารเพิม่ขึน้ก็ตาม ทัง้นี้หากไม่พิจารณาผลของการ

จ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายแลว้ EBITDA Margin จะ

อยู่ที ่41.9% เทยีบกับระดับ 37.8% ในไตรมาส 4/2558 และระดับ 

44.3% ในไตรมาส 1/2558  

ก ำไรสุทธ ิอยู่ที ่1,256 ลา้นบาท ลดลง 45% จากไตรมาสเดยีวกัน

ของปีก่อนโดยเกดิจาก EBITDA ทีล่ดลงและมคี่าเสื่อมราคาและค่า

ตัดจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายทางการเงนิทีสู่งขึน้ อย่างไรก็ด ีก าไรสุทธิ

เพิม่ขึน้ 26% จากไตรมาสก่อนเนื่องจากม ีEBITDA เพิม่ขึน้มากกว่า

การเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  

งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ    

ณ สิ้นไตรมาส 1/2559 สนิทรพัยร์วม อยู่ที่ 114,933 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จากระดับ 110,965 ลา้นบาทเมือ่สิน้ปีทีแ่ลว้ โดยการเพิม่ขึน้

ส่วนใหญ่เป็นผลจากระดับเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ โดยเงนิสดและรำยกำร

เทยีบเท่ำเงนิสดอยู่ที ่17,045 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระดับ 10,121 

ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 4/2558 ในขณะทีห่นีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ อยู่

ที ่49,000 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากระดับ 48,000 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 

4/2558 ทัง้นี้แมจ้ะมหีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้ อัตราส่วนหนี้สนิ

สุทธติ่อ EBITDA อยู่ที ่1.1x ลดลงจากระดับ 1.4x ในไตรมาสทีผ่่าน

มาเนือ่งจากม ีEBITDA และระดับเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ 

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกำรด ำเนนิงำน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ดว้ยเงนิลงทุน) อยู่ที ่2,630 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระดับ 1,871 ลา้น

บาทในไตรมาส 1/2559 เนื่องจากใชเ้งินลงทุนนอ้ยกว่าในรอบ

เดียวกันของปีที่แลว้ ทัง้นี้ เงินลงทุนที่ใชใ้นไตรมาสนี้อยู่ที่ 4,697 

ลา้นบาทซึง่คดิเป็น 22% ของรายไดร้วม     
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) ไตรมำส 1/2558 ไตรมำส 4/2558 ไตรมำส 1/2559 %QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง 7,754 7,084 6,612 -6.7% -15% 

บรกิารขอ้มลู 7,456 7,899 8,216 4.0% 10% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 381 347 392 13% 2.9% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ 1,178 1,296 1,216 -6.2% 3.2% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 16,768 16,627 16,437 -1.1% -2.0% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,631 1,206 1,185 -1.8% -27% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 18,400 17,834 17,621 -1.2% -4.2% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 4,425 5,280 3,836 -27% -13% 

รายไดอ้ืน่ๆ 59 134 218 62% 268% 

รวมรำยได ้ 22,884 23,249 21,676 -6.8% -5.3% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (10,893) (11,475) (11,314) -1.4% 3.9% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (3,066) (2,897) (2,916) 0.7% -4.9% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย  (1,245) (1,391) (1,292) -7.1% 3.7% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (1,545) (1,170) (1,121) -4.1% -27% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่** (1,037) (1,157) (958) -17% -7.7% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (3,999) (4,861) (5,027) 3.4% 26% 

ตน้ทนุการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (5,214) (5,335) (3,989) -25% -24% 

รวมตน้ทุน (16,108) (16,810) (15,303) -9.0% -5.0% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 6,776 6,439 6,373 -1.0% -6.0% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (3,749) (4,926) (4,511) -8.4% 20% 

การขายและการตลาด** (1,468) (2,072) (1,825) -12% 24% 

การบรหิาร (1,741) (2,274) (2,226) -2.1% 28% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (210) (303) (191) -37% -8.7% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (330) (276) (269) -2.5% -18% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 199 58 73 25% -63% 

ดอกเบีย้รับ 15 55 34 -37% 131% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม (0) 26 20 -23% 53,171% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ 3,241 1,653 1,989 20% -39% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (315) (372) (404) 8.8% 28% 

ภาษีเงนิได ้ (634) (283) (329) 16% -48% 

ก ำไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,292 998 1,256 26% -45% 

(**)  มกีารจัดประเภทรายการใหมร่ะหวา่งคา่ใชจ้่ายอืน่ในตน้ทนุการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ EBITDA และก าไรสทุธ ิ

EBITDA (ลำ้นบำท) ไตรมำส 1/2558 ไตรมำส 4/2558 ไตรมำส 1/2559 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 2,291 998 1,256 26% -45% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 315 372 404 8.8% 28% 

     ภาษีเงนิได ้ 634 283 329 16% -48% 

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 4,331 5,137 5,296 3.1% 22% 

     รายการอืน่ (175) (50) 42 184% 124% 

EBITDA 7,397 6,740 7,327 8.7% -0.9% 

EBITDA margin 32.3% 29.0% 33.8%   

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 44.3% 37.8% 41.9%   

ก ำหนดกำรคนืหนี ้(ลำ้นบำท) ณ สิน้ไตรมำส 1/2559 เงนิกูย้มื หุน้กู ้

    ปี 2559 - 5,000 

    ปี 2560 - - 

    ปี 2561 - 2,000 

    ปี 2562 12,600 - 

    ปี 2563 12,600 4,000 

    ปี 2564– ปี 2570 3,800 9,000 

รวมหนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมาส 1/2559 29,000 20,000 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
ไตรมำส 
1/2558 

ไตรมำส 
1/2559 

ไตรมำส 
4/2558 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 31% 18% 21% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 9% 4% 5% 

อัตราสว่น Interest coverage (เทา่) 11x 6x 7x 

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 0.8 1.1 1.4 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (%) 24% 22% 17% 
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แนวโน้มปี 2559 

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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การแขง่ขันในอตุสาหกรรมมแีนวโนม้อยูใ่นระดับสงูเนือ่งจากผูใ้หบ้รกิารต่างพยายามชว่งชงิต าแหน่ง

ผูน้ าการใหบ้รกิาร 4G หลังการประมลูคลืน่ความถีเ่มือ่ไตรมาส 4/2558 ทีผ่่านมา โดยผูใ้หบ้รกิารได ้

เรง่ขยายโครงขา่ยเทคโนโลย ี4G และใชก้จิกรรมการใหส้ว่นลดคา่อุปกรณ์โทรศัพทใ์นการสรา้งฐาน

ลูกคา้ใหมร่วมทัง้ใชรั้กษาฐานลกูคา้เดมิ ดแีทคใชก้ารพัฒนาคุณภาพโครงข่ายใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง

รวมทัง้ใชข้อ้เสนอและคา่บรกิารทีด่งึดดูใจเป็นแนวทางในการแขง่ขันทา่มกลางสภาพอุตสาหกรรมที่

ทา้ทายในปัจจุบัน โดยบรษัิทใชค้ลื่นความถีท่ี่ถอืครองอยู่ในปัจจุบันจ านวน 50MHz ในการสรา้ง

บรกิารโทรคมนาคมใหก้ับลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้นทัง้เทคโนโลย ี4G, 3G และ 2G โดยบรษัิทคาดว่า

จะขยายโครงข่าย 4G ไดค้รบทุกอ าเภอทั่วประเทศไทยภายในไตรมาส 3/2559 ซึง่จะชว่ยเสรมิกับ

โครงข่าย 3G และ 2G ของบรษัิททีม่อียู่ทั่วประเทศ ทัง้นี้ในบางพื้นที ่บรษัิทจะใหบ้รกิาร 4G บน

คลื่นความถี่ 1800MHz แบบต่อเนื่องดว้ยปริมาณคลื่น 20MHz ซึง่ท าใหบ้ริษัทมีความถี่ในการ

ใหบ้รกิาร 4G รวม 25MHz เมือ่รวมคลื่นความถี ่2.1GHz ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 4G อยู่ดว้ย และใน

พื้นที่อื่น บริษัทไดใ้หบ้ริการ 4G ดว้ยปริมาณคลื่นความถี่จ านวน 20MHz ซึง่ประกอบดว้ยคลื่น 

1800MHz ปรมิาณ 15MHz และคลืน่ความถี ่2.1GHz ปรมิาณ 5MHz    

บรษัิทคงประมาณการแนวโนม้ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 แมใ้นไตรมาส 1/2559 บรษัิทจะมี

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและม ี

EBITDA margin สูงกว่าประมาณการทัง้ปี โดยบรษัิทคาดว่ารายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่า

เชือ่มต่อโครงข่ายในปีนี้จะอยู่ที่ระดับทรงตัวหรือเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2558 ทัง้นี้ บรษัิทจะใช ้

แพ็คเกจค่าบรกิารและขอ้เสนออุปกรณ์ทีน่่าสนใจรวมทัง้รักษาต าแหน่งทางการตลาดของบรษัิทใน

การน าเสนอความคุม้คา่ใหก้ับลูกคา้ นอกจากนี้ บรษัิทคงประมาณการเงนิลงทุนไวท้ีร่ะดับเดยีวกับปี

ทีแ่ลว้ซึง่อยูท่ีป่ระมาณ 20,000 ลา้นบาท และดว้ยการมโีครงขา่ย 4G ทีม่คีณุภาพสามารถแข่งขันได ้

และการน าเสนออปุกรณ์โทรศัพท ์4G พรอ้มแพ็คเกจทีน่่าสนใจ บรษัิทจงึมเีป้าหมายเพิม่ฐานลูกคา้

ผูใ้ชบ้รกิาร 4G เป็น 4.5 ลา้นเลขหมายภายในสิน้ปี 2559 ทัง้นี้ บรษัิทคาดการณ์ EBITDA margin 

ของทัง้ปีอยู่ในช่วงประมาณ 27-31% ซึง่แนวโนม้ของ EBITDA margin จะขึน้กับปรมิาณการให ้

สว่นลดคา่เครือ่งโทรศัพทท์ีบ่รษัิทจะใชเ้พือ่แขง่ขันในตลาดในไตรมาสตอ่ไป   

 

แนวโนม้ส ำหรบัปี 2559  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูใ่นระดับทรงตัวหรอืเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากปี 

2558  

 EBITDA margin อยูใ่นชว่งประมาณ 27-31% 

 เงนิลงทนุ อยูใ่นระดับเดยีวกับปีทีแ่ลว้  

      

 


