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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 1/2561 ดีแทคมี EBITDA ที่เตบิโตอย่างแข็งแกร่ง

โดยเพิม่ขึน้ 21% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และม ีEBITDA 

margin อยูท่ี ่43.8% โดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากการลดลงของของ

การใหส้่วนลดค่าเครื่องและการลดลงของค่าธรรมเนียมและส่วน

แบ่งรายไดซ้ ึง่ช่วยชดเชยรายไดจ้ากการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ย) ทีล่ดลง 1.1% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 

ทั ้งนี้ รายไดจ้ากบริการรายเดือนยังคงเติบโตไดด้ีจากการที่

ผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิเปลีย่นมาใชบ้รกิารระบบรายเดอืน ในขณะ

ทีร่ายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงนิยังคงมแีนวโนม้ลดลง                  

ในชว่งไตรมาส 1/2561 ทีผ่า่นมา บรษัิทเปิดตัวแคมเปญ “ใจด”ี ที่

ตอกย ้าการน าเสนอความคุม้ค่าใหก้ับลูกคา้ รวมทัง้ใชก้จิกรรม 

“ดแีทค รวีอรด์” ในการเพิม่ความผูกพันระหวา่งบรษัิทกับลูกคา้ให ้

สงูขึน้ ทัง้นี ้บรษัิทยังคงมุง่มั่นเสรมิสรา้งวถิชีวีติดจิทิัลใหก้ับลูกคา้

และคูค่า้ซึง่ชว่ยลดขัน้ตอนและเพิม่ความสะดวกใหก้ับลูกคา้และคู่

คา้มากยิง่ขึน้         

เนื่องจากสัญญาสัมปทานก าลังหมดอายุลง บรษัิทจงึไดเ้ตรียม

ความพรอ้มต่อการเปลี่ยนผ่านดว้ยการเพิ่มความหนาแน่นของ

โครงขา่ย 2.1GHz และท าการเซน็สญัญาเขา้รว่มเป็นพันธมติรคู่คา้

กับบรษัิท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) หรอื TOT ในการใหบ้รกิารบน

โครงขา่ยคลืน่ความถี ่2300MHz เพื่อไดค้ลื่นความถีเ่พิม่เตมิมา
พัฒนาประสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายเทคโนโลยี 4G บน

คลืน่ความถีท่ีก่วา้งสดุ นอกจากนี้ บรษัิทไดเ้ขา้เจรจาสัญญาระยะ

ยาวกบับรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หรอื CAT เพือ่

เช่าใชโ้ครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมซึ่งอยู่ภายใตส้ัญญา

สัมปทาน ทัง้นี้ บรษัิทยังคงใหค้วามส าคัญในการสรา้งกระแสเงนิ

สดจากการด าเนนิงาน รวมทัง้รักษาสถานะทางการเงนิใหม้คีวาม

คล่องตัวเพื่อพรอ้มกับการลงทุนในอนาคต โดย ณ สิน้ไตรมาส 

1/2561 อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติ่อ EBITDA ของบรษัิทลดลงมาอยู่

ที ่0.6 เทา่ ในขณะทีม่เีงนิสดอยูท่ีร่ะดับ 29,503 ลา้นบาท   

บรษัิทยังคงด าเนนิงานตามปกตแิละคาดว่าการใหบ้รกิารลูกคา้จะ

ไม่ไดร้ับผลกระทบจากก าหนดการประมูลคลื่นความถีท่ี่อาจยังมี

ความไม่แน่นอน โดยในปี 2561 บริษัทคาดว่ารายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร (ไมร่วมค่าเชือ่มต่อโครงขา่ย) จะอยู่ในระดับทีใ่กลเ้คยีง

กับปี 2560 ที่ผ่านมา ในขณะที่คาดว่า EBITDA margin จะอยู่

ในช่วงระหวา่ง 34%-36% โดยมปัีจจัยจากการน าเสนอบรกิารที่

คุม้ค่า การเปลี่ยนผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิใหเ้ปลี่ยนมาใชบ้รกิาร

ระบบรายเดือน การลดลงของค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้

และการใหส้่วนลดค่าเครื่องที่นอ้ยลง รวมทัง้การน าเทคโนโลยี

ดจิทิัลเขา้มาใชใ้นการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี้ บรษัิทคาดวา่

จะใชเ้งนิลงทนุในปีนีป้ระมาณ 15,000 ถงึ 18,000 ลา้นบาท                 

   

 

 

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 1 ปี 2561  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 1/2561 บรษัิทมีฐานลูกคา้รวมอยู่ที่ 21.8 ลา้นเลข

หมาย ลดลงจากไตรมาสก่อนกวา่ 841,000 เลขหมายอันเป็นผล

จากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงินที่ลดลงกว่า 934,000 เลข

หมายในขณะที่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดือนเพิม่ขึน้ประมาณ 

93,000 เลขหมาย ทั ้งนี้ จ านวนผูใ้ชบ้ริการระบบรายเดือนที่

เพิม่ขึน้สทุธชิะลอตัวลงเนือ่งจากบรษัิทพยายามปรับสมดุลระหวา่ง

การเพิม่จ านวนฐานลูกคา้กับคุณภาพของลูกคา้ทีไ่ด ้ทัง้นี้ สัดสว่น

ผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดือนคดิเป็น 26% ของฐานลูกคา้รวมในไตร

มาสนี้ เพิ่มขึน้จากระดับ 21% เมื่อไตรมาส 1/2560 และระดับ 

25% เมื่อไตรมาส 4/2560 ในขณะที่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเลขหมาย 

(ไมร่วม IC) อยูท่ีร่ะดับ 240 บาทต่อเดอืน เพิม่ขึน้ 8.6% จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 1.0% จากไตรมาสก่อนอัน

เป็นผลจากสดัสว่นฐานลกูคา้ระบบรายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้     

 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 สัดส่วนลูกคา้ของบรษัิทที่ลงทะเบยีนใช ้

งานบนโครงข่าย 2.1GHz ซึง่อยู่ภายใตร้ะบบใบอนุญาตเพิม่ขึน้

เป็น 98% ของฐานลูกคา้รวมจากเดมิอยู่ที่ระดับ 96% เมื่อไตร

มาส 1/2560 และระดับ 98% เมือ่ไตรมาส 4/2560 ทัง้นี้ จ านวน

สถานีฐาน 4G ที่เพิม่ขึน้และกระแสความนยิมบรโิภคเนื้อหาแบบ

สตรมีมิง่ออนไลน ์ไดช้ว่ยใหจ้ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 4G  เพิม่ขึน้มาอยู่ที่

ระดับ 8.5 ลา้นเลขหมาย (หรอื 39% ของฐานลกูคา้รวม) และเพิม่

จ านวนอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี 4G ในโครงข่ายของบรษัิท

ขึน้มาอยู่ที่ 11.9 ลา้นเลขหมาย (หรือ 55% ของฐานลูกคา้รวม) 

นอกจากนี ้สดัสว่นผูใ้ชอ้ปุกรณ์สมารท์โฟนในโครงขา่ยอยู่ที ่75% 

เพิม่ขึน้จากระดับ 73% เมือ่ไตรมาสกอ่น โดยในไตรมาส 1/2561 

บรษัิทมีแคมเปญเปลี่ยนเครื่องเก่า 2G เป็นเครื่องใหม่ที่รองรับ

เทคโนโลย ี3G และ 4G โดยเจาะจงเฉพาะลูกคา้ทีม่มีลูค่าสงูและ

ยังใชเ้ครือ่งเทคโนโลย ี2G อยู ่                  
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สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 4/2560 ไตรมำส 1/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 379 297 257 -13% -32% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 647 221 214 -3.4% -67% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 4,841 5,340 5,473 2.5% 13% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 18,443 16,794 15,868 -5.5% -14% 

รวม 24,310 22,652 21,812 -3.7% -10% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 4/2560 ไตรมำส 1/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 195 115 93 -19% -52% 

ระบบเตมิเงนิ -365 -560 -934 -67% -156% 

รวม -170 -445 -841 -89% -395% 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 4/2560 ไตรมำส 1/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 264 260 253 -2.8% -4.2% 

ระบบเตมิเงนิ 130 116 112 -3.9% -14% 

เฉลีย่สองระบบ 157 149 146 -2.5% -7.0% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 185 185 180 -2.8% -3.1% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 101 90 86 -4.2% -15% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 118 112 109 -2.8% -7.9% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 4/2560 ไตรมำส 1/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 559 578 560 -3.0% 0.1% 

ระบบเตมิเงนิ 153 152 150 -1.1% -1.9% 

เฉลีย่สองระบบ 233 250 249 -0.4% 6.6% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 533 551 541 -1.9% 1.6% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 144 144 144 0.6% 0.2% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 221 237 240 1.0% 8.6% 

รำยได ้
ในไตรมาส 1/2561 บริษัทมีรายไดร้วมอยู่ที่ 19,060 ลา้นบาท 
ลดลง 3.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 6.0% 

จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากการลดลงของรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารและจากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท ์รวมทัง้มีการปรับ

อัตราค่าเชือ่มต่อโครงข่ายใหม่เป็น 0.19 บาทต่อนาท ีลดลงจาก
เดมิซึง่อยู่ที ่0.27 บาทต่อนาทซีึง่เริม่ใชใ้นไตรมาส 1/2561 ทัง้นี ้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มต่อโครงขา่ยอยู่ที ่16,040 
ลา้นบาท ลดลง 1.1% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 

1.2% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของ

รายไดใ้นสว่นบรกิารระหวา่งประเทศและรายไดบ้รกิารอืน่               
 

รายไดจ้ากบรกิารเสยีงและบรกิารขอ้มลูรวมกันอยู่ที ่14,867 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 1.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีกอ่น โดยมปัีจจัย

จากรายไดจ้ากบรกิารระบบรายเดอืนที่เตบิโต อย่างไรก็ดี รายได ้
จากบริการระบบเติมเงินยังคงลดลงซึง่ส่วนหนึ่งเกดิจากลูกคา้

ระบบเติมเงินบางส่วนเปลี่ยนไปใชบ้ริการระบบรายเดือน ทัง้นี ้
รายไดจ้ากบรกิารเสยีงและบรกิารขอ้มลูรวมกันอยู่ในระดับทรงตัว

จากไตรมาสกอ่น         
 

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิอยู่ที่ 309 ลา้นบาท ลดลง 

14% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากการแข่งขัน
และบรกิารทางเลือกต่างๆ ที่มีในตลาด ทัง้นี้ รายไดจ้ากบรกิาร

ขา้มแดนอัตโนมัตเิพิม่ขึน้ 7.4% จากไตรมาสก่อนอันเป็นผลจาก
รายไดใ้นสว่นของกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศทีเ่ขา้มาใชโ้ครงขา่ยของ

บรษัิทในประเทศไทยทีเ่พิม่ขึน้      
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ อยู่ที ่865 ลา้นบาท ลดลง 25% จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 19% จากไตรมาสกอ่นโดย

สว่นหนึง่เป็นผลจากรายไดจ้ากบรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศ

ทีล่ดลง    
         

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย อยู่ที ่

2,302 ลา้นบาท ลดลง 5.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และลดลง 24% จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากจ านวนเครื่อง 

โทรศัพท์ที่ขายลดลง อย่างไรก็ดี อัตราก าไรจากการจ าหน่าย 
เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายปรับตัวดีขึ้นอย่างมากอัน 

เ ป็นผลจากการใหส้่วนลดค่า เครื่องที่ลดลง  และจ านวน 
เครื่องโทรศัพท์ที่ขายลดลง โดยผลขาดทุนจากการขาย 

เครื่องโทรศัพทแ์ละชุดเลขหมายในไตรมาสนี้ลดลงมาอยู่ที ่293 
ลา้นบาท จากเดิมขาดทุนระดับ 958 ลา้นบาทเมื่อไตรมาส 

1/2560 และจากขาดทนุระดับ 538 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 4/2560                   

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 
ตน้ทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ที ่

11,069 ลา้นบาท อยู่ในระดับทรงตัว – 0.1% เมื่อเทียบกับไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง

รายได ้และค่าใชจ้่ายอื่นที่ลดลงซึง่ช่วยชดเชยค่าใชจ้่ายดา้น

โครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้จากปีกอ่นได ้ทัง้นี้ ตน้ทุนการด าเนนิงานไมร่วม

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ลดลง 0.2% จากไตรมาสที่ผ่านมา 

เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยอืน่และคา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ยทีล่ดลง  

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้อยู่ที่ 1,932 ลา้นบาท ลดลง 

25% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก

อัตราค่าธรรมเนียมยูเอสโอ (USO) ที่ลดลงในปีก่อน รวมทัง้การ

ประกาศใชอ้ตัราคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตใหมเ่มือ่ไตรมาส 4/2560 

ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดเ้พิ่มขึน้ 

11% จากไตรมาสกอ่น อันเป็นผลจากการปรับรายการในไตรมาส

ที่แลว้เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ประกาศใชใ้หม่

ดังกล่าว รวมทัง้ในไตรมาสนี้ บรษัิทมกีารบันทกึรายการพเิศษที่

เกีย่วขอ้งกับการตัง้ส ารองขอ้พพิาทกับ CAT เรื่องสว่นแบง่รายได ้

ซึง่ท าใหค้่าธรรมเนียมและสว่นแบ่งรายไดเ้พิม่ขึน้ 124 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ สัดส่วนค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดต้่อรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงขา่ยของไตรมาสนี้ลดลงมาอยู่ที่

ระดับ 12.0% จากเดมิอยู่ที่ระดับ 15.8% เมื่อไตรมาส 1/2560 

แตเ่พิม่ขึน้จากระดับ 10.8% เมือ่ไตรมาส 4/2560 ทีผ่า่นมา   



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2561 

   

งบกระแสเงนิสด (ลำ้นบำท) 
3 เดอืนแรก
ของปี 2560 

3 เดอืนแรก
ของปี 2561 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 5,884 7,039 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (709) (611) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 5,175 6,428 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (5,405) (2,958) 

    เงนิสดสทุธ ิรับ/ (ช าระคนื) - เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ - (15) 

    จ่ายเงนิปันผล - - 

    รายการอืน่ - - 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ - (15) 

เงนิสดและเทยีบเทำ่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  (231) 3,455 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ตน้งวด 18,293 26,048 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ส ิน้งวด 18,063 29,503 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส    
4/2560 

ไตรมำส    
1/2561 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 26,048 29,503 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 13,167 13,046 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 75,286 71,329 

รวมสนิทรพัย ์ 114,501 113,877 

หนีส้นิหมุนเวยีน 36,537 34,562 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 48,729 48,766 

รวมหนีส้นิ 85,266 83,328 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 29,235 30,549 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 114,501 113,877 

ค่าใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย อยู่ที ่1,875 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิม่ความหนาแน่นของ

โครงข่าย 2.1GHz อย่างไรก็ดี ค่าใชจ้่ายดา้นโครงข่ายลดลง 

3.6% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนหนึ่งเกดิจากมาตรการควบคุม

ค่าใชจ้่าย ทัง้นี้ จ านวนสถานีฐานโครงข่าย 2.1GHz อยู่ที่กว่า 

41.3 พันสถานี เพิม่ขึน้ 25% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและ

เพิม่ขึน้ 2.5% จากไตรมาสกอ่น   

ค่าใชจ้่ายอื่น อยู่ที่ 559 ลา้นบาท ลดลง 32% จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนและลดลง 20% จากไตรมาสก่อน โดยส่วน

ใหญเ่ป็นผลจากคอมมชิชัน่ทีล่ดลง รวมทัง้มตีน้ทุนของบรกิารขา้ม

แดนอตัโนมตัแิละโทรทางไกลระหวา่งประเทศทีล่ดลง               

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของตน้ทุนการใหบ้รกิาร อยู่ที ่

6,703 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และเพิม่ขึน้ 0.1% จากไตรมาสกอ่น อันเป็นผลจากการลงทุนใน

โครงขา่ย               

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 3,643 ลา้นบาท ลดลง 

6.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 13% 

จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช ้

จ่ายในการขายและการตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง              

ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด อยู่ที ่1,052 ลา้นบาท ลดลง 

22% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 19% จากไตร

มาสก่อน อันเป็นผลจากการปรับปรุงช่องทางการขายใหเ้ป็น

รูปแบบดิจิทัลมากขึน้ รวมทัง้เพิ่มประสทิธิในดา้นการขายและ

การตลาด โดยเฉพาะการโฆษณาที่ใชรู้ปแบบดจิทิัลมากขึน้ โดย

ในไตรมาส 1/2561 ดแีทคน าเสนอแคมเปญ “ใจด”ี ทีช่ว่ยตอกย ้า

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่น าเสนอความคุม้ค่าใหลู้กคา้ และใช ้

กจิกรรม “ดแีทค รวีอรด์” ในการเพิม่ความผูกพันระหวา่งบรษัิทกับ

ลูกคา้ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดที่ลดลงเมือ่เทียบ

กับไตรมาสกอ่นยังเกดิจากปัจจัยเชงิฤดกูาลทีใ่ชจ้า่ยสงูในไตรมาส 

4 ดว้ย           

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร อยูท่ี ่1,989 ลา้นบาท ทรงตัวจากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่น อยา่งไรก็ด ีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารลดลง 11% 

จากไตรมาสกอ่นซึง่สว่นใหญ่เป็นผลจากค่าใชจ้่ายดา้นพนักงานที่

ลดลงรวมทัง้มีการบันทกึค่าใชจ้่ายพเิศษจ านวน 178 ลา้นบาท

จากการประเมนิมลูค่าผลประโยชนพ์นักงานเมือ่ไตรมาส 4/2560 

ทีผ่า่นมา                 

ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญ อยู่ที่ 386 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 20% 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยเกดิจากฐานลูกคา้ระบบราย

เดือนที่เพิม่ขึน้ อย่างไรก็ดี ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สญู ลดลง 

7.1% จากไตรมาสกอ่น เนือ่งจากบรษัิทมกีารปรับปรุงกระบวนการ

จัดเก็บรายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้มกีารควบคมุคณุภาพลกูคา้   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใชจ้่ายในการขายและ

บรหิาร อยู่ที่ 217 ลา้นบาท ลดลง 4.8% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีกอ่น และลดลง 3.7% จากไตรมาสกอ่น               

EBITDA และก ำไรสุทธ ิ
EBITDA (ก่อนรายการอื่น) อยู่ที่ 8,354 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21% 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการให ้

ส่วนลดค่าเครื่องที่ลดลง รวมทัง้มีค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง

รายได ้และค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดทีล่ดลง ในขณะที ่

EBITDA เพิม่ขึน้ 6.6% จากไตรมาสทีผ่่านมาโดยเป็นผลจากการ

ลดลงของทัง้การใหส้ว่นลดค่าเครือ่งและค่าใชจ้่ายในการขายและ

บรหิาร ทัง้นี้ EBITDA margin เพิม่ขึน้มาอยู่ที่ระดับ 43.8% จาก

เดมิอยู่ทีร่ะดับ 34.9% เมือ่ไตรมาส 1/2560 และที่ระดับ 38.6% 

เมือ่ไตรมาส 4/2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการใหส้่วนลดค่า

เครือ่งทีล่ดลงและมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพตา่งๆ              

ก าไรสุทธิ อยู่ที่ 1,315 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 474% จากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 142% จากไตรมาสกอ่น โดยเป็น

ผลจาก EBITDA  ทีเ่ตบิโตไดด้รีวมทัง้มรีายการพเิศษทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการตัง้ส ารองขอ้พพิาทกับ CAT เรื่องสว่นแบง่รายไดซ้ ึง่ท าให ้

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิลดลง 528 ลา้นบาท (กอ่นภาษี) ในไตรมาส

นี ้               

งบดลุและขอ้มูลส ำคญัทำงกำรเงนิ    

ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมอยู่ที ่113,877 
ลา้นบาทลดลง 0.5% จากไตรมาสที่ผ่านมาอันเป็นผลจาก

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีล่ดลงซึง่บางสว่นชดเชยดว้ยระดับเงนิสด

และรายการเทียบเท่าเงนิสดที่เพิ่มขึน้ โดยเงินสดและรายการ

เทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้มาทีร่ะดับ 29,503 ลา้นบาท จากเดมิอยู่ที่

ระดับ 26,048 ลา้นบาทเมื่อไตรมาส 4/2560 ที่ผ่านมา ทั ้งนี ้

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้อยู่ในระดับทรงตัวจากเมือ่สิน้ปีที่แลว้โดย

อยู่ที่ 49,000 ลา้นบาท ดังนัน้ อัตราสว่นหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA 

จงึลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.6 เท่า จากเดมิอยู่ที่ระดับ 1.1 เท่าเมื่อ

ไตรมาส 1/2560 และทีร่ะดับ 0.8 เทา่เมือ่ไตรมาส 4/2560             

ในไตรมาส 1/2561 บรษัิทใชเ้งนิลงทุนจ านวน 2,479 ลา้นบาท 

ลดลง 45% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 44% จาก

ไตรมาสกอ่น ทัง้นี ้กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน (ค านวณ

จาก EBITDA หักดว้ยเงนิลงทุน) อยู่ที่ 5,875 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 

143% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 71% จากไตร

มาสกอ่น โดยมปัีจจัยจาก EBITDA ทีเ่ตบิโตและเงนิลงทนุทีล่ดลง         



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2561 

   

งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 4/2560 ไตรมำส 1/2561 %QoQ %YoY 

บรกิารเสยีงและขอ้มลู 14,715 14,876 14,867 -0.1% 1.0% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 357 288 309 7.4% -14% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 1,151 1,070 865 -19% -25% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 16,224 16,234 16,040 -1.2% -1.1% 

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 848 788 564 -28% -33% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 17,071 17,021 16,605 -2.4% -2.7% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 2,446 3,039 2,302 -24% -5.9% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 230 214 154 -28% -33% 

รวมรำยได ้ 19,748 20,274 19,060 -6.0% -3.5% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,893) (11,889) (11,653) -2.0% -2.0% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (2,571) (1,746) (1,932) 11% -25% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย  (1,604) (1,945) (1,875) -3.6% 17% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (807) (800) (583) -27% -28% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (821) (702) (559) -20% -32% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (6,090) (6,696) (6,703) 0.1% 10% 

ตน้ทนุการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (3,405) (3,577) (2,594) -27% -24% 

รวมตน้ทุน (15,297) (15,466) (14,247) -7.9% -6.9% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 4,451 4,808 4,814 0.1% 8.1% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (3,889) (4,172) (3,643) -13% -6.3% 

การขายและการตลาด (1,357) (1,293) (1,052) -19% -22% 

การบรหิาร (1,983) (2,239) (1,989) -11% 0.3% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (322) (416) (386) -7.1% 20% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (227) (225) (217) -3.7% -4.8% 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์ - (6) - -100% n/a 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 16 (16) (56) -253% -443% 

ดอกเบีย้รับ 43 63 51 -19% 18% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 13 57 193 242% 1,438% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ 634 733 1,358 85% 114% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (367) (371) 173 -146% -147% 

ภาษีเงนิได ้ (38) 180 (216) -220% 472% 

ก ำไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 229 542 1,315 142% 474% 

 

EBITDA (ลำ้นบำท) ไตรมำส 1/2560 ไตรมำส 4/2560 ไตรมำส 1/2561 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 229 542 1,315 142% 474% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 367 371 (173) -146% -147% 

     ภาษีเงนิได ้ 38 (180) 216 220% 472% 

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 6,317 6,921 6,920 0.0% 10% 

     รายการอืน่ (59) 179 76 -58% 229% 

EBITDA 6,893 7,833 8,354 6.6% 21% 

EBITDA margin 34.9% 38.6% 43.8%   

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 45.4% 48.6% 51.6%   

ก ำหนดกำรคนืหนีเ้งนิกูร้ะยะยำว (ลำ้นบำท)  

ณ สิน้ไตรมำส 1/2561 
เงนิกูย้มื หุน้กู ้

    ปี 2561 - 2,000 

    ปี 2562 7,875 1,500 

    ปี 2563 7,875 4,000 

    ปี 2564 เป็นตน้ไป 1,750 24,000 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
ไตรมำส 
1/2560 

ไตรมำส 
1/2561 

ไตรมำส 
4/2560 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 4% 11% 7% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 1% 3% 2% 

อัตราสว่น Interest coverage (เทา่) 2.0x 5.2x 2.7x 

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 1.1x 0.6x 0.8x 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (%) 23% 13% 22% 

EBITDA ในทีน่ี้เป็น EBITDA กอ่นรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดใูนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2561 

   

แนวโน้มปี 2561 

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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อตุสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถเตบิโตไดอ้ย่างตอ่เนื่องอันเป็นผลจาก

ปรมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่ขึน้ แตส่ภาวะการแขง่ขันในอตุสาหกรรมยังคงอยู่ใน

ระดบัสงูเชน่กนั นอกจากนี ้รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีงทีล่ดลงและใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่

ความถี่ซึ่งมีราคาสูงไดส้่งผลกระทบต่อผลก าไรของอุตสาหกรรม  อย่างไร ก็ด ี

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยยังสามารถเติบโตและมีก าไรได ้อีกทัง้ยังมีโอกาสที่

หลากหลายในการสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ          

ในปี 2561 ดแีทคจะพัฒนาภาพลักษณ์องคก์รดจิทิัลอย่างตอ่เนื่องเพื่อเป็นแบรนดด์จิทิัล

อันดบั 1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 โดยบรษัิทจะน าเทคโนโลยดีจิทิัลเขา้มาใชใ้นการ

ด าเนินงานซึง่จะช่วยใหบ้ริษัทมีประสทิธิภาพสูงขึน้ รวมทัง้สามารถน าเสนอบริการได ้

เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับลูกคา้แต่ละรายมากขึน้ ในขณะเดยีวกันสามารถลดค่าใชจ้่าย

จากการลดจ านวนชอ่งทางการขายและใหบ้รกิารรูปแบบเดมิ ทัง้นี้ บรษัิทคาดวา่ลกูคา้จะ

ใชบ้รกิารดจิทิลัซึง่รวมถงึชอ่งทางดจิทิลัมากขึน้          

แมใ้กลห้มดอายุสัญญาสัมปทาน บรษัิทคาดว่าการใหบ้รกิารลูกคา้จะไม่ไดรั้บผลกระทบ

จากก าหนดการประมลูคลืน่ความถีท่ีอ่าจยังมคีวามไมแ่น่นอน โดยการเป็นพันธมติรคูค่า้กับ 

TOT ในการใหบ้รกิารบนโครงขา่ยคลืน่ความถี ่2300MHz จะชว่ยเสรมิความสามารถในการ

ใหบ้รกิารของบรษัิทและท าใหบ้รษัิทสามารถใหบ้รกิารดจิทิัลแกล่กูคา้ไดอ้ย่างเต็มที ่ทัง้นี ้

ประมาณการเงนิลงทนุของบรษัิทในปี 2561 อยูท่ีป่ระมาณ 15,000-18,000 ลา้นบาท  

ในปี 2561 บรษัิทคาดวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย) จะอยู่ใน

ระดับที่ใกลเ้คียงกับปี 2560 ทีผ่่านมา ในขณะที่บริษัทคาดว่า EBITDA margin จะอยู่

ในช่วง 34%-36% ทั ้งนี้ บริษัทใหค้วามส าคัญกับการสรา้งกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงานรวมทัง้รักษาสถานะทางการเงนิใหม้ีความคล่องตัวในช่วงก่อนสิน้สุดสัญญา

สมัปทาน        

แนวโนม้ส ำหรบัปี 2561  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย: อยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัปีกอ่น     

 EBITDA Margin: 34%-36%   

 เงนิลงทนุ: 15,000 – 18,000 ลา้นบาท   

      

บรษัิทคงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 50 

ของก าไรสทุธขิองบรษัิท ขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงนิและแผนการประกอบธุรกจิของบรษัิท

ในอนาคต โดยบรษัิทมเีป้าหมายจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลทกุครึง่ปี    

    


