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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 1/2558 ดแีทคพัฒนาต าแหน่งทางการตลาดในการเป็นผู ้

ใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตชัน้น า หลังประสบความส าเร็จในการเพิม่สถานี

ฐาน 3G/4G อกี 6,700 สถานตีามค ามั่นทีใ่หไ้ว ้ เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้ับ

ประสบการณ์ใชง้าน 4G รวมทัง้เสรมิการใชง้านบนโครงขา่ย 3G ใหม้ี

ความตอ่เนือ่งดยีิง่ขึน้ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและอกี 40 เมอืงใหญ่

ทั่วประเทศไทย ดแีทคมลีกูคา้กว่า 1 ลา้นเลขหมายทีใ่ชง้านบรกิาร 

4G แลว้และคาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น 2.5 ลา้นเลขหมายในปีนี ้ ดแีทค

ยังคงมุง่มั่นพัฒนาความเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตชัน้น าดว้ยการ

พัฒนาโครงขา่ย 4G ของดแีทคใหด้ยีิง่ขึน้ดว้ยการเพิม่ปรมิาณคลืน่

ความถีใ่นการใชง้าน และขยายโครงขา่ย 3G ใหค้รอบคลมุ 95% 

ของจ านวนประชากรซึง่ครอบคลมุมากกวา่โครงขา่ย 2G ซึง่จะท าให ้

ดแีทคเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตชัน้น าและชว่ยใหร้ายไดเ้ตบิโตดขีึน้

ตามการพัฒนาดังกลา่ว 

การเปลีย่นจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตในอตุสาหกรรม

โทรคมนาคมไทยยังคงผลักดันการแขง่ขันในตลาดอย่างตอ่เนือ่งใน

ไตรมาส 1/2558 โดยเฉพาะการใหส้ว่นลดค่าเครือ่งโทรศัพทแ์ละ

แพ็คเกจใชง้านอนิเตอรเ์น็ตแบบไมจ่ ากัด ในขณะทีก่ารจับจ่ายของ

ผูบ้รโิภคโดยรวมยังคงออ่นตัว จากปัจจัยดังกลา่วสง่ผลใหร้ายไดจ้าก

การใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยลดลง 3.6% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ทัง้นี ้ ดแีทคไดผ้ลักดันอตุสาหกรรมใน

การสรา้งรายไดจ้ากบรกิารอนิเตอรเ์น็ตใหด้ยีิง่ขึน้โดยการน าเสนอ

แพ็คเกจการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตตามปรมิาณการใชแ้ละหยดุขาย

แพ็คเกจแบบใชง้านอนิเตอรเ์น็ตไดไ้มจ่ ากัดในตลาดผูใ้ชบ้รกิารราย

เดอืน อยา่งไรก็ด ี ดแีทคยังคงใหส้ว่นลดคา่เครือ่งโทรศัพทต์อ่ในไตร

มาสนีเ้พือ่ตอบสนองตอ่การแขง่ขันในตลาด รวมทัง้เพิม่จ านวนฐาน

ผูใ้ชส้มารท์โฟน ซึง่การใหส้ว่นลดดังกลา่วไดช้ว่ยดแีทคในการเพิม่

ฐานลกูคา้ไดด้อียา่งตอ่เนือ่ง โดยในไตรมาสนีม้จี านวนผูใ้ชบ้รกิาร

ระบบเตมิเงนิเพิม่ขึน้ 263,000 เลขหมายและมจี านวนผูใ้ชบ้รกิาร

ระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้ 155,000 เลขหมาย 

ดแีทคม ีEBITDA เพิม่ขึน้ 4.8% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ จากการ

ลดลงของคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการ

ขายและบรหิารทีต่ ่าลง คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดยั้งคงมี

แนวโนม้ทีล่ดลงตามการเพิม่ขึน้ของฐานลกูคา้บนโครงขา่ย 2.1GHz 

และจ านวนผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทีร่องรับ 3G/4G อยา่งไรก็ด ี EBITDA ลดลง

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น เนือ่งจากคา่ธรรมเนยีมและ

สว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลงดังกลา่วนัน้ไมส่ามารถชดเชยผลกระทบจาก

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีต่ ่าลง รวมทัง้เกดิจากอัตราก าไรจากการ

จ าหน่ายเครือ่งทีต่ดิลบจากการใหส้ว่นลดคา่เครือ่งและคา่ใชจ้่ายใน

การด าเนนิงานทีส่งูขึน้ ทัง้นี ้ การใหส้ว่นลดค่าเครือ่งโทรศัพทเ์ป็น

ปัจจัยหลักทีส่ง่ผลกระทบตอ่อัตราก าไรและสง่ผลให ้ EBITDA mar-

gin ในไตรมาส 1/2558 อยูท่ี ่ 32.2% เทยีบกับระดับ 36.6% เมือ่

ไตรมาส 1/2557 และ 27.7% เมือ่ไตรมาส 4/2557 ในขณะทีก่ าไร

สทุธอิยูท่ี ่2,292 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ 

แตล่ดลง 31% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นซึง่เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกับ EBITDA 

เพือ่ใหด้แีทคเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตชัน้น าในประเทศไทย เราจงึ

ปรับเพิม่เงนิลงทนุของปี 2558 เป็น 18,000-20,000 ลา้นบาท เพือ่

เสรมิโครงขา่ย 4G ของดแีทคใหแ้ข็งแกรง่ยิง่ขึน้และขยายโครงข่าย 

3G ใหค้รอบคลมุมากขึน้เป็น 95% ของประชากร ในขณะทีแ่นวโนม้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยยังคงอยูท่ีร่ะดับ

เลขหลักเดยีวชว่งต ่าเนือ่งจากเราคาดวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจะมี

แนวโนม้ดขีึน้ตามการขยายโครงขา่ยและการสรา้งรายไดจ้ากบรกิาร

อนิเตอรเ์น็ตทีด่ขี ึน้ ในขณะทีแ่นวโนม้อัตราก าไร EBITDA margin 

ยังคงประมาณการเดมิทีร่ะดับใกลเ้คยีงกับปี 2557 

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 1 ปี 2558 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ดแีทคขยายฐานลกูคา้ไดด้อียา่งต่อเนือ่งโดยในไตรมาส 1/2558 มี

ผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิเพิม่ขึน้ 263,000 เลขหมายจากโปรโมชั่น

ขายเครือ่งในตลาดตา่งจังหวัดและรปูแบบการด าเนนิธุรกจิแบบแบง่

พืน้ทีซ่ ึง่ชว่ยใหล้งรายละเอยีดการด าเนนิงานในระดับพืน้ทีไ่ดด้ยีิง่ขึน้ 

ในขณะทีจ่ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้ 155,000 เลข

หมายจากโปรโมชัน่ขายเครือ่งพรอ้มแพ็คเกจและผูใ้ชบ้รกิารเปลีย่น

จากระบบเตมิเงนิเป็นระบบรายเดอืน และสง่ผลใหด้แีทคมจี ำนวน

ผูใ้ช ้ บรกิำรท ัง้หมด 28.4 ลา้นเลขหมายเพิม่ขึน้ 0.7% เมือ่เทยีบ

กับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 1.5% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสทีแ่ลว้ โดยฐานลกูคา้บนโครงขา่ย 2.1GHz ภายใตร้ะบบ

ใบอนุญาตอยูท่ี ่ 23.5 ลา้นเลขหมายคดิเป็น 83% ของจ านวนลกูคา้

ทัง้หมดซึง่เพิม่ขึน้จากระดับ 72% เมือ่ไตรมาส 4/2557  

จากคณุภาพโครงขา่ยทีด่ขี ึน้และการขายสมารท์โฟนพรอ้มแพ็คเกจ 

ท าใหจ้ านวนผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพิม่ขึน้เป็น 14.8 ลา้นเลขหมาย คดิ

เป็น 52% ของฐานลกูคา้ทัง้หมด และสัดสว่นผูใ้ชส้มารท์ดไีวซต์่อ

ฐานลกูคา้ทัง้หมดเพิม่ขึน้มาทีร่ะดับ 52% โดย ณ สิน้ไตรมาส 

1/2558 ดแีทคมจี านวนผูใ้ชง้าน 4G ประมาณ 1 ลา้นเลขหมายและมี

ผูใ้ชอ้ปุกรณ์รองรับเทคโนโลย ี4G อยู ่7.5% ของฐานลกูคา้ทัง้หมด  

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) อยูท่ี ่ 195 บาท ลดลง 

6.2% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 2.6% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้เนือ่งจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีงลดลง

แมม้รีายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูเพิม่ขึน้ ทัง้นีก้ารสรา้งรายไดจ้ากบรกิาร

อนิเตอรเ์น็ตยังคงเป็นสิง่ทีท่า้ทายส าหรับอตุสาหกรรมภายใตส้ภาวะ

การแขง่ขันในปัจจุบัน จ ำนวนนำทเีฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) 

ลดลงมาอยูท่ี ่ 174 นาท ี ลดลง 16% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกัน

ของปีกอ่นและลดลง 6.4% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ จาก

พฤตกิรรมการใชง้านของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปใชบ้รกิารดา้นขอ้มลู

แทนบรกิารเสยีง  

รายการพิเศษที่ส าคัญ 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหมข่องรำยได ้

เพือ่ใหส้ะทอ้นกับลักษณะของรายไดใ้นปัจจุบัน บรษัิทจงึจัดประเภทรายการใหมใ่นสว่นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย (รายไดจ้าก

บรกิารขอ้มลู, รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่, รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย) รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ และรายไดอ้ืน่ 

โดยการจัดประเภทรายการใหมส่ง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยเปลีย่นแปลงอยา่งไมม่นัียส าคัญเมือ่เทยีบกับการจัด

ประเภทรายการรปูแบบเดมิ และไมส่ง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย, EBITDA หรอืก าไรสทุธ ิ 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2558 

   

รำยได ้
ในไตรมาส 1/2558 ดแีทคมรีำยไดร้วม อยูท่ี ่ 22,884 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 1.9% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้เนือ่งจาก

จ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทไ์ดด้รีวมทัง้มรีายไดจ้ากบรกิารอนิเตอรเ์น็ตที่

เตบิโตแมร้ายไดจ้ากบรกิารเสยีงลดลงก็ตาม ในขณะทีร่ายไดร้วม

ลดลง 9.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญเ่กดิจาก

จ าหน่ายเครือ่งไอโฟน 6 ไดม้าก ทัง้นี้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไม่

รวมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยอยูท่ี ่ 16,768 ลา้นบาทลดลง 3.6% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 0.7% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสทีแ่ลว้ อันเป็นผลจากการเตบิโตของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ขอ้มลูไมส่ามารถชดเชยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีงทียั่งคงลดลง 

ในขณะทีร่ายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย

เพิม่ขึน้ 35% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นจากการขาย

ไอโฟน 6 รวมทัง้จากการขายเครือ่งโทรศัพทพ์รอ้มแพ็คเกจและ

โปรโมชัน่สว่นลดคา่เครือ่งในตลาดตา่งจังหวัด แต่รายไดจ้ากการ

จ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายลดลงจากไตรมาสทีแ่ลว้  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสยีง อยูท่ี ่ 7,754 ลา้นบาท ลดลง 18% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 5.6% เมือ่เทยีบ

กับไตรมาสทีผ่า่นมา โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีงยังคงลดลง

เนือ่งจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่มือ่ใชส้มารท์โฟนแลว้จะเปลีย่น 

ไปใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตแทนการใชง้านบรกิารเสยีง    
รำยไดจ้ำกบรกิำรขอ้มลู อยูท่ี ่ 7,456 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 1.8% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสทีผ่า่นมา โดยสภาวะการแขง่ขันในตลาดปัจจุบันยังคงสง่ผล

กระทบตอ่ความสามารถในการสรา้งรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูแมค้วาม

ตอ้งการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตมอียูส่งูเนือ่งจากผูใ้หบ้รกิารยังคงขาย

แพ็คเกจอนิเตอรเ์น็ตทีใ่ชง้านแบบไมจ่ ากัดเพือ่ดงึดดูใหผู้บ้รโิภคใช ้

งานสมารท์โฟนและอนิเตอรเ์น็ตเคลือ่นที ่ ดแีทคผลักดันอตุสาหกรรม

ในการสรา้งรายไดจ้ากบรกิารอนิเตอรเ์น็ตใหด้ยีิง่ขึน้โดยการน าเสนอ

แพ็คเกจอนิเตอรเ์น็ตในรปูแบบคดิตามปรมิาณการใชง้านรวมทัง้หยดุ

ขายแพ็คเกจอนิเตอรเ์น็ตแบบใชง้านไมจ่ ากัดในตลาดผูใ้ชบ้รกิารแบบ

รายเดอืน โดยในไตรมาส 1/2558 ดแีทคไดน้ าเสนอแพ็คเกจรปูแบบ

ใหมส่ าหรับตลาดผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนคอื “Love & Roll” ที่

ลกูคา้สามารถโอนปรมิาณอนิเตอรเ์น็ตทีใ่ชง้านไมห่มดในรอบบลิ

ปัจจุบันไปใชใ้นรอบบลิถัดไปได ้ ทัง้นี ้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มลู

เพิม่ขึน้มาทีร่ะดับ 44.5% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ย จากระดับ 43.4% ในไตรมาส 4/2557 และระดับ 

37.8% ในไตรมาส 1/2557  

รำยไดจ้ำกบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตั ิ (IR) อยูท่ี ่ 381 ลา้นบาท 

ลดลง 17% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 

1.2% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ จากปัจจัยเชงิฤดกูาลทีท่ าใหม้กีาร

ใชง้านสงูในไตรมาส 4 และการแข่งขันในตลาดทีก่ดดันราคา  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอืน่ ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิาร

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ (IDD) และคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารตา่งๆ 

เป็นหลัก อยูท่ี ่ 1,178 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 22% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ โดย

การเตบิโตสว่นใหญม่าจากรายไดจ้ากบรกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ  

รำยไดจ้ำกคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่ 1,631 ลา้นบาท 

ลดลง 2.6% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 3% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ โดยมรีำยรบัสทุธคิำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย 

อยูท่ี ่86 ลา้นบาทลดลงจากระดับ 100 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2557 

และระดับ 133 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2557  

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 1/57 ไตรมำส 4/57 ไตรมำส 1/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 372 355 349 -1.5% -6.0% 

ระบบเตมิเงนิ 233 210 195 -7.1% -16% 
เฉลีย่สองระบบ 250 229 216 -5.9% -14% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 278 257 253 -1.5% -8.9% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 197 175 162 -7.5% -18% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 207 186 174 -6.4% -16% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 1/57 ไตรมำส 4/57 ไตรมำส 1/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 640 599 582 -2.8% -9.1% 

ระบบเตมิเงนิ 167 165 159 -3.3% -4.4% 

เฉลีย่สองระบบ 224 222 215 -3.0% -4.0% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 600 570 553 -3.1% -7.9% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 154 144 141 -2.6% -8.4% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 208 200 195 -2.6% -6.2% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 1/57 ไตรมำส 4/57 ไตรมำส 1/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 1,782 754 706 -6.3% -60% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 10,575 7,021 4,251 -39% -60% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 1,819 3,096 3,298 6.6% 81% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 14,051 17,138 20,171 18% 44% 

รวม 28,226 28,008 28,427 1.5% 0.7% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 1/57 ไตรมำส 4/57 ไตรมำส 1/58 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 98 102 155 52% 58% 

ระบบเตมิเงนิ 186 125 263 110% 42% 

รวม 284 228 419 84% 48% 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2558 

   

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย อยูท่ี ่

4,425 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 35% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่นจากการขายไอโฟน 6 ซึง่มรีาคาสงู และจากการขายสมารท์โฟน 

พรอ้มแพ็คเกจในตลาดผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนและสมารท์โฟนราคา

ถกูในตลาดตา่งจังหวัดส าหรับผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิ อย่างไรก็ด ี

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายลดลง 33% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้เนือ่งจากขายไอโฟน 6 ไดจ้ านวนมากใน

ไตรมาส 4/2557 ทัง้นี ้อัตราก าไรจากการขายเครือ่งยังอยูใ่นระดับตดิ

ลบเนือ่งจากเรายังคงมโีปรโมชัน่ใหส้ว่นลดคา่เครือ่งสมารท์โฟนใน

ตลาดตา่งจังหวัดเพือ่เพิม่จ านวนผูใ้ชส้มารท์โฟนและตอบสนองตอ่

การแขง่ขันในตลาด รวมทัง้เกดิจากการลดลงของสัดสว่นการขาย

ไอโฟน 6 ซึง่มอีัตราก าไรเป็นบวกเมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้   

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำนไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่

9,436 ลา้นบาท ลดลง 4% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น

จากคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลงในขณะทีต่น้ทนุการ

ด าเนนิงานอืน่เพิม่ขึน้ตามการขยายโครงขา่ย 3G/4G ในขณะทีต่น้ทนุ

การด าเนนิงานไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยลดลง 5.8% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสทีแ่ลว้โดยสว่นใหญเ่กดิจากการลดลงของคา่ธรรมเนยีมและ

สว่นแบง่รายไดแ้ละจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  

คำ่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รำยได ้  ซ ึง่ประกอบดว้ยสว่นแบง่รายได ้

คา่ธรรมเนยีมเลขหมายและคา่ USO เป็นหลัก อยูท่ี ่ 3,066 ลา้นบาท 

ลดลง 31% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 14% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ สอดคลอ้งกับการเพิม่ขึน้ของฐานลกูคา้

บนโครงขา่ย 2.1GHz และสัดสว่นผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี

3G/4G ทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้การขยายโครงขา่ย 2.1GHz ดว้ย ทัง้นี้

อัตราสว่นคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบ่งรายไดต้อ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ี ่18.3% ลดลงจากระดับ 25.6% เมือ่

ไตรมาส 1/2557 และจากระดับ 21.2% เมือ่ไตรมาส 4/2557  

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นโครงขำ่ย อยูท่ี ่ 1,245 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นจากการขยายโครงข่าย 3G/4G 

ในขณะทีเ่มือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ คา่ใชจ้่ายดา้นโครงข่ายลดลง 

3.5% เนือ่งจากมกีารบันทกึกลับคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับซอฟทแ์วรจ์ านวน 

102 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้ โดยหลังจากการขยายโครงขา่ยในชว่ง 2 

ไตรมาสทีผ่า่นมาท าใหด้แีทคมจี านวนสถานฐีาน 3G/4G ณ สิน้ไตร

มาส 1/2558 เพิม่ขึน้เป็น 22,500 สถานจีากเดมิทีม่อียู ่13,800 สถานี

เมือ่ไตรมาส 1/2557 และจากระดับ 18,600 สถานเีมือ่ไตรมาส 

4/2557 โดยในจ านวนสถานฐีานดังกลา่วเป็นสถานฐีาน 4G จ านวน 

2,900 สถานซี ึง่ครอบคลมุพืน้ทีก่รงุเทพและ 40 เมอืงใหญ ่  

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ประกอบดว้ยตน้ทนุการผลติและค่าคอมมชิชัน่ของบัตร

เตมิเงนิ ตน้ทนุ IR และ IDD คา่เบีย้ประกันโครงขา่ย และอืน่ๆ อยู่ที ่

1,125 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 33% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่น และเพิม่ขึน้ 19% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้อันเป็นผลจาก

ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศัพทร์ะหว่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้    

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร(D&A) 

อยูท่ี ่ 3,999 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกัน

ของปีกอ่นจากการขยายโครงข่าย แตล่ดลง 5.1% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสทีแ่ลว้  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร อยูท่ี ่ 3,661 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

6.9% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นโดยสว่นใหญเ่กดิจาก

คา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดรวมทัง้มคีา่ใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงาน

ทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 16% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้โดยสว่นใหญเ่กดิจากคา่ใชจ้่ายในการขายและ

การตลาดทีล่ดลง  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด อยูท่ี ่1,381 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

8.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น โดยสว่นใหญเ่กดิจาก

การทีด่แีทคท ากจิกรรมการตลาดมากขึน้ ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการ

ขายและการตลาดลดลง 29% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้จากปัจจัย

เชงิฤดกูาลทีใ่ชจ้่ายสงูในไตรมาส 4 ทัง้นีอ้ัตราคา่ใชจ้่ายในการขาย

และการตลาดตอ่รายไดร้วมอยูท่ี ่ 6.0% ลดลงจากระดับ 7.7% เมือ่

ไตรมาส 4/2557 แตเ่พิม่ขึน้จากระดับ 5.7% ในไตรมาส 1/2557   

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร อยูท่ี ่ 1,741 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นอันเป็นผลจากคา่ใชจ้่ายพนักงาน

ทีส่งูขึน้ ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 4.9% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสทีแ่ลว้ โดยสว่นใหญเ่กดิจากโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ ทัง้นี้

อัตราคา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่

เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ีร่ะดับ 10.4% ลดลงจากระดับ 10.8% ในไตร

มาส 4/2557 แตเ่พิม่ขึน้จากระดับ 9.0% ในไตรมาส 1/2557   

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรต ัง้ส ำรองหนีส้ญู อยูท่ี ่ 210 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นตามการเพิม่ขึน้ของรายได ้

จากลกูคา้ระบบรายเดอืน แตล่ดลง 27% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้   

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ
EBITDA อยูท่ี ่7,358 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.8% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

ทีแ่ลว้โดยสว่นใหญเ่กดิจากการลดลงของคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบ่ง

รายไดร้วมทัง้มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีล่ดลง แต่ EBITDA 

ลดลง 11% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันในปีกอ่นโดยสว่นใหญเ่กดิ

จากอัตราก าไรจากการขายเครือ่งทีต่ดิลบและมรีายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารทีล่ดลง EBITDA margin อยูท่ี ่ 32.2% เพิม่ขึน้จากระดับ 

27.7% เมือ่ไตรมาส 4/2557 จากคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ี่

ลดลงและสัดสว่นรายไดจ้ากการขายเครือ่งโทรศัพทท์ีอ่ยูใ่นระดับสงู

เมือ่ไตรมาส 4/2557 อยา่งไรก็ด ี EBITDA margin ลดลงจากระดับ 

36.6% เมือ่ไตรมาส 1/2557 อนัเป็นผลจากอัตราก าไรจากการขาย

เครือ่งทีต่ดิลบและคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานทีส่งูขึน้ ทัง้นีห้ากไมร่วม

ผลของการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายแลว้ EBITDA 

Margin จะเพิม่ขึน้เป็น 44.1% จากระดับ 39% ในไตรมาส 4/2557 

และระดับ 43% ในไตรมาส 1/2557 อันเป็นผลจากการลดลงของ

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ 

ก ำไรสทุธ ิอยูท่ี ่2,292 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

ทีแ่ลว้อันเป็นผลจากการเตบิโตของ EBITDA รวมทัง้มคีา่เสือ่มราคา

และคา่ตัดจ าหน่ายทีล่ดลง อย่างไรก็ด ีก าไรสทุธเิมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นลดลง 31% อันเป็นผลจากการลดลงของ EBITDA 

และคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้  

งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ 

สนิทรพัยร์วม เทา่กับ 106,791 ลา้นบาท ทรงตัวจากไตรมาสทีแ่ลว้ 

ในขณะทีเ่งนิสดอยูท่ี ่6,744 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสทีแ่ลว้เนือ่งจากมกีารจ่ายคา่สว่นแบง่รายไดใ้นไตรมาสที ่ 4/2557 

แตเ่งนิสดลดลง 28% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น โดย

สว่นใหญเ่กดิจากสนิคา้คงคลังทีเ่พิม่ขึน้จากการส ารองเครือ่งโทรศัพท ์

เพือ่เตรยีมจ าหน่าย 

หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ อยูท่ี ่ 32,164 ลา้นบาทลดลง 4.5% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้จากการคนืหนีส้นิสทุธ ิ 1,500 ลา้นบาทในไตร

มาสนี ้อยา่งไรก็ด ีหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้ 9.2% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นเพือ่ใชส้ าหรับการลงทนุขยายโครงขา่ย 

อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA อยูท่ี ่ 0.8x ทรงตัวจากไตรมาสที่

แลว้ ในขณะทีอ่ัตราหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่ 2.2x เพิม่ขึน้

จาก 1.9x เมือ่ไตรมาสทีแ่ลว้จากการจ่ายเงนิปันผล อยา่งไรก็ด ีอัตรา

หนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ค านวณโดยใชส้ว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่

รวมองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ซึง่หากพจิารณารวมดว้ย

แลว้ อัตราหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จะอยูท่ี ่0.9x   

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ดว้ยเงนิลงทนุ) อยูท่ี ่ 1,832 ลา้นบาท ลดลง 65% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 31% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้

เนือ่งจากเราลงทนุพัฒนาโครงขา่ยมากขึน้เพือ่เสรมิสรา้งต าแหน่งทาง

การตลาดในการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต เงนิลงทนุในไตรมาส 1/2558 

อยูท่ี ่ 5,526 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 86% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 26% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีแ่ลว้ 
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส  
1/57 

ไตรมำส  
4/57 

ไตรมำส  
1/58 

%QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง 9,400 8,213 7,754 -5.6% -18% 

บรกิารขอ้มลู* 6,575 7,322 7,456 1.8% 13% 

บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ 460 385 381 -1.2% -17% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่* 965 969 1,178 22% 22% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 17,400 16,889 16,768 -0.7% -3.6% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,674 1,681 1,631 -3% -2.6% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 19,075 18,571 18,400 -0.9% -3.5% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย 3,288 6,606 4,425 -33% 35% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่* 98 107 59 -45% -39% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 22,460 25,284 22,884 -9.5% 1.9% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,371) (11,602) (10,981) -5.4% -3.4% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (4,455) (3,574) (3,066) -14% -31% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นเครอืขา่ย (1,104) (1,291) (1,245) -3.5% 13% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (1,542) (1,581) (1,545) -2.3% 0.2% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (844) (942) (1,125) 19% 33% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A)  (3,425) (4,214) (3,999) -5.1% 17% 

ตน้ทนุการขายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย (3,314) (6,893) (5,214) -24% 57% 

รวมตน้ทนุ (14,685) (18,496) (16,196) -12% 10% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 7,775 6,788 6,689 -1.5% -14% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (3,426) (4,380) (3,661) -16% 6.9% 

การขายและการตลาด (1,272) (1,937) (1,381) -29% 8.5% 

การบรหิารทัว่ไป (1,573) (1,832) (1,741) -4.9% 11% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (177) (288) (210) -27% 19% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A) (404) (323) (330) 1.9% -18% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 36 (3) 199 7,989% 453% 

ดอกเบีย้รับ 32 45 15 -67% -54% 

รายไดอ้ืน่*และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 72 79 (0) -100% -100% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ 4,490 2,529 3,241 28% -28% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (353) (304) (315) 3.8% -11% 

ภาษีเงนิได ้ (834) (336) (634) 89% -24% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1 2 1 -17% 35% 

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 3,305 1,891 2,292 21% -31% 

ก ำไรกอ่นดอกเบีย้ ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย  
(ลำ้นบำท) 

ไตรมำส  
1/57 

ไตรมำส  
4/57 

ไตรมำส  
1/58 

%QoQ %YoY 

ก ำไรส ำหรบังวด 3,304 1,890 2,291 21% -31% 

    คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 353 304 315 3.8% -11% 

    ภาษีเงนิได ้ 834 336 634 89% -24% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3,829 4,537 4,331 -4.6% 13% 

ดอกเบีย้รับ (32) (45) (15) -67% -54% 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น (36) 3 (199) 7,989% 453% 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน
อืน่ 

4 - - - -100% 

EBITDA 8,256 7,024 7,358 +4.8% -11% 

EBITDA margin 36.6% 27.7% 32.2%   

EBITDA margin ไมร่วมกำรขำยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย 43.0% 39.0% 44.1%   

(*) มกีารเปลีย่นแปลงการจัดประเภท 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2558 

   

การแขง่ขันในตลาดบรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทียั่งคงมอียา่งตอ่เนือ่งในปี 2558 เนือ่งจากผูใ้หบ้รกิารมี

แนวโนม้ทีจ่ะมุง่เนน้เพิม่ฐานลกูคา้ผูใ้ชส้มารท์โฟนเพือ่สรา้งการเตบิโตจากบรกิารอนิเตอรเ์น็ตรวมทัง้

พยายามสรา้งรายไดจ้ากโครงขา่ย 2.1GHz เพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรับการหมดอายขุองสัญญาสัมปทาน 

การแขง่ขันในตลาดมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิในรปูของการจ าหน่ายเครือ่งพรอ้มแพ็คเกจ น าเสนออปุกรณ์ที่

รองรับเทคโนโลยทีัง้ 3G/4G ทีม่รีาคาถกู เพือ่กระตุน้การใชง้านอปุกรณ์โทรศัพทห์รอืสมารท์โฟนทัง้

ระบบ 3G/4G อยา่งไรก็ดกีารสรา้งผลตอบแทนจากบรกิารอนิเตอรเ์น็ตอยา่งเหมาะสมถอืเป็นสิง่ทีท่า้

ทายส าหรับอตุสาหกรรมเชน่กัน 

ดแีทคประสบความส าเร็จในการพัฒนาโครงขา่ยดว้ยการเพิม่สถานฐีาน 3G/4G อกี 6,700 สถาน ี

เป็นไปตามทีแ่ผนทีใ่หค้ ามั่นไว ้ ซึง่ท าใหล้กูคา้ของดแีทคในกรงุเทพมหานครและอกี 40 เมอืงหลัก

สามารถใชอ้นิเตอรเ์น็ตดว้ยเทคโนโลย ี4G รวมทัง้ใชบ้รกิาร 3G ไดต้อ่เนือ่งดยีิง่ขึน้ โดยมลีกูคา้กวา่ 1 

ลา้นเลขหมายทีใ่ชบ้รกิาร 4G ของดแีทคแลว้ นอกจากนี ้ การด าเนนิงานของดแีทคสามารถมุง่เนน้ลง

รายละเอยีดในแตล่ะพืน้ทีไ่ดด้ยีิง่ขึน้จากการทีด่แีทคใชร้ปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดยแบง่เป็นพืน้ที่

ตัง้แตไ่ตรมาส 4/2557 ทีผ่า่นมา ซึง่ท าใหเ้ราน าเสนอผลติภัณฑแ์ละกจิกรรมทางการตลาดที่

ตอบสนองลกูคา้ในแตล่ะพืน้ทีไ่ดด้ยีิง่ขึน้ เชน่ ในไตรมาส 1/2558 ดแีทคไดน้ าเสนอซมิ “แฮปป้ี

กวา่งโซง้” ทีอ่อกแบบเพือ่ลกูคา้ระบบเตมิเงนิในจังหวัดเชยีงราย หรอืบรกิาร “ใจดใีหโ้อนไปพมา่ จาก 

แฮปป้ี” ซึง่เป็นบรกิารส าหรับลกูคา้แฮปป้ีของดแีทค (ลกูคา้ระบบเตมิเงนิ) ในประเทศไทยใหส้ามารถ

เตมิเงนิใหก้ับซมิของโครงขา่ยเทเลนอรพ์มา่ได ้

ดว้ยเป้าหมายทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตชัน้น า ดแีทคจงึไดป้รับเพิม่เงนิลงทนุส าหรับปี 2558 

เป็น 18,000-20,000 ลา้นบาท ซึง่เงนิลงทนุสว่นใหญจ่ะใชส้ าหรับการพัฒนาคณุภาพโครงข่าย 4G 

โดยเพิม่ปรมิาณคลืน่ความถีม่ากขึน้ รวมทัง้ขยายโครงข่าย 3G ใหค้รอบคลมุถงึ 95% ของประชากร

ซึง่ครอบคลมุมากกวา่โครงขา่ย 2G ของดแีทคปัจจุบัน และเมือ่ผนวกรปูแบบการด าเนนิธุรกจิโดย

แบง่เป็นพืน้ทีซ่ ึง่ชว่ยเพิม่ความสามารถในการจัดจ าหน่ายและใหบ้รกิารลกูคา้ไดด้ขีึน้กับต าแหน่งทาง

การตลาดในการเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตขัน้น าของดแีทคทีพั่ฒนาอยา่งตอ่เนือ่งจะชว่ยใหด้แีทคมี

จ านวนผูใ้ช ้4G เพิม่ขึน้เป็น 2.5 ลา้นเลขหมายและ 60% ของลกูคา้ทัง้หมดเป็นผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ต

ภายในปี 2558 

ดแีทคคาดว่ารายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยยังมแีนวโนม้เตบิโตในระดับเลขหลัก

เดยีวชว่งต ่าได ้ แมร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารในไตรมาส 1/2558 จะลดลงก็ตาม เนือ่งจากเราคาดวา่

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจะปรับตัวดขีึน้ตามการพัฒนาโครงขา่ย รวมทัง้จากการสรา้งรายไดจ้ากบรกิาร

อนิเตอรเ์น็ตทีด่ขี ึน้และเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตัว ในขณะทีค่า่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ีม่แีนวโนม้ลดลง

จะชว่ยให ้ EBITDA Margin อยูใ่นระดับทีใ่กลเ้คยีงกับปีทีแ่ลว้ได ้ อยา่งไรก็ดอีัตราก าไรจากการ

จ าหน่ายเครือ่งยังคงเป็นปัจจัยส าคัญตอ่แนวโนม้ของ EBITDA Margin   
เป้าหมายส าหรับปี 2558  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยเตบิโตในระดับเลขหลักเดยีวชว่งต ่า (low-

single digit)  (คงเดมิ) 

 EBITDA margin อยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกับปี 2557 ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการแขง่ขันโดยเฉพาะในดา้น

เครือ่งโทรศัพท ์(คงเดมิ) 

 เงนิลงทนุ 18,000-20,000 ลา้นบาท (เปลีย่นแปลง) 

ในสว่นของนโยบายเงนิปันผล ดแีทคจะจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่ 80% ของก าไรสทุธขิองบรษัิท 
และตัง้ใจทีจ่ะจ่ายทกุไตรมาส ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานะทางการเงนิและแผนการลงทนุในอนาคตของ
บรษัิทฯ  

แนวโน้มปี 2558 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ในเอกสารฉบบันีอ้าจจะมีข้อมูลบางส่วนทีเ่ก่ียงข้องกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชปั้จจยัทีเ่ก่ียวข้องในหลายดา้นซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความเสีย่งลละความมม่ลน่นอนต่างซซ่ึงข้อมูลดงักล่าวรวมึึง
ลผนธุรกิจกลยทุธ์ลละความเชือ่ของบริษัท รวมทัง้ข้อมูลอื่นทีม่ม่ใช่ข้อมูลทีเ่กิดข้ึนในอดีตตวัอย่างของค าที่ใชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตัง้ใจว่า” “ประมาณ” “เชือ่
ว่า” “ยงัคง” “วางลผนว่า” หรือค าใดซ ทีมี่ความหมายท านองเดียวกนั เป็นตน้ 
ลมว่้าการคาดการณ์ดงักล่าวจะึูกจดัท าข้ึนจากสมมุติฐานลละความเชือ่ของฝ่ายบริหาร โดยอาศยัข้อมูลทีมี่อยู่ในปัจจุบนัเป็นพืน้ฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านีย้งัคงมีความเสีย่งลละความมม่
ลน่นอนต่างซ ซ่ึงอาจจะท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จทีเ่กิดข้ึนจริงลตกต่างจากทีบ่ริษัทคาดการณ์มวใ้นอนาคต ดงันัน้ผูใ้ชข้้อมูลดงักล่าวจึงควรระมดัระวงัในการใชข้้อมูลข้างตน้ อีก
ทัง้บริษัท ลละผูบ้ริหาร/พนกังาน มม่อาจควบคุมหรือรับรองความเก่ียวข้อง ระยะเวลาทีจ่ะเกิดข้ึน หรือความึูกตอ้งของข้อมูลดงักล่าวมด้ 
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319 อาคารจตัุรัสจามจุร ี
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
 
นักลงทุนสัมพันธ์ 
 
โทรศัพท์: (66) 2202 8882 
อีเมล: IR@dtac.co.th 
เว็บไซต์: www.dtac.co.th 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) ไตรมำส 4/2557 ไตรมำส 1/2558 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5,823 6,744 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 18,190 17,250 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 82,413 82,797 

สนิทรพัยร์วม 106,426 106,791 

หนีส้นิหมุนเวยีน 44,903 48,559 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 28,925 28,883 

หนีส้นิรวม 73,828 77,443 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 32,598 29,349 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 106,426 106,791 


