
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2560 

   

บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในปี 2560 บรษัิทม ีEBITDA เตบิโต 9.1% จากปีทีแ่ลว้และมรีายได ้

จากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย) ทีส่ามารถทรงตัวได ้

จากปีก่อน สอดคลอ้งตามประมาณการทีค่าดไว ้ในขณะทีบ่รษัิทใช ้

เงนิลงทุนอยู่ทีร่ะดับประมาณ 16,534 ลา้นบาท ซึง่อยู่ทีป่ระมาณการ

ชว่งต ่าทีค่าดไวเ้นื่องจากการเป็นคู่คา้ของทโีอทใีนการใหบ้รกิารบน

โครงข่ายคลื่นความถี่ 2300MHz อยู่ระหว่างขั ้นตอนการขออนุมัติ

อย่างเป็นทางการ ทัง้นี้ บรษัิทมีก าไรในปี 2560 อยู่ที่ระดับ 2 ,115 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.4% จากปีก่อน อันเป็นผลจากการเตบิโตของ 

EBITDA และไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษีจากการลงทนุ          

การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงมอีย่างต่อเนื่องในขณะทีผู่ใ้หบ้รกิาร

ต่างมีความระมัดระวังในการใชจ้่ายมากขึ้น โดยบริษัทปรับปรุง

ภาพลักษณ์ของโครงข่ายพรอ้มดว้ยการเพิ่มความหนาแน่นของ

โครงข่าย 2.1GHz อย่างต่อเนื่องเพือ่เตรยีมความพรอ้มกับการสิน้สุด

สัญญาสัมปทานในเดอืนกันยายนปี 2561 นอกจากนี้ บรษัิทมุ่งเนน้ใน

การเป็นผูน้ าดา้นความคุม้ค่า โดยน าเสนอแพ็คเกจ “Go โน ลมิติ” ที่

ใหล้กูคา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไดไ้ม่จ ากัดทีร่ะดับความเร็วต่างๆ ซึง่มใีห ้

ลกูคา้เลอืกอยา่งหลากหลาย          

ตลาดบรกิารระบบรายเดอืนสามารถเตบิโตไดด้อีย่างต่อเนื่องส่งผลให ้

รายไดจ้ากบรกิารรายเดอืนมรีะดับเหนอืกวา่รายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิ

เงนิในปีนี้ ทัง้นี้ บรษัิทมสีัดส่วนฐานลูกคา้ระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้เป็น 

25% ของฐานลกูคา้ทัง้หมด จากเดมิอยูท่ี ่21% ในปีทีแ่ลว้ อย่างไรก็

ด ีสถานการณ์ในตลาดบรกิารระบบเตมิเงนิยังคงมคีวามทา้ทายจาก

การใหส้่วนลดค่าเครื่องในตลาดบริการระบบเติมเงินและจากการ

กระตุน้ใหลู้กคา้ระบบเตมิเงนิเปลี่ยนไปใชบ้รกิารระบบรายเดอืนเพื่อ

เพิม่รายไดต้อ่เลขหมายและเพิม่ความผกูพันกับลกูคา้    

การน าเทคโนโลยดีจิทิัลมาใชใ้นธุรกจิเป็นสิง่ทีบ่รษัิทใหค้วามส าคัญ 

โดยในปี 2560 บรษัิทไดน้ าเสนอบรกิารดจิทิัลในดา้นต่างๆ อาทเิช่น 

แอพลิเคชั่น  “dtac” ส าหรับลูกคา้และแอพพลิเคชั่น “dtac One” 

ส าหรับรา้นคา้ ซึง่ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพรวมทัง้ลดขัน้ตอนในการส่ง

มอบบริการไปถึงผูใ้ชง้าน นอกจากนี้ ในไตรมาส 3/2560 บริษัท

เปิดตัวบรกิารใหมภ่ายใตช้ือ่ “Line Mobile” ทีม่อบประสบการณ์ดจิทิัล

เต็มรปูแบบทีใ่ชง้านง่ายและมรีาคาทีคุ่ม้คา่   

ในปี 2561 ดีแทคจะมุ่งมั่นเสริมภาพลักษณ์ดา้นดิจิทัลและน า

เทคโนโลยีดิจิทัล เข า้มาใชใ้นการด า เนินงานซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ประสทิธิภาพและสรา้งสรรคข์อ้เสนอทีต่รงใจลูกคา้ไดม้ากขึน้ ทัง้นี้

บรษัิทคาดว่า EBITDA ในปี 2561 (ไม่รวมค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การเป็นคู่คา้ของทีโอทีในการใหบ้ริการบนโครงข่ายคลื่นความถี ่

2300MHz) จะอยู่ในระดับใกลเ้คียงกับปีก่อน นอกจากนี้ บริษัท

ประมาณการเงนิลงทุนในปี 2561 อยู่ระหว่าง 15,000-18,000 ลา้น

บาท ในขณะที ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย

คาดวา่จะอยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกับปีกอ่นเนือ่งจากการแขง่ขันในตลาด     

 

 

      

 

สรุปสาระส าคัญปี 2560  

ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทมฐีานลูกคา้รวมอยู่ที ่22.7 ลา้นเลขหมาย ลดลง

จากระดับ 24.5 ลา้นเลขหมายเมือ่ปีก่อนอันเป็นผลจากความทา้ทาย

ในตลาดบรกิารระบบเตมิเงนิ ในขณะทีต่ลาดบรกิารระบบรายเดอืนยัง

เตบิโตไดด้ ีทัง้นีจ้ านวนผูใ้หบ้รกิารระบบรายเดอืนของบรษัิทอยู่ที ่5.6 

ลา้นเลขหมาย เพิม่ขึน้จากปลายปีทีแ่ลว้ 0.6 ลา้นเลขหมายอันเป็นผล

จากผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงินเปลี่ยนมาใชบ้รกิารระบบรายเดือนและ

ขอ้เสนอบรกิารระบบรายเดอืนที่คุม้ค่า ในขณะเดยีวกัน ลูกคา้ระบบ

เตมิเงนิมจี านวนลดลงจากปีกอ่นมาอยูท่ีร่ะดับ 17.0 ลา้นเลขหมายอัน

เป็นผลจากการแขง่ขันในตลาดและผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิเปลีย่นไป

ใชบ้รกิารระบบรายเดอืนแทน ดังนัน้ สัดส่วนฐานลูกคา้ระบบรายเดอืน

จงึขยายตัวเพิม่ขึน้เป็น 25% ของฐานลูกคา้รวม และส่งผลใหร้ายได ้

เฉลีย่ตอ่เลขหมาย (ไม่รวม IC) ในปี 2560 เพิม่ขึน้ 6.4% จากปีก่อน 

มาอยูท่ีร่ะดับ 230 บาทตอ่เดอืน          

ในปี 2560 บรษัิทมีสัดส่วนลูกคา้ที่ลงทะเบียนใชง้านบนโครงข่าย 

2.1GHz ซึง่อยู่ภายใตร้ะบบใบอนุญาตเพิม่ขึ้นเป็น 98% ของฐาน

ลูกคา้รวมจากเดิมอยู่ที่ระดับ 95% เมื่อปลายปีที่แลว้ และบริษัท

สามารถเพิม่จ านวนสัดส่วนผูใ้ชง้านสมารท์โฟนเป็น 73% ของฐาน

ลูกคา้รวม นอกจากนี้ จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 4G ของบรษัิทเพิม่ขึน้เป็น 

7.9 ลา้นเลขหมาย (หรือ 35% ของฐานลูกคา้รวม) และมีจ านวน

เครื่องที่รองรับ 4G ในระบบเพิม่ขึน้เป็น 11.4 ลา้นเลขหมาย (หรือ 

50% ของฐานลูกคา้รวม)  อันเป็นผลจากราคาอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

4G ทีถ่กูลง           

            
 

 

สรุปผลการด าเนนิงาน 

รายการพิเศษที่ส าคญั 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ในไตรมาส 4/2560 บรษัิทท าการประเมนิการดอ้ยค่าตน้ทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชแีละอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งซึง่ใชใ้นการใหบ้รกิาร 

ตามสัญญาใหด้ าเนนิการใหบ้รกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลลูา่รโ์ดยเปรยีบเทยีบระหวา่งมลูคา่ตามบัญชแีละมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดรั้บคนืจากสนิทรัพย ์

ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว ท าใหบ้ริษัทรับรูข้าดทุนทางบัญชีจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวรวมจ านวน 3,452 ลา้นบาท 

ซึง่รายการดังกล่าวกระทบต่อก าไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั ้งนี้ การขาดทุนดังกล่าวไม่ใชร้ายการที่กระทบต่อกระแสเงินสด 

(รายละเอยีดโปรดดใูนหมายเหตงุบการเงนิปี 2560)            
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2560 

   

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม (พนัเลขหมาย) ไตรมาส 4/2559 ไตรมาส 3/2560 ไตรมาส 4/2560 %QoQ %YoY  ปี 2560 ปี 2559 %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 412 325 297 -8.7% -28%  297 412 -28% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 815 413 221 -46% -73%  221 815 -73% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 4,613 5,196 5,340 2.8% 16%  5,340 4,613 16% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 18,640 17,162 16,794 -2.1% -9.9%  16,794 18,640 -9.9% 

รวม 24,480 23,097 22,652 -1.9% -7.5%  22,652 24,480 -7.5% 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมาย) ไตรมาส 4/2559 ไตรมาส 3/2560 ไตรมาส 4/2560 %QoQ %YoY  ปี 2560 ปี 2559 %YoY 

ระบบรายเดอืน 207 134 115 -14% -44%  612 702 -13% 

ระบบเตมิเงนิ -548 -642 -560 13% -2.2%  -2,440 -1,473 -66% 

รวม -340 -508 -445 13% -31%  -1,828 -772 -137% 

ปรมิาณการใชง้าน (นาทตีอ่เลขหมายตอ่เดอืน) ไตรมาส 4/2559 ไตรมาส 3/2560 ไตรมาส 4/2560 %QoQ %YoY  ปี 2559 ปี 2560 %YoY 

ระบบรายเดอืน 276 265 260 -1.7% -5.7%  287 263 -8.5% 

ระบบเตมิเงนิ 138 120 116 -3.5% -16%  154 123 -20% 

เฉลีย่สองระบบ 165 152 149 -1.8% -9.2%  177 153 -14% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 194 187 185 -1.4% -4.6%  203 186 -8.8% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 107 93 90 -3.6% -16%  122 96 -22% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 124 114 112 -1.9% -9.8%  136 115 -16% 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เลขหมายตอ่เดอืน) ไตรมาส 4/2559 ไตรมาส 3/2560 ไตรมาส 4/2560 %QoQ %YoY  ปี 2559 ปี 2560 %YoY 

ระบบรายเดอืน 556 564 578 2.4% 3.9%  551 567 3.0% 

ระบบเตมิเงนิ 159 153 152 -0.9% -4.4%  162 154 -5.1% 

เฉลีย่สองระบบ 235 244 250 2.6% 6.4%  231 242 4.7% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 524 538 551 2.5% 5.2%  519 541 4.2% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 148 145 144 -0.9% -2.8%  151 145 -3.4% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 220 231 237 2.7% 8.1%  216 230 6.4% 

รายได ้
ในปี 2560 บรษัิทมรีายไดร้วมอยู่ที ่78,275 ลา้นบาท ลดลง 5.1% 
จากปีกอ่น เนื่องจากมรีายไดจ้ากค่าเชือ่มต่อโครงข่ายและรายไดจ้าก
การจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทล์ดลง ในขณะทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
ไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายอยู่ที่ 64,821 ลา้นบาท ทรงตัว 0.2% 
จากปีก่อน สอดคลอ้งกับประมาณการของปี 2560 เนื่องจากบรกิาร
ขอ้มูลและบรกิารระบบรายเดอืนทีเ่ตบิโตถูกชดเชยดว้ยความทา้ทาย

ในตลาดบรกิารระบบเตมิเงนิและรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีงทีล่ดลง 
ทัง้นี้ รายไดจ้ากบริการระบบรายเดือนอยู่ในระดับที่สูงกว่ารายได ้
บริการระบบเตมิเงินเป็นครัง้แรกในปีนี้ นอกจากนี้ รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาส 4/2560 อยู่ที ่
16,234 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.3% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และ
เพิม่ขึน้ 1.7% จากไตรมาสกอ่นโดยมปัีจจัยจากบรกิารระบบรายเดอืน
และปัจจัยเชงิฤดกูาล       
 

รายไดจ้ากบริการ เสียงอยู่ที่  15 ,539 ลา้นบาท ลดลง 32% 
จากปีก่อนอันเป็นผลจากผูบ้รโิภคเปลีย่นไปใชง้านอนิเทอรเ์น็ตแทน 
บรกิารเสยีง ทัง้นี้ รายไดจ้ากบรกิารเสยีงในไตรมาส 4/2560 ลดลง 
23% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับ เพิ่มขึ้น  10% 
จากไตรมาสกอ่นอันเป็นผลจากการปันส่วนรายไดร้ะหว่างบรกิารเสยีง
และบรกิารขอ้มลูในแพ็คเกจรวมทีเ่ปลีย่นแปลง      
 

รายไดจ้ากบรกิารขอ้มูลอยู่ที ่43,581 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22% จาก 
ปีก่อนโดยเกดิจากปรมิาณการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้ 
และการใชง้านบริการ 4G ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสัดส่วนรายไดจ้ากการ 
ใหบ้รกิารขอ้มูลต่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครง 
ข่ายจงึเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่67.2% จากเดมิอยู่ที ่55.3% เมือ่ปีก่อน ทัง้นี ้
ในไตรมาส 4/2560 รายไดจ้ากบรกิารขอ้มูลเพิม่ขึน้ 16% จากไตร 
มาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 1.3% จากไตรมาสก่อนซึง่เกิด 
จากการปันสว่นรายไดร้ะหวา่งบรกิารเสยีงและบรกิารขอ้มูลในแพ็คเกจ
รวมทีเ่ปลีย่นแปลง           
 
 

 

รายไดจ้ากบริการขา้มแดนอัตโนมัติ อยู่ที่ 1,162 ลา้นบาท ลดลง 

0.5% จากปีกอ่น อันเป็นผลจากการแขง่ขันและบรกิารทางเลอืกต่างๆ 

ที่มีในตลาด ทัง้นี้ ในไตรมาส 4/2560 รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดน

อัตโนมัติเพิ่มขึ้น 38% จากไตรมาสก่อนตามปัจจัยฤดูกาล และ

เพิม่ขึน้ 6.4% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนจากรายไดก้ลุ่มลูกคา้

ตา่งประเทศทีเ่ขา้มาใชโ้ครงขา่ยของบรษัิทในประเทศไทย      

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ อยูท่ี ่4,539 ลา้นบาท ลดลง 6.0% จากปี

ก่อนโดยเกิดจากรายไดจ้ากบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศที่

ลดลง ทัง้นี้ ในไตรมาส 4/2560 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นอยู่ที ่

1,070 ลา้นบาท ลดลง 11% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ

ลดลง 1.0% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากรายไดจ้าก

บรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศทีล่ดลง       

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย อยู่ที ่9,374 

ลา้นบาท ลดลง 23% จากปีก่อนโดยมปัีจจัยจากการปรับรายการทาง

บัญชทีีเ่ร ิม่ใชตั้ง้แต่ไตรมาส 1/2560 และการควบคุมกจิกรรมการให ้

ส่วนลดค่าเครื่อง โดยหากไม่รวมการปรับรายการบัญชดัีงกล่าวแลว้ 

มารจ์ิน้จากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายปรับตัวดขีึน้ 

ทัง้นี้ในไตรมาส 4/2560 รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละ

ชดุเลขหมายอยูท่ี ่3,039 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 66% จากไตรมาสก่อนอัน

เป็นผลจากปัจจัยเชงิฤดูกาลและการเปิดขายไอโฟนรุ่นใหม่ แต่ลดลง 

25% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น             

ตน้ทนุการด าเนนิงาน 
ตน้ทุนการด าเนนิงานไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (IC) อยู่ที ่44,105 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.4% จากปีกอ่นอันเป็นผลจากคา่เสือ่มราคาและค่า

ตัดจ าหน่ายรวมทั ้งค่าใชจ้่ายดา้นโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดท้ีล่ดลงชว่ยชดเชยไดบ้างส่วน ทัง้นี ้

ตน้ทุนการด าเนนิงานไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายในไตรมาส 4/2560 

อยูท่ี ่11,089 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.9% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

และเพิม่ขึน้ 1.0% จากไตรมาสกอ่น     



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2560 

   

งบกระแสเงนิสด (ลา้นบาท) ปี 2559 ปี 2560 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 30,706 30,306 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (4,080) (2,977) 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 26,626 27,330 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (17,392) (19,575) 

    เงนิสดสทุธ ิรับ/ (ช าระคนื) - เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ 1,165 - 

    จ่ายเงนิปันผล (2,226) (0) 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,061) (0) 

เงนิสดและเทยีบเทา่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  8,173 7,754 

เงนิสดและเทยีบเทา่ตน้งวด 10,121 18,293 

เงนิสดและเทยีบเทา่ส ิน้งวด 18,293 26,048 

งบแสดงสถานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) 
สิน้ปี 

2559 
สิน้ปี 

2560 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 18,293 26,048 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 13,618 13,167 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 83,467 75,286 

รวมสนิทรพัย ์ 115,379 114,501 

หนีส้นิหมุนเวยีน 38,232 36,438 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 50,002 48,827 

รวมหนีส้นิ 88,234 85,266 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 27,145 29,235 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 115,379 114,501 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้อยู่ที ่8,670 ลา้นบาท ลดลง 17% 

จากปีก่อนจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและยูเอสโอ (USO) ทีล่ดลง 

นอกจากนี้ สัดส่วนฐานลูกคา้บนโครงข่าย 2.1GHz ที่เพิ่มขึ้นจาก 

95% ของฐานลูกคา้รวมเมือ่ปีทีแ่ลว้ เป็น 98% ในปีนี้ มสี่วนช่วยให ้

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดล้ดลงเช่นกัน ดังนั้น สัดส่วน

ค่าธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดต้อ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่า

เชือ่มตอ่โครงขา่ยของปี 2560 จงึลดลงมาอยู่ที ่13.4% จากเดมิอยู่ที ่

16.2% เมือ่ปีก่อน ทัง้นี้ในไตรมาส 4/2560 ค่าธรรมเนียมและส่วน

แบ่งรายไดล้ดลง 32% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 

19% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกดิจากอัตราค่าธรรมเนียมใหม่

ทีป่ระกาศใชใ้นไตรมาส 4/2560           

ค่าใชจ้่ายดา้นโครงข่าย อยู่ที่ 6,856 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16% จากปี

ก่อนอันเป็นผลจากการเพิ่มความหนาแน่นของโครงข่าย 2.1GHz 

ในช่วงปีที่ผ่านมา ทัง้นี้ในไตรมาส 4/2560 ค่าใชจ้่ายดา้นโครงข่าย 

อยู่ที ่1,945 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน 

และเพิม่ขึน้ 15% จากไตรมาสก่อน โดยจ านวนสถานีฐาน 2.1GHz  

เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 40.4 พันสถานี จากเดิมอยู่ที่ 30.5 พันสถานีเมื่อ

ปลายปีทีแ่ลว้ เพือ่เตรยีมพรอ้มกับการหมดอายุของสัญญาสัมปทาน

ในเดอืนกันยายน 2561          

ค่าใชจ้่ายอืน่ อยู่ที ่2,986 ลา้นบาท ลดลง 10% จากปีก่อน โดยส่วน

ใหญ่เป็นผลจากการลดลงของตน้ทุนของบรกิารโทรทางไกลระหว่าง

ประเทศและคา่ใชจ้่าย IP transit       

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของตน้ทุนการใหบ้ริการ อยู่ที ่

25,594 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16% จากปีก่อนอันเป็นผลจากการลงทุน

เพิม่ความหนาแน่นในโครงข่าย ทัง้นี้ในไตรมาส 4/2560 ค่าเสื่อม

ราคาและค่าตัดจ าหน่ายของตน้ทุนการใหบ้รกิาร อยู่ที่ 6,696 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 12% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 3.2% 

จากไตรมาสกอ่น         

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร อยู่ที ่15,308 ลา้นบาท ลดลง 14% 
จากปีกอ่น อันเป็นผลจากการเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นการใชจ้่ายดา้น
การขายและการตลาด รวมทั ้งมีค่าใชจ้่ายในการบริหารที่ลดลง 
ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญูเพิม่สงูขึน้       
      
ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด อยูท่ี ่4,868 ลา้นบาท ลดลง 32% 

จากปีก่อนเนื่องจากการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการใชจ้่ายทางการขาย

และการตลาดซึง่รวมถึงการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกคา้ผ่านช่องทาง

ดจิิทัลมากขึ้น และการปรับรายการทางบัญชีที่เร ิ่มใชเ้มื่อไตรมาส 

1/2560 ที่ผ่านมา ทัง้นี้บริษัทมีแคมเปญปรับปรุงภาพลักษณ์ของ

โครงข่ายและเสริมจุดเด่นเรื่องความคุม้ค่าผ่านขอ้เสนอที่น่าสนใจ 

อาทิเช่น แพ็คเกจ “Go โน ลิมิต” และสิทธิพิเศษจากโครงการ 

“ดแีทค รวีอรด์” รวมทัง้บรษัิทเปิดตัวบรกิารใหม่อย่าง “LINE Mobile”  

ในไตรมาส 3/2560 ทีส่ง่มอบประสบการณ์ดจิทิัลเต็มรูปแบบใหลู้กคา้ 

ทัง้นี้ ในไตรมาส 4/2560 ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด อยู่ที ่

1,293 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.7% จากไตรมาสก่อนเนื่องจากมคี่าใชจ้่าย

ดา้นโฆษณาทีเ่พิม่มากขึน้ แตล่ดลง 27% จากไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่น          

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร อยู่ที่ 8,011 ลา้นบาท ลดลง 9.9% จากปี

ก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่องและน า

เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการด าเนินงาน รวมทัง้ในปี 2559 บรษัิทมี

ค่าใชจ้่ายในการปรับโครงสรา้งองคก์รและการดอ้ยค่าสนิทรัพย ์ทัง้นี ้

ในไตรมาส 4/2560 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 21% จากไตรมาส

ก่อนโดยส่วนหนึ่งเกดิจากค่าใชจ้่ายพเิศษจ านวน 178 ลา้นบาทจาก

การประเมนิมลูคา่ผลประโยชนพ์นักงาน          

ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญ อยู่ที ่1,525 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 110% 

จากปีกอ่นโดยเกดิจากฐานลกูคา้ระบบรายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้  

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

อยูท่ี ่905 ลา้นบาท ลดลง 8.8% จากปีกอ่น   

EBITDA และก าไรสทุธ ิ
EBITDA (ก่อนรายการอื่น) อยู่ที่ 30,446 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 9.1% 

จากปีก่อนซึง่สอดคลอ้งกับประมาณการของปี 2560 ทีค่าดไว ้โดย

การเตบิโตของ EBITDA มปัีจจัยจากคา่ธรรมเนยีมและส่วนแบ่งรายได ้

ที่ลดลง การควบคุมการใหส้่วนลดค่าเครื่อง และกระบวนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพต่างๆ ทั ้งนี้  EBITDA margin เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 

38.9% จากเดมิอยูท่ีร่ะดับ 33.8% เมือ่ปีก่อน โดยหากไม่รวมผลจาก

การจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชุดเลขหมายแลว้ EBITDA margin 

จะอยูท่ีร่ะดับ 48.3% เพิม่ขึน้จากระดับ 43.3% จากปีกอ่น         

ก าไรสุทธิ อยู่ที่ 2,115 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.4% จากปีก่อน โดยมี

ปัจจัยจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่

สามารถทรงตัวไดจ้ากปีก่อน รวมทัง้มีค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง

รายไดท้ีล่ดลงและมกีารควบคมุคา่ใชจ้่ายและเพิม่ประสทิธภิาพในดา้น

ต่างๆ ในขณะทีค่่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการขยายโครงข่ายปรับเพิม่

สูงขึน้ โดยบรษัิทไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนซึง่เป็น

อกีปัจจัยหนึง่ทีท่ าใหก้ าไรสทุธเิพิม่ขึน้         

งบดลุและขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ    

ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมอยู่ที ่114,501 ลา้นบาท ลดลง

จากระดับ 115,379 ลา้นบาทเมื่อสิน้ปีก่อน เนื่องจากมีสนิทรัพยไ์ม่

หมนุเวยีนทีล่ดลง อยา่งไรก็ด ีเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด อยู่

ที ่26,048 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระดับ 18,293 ลา้นบาทเมือ่สิน้ปีก่อน 

ทัง้นี ้หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้อยู่ที ่49,015 ลา้นบาท ซึง่อยู่ในระดับที่

ทรงตัวจากปีก่อน ดังนัน้ อัตราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA จงึลดลง

มาอยูท่ีร่ะดับ 0.8x จากเดมิอยูท่ีร่ะดับ 1.1x เมือ่ปีกอ่น     

ในปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน  (ค านวณจาก 

EBITDA หักดว้ยเงินลงทุน) อยู่ที่ 13,912 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 83% 

จากปีก่อนโดยมปัีจจัยจาก EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้และเงนิลงทุนทีล่ดลง 

ทัง้นี้บรษัิทใชเ้งนิลงทุนในปี 2560 อยู่ที ่16,534 ลา้นบาท ซึง่อยู่ที่

ประมาณการชว่งต ่าของปี 2560 ทีค่าดไวเ้นื่องจากการเป็นคู่คา้ของที

โอทีในการใหบ้ริการบนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2300MHz ยังอยู่

ระหว่างขัน้ตอนการขออนุมัตอิย่างเป็นทางการ ในขณะทีใ่นปี 2559 

บรษัิทใชเ้งนิลงทนุ 20,310 ลา้นบาท     



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2560 

   

งบก าไรขาดทนุ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 

4/2559 

ไตรมาส 

3/2560 

ไตรมาส 

4/2560 
%QoQ %YoY  ปี 2559 ปี 2560 %YoY 

บรกิารเสยีง 5,046 3,520 3,871 10% -23%  22,953 15,539 -32% 

บรกิารขอ้มลู 9,502 11,147 11,005 -1.3% 16%  35,744 43,581 22% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 270 209 288 38% 6.4%  1,168 1,162 -0.5% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 1,205 1,081 1,070 -1.0% -11%  4,829 4,539 -6.0% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ไมร่วม IC 16,023 15,957 16,234 1.7% 1.3%  64,693 64,821 0.2% 

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,093 807 788 -2.3% -28%  4,559 3,262 -28% 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 17,116 16,764 17,021 1.5% -0.6%  69,252 68,083 -1.7% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 4,064 1,833 3,039 66% -25%  12,181 9,374 -23% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 285 213 214 0.7% -25%  1,044 818 -22% 

รวมรายได ้ 21,465 18,809 20,274 7.8% -5.5%  82,478 78,275 -5.1% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,922) (11,760) (11,889) 1.1% -0.3%  (46,160) (47,296) 2.5% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (2,574) (2,165) (1,746) -19% -32%  (10,472) (8,670) -17% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย  (1,556) (1,697) (1,945) 15% 25%  (5,900) (6,856) 16% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (1,041) (785) (800) 1.9% -23%  (4,310) (3,191) -26% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (751) (624) (702) 13% -6.5%  (3,333) (2,986) -10% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (6,001) (6,489) (6,696) 3.2% 12%  (22,145) (25,594) 16% 

ตน้ทนุการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (4,898) (2,455) (3,577) 46% -27%  (14,686) (12,233) -17% 

รวมตน้ทุน (16,820) (14,215) (15,466) 8.8% -8.1%  (60,846) (59,529) -2.2% 

ก าไรข ัน้ตน้ 4,645 4,595 4,808 4.6% 3.5%  21,632 18,746 -13% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (4,368) (3,666) (4,172) 14% -4.5%  (17,796) (15,308) -14% 

การขายและการตลาด (1,773) (1,189) (1,293) 8.7% -27%  (7,192) (4,868) -32% 

การบรหิาร (2,234) (1,855) (2,239) 21% 0.2%  (8,887) (8,011) -9.9% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (130) (392) (416) 6.1% 221%  (725) (1,525) 110% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (232) (230) (225) -2.1% -3.0%  (992) (905) -8.8% 

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

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 7 (4) (16) -273% -318%  84 0 -100% 

ดอกเบีย้รับ 53 57 63 12% 19%  170 217 28% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 19 167 57 -66% 202%  68 242 254% 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 356 1,148 733 -36% 106%  4,158 3,890 -6.4% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (376) (401) (371) -7.5% -1.3%  (1,567) (1,557) -0.6% 

ภาษีเงนิได ้ 50 (146) 180 -224% -260%  (506) (218) -57% 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 30 601 542 -9.7% 1,702%  2,086 2,115 1.4% 

 

EBITDA (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 

4/2559 

ไตรมาส 

3/2560 

ไตรมาส 

4/2560 
%QoQ %YoY  ปี 2559 ปี 2560 %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 30 601 542 -9.7% 1,700%  2,086 2,115 1.4% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 376 401 371 -7.5% -1.3%  1,567 1,557 -0.6% 

     ภาษีเงนิได ้ (50) 146 (180) -224% -260%  506 218 -57% 

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 6,232 6,719 6,921 3.0% 11%  23,137 26,498 15% 

     รายการอืน่ 168 (123) 179 -246% 6.4%  620 57 -91% 

EBITDA 6,757 7,744 7,833 1.2% 16%  27,915 30,446 9.1% 

EBITDA margin 31.5% 41.2% 38.6%    33.8% 38.9%  

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 43.6% 49.3% 48.6%    43.3% 48.3%  

ก าหนดการคนืหนีเ้งนิกูร้ะยะยาว (ลา้นบาท)  

ณ สิน้ปี 2560 
เงนิกู ้ หุน้กู ้

    ปี 2561 - 2,000 

    ปี 2562 7,875 1,500 

    ปี 2563 7,875 4,000 

    ปี 2564– ปี 2570 1,750 24,000 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2559 ปี 2560 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 8% 8% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 2% 2% 

อัตราสว่น Interest coverage (เทา่) 3.0x 2.7x 

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 1.1x 0.8x 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (%) 25% 21% 

EBITDA ในทีน่ี้เป็น EBITDA กอ่นรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดใูนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2560 

   

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 

 

ติดต่อเรา 
 
บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
 
319 อาคารจตัุรัสจามจุร ี
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
 
นักลงทุนสัมพันธ์ 
 
โทรศัพท์: (66) 2202 8882 
อีเมล: IR@dtac.co.th 
เว็บไซต์: www.dtac.co.th 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากปรมิาณ

การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่ขึน้ แต่สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

นอกจากนี้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีงทีล่ดลงและใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีซ่ ึง่มรีาคาสูงได ้

ส่งผลกระทบต่อผลก าไรของอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ด ีอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยยังสามารถ

เตบิโตและมกี าไรได ้อกีทัง้ยังมโีอกาสทีห่ลากหลายในการสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ       

ในปี 2561 ดแีทคจะพัฒนาภาพลักษณ์องคก์รดจิทิัลอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เป็นแบรนดด์จิทิัลอันดับ 1 ใน

ประเทศไทยภายในปี 2563 โดยบรษัิทจะน าเทคโนโลยดีจิทิัลเขา้มาใชใ้นการด าเนนิงานซึง่จะชว่ย

ใหบ้รษัิทมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ รวมทัง้สามารถน าเสนอบรกิารไดเ้ฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับลูกคา้แต่

ละรายมากขึน้ ในขณะเดยีวกันสามารถลดคา่ใชจ้่ายจากการลดจ านวนชอ่งทางการขายและใหบ้รกิาร

รปูแบบเดมิ ทัง้นี ้บรษัิทคาดวา่ลกูคา้จะใชบ้รกิารดจิทิัลซึง่รวมถงึชอ่งทางดจิทิัลมากขึน้       

เนื่องจากใกลห้มดอายุสัญญาสัมปทาน บรษัิทจงึมคีวามมุ่งมั่นที่จะจัดหาคลืน่ความถี่เพือ่พัฒนา

ความจุของโครงข่ายเพื่อส่งมอบบรกิารดจิทิัลที่ดทีีสุ่ดใหลู้กคา้ ทัง้นี้ ประมาณการเงนิลงทุนของ

บรษัิทในปี 2561 อยูท่ีป่ระมาณ 15,000-18,000 ลา้นบาท    

ในปี 2561 บรษัิทคาดว่าทัง้รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายและ EBITDA (ไม่

รวมค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการเป็นคู่คา้ของทีโอทีในการใหบ้ริการบนโครงข่ายคลื่นความถี ่

2300MHz) จะอยู่ในระดับทีใ่กลเ้คยีงกับปี 2560 ทีผ่่านมา ทัง้นี้ บรษัิทใหค้วามส าคัญกับการสรา้ง

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานรวมทัง้รักษาสถานะทางการเงนิใหม้คีวามคลอ่งตัวในชว่งกอ่นสิน้สุด

สัญญาสัมปทาน      

แนวโนม้ส าหรบัปี 2561  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย: อยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกับปีกอ่น      

 EBITDA (ไม่รวมค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการเป็นคู่คา้กับทีโอทีในการใหบ้ริการบนคลื่นความถี ่

2300MHz): อยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกับปีกอ่น    

 เงนิลงทนุ: 15,000 – 18,000 ลา้นบาท   

      

บรษัิทคงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไร

สทุธขิองบรษัิท ขึน้อยูก่ับฐานะทางการเงนิและแผนการประกอบธุรกจิของบรษัิทในอนาคต โดย

บรษัิทมเีป้าหมายจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลทกุครึง่ปี    


