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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

อุตสาหกรรมบรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยในปี 2559 
ยังคงเตบิโตจากบรกิารอนิเทอรเ์น็ต โดยบรษัิทขยายโครงข่าย 4G ทั่ว
ประเทศเพือ่สรา้งความเป็นผูน้ าการใหบ้รกิาร 4G รวมทัง้เสรมิสรา้ง
ภาพลักษณ์ของโครงข่ายและโนม้นา้วลูกคา้ใหย้า้ยมาใชบ้ริการ
โครงข่ายระบบใบอนุญาต อย่างไรก็ด ีการแข่งขันในอุตสาหกรรมยัง
อยูใ่นระดับสงูโดยเฉพาะการใหส้ว่นลดค่าเครือ่งเพือ่โนม้นา้วใหลู้กคา้
เปลี่ยนมาใชบ้รกิารและใชเ้พื่อรักษาฐานลูกคา้เดมิ ทัง้นี้ การสรา้ง
รายไดจ้ากการเติบโตของบรกิารขอ้มูลยังคงเป็นสิ่งที่ทา้ทายของ
อุตสาหกรรมเนื่องจากการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเตบิโตในอัตราทีสู่ง
กวา่การเตบิโตของรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู  
ปัจจุบันบรษัิทใชค้ลืน่ความถีป่รมิาณ 50MHz ซึง่มีความเพียงพอใน
การใหบ้รกิาร โดยบรษัิทใชเ้งนิลงทุนกว่า 2 หมืน่ลา้นบาทในปี 2559 
ซึง่ชว่ยเพิม่จ านวนสถานีฐาน 4G ขึน้เป็นกว่า 21,800 สถานี จากเดมิ
อยู่ทีก่ว่า 6,300 สถานีในปีทีแ่ลว้ ท าใหส้ามารถใหบ้รกิาร 4G ไดทุ้ก
อ าเภอในประเทศไทย ทัง้นี้ ในพืน้ทีซ่ ึง่มผีูใ้ชง้านหนาแน่น บรษัิทได ้
จัดสรรคลืน่ความถี ่1800MHz จ านวน 20 MHz มาใหบ้รกิาร 4G ซึง่
เรียกว่า “Super 4G” เพื่อ เสริมประสบการณ์ใชง้านของลูกคา้ 
นอกจากนี้ บรษัิทไดด้ าเนินกจิกรรมต่างๆ เพือ่เสรมิสรา้งภาพลักษณ์
ของโครงข่าย และความคุม้ค่าของบรกิารรวมทัง้ความเป็นแบรนด์
ดจิทิัลของบรษัิท เช่น การใชแ้บรนด ์“ดแีทคเตมิเงิน” ใหม่ เป็นตน้ 
ดว้ยความมุง่มั่นทีจ่ะเป็นแบรนดด์จิทิัลอันดับ 1 ในประเทศไทยภายใน
ปี 2563 บรษัิทจงึไดม้อบประสบการณ์ดจิิทัลใหม่ๆ ใหก้ับลูกคา้ใน
ระหว่างปีที่ผ่านมา เช่น บริการ “dtac MUSIC INFINITE” และ
เทคโนโลย ี“Voice-over-WiFi” เป็นตน้        
ในปี 2559 รายไดบ้ริการระบบรายเดือนของบรษัิทเตบิโต 10.5% 
จากปีก่อนในขณะทีร่ายไดบ้รกิารระบบเตมิเงนิลดลง 9.5% ในช่วง
เวลาเดยีวกัน โดยบรกิารระบบเตมิเงนิเผชญิกับสถานการณ์ทา้ทายใน
ตลาดซึง่มกีารใหส้่วนลดค่าเครือ่งโทรศัพทอ์ย่างแพร่หลาย รวมทัง้มี
โปรโมชั่นโนม้นา้วใหลู้กคา้ยา้ยค่ายและเปลีย่นลูกคา้ระบบเตมิเงนิให ้
มาใชบ้รกิารระบบรายเดือน อย่างไรก็ดี การเตบิโตของบรกิารระบบ
รายเดอืนดังกล่าวไม่สามารถชดเชยการลดลงของรายไดจ้ากบรกิาร

ระบบเตมิเงนิจงึส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อ
โครงข่ายลดลง 2.3% จากปีก่อน โดยอยู่ที ่64,693 ลา้นบาท ทัง้นี ้
บริการขอ้มูลยังคงเป็นบริการที่เติบโตอันเป็นผลจากการขยาย
โครงข่ายบรกิาร 4G โปรโมชั่นเครือ่งสมารท์โฟนทีด่งึดูด และความ
นยิมใชง้านสังคมออนไลนร์วมทัง้บรกิารสตรมีมิง่        
EBITDA (ก่อนรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่) ในปี 2559 อยู่ที ่27,915 ลา้น
บาทโดยอยู่ในระดับทรงตัวจากปีก่อน ทั ้งนี้  แมร้ายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารจะลดลงและมกีารใหส้่วนลดค่าเครือ่งโทรศัพทเ์พิม่มากขึน้ 
แต่ผลกระทบดังกล่าวถูกชดเชยโดยการลดลงของค่าธรรมเนียมและ
ส่วนแบ่งรายได ้รวมทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นต่างๆ เช่น การ
บรหิารตน้ทนุของบรกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศและ IP Transit เป็น
ตน้ นอกจากนี้ สถานะทางการเงินของบริษัทมีความยืดหยุ่นเพื่อ
รองรับการลงทุนในอนาคตโดยบริษัทมีสัดส่วนหนี้ส ินสุทธิต่อ 
EBITDA อยู่ที ่1.1 เท่า เทยีบกับระดับ 1.4 เท่าในปีก่อน อย่างไรก็ด ี
ก าไรสทุธใินปี 2559 ลดลง 65% จากปีก่อนมาอยู่ที ่2,086 ลา้นบาท
โดยสว่นใหญเ่กดิจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่สงูขึน้จาก
การขยายโครงขา่ย  
ดว้ยเป้าหมายทีจ่ะเป็นแบรนดด์จิทิัลอันดับ 1 ในประเทศไทยภายในปี 
2563 บริษัทจะเสริมสรา้งภาพลักษณ์แบรนด์ดิจิทัล และน าเสนอ
บริการดิจิทัลมากขึน้รวมทัง้สรา้งความเชือ่มั่นของผูบ้ริโภคที่มีต่อ
โครงข่าย โดยในปี 2560 นี้บรษัิทเตรียมเงินลงทุนในช่วงประมาณ 
17,000-20,000 ลา้นบาทเพื่อเพิม่ความต่อเนื่องของโครงข่ายและ
เสรมิประสบการณ์ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตใหลู้กคา้ ทัง้นี้บรษัิทประมาณ
การรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายในปี 2560 ไว ้
ที่ระดับเดียวกับรายไดใ้นปีก่อนโดยมีปัจจัยจากภาพลักษณ์ของ
โครงข่ายที่ดขี ึน้และการน าเสนอความคุม้ค่าของบรกิารทีช่ัดเจนขึน้ 
แมก้ารแข่งขันในอุตสาหกรรมคาดว่าจะคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี ้
บรษัิทประมาณการ EBITDA ไวอ้ยู่ที่ระดับเดียวกับปีก่อนเป็นอย่าง
นอ้ยโดยมีปัจจัยจากวนัิยทางการเงนิและการเพิม่ประสทิธิภาพการ
ด าเนนิงานของบรษัิท   

สรุปสาระส าคัญปี 2559  

รายการพิเศษที่ส าคญั 

ณ สิน้ปี 2559 บรษัิทมจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวมอยู่ที ่24.5 ลา้นเลข
หมาย ลดลงจากระดับ 25.3 ลา้นเลขหมายเมือ่ปีก่อน โดยเกดิจาก
จ านวนลูกคา้ระบบเตมิเงนิทีล่ดลงเนื่องจากบรษัิทใชค้วามระมัดระวัง
ในการใหส้่วนลดค่าเครือ่งในตลาดบรกิารระบบเตมิเงินในขณะทีใ่น
ตลาดดังกลา่วมกีารใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในระดับสูง อย่างไรก็ด ีจ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้มาทีร่ะดับ 5 ลา้นเลขหมาย จากเดมิ
อยู่ทีร่ะดับ 4.3 ลา้นเลขหมายเมือ่ปีก่อน อันเป็นผลจากโปรโมชั่นที่
กระตุน้ใหล้กูคา้เปลีย่นการใชง้านจากระบบเตมิเงนิเป็นระบบรายเดอืน
ซึง่ประสบความส าเร็จและแพ็คเกจบรกิารทีคุ่ม้ค่าส าหรับลูกคา้ ทัง้นี ้
ในไตรมาส 4/2559 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวมลดลง 340,000 เลขหมาย
จากไตรมาส 3/2559  โดยเกดิจ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิทีล่ดลง 
548,000 เลขหมาย ในขณะทีจ่ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้ 
207,000 เลขหมาย        
ในปี 2559 บรษัิทมคีวามคบืหนา้อย่างต่อเนื่องในการเปลีย่นผ่านจาก
ระบบสัมปทานไปสูร่ะบบใบอนุญาต โดยจ านวนลูกคา้ทีล่งทะเบยีนบน
โครงข่าย 2.1GHz ซึง่อยู่ภายใตร้ะบบใบอนุญาตอยู่ที ่95% ของฐาน

ลูกคา้รวม เพิ่มขึ้นจากระดับ 90% เมื่อปีก่อน ในขณะที่การขยาย
โครงข่าย 4G และการเตบิโตของการใชง้านสตรีมมิง่ รวมทัง้ราคา
อุปกรณ์ทีล่ดลงไดช้ว่ยผลักดันใหส้ัดส่วนผูใ้ชอุ้ปกรณ์สมารท์โฟนเพิม่
ขึน้มาอยู่ที่ 68% ของฐานลูกคา้รวม จากเดมิอยู่ที่ 61% ในปีก่อน 
ทัง้นี้ สัดส่วนผูใ้ชบ้รกิาร 4G เพิม่ขึน้มาอยู่ที ่20% ของฐานลูกคา้รวม 
(5 ลา้นเลขหมาย) ในขณะที่สัดส่วนจ านวนผูใ้ชบ้ริการขอ้มูลเพิ่ม
ขึน้มาอยูท่ี ่62% ของฐานลกูคา้รวม (15.2 ลา้นเลขหมาย)         
รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมำย (ไม่รวม IC) ของปี 2559 อยู่ที่ 216 
บาทตอ่เดอืน เพิม่ขึน้ 5.9% จากปีก่อน โดยเกดิจากสัดส่วนทีเ่พิม่ขึน้
ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนซึง่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมายสูง
กว่า ทัง้นี้ ในไตรมาส 4/2559 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเลขหมายอยู่ที่ 220 
บาทเพิม่ขึน้ 0.6% จากไตรมาสก่อนและทรงตัวจากไตรมาสเดยีวกัน
ของปีก่อน จ ำนวนนำทเีฉลีย่ต่อเลขหมำย (ไม่รวม IC) ยังคง
ลดลงอันเป็นผลจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนมาใชอ้นิเทอร์เน็ต
มากขึ้นแทนใชบ้ริการเสียง รวมทัง้การโทรโดยผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Voice over IP)            

 

สรุปผลการด าเนนิงาน 

กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยใ์นงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ในไตรมาส 4/2559 บรษัิทท าการประเมนิการดอ้ยค่าตน้ทุนเครือ่งมอืและอุปกรณ์รอตัดบัญชแีละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ใชใ้นการใหบ้รกิารตาม
สัญญาใหด้ าเนนิการใหบ้รกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลลูา่รโ์ดยเปรยีบเทยีบระหวา่งมลูคา่ตามบัญชแีละมูลค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคนืจากสนิทรัพย ์ซึง่
จากผลการประเมนิดังกล่าว ท าใหบ้รษัิทรับรูข้าดทุนทางบัญชจีากการดอ้ยค่าของสนิทรัพยดั์งกล่าวรวมจ านวน 5,185 ลา้นบาท ซึง่รายการ
ดังกลา่วกระทบตอ่ก าไรสทุธใินงบการเงนิเฉพาะกจิการเท่านัน้ ไม่กระทบต่อก าไรสุทธใินงบการเงนิรวม ทัง้นี้ การขาดทุนดังกล่าวไม่ใชร้ายการที่
กระทบตอ่กระแสเงนิสด (รายละเอยีดโปรดดใูนหมายเหตงุบการเงนิปี 2559)            



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2559 

   

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 4/2558 ไตรมำส 3/2559 ไตรมำส 4/2559 %QoQ %YoY  ปี 2559 ปี 2558 %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 561 456 412 -9.6% -27%  412 561 -27% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 2,089 1,074 815 -24% -61%  815 2,089 -61% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 3,763 4,362 4,613 5.8% 23%  4,613 3,763 23% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 18,840 18,928 18,640 -1.5% -1.1%  18,640 18,840 -1.1% 

รวม 25,252 24,820 24,480 -1.4% -3.1%  24,480 25,252 -3.1% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 4/2558 ไตรมำส 3/2559 ไตรมำส 4/2559 %QoQ %YoY  ปี 2559 ปี 2558 %YoY 

ระบบรายเดอืน 208 195 207 6.0% -0.4%  702 474 48% 

ระบบเตมิเงนิ 192 -328 -548 -67% -385%  -1,473 -3,231 54% 

รวม 400 -132 -340 -158% -185%  -772 -2,756 72% 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 4/2558 ไตรมำส 3/2559 ไตรมำส 4/2559 %QoQ %YoY  ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

ระบบรายเดอืน 318 285 276 -3.0% -13%  332 287 -14% 

ระบบเตมิเงนิ 192 146 138 -5.1% -28%  190 154 -19% 

เฉลีย่สองระบบ 213 171 165 -3.7% -23%  211 177 -16% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 231 201 194 -3.4% -16%  240 203 -15% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 157 114 107 -6.1% -32%  156 122 -22% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 169 130 124 -4.7% -27%  168 136 -19% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 4/2558 ไตรมำส 3/2559 ไตรมำส 4/2559 %QoQ %YoY  ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

ระบบรายเดอืน 542 556 556 -0.1% 2.6%  556 551 -0.9% 

ระบบเตมิเงนิ 178 162 159 -1.9% -11%  166 162 -2.2% 

เฉลีย่สองระบบ 238 234 235 0.5% -1.2%  222 231 4.0% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 519 524 524 0.1% 1.0%  530 519 -2.2% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 162 151 148 -1.9% -8.7%  149 151 1.4% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 220 218 220 0.6% -0.1%  204 216 5.9% 

รำยได ้
ในปี 2559 บรษัิทมรีำยไดร้วมอยูท่ี ่82,478 ลา้นบาทลดลง 6% จาก
ปีกอ่นอันเป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายได ้
การจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพท ์โดยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไมร่วม
ค่ำเชือ่มต่อโครงข่ำยอยู่ที่ 64,693 ลา้นบาท ลดลง 2.3% จากปี
ก่อน โดยส่วนใหญ่เกดิจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
เสยีงในขณะทีร่ายไดจ้ากบรกิารขอ้มูลยังคงเตบิโต ทัง้นี้ ในไตรมาส 
4/2559 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายอยู่ที ่
16,023 ลา้นบาท ลดลง 3.6% จากไตรมาสเดยีวกันในปีก่อน และ
ลดลง 1.1% จากไตรมาสก่อน จากภาพรวมเศรษฐกจิทีอ่่อนตัวและ
สถานการณ์ทีท่า้ทายในตลาดบรกิารระบบเตมิเงนิ    
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสยีง อยู่ที ่22,953 ลา้นบาทลดลง 22% 
จากปีก่อนเนื่องจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปใชบ้รกิารอนิ 
เทอรเ์น็ตแทนการใชง้านบรกิารเสยีงเมือ่ใชง้านสมารท์โฟน    
 
รำยไดจ้ำกบรกิำรขอ้มูล อยู่ที่ 35,744 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 16% 
จากปีก่อนอันเป็นผลจากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและปรมิาณ 
เฉลี่ยการใชง้านอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ที่เพิ่มสูงขึ้นสอดคลอ้งกับ 
พัฒนาการของโครงข่ายและบริการสตรีมมิ่งซึ่งไดรั้บความนิยม 
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี   การสรา้งรายไดจ้ากการเติบโตของบริการ 
ขอ้มูลยังคงเป็นสิง่ทีท่า้ทายเนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมที ่
อยู่ในระดับสูง    ทัง้นี้ สัดส่วนรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มูลอยู่ที ่
ระดับ 55.3% ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ 
โครงขา่ย เพิม่ขึน้จากระดับ 46.4% เมือ่ปี 2558        
 
รำยไดจ้ำกบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตั ิ(IR) อยู่ที ่1,168 ลา้นบาท 
ลดลง 13% จากปีก่อน อันเป็นผลจากการแข่งขันในตลาด บรกิาร
ทางเลือกอื่นๆ และรายการพเิศษในส่วนของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้
ตา่งประเทศทีเ่ขา้มาใชโ้ครงขา่ยของบรษัิทในประเทศไทย    
 

 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอืน่ อยู่ที ่4,829 ลา้นบาท ลดลง 1.2% 
จากปีก่อน ในขณะทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ในไตรมาส 4/2559 
อยู่ในระดับที่ทรงตัวจากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 7% จากไตรมาส
เดียวกันของปีที่แลว้เนื่องจากรายไดจ้ากบริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศทีล่ดลง   
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย อยู่ที ่
12,181 ลา้นบาท ลดลง 21% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
จ านวนเครือ่งไอโฟนทีข่ายลดลงและมกีารใหส้่วนลดค่าเครือ่งมากขึน้
สบืเนือ่งจากการแขง่ขันในตลาด ทัง้นี้ ในปี 2559 บรษัิทมผีลขาดทุน
จากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชุดเลขหมายอยู่ที ่2,505 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จากทีข่าดทุน 1,961 ลา้นบาทเมือ่ปี 2558 โดยในไตร
มาส 4/2559 รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลข
หมายอยู่ที ่4,064 ลา้นบาท ลดลง 23% จากไตรมาสเดยีวกันของปี
ก่อน เกดิจากจ านวนเครือ่งไอโฟนทีข่ายลดลงและกจิกรรมการตลาด
ทีส่่งเสรมิใหลู้กคา้เปลีย่นการใชง้านจากระบบเตมิเงนิเป็นระบบราย
เดอืน อย่างไรก็ด ีรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลข
หมายในไตรมาส 4/2559 เพิม่ขึน้ 108% จากไตรมาสก่อน อันเป็น
ผลจากการเปิดขายไอโฟนรุ่นใหม่ ทัง้นี้ บรษัิทมผีลขาดทุนจากการ
จ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชุดเลขหมายในไตรมาส 4/2559 อยู่ที ่
835 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระดับ 629 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 3/2559 
และเพิม่ขึน้จากระดับ 54 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 4/2558 อันเป็นผล
จากแคมเปญเครือ่งโทรศัพทเ์ชน่ โปรโมชั่นไอโฟนราคาพเิศษ และ
โปรโมชัน่ “dtac best deal” เป็นตน้          

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 
ตน้ทุนกำรด ำเนนิงำนไม่รวมค่ำเชือ่มต่อโครงข่ำย (IC) อยู่ที ่
41,850 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.5% จากปีกอ่น อันเป็นผลจากการเพิม่ขึน้
ของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายดา้นโครงข่าย 
ในขณะทีค่า่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดล้ดลง   



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ปี 2559 

   

งบกระแสเงนิสด (ลำ้นบำท) ปี 2558 ปี 2559 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 28,100 30,706 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (3,324) (4,080) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 24,776 26,626 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (23,572) (17,392) 

    เงนิสดสทุธ ิรับ/ (ช าระคนื) - เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ 14,336 1,165 

    จ่ายเงนิปันผล (11,242) (2,226) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 3,094 (1,061) 

เงนิสดและเทยีบเทำ่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  4,297 8,173 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ตน้งวด 5,823 10,121 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ส ิน้งวด 10,121 18,293 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) สิน้ปี 
2558 

สิน้ปี 
2559 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10,121 18,293 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 16,153 13,608 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 84,771 83,467 

รวมสนิทรพัย ์ 111,044 115,369 

หนีส้นิหมุนเวยีน 49,922 38,222 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 33,899 50,002 

รวมหนีส้นิ 83,821 88,224 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 27,224 27,145 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 111,044 115,369 

คำ่ธรรมเนยีมและส่วนแบ่งรำยได ้อยู่ที ่10,472 ลา้นบาท ลดลง 
14% จากปีก่อนเนื่องจากมีสัดส่วนลูกคา้ที่ลงทะเบยีนบนโครงข่าย 
2.1GHz และจ านวนผูใ้ชอุ้ปกรณ์ 2.1GHz เพิม่ขึน้ รวมทัง้มีการปรับ
อัตราค่าโรมมิง่ โดยอัตราส่วนค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดต้่อ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายลดลงมาอยู่ที ่
16.2% จากเดมิอยู่ที่ 18.3% ในปีก่อน ทัง้นี้ ในไตรมาส 4/2559 
ค่าธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดอ้ยูท่ี ่2,574 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.8% 
จากไตรมาสกอ่นเนือ่งจากปรมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตบนโครงข่าย
สัมปทานทีส่งูขึน้         
คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นโครงขำ่ย อยูท่ี ่5,900 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12% จากปี
ก่อนซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากการขยายโครงข่าย 4G โดย ณ สิน้ปี 2559 
จ านวนสถานีฐาน 4G (รวมทัง้คลื่น 1800MHz และ 2.1GHz) อยู่ที ่
21,800 สถานี  เพิ่มขึ้น 244% จากปีก่อน โดยบริษัทสามารถ
ใหบ้ริการ 4G ไดทุ้กอ าเภอทั่วประเทศไทย ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดา้น
โครงขา่ยในไตรมาส 4/2559 อยู่ในระดับทรงตัวจากไตรมาสก่อนและ
เพิม่ขึน้ 12% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น        
ค่ำใชจ้่ำยอืน่ อยู่ที ่3,333 ลา้นบาท ลดลง 23% จากปีก่อน โดย
ส่วนใหญ่เกดิจากตน้ทุนค่า IP transit และค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิาร
โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศทีล่ดลง    
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ยของตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร อยู่ที ่
22,145 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 26% จากปีก่อน อันเป็นผลจากการขยาย
ทั ้งโครงข่าย 2.1GHz ภายใตร้ะบบใบอนุญาต และโครงข่าย 
1800MHz/850MHz ภายใตร้ะบบสัมปทาน       

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร อยู่ที ่17,796 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
5.5% จากปีกอ่นโดยสว่นใหญเ่กดิจากคา่ใชจ้่ายในการปรับโครงสรา้ง
องคก์รและค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดทีสู่งขึน้เพือ่ตอบสนอง
ตอ่การแขง่ขันในตลาด     
      
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด อยู่ที ่7,192 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
4.2% จากปีก่อน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขาย เสริมสรา้ง
ภาพลักษณ์ของแบรนดแ์ละท ากจิกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับลูกคา้
เช่น กจิกรรม Blue Member และ ดแีทครวีอรด์ เป็นตน้ โดยสัดส่วน
ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดตอ่รายไดร้วมเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่8.7% 
จากเดิมอยู่ที่ 7.9% ในปีก่อน ทั ้งนี้  ค่าใชจ้่ายในการขายและ
การตลาดในไตรมาส 4/2559 ลดลง 14% จากไตรมาสเดยีวกันของปี
ก่อนโดยส่วนใหญ่เกดิจากค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่
ลดลง อย่างไรก็ด ีค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดเพิม่ขึน้ 5.5% 
จากไตรมาสกอ่นจากปัจจัยฤดกูาล        
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร อยู่ที ่8,887 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14% จากปี
ก่อน ทัง้นี้ หากไม่รวมค่าใชจ้่ายในการปรับโครงสรา้งองค์กรแลว้ 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจะเพิม่ขึน้ 7.7% จากปีก่อน อันเป็นผลจาก
ค่าใชจ้่ายในการเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิาร ค่าใชจ้่ายดา้นไอท ีและ
การดอ้ยคา่สนิทรัพย ์       

ค่ำใชจ้่ำยกำรต ัง้ส ำรองหนีสู้ญ อยู่ที่ 725 ลา้นบาท ลดลง 25% 
จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกดิจากการตัง้ส ารองหนี้ภายหลังจากการ
บังคับลงทะเบยีนซมิในระบบเตมิเงนิเมือ่ปีกอ่น 

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ
EBITDA (กอ่นรำยไดแ้ละรำยจำ่ยอืน่) เท่ากับ 27,915 ลา้นบาท 
อยูใ่นระดับทรงตัวจากปีกอ่น ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดท้ี่
ลดลงรวมทั ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นต่างๆไดช้่วยชดเชย
ผลกระทบจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลงและการใหส้่วนลดค่า
เครือ่งทีเ่พิม่ขึน้จากปีกอ่น EBITDA margin อยูท่ี ่33.8% เพิม่ขึน้จาก 
31.8% เมื่อ ปีที่แล ว้ซึ่งส่วนใหญ่ เ ป็นผลจากการลดลงของ
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้รวมทัง้การลดลงของค่าใชจ้่ายอืน่ 
โดยหากไม่รวมผลจากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชุดเลขหมาย
แลว้ EBITDA margin จะอยูท่ี ่43.3% เพิม่ขึน้จากระดับ 41.3% ในปี
กอ่น       
ก ำไรสุทธ ิอยู่ที ่2,086 ลา้นบาท ลดลง 65% จากปีก่อน โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่สูงขึ้น รวมทั ้งมี
ค่าใชจ้่ายในการปรับโครงสรา้งองคก์ร ในขณะที ่EBITDA อยู่ในระดับ
ที่ทรงตัว ทัง้นี้ ก าไรสุทธิในไตรมาส 4/2559 อยู่ที่ 30 ลา้นบาท 
ลดลง 97% จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนและลดลง 95% จากไตร
มาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกดิจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่
สูงขึน้ รวมทัง้การใหส้ว่นลดคา่เครือ่งโทรศัพทท์ีเ่พิม่ขึน้ โดยบรษัิทได ้
มกีารบันทกึค่าใชจ้่ายในการปรับโครงสรา้งองคก์รจ านวน 146 ลา้น
บาทในไตรมาส 4/2559 ดว้ย       
งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ    
ณ สิน้ปี 2559 สนิทรพัยร์วม อยู่ที ่115,369 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ระดับ 111,044 ลา้นบาทเมือ่ปีก่อนเนื่องจากมเีงนิสดและสนิทรัพย์
ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น ทั ้งนี้  เง ินสดและ
รำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดอยู่ที ่18,293 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระดับ 
10,121 ลา้นบาทจากปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกดิจากจ านวนเงนิปันผลที่
จ่ายลดลง หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้อยู่ที ่49,165 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากระดับ 48,000 ลา้นบาทเมือ่ปีกอ่น ทัง้นี้อตัรำสว่นหนีส้นิสุทธติอ่ 
EBITDA ลดลงมาอยู่ที่ 1.1x จากเดิมอยู่ที่ระดับ 1.4x เมื่อปีก่อน 
เนือ่งจากมเีงนิสดเพิม่ขึน้   
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกำรด ำเนนิงำน (ค านวณจาก EBITDA หัก
ดว้ยเงนิลงทุน) อยู่ที ่7,605 ลา้นบาท ลดลง 1.5% จากปีก่อน โดย
ในปี 2559 บรษัิทใชเ้งนิลงทุนจ านวน 20,310 ลา้นบาท สอดคลอ้ง
กับประมาณการทีไ่ดก้ าหนดไว ้  
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส 
4/2558 

ไตรมำส 
3/2559 

ไตรมำส 
4/2559 

%QoQ %YoY  ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

บรกิารเสยีง 7,084 5,463 5,046 -7.6% -29%  29,252 22,953 -22% 

บรกิารขอ้มลู 7,899 9,340 9,502 1.7% 20%  30,746 35,744 16% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 347 184 270 47% -22%  1,336 1,168 -13% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 1,296 1,208 1,205 -0.3% -7.0%  4,887 4,829 -1.2% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 16,627 16,196 16,023 -1.1% -3.6%  66,222 64,693 -2.3% 

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,206 1,124 1,093 -2.7% -9.4%  5,637 4,559 -19% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 17,834 17,320 17,116 -1.2% -4.0%  71,858 69,252 -3.6% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 5,280 1,949 4,064 108% -23%  15,411 12,181 -21% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 134 268 285 6.2% 112%  483 1,044 116% 

รวมรำยได ้ 23,249 19,537 21,465 9.9% -7.7%  87,753 82,478 -6.0% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,475) (11,671) (11,922) 2.1% 3.9%  (44,692) (46,160) 3.3% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (2,897) (2,527) (2,574) 1.8% -11%  (12,112) (10,472) -14% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย  (1,391) (1,556) (1,556) 0.0% 12%  (5,277) (5,900) 12% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (1,170) (1,055) (1,041) -1.3% -11%  (5,386) (4,310) -20% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (1,157) (774) (751) -3.0% -35%  (4,312) (3,333) -23% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (4,861) (5,759) (6,001) 4.2% 23%  (17,605) (22,145) 26% 

ตน้ทนุการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (5,335) (2,579) (4,898) 90% -8.2%  (17,372) (14,686) -15% 

รวมตน้ทุน (16,810) (14,249) (16,820) 18% 0.1%  (62,063) (60,846) -2.0% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 6,439 5,288 4,645 -12% -28%  25,689 21,632 -16% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (4,926) (4,114) (4,368) 6.2% -11%  (16,866) (17,796) 5.5% 

การขายและการตลาด (2,072) (1,680) (1,773) 5.5% -14%  (6,905) (7,192) 4.2% 

การบรหิาร (2,274) (1,986) (2,234) 12% -1.8%  (7,825) (8,887) 14% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (303) (206) (130) -37% -57%  (968) (725) -25% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (276) (242) (232) -4.1% -16%  (1,169) (992) -15% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 58 7 7 7.0% -87%  (295) 84 128% 

ดอกเบีย้รับ 55 45 53 18% -3.1%  136 170 25% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 26 16 19 19% -28%  165 68 -59% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ 1,653 1,241 356 -71% -78%  8,829 4,158 -53% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (372) (383) (376) -1.9% 1.2%  (1,384) (1,567) 13% 

ภาษีเงนิได ้ (283) (199) 50 -125% -118%  (1,557) (506) -68% 

ก ำไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 998 659 30 -95% -97%  5,893 2,086 -65% 

 

EBITDA (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส 
4/2558 

ไตรมำส 
3/2559 

ไตรมำส 
4/2559 

%QoQ %YoY  ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 998 659 30 -95% -97%  5,888 2,086 -65% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 372 383 376 -1.9% 1.2%  1,384 1,567 13% 

     ภาษีเงนิได ้ 283 199 (50) -125% -118%  1,557 506 -68% 

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 5,137 6,000 6,232 3.9% 21%  18,774 23,137 23% 

     รายการอืน่ (50) (16) 168 -1,160% -437%  339 620 83% 

EBITDA 6,740 7,226 6,757 -6.5% 0.3%  27,941 27,915 -0.1% 

EBITDA margin 29.0% 37.0% 31.5%    31.8% 33.8%  

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 37.8% 44.7% 43.6%    41.3% 43.3%  

ก ำหนดกำรคนืหนีเ้งนิกูร้ะยะยำว (ลำ้นบำท)  

ณ สิน้ปี 2559 
เงนิกู ้ หุน้กู ้

    ปี 2561 - 2,000 

    ปี 2562 12,600 1,500 

    ปี 2563 12,600 4,000 

    ปี 2564– ปี 2570 3,800 12,500 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั ปี 2558 ปี 2559 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 20% 8% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 5% 2% 

อัตราสว่น Interest coverage (เทา่) 7x 3x 

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 1.4x 1.1x 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (%) 23% 25% 

EBITDA ในทีน่ี้เป็น EBITDA กอ่นรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดใูนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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แนวโน้มปี 2560 

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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อุตสาหกรรมบรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีม่แีนวโนม้เตบิโตต่อเนื่องจากบรกิารอนิเทอรเ์น็ต โดยคาดว่า
ผูใ้ชบ้รกิารมแีนวโนม้ในการบรโิภคอนิเทอร์เน็ตเพิม่ขึน้จากการใชง้านสังคมออนไลน์และบรกิาร
สตรีมมิง่ รวมทัง้ภาคธุรกจิต่างๆ ไดใ้หค้วามส าคัญกับช่องทางการขายและการตลาดในรูปแบบ
ดจิทิัลเพิม่มากขึน้ นอกจากนี ้จ านวนผูใ้ชส้มารท์โฟนและจ านวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตคาดว่ายังคง
เพิม่สูงขึน้อันเป็นผลจากกจิกรรมการตลาดดา้นเครือ่งโทรศัพทแ์ละแพ็คเกจบรกิารทีด่งึดูดใจ ทัง้นี ้
ระบบการใหบ้รกิารคงสทิธเิลขหมาย (MNP) รปูแบบใหมซ่ ึง่เริม่ใชใ้นเดอืนมกราคม 2560 มแีนวโนม้
ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่สภาวะการแขง่ขันในตลาด    
เป้าหมายของดแีทคคอืการเป็นแบรนดด์จิทิัลอันดับหนึ่งในประเทศไทยภายในปี 2563 บรษัิทจงึ
ตอ้งพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม้ีความเป็นดจิิทัลมากยิง่ขึน้ ดว้ยการส่งมอบประสบการณ์
ดจิทิัลมากขึน้และดยีิง่ขึน้ และสรา้งความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคทีม่ตีอ่โครงข่ายของเรา ทัง้นี้ ภายหลัง
การขยายโครงขา่ย 4G ในชว่งปีทีผ่า่นมา บรษัิทมแีผนการทีจ่ะลงทุนในปี 2560 ดว้ยวงเงนิประมาณ 
17,000-20,000 ลา้นบาท เพือ่พัฒนาความตอ่เนือ่งของโครงขา่ยและเสรมิสรา้งประสบการณ์ใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตของลูกคา้ นอกจากนี้ การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนม้อยู่ในระดับสูง 
บรษัิทจงึประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายของปี 2560 อยู่ทีร่ะดับ
เดียวกับในปีทีผ่่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาพลักษณ์โครงข่ายของบรษัิททีด่ีขึน้และการ
น าเสนอบรกิารทีม่คีวามคุม้คา่ ทัง้นี ้บรษัิทคาดวา่จะยังมกีารใหส้ว่นลดคา่เครือ่งในตลาดบรกิารระบบ
รายเดือนเพื่อสนับสนุนการเพิม่ฐานลูกคา้ระบบรายเดือนและโนม้นา้วใหลู้กคา้เปลีย่นจากการใช ้
บรกิารระบบเตมิเงนิมาเป็นบรกิารระบบรายเดอืนแทน    
บรษัิทคาดว่า EBITDA ของปี 2560 มแีนวโนม้อยู่ในระดับเดยีวกับปี 2559 เป็นอย่างนอ้ย โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากวนัิยทางการเงนิและการเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นตา่งๆ ของบรษัิท ทัง้นี้ ในชว่งที่
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง บรษัิทจะตอ้งเพิม่ประสทิธิภาพในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้รักษาวนัิยทางการเงนิเพือ่ใหบ้รษัิทมคีวามพรอ้มต่อโอกาสทางธุรกจิซึง่รวมถงึการ
จัดสรรคลืน่ความถีใ่นอนาคต    

แนวโนม้ส ำหรบัปี 2560  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย: อยูใ่นระดับเดยีวกับปีกอ่น    

 EBITDA: อยูใ่นระดับเดยีวกับปีกอ่นเป็นอยา่งนอ้ย  

 เงนิลงทนุ: 17,000-20,000 ลา้นบาท  
      
บรษัิทคงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไร
สทุธขิองบรษัิท ขึน้อยูก่ับฐานะทางการเงนิและแผนการประกอบธุรกจิของบรษัิทในอนาคต โดย
บรษัิทมเีป้าหมายจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลทกุครึง่ปี  


