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สรุปสาระสำคัญ ไตรมาส 2/2555

ผลประกอบการแข็งแรงแม้ต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ยังกดดันอย่างต่อเน่ือง

รายไดรวมของไตรมาสสองป 2555  เทากับ 21.6 พันลานบาท 

เพ่ิมขึ้นอยางแข็งแกรงรอยละ 9.8  จากไตรมาสเดียวกันปกอน  แม
จะมีปจจัยฤดูกาล ซึ่งปจจัยหลักของการเติบโตคือรายไดจากบริการ
ดานขอมูลและรายไดจากการขายเครื่อง จากความนิยมอยางตอ
เนื่องในการใชงานอินเทอรเน็ต เครื่องสมารทโฟนและแอปพลิเคชั่น
เครือขายสังคมออนไลน

EBITDA ของไตรมาสสองป 2555 เทากับ 6.6 พันลานบาท ลดลง
รอยละ  2.2 จากไตรมาสกอน  จากการลดลงของรายไดจากการขาย
เครื่องโทรศัพท รายไดจากบริการเสียงของผูใชบริการระบบเติมเงิน 
และรายไดจากคาเชื่อมตอโครงขาย และลดลงรอยละ 4.5 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน  โดยสาเหตุหลักคืออัตราสวนแบงราย
ไดที่เพ่ิมขึ้น  สงผลใหกำไรสุทธิของไตรมาสนี้เทากับ 2.8  พันลาน
บาท ลดลงรอยละ 5.6 จากไตรมาสกอนและรอยละ 6.5 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน

การเติบโตของผูใชบริการของดีแทคชะลอตัวลง โดยไตรมาสสองป 
2555 นี้ ดีแทคมีจำนวนผูใชบริการเพ่ิมสุทธิ 166,699 ราย สงผลให 
ณ  สิ้นไตรมาสสองป 2555 ดีแทคมีจำนวนผูใชบริการรวมทั้งสิ้น 
23.6 ลานราย ซึ่งแบงเปนผูใชบริการรายเดือนรอยละ 10.6 ของผูใช
บริการทั้งหมด

ด ีแทคได ดำเน ินการเปล ี ่ยนอ ุปกรณ  เคร ือข ายท ั ้ งหมดใน
กรุงเทพมหานครและภาคใต (เวน  3  จังหวัดชายแดน) เสร็จสิ้น
เรียบรอย โดยมีเปาหมายที่จะเปลี่ยนอุปกรณเครือขายทั้งหมดทั่ว
ประเทศใหแลวเสร็จภายในป 2555

ในไตรมาสนี ้ ดีแทคมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภททางบัญชีบาง
รายการและเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญช ี โดยการเปลี่ยนแปลง
ประกอบดวย 1) การยาย ดอกเบี้ยจากการผอน  จาก ตนทุนการขาย
เครื่องโทรศัพทและชุดเลขหมาย เปนรายการหักใน  รายไดจากการ
ขายเครื่องโทรศัพทและชุดเลขหมาย 2) การยาย คาบรรจุผลิตภัณฑ 
จาก คาใชจายในการขายและบริหาร เปน  ตนทุนการขายเครื่อง
โทรศัพทและชุดเลขหมาย และ  3) การปรับคาแรงที่เก่ียวของกับ
โครงการพัฒนาตางๆ เปนตนทุน

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัต ินโยบายการจาย
เงินปนผลใหม ซึ่งจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในระดับที่ไมต่ำ
กวารอยละ 80 ของกำไรสุทธิของบริษัท  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานะ
ทางการเงินของบริษัทและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต ดวยความตั้งใจที่จะจายเงินปนผลทุกไตรมาส

เมื่อวันที ่ 27 มิถุนายน  2555 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ (กสทช.) ไดเห็น
ชอบรางสรุปขอสารสนเทศสำหรับการประมูลใบอนุญาตสำหรับ
คลื่นความถ่ี 2.1GHz และไดทำการเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไป โดย กสทช. ไดจัดประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นสาธารณะ  (public hearing) ตอรางประกาศดัง
กลาวเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555  จากตารางเวลาลาสุด รางสรุป
ขอสารสนเทศจะเสร็จสมบูรณในเดือนสิงหาคม  ตอเนื ่องดวย
กระบวนการสมัครและคัดเลือกเบื้องตนของผูเขารวมประมูล เพื่อ
ใหการประมูลเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมตามกำหนด

รายงานการวิเคราะหผลการดำเนินงาน  ไตรมาส 2/2555

ผลการดำเนินงาน

รายไดดานขอมูล-ปจจัยสำคัญของรายไดตอเลขหมาย

ไตรมาส  2/55 ไตรมาส  1/55 ไตรมาส  2/54

ระบบรายเดือน 2,502 2,451 2,352

ระบบเติมเงิน 21,099 20,983 20,377

รวม 23,601 23,434 22,729

ตารางที่ 1: จำนวนผูใชบริการรวม (พันเลขหมาย)ตารางที่ 1: จำนวนผูใชบริการรวม (พันเลขหมาย)ตารางที่ 1: จำนวนผูใชบริการรวม (พันเลขหมาย)ตารางที่ 1: จำนวนผูใชบริการรวม (พันเลขหมาย)

ไตรมาส  2/55 ไตรมาส  1/55 ไตรมาส  2/54

ระบบรายเดือน 51 52 8

ระบบเติมเงิน 116 166 376

รวม 167 218 384

ตารางที่ 2: จำนวนผูใชบริการใหมสุทธิ (พันเลขหมาย)ตารางที่ 2: จำนวนผูใชบริการใหมสุทธิ (พันเลขหมาย)ตารางที่ 2: จำนวนผูใชบริการใหมสุทธิ (พันเลขหมาย)ตารางที่ 2: จำนวนผูใชบริการใหมสุทธิ (พันเลขหมาย)

บทวิเคราะหผลการดำเนินงาน
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รายงานการวิเคราะหผลการดำเนินงาน  ไตรมาส 2/2555

 ผลประกอบการดานการเงิน

ผลประกอบการดีภายใตแรงกดดันจากตนทุน
ไตรมาส  2/55 ไตรมาส  1/55 %QoQ ไตรมาส  2/54 %YoY

รายไดจากการใหบริการ 15,520 15,504 0.1% 14,353 8.1%

รายไดคาเชื่อมตอโครงขาย 3,659 3,729 -1.9% 3,599 1.7%

รายไดจากการขายเครื่องโทรศัพทและชุดเลขหมาย * 2,404 3,203 -25.0% 1,656 45.2%

รายไดจากการดำเนินงานอื่น 58 82 -28.9% 93 -36.8%

รวมรายได้ 21,641 22,517 -3.9% 19,701 9.8%

สวนแบงรายไดและคาเลขหมาย 5,040 5,006 0.7% 3,891 29.5%

ตนทุนการใหบริการ 1,931 1,779 8.6% 1,719 12.3%

ตนทุนคาเชื่อมตอโครงขาย 3,471 3,538 -1.9% 3,339 3.9%

ตนทุนขายเครื่องโทรศัพทและชุดเลขหมาย * 2,304 2,966 -22.3% 1,462 57.7%

รวมต้นทุน 12,747 13,289 -4.1% 10,411 22.4%

กำไรขั้นต้น 8,894 9,229 -3.6% 9,290 -4.3%

คาใชจายในการขายและบริหาร * 2,318 2,484 -6.7% 2,377 -2.5%

รายไดอื่น 49 32 52.1% 25 97.3%

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 6,625 6,777 -2.2% 6,938 -4.5%

คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย 2,746 2,656 3.4% 2,602 5.5%

ดอกเบี้ยรับ 93 79 17.9% 124 -24.7%

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 42 -37 212.8% -0 146,724.3%

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 4,015 4,162 -3.6% 4,459 -10.0%

ตนทุนทางการเงิน 282 268 5.3% 126 122.7%

ภาษีเงินได 905 900 0.5% 1,307 -30.8%

กำไรสุทธิ 2,828 2,995 -5.6% 3,026 -6.5%

ตารางที ่ 5: งบกำไรขาดทุน
* มีการเปลี ่ยนแปลงการจัดประเภท
ตารางที ่ 5: งบกำไรขาดทุน
* มีการเปลี ่ยนแปลงการจัดประเภท
ตารางที ่ 5: งบกำไรขาดทุน
* มีการเปลี ่ยนแปลงการจัดประเภท
ตารางที ่ 5: งบกำไรขาดทุน
* มีการเปลี ่ยนแปลงการจัดประเภท
ตารางที ่ 5: งบกำไรขาดทุน
* มีการเปลี ่ยนแปลงการจัดประเภท
ตารางที ่ 5: งบกำไรขาดทุน
* มีการเปลี ่ยนแปลงการจัดประเภท

จำนวนผูใชบริการรวม 

ในไตรมาสสองป 2555  ดีแทคมีจำนวนผูใชบริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 
166,699  ราย ชะลอตัวจากไตรมาสกอนจากการเพ่ิมขึ้นของจำนวนผู
ใชที่ออกจากระบบ (churn) จากประเด็นปญหาดานคุณภาพเครือ
ขายเปนหลัก กอปรกับการสิ้นสุดการยืดระยะเวลาพิเศษใหกับผูใช
บริการระบบเติมเงินที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยชวงปลายป 2554 
จำนวนผู ใช บริการระบบเติมเง ินเพิ ่มขึ ้น  115,620 รายและ       

51,079  รายสำหรับจำนวนผูใชบริการระบบรายเดือน  ทำให ณ      
สิ้นไตรมาสสองป 2555 ดีแทคมีจำนวนผูใชบริการรวม 23.6 ลานราย 
โดยเปนผูใชบริการรายเดือนรอยละ 10.6 ของผูใชบริการทั้งหมด

ปริมาณการใชงานและรายไดเฉลี่ยตอเลขหมาย
ปริมาณการใชงานเฉล่ียลดลงจากไตรมาสกอน  โดยสาเหตุหลักจากปจจัย
ฤดูกาล ในขณะท่ีรายไดเฉล่ียตอเลขหมายเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรายไดดาน
ขอมูลเปนสวนใหญ

ไตรมาส 
2/55

ไตรมาส 
1/55

%QoQ ไตรมาส 
2/54

%YoY

ระบบรายเดือน 714 707 1.0% 679 5.2%

 - ไมรวม IC 592 581 1.9% 555 6.6%

ระบบเติมเงิน 219 222 -1.7% 216 1.3%

 - ไมรวม IC 174 177 -1.6% 170 2.5%

เฉลี่ยสองระบบ 269 271 -0.6% 262 2.8%

 - ไมรวม IC 217 217 -0.3% 208 4.0%

ตารางที่ 4: รายไดเฉลี่ยตอเลขหมาย (บาทตอเลขหมายตอเดือน)ตารางที่ 4: รายไดเฉลี่ยตอเลขหมาย (บาทตอเลขหมายตอเดือน)ตารางที่ 4: รายไดเฉลี่ยตอเลขหมาย (บาทตอเลขหมายตอเดือน)ตารางที่ 4: รายไดเฉลี่ยตอเลขหมาย (บาทตอเลขหมายตอเดือน)ตารางที่ 4: รายไดเฉลี่ยตอเลขหมาย (บาทตอเลขหมายตอเดือน)ตารางที่ 4: รายไดเฉลี่ยตอเลขหมาย (บาทตอเลขหมายตอเดือน)

ไตรมาส 
2/55

ไตรมาส 
1/55

%QoQ ไตรมาส 
2/54

%YoY

ระบบรายเดือน 486 501 -3.0% 491 -1.0%

 - ไมรวม IC 365 376 -2.9% 365 -0.0%

ระบบเติมเงิน 249 253 -1.7% 279 -10.9%

 - ไมรวม IC 204 207 -1.6% 231 -12.0%

เฉลี่ยสองระบบ 273 278 -1.8% 300 -9.1%

 - ไมรวม IC 220 224 -1.7% 245 -10.0%

ตารางที่ 3: ปริมาณการใชงาน (นาทีตอเลขหมายตอเดือน)ตารางที่ 3: ปริมาณการใชงาน (นาทีตอเลขหมายตอเดือน)ตารางที่ 3: ปริมาณการใชงาน (นาทีตอเลขหมายตอเดือน)ตารางที่ 3: ปริมาณการใชงาน (นาทีตอเลขหมายตอเดือน)ตารางที่ 3: ปริมาณการใชงาน (นาทีตอเลขหมายตอเดือน)ตารางที่ 3: ปริมาณการใชงาน (นาทีตอเลขหมายตอเดือน)

รายไดจากการดำเนินงาน

กระแสนิยมสมารทโฟนขับเคลื่อนการเติบโตของรายได

รายไดจากการดำเนินงานในไตรมาสสองป 2555  เทากับ 21.6     

พันลานบาท ลดลงรอยละ 3.9  จากไตรมาสกอน  อันเปนผลจาก    

รายไดที่ลดลงจากการขายเครื่อง แตเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.8  จากไตรมาส
เดียวกันปกอน จากรายไดดานขอมูลเปนหลัก

รายไดจากการดำเนินงาน ประกอบดวย
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รายงานการวิเคราะหผลการดำเนินงาน  ไตรมาส 2/2555

1) รายไดจากบริการเสียงลดลงรอยละ 2.6 จากไตรมาสกอนและ
รอยละ  0.9  จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  ซึ่งเปนผลกระทบจาก
ประเด็นปญหาดานเครือขายและปจจัยฤดูกาล

2) รายไดบริการเสริม (VAS)  มีการเติบโตแข็งแกรงอยางตอเนื่อง
ในไตรมาสสองป 2555  โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.7 จากไตรมาสกอน
และรอยละ 50.7 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  โดยการเติบโต
มาจากรายไดดานขอมูลเปนหลัก ปจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการ
เติบโตของรายไดดานขอมูลยังคงเปนการใชงานอินเทอรเน็ตที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากจำนวนผูใชสมารทโฟนที่เพิ่มขึ้นและการขยายพื้นที่การ
ใหบริการ 3G

3) รายไดจากบริการขามแดนอัตโนมัติในไตรมาสสองป 2555 
เพิ่มขึ้นรอยละ 25.1 จากไตรมาสกอนและรอยละ 9.9  จาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน  เนื ่องจากสถานการณที ่ดีขึ ้นของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

4) รายไดจากคาเชื่อมตอโครงขาย (IC)  ในไตรมาสสองป 2555 
ลดลงรอยละ  1.9  จากไตรมาสกอนแตเพ่ิมขึ้นรอยละ  1.7 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน

5) รายไดจากการดำเนินงานอื่น ประกอบดวยรายไดจากบริการ
โทรทางไกลระหวางประเทศ (IDD) และคาธรรมเนียมตางๆ 
สำหรับไตรมาสสองป 2555  ลดลงรอยละ 5.6 จากไตรมาสกอน 
แตเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.4 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน

รายไดจากการขายเครื่องโทรศัพทและชุดเลขหมายในไตรมาส

สองป 2555  ลดลงรอยละ 25.0 จากไตรมาสกอน  อันเปนผลจากวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ (product life cycle) ของสินคา Apple อยางไรก็ตาม 
รายไดจากการขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 45.2 จากไตรมาสเดียวกันปกอน

ตนทุนการดำเนินงาน

สวนแบงรายไดเปนแรงกดดันหลักตอตนทุน

ตนทุนการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสองป 2555  เทากับ 10.4 

พันลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.2 จากไตรมาสกอนและรอยละ 16.7 

จากไตรมาสเดียวกันปกอน  โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
อัตราสวนแบงรายไดและคาใชจายดานเครือขาย

ตนทุนการดำเนินงาน ประกอบดวย

1) สวนแบงรายไดและคาเลขหมาย ซึ่งจายให กสท. และ กสทช. 
ตามลำดับ ในไตรมาสสองป 2555  ตนทุนในสวนนี้เพ่ิมขึ้นรอยละ 
0.7 จากไตรมาสกอนและรอยละ 29.5  จากไตรมาสเดียวกันปกอน 
จากการเพ่ิมขึ้นของอัตราสวนแบงรายได

2) คาใชจายดานเครือขาย เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.3 จากไตรมาสกอน
และรอยละ 24.0 จากไตรมาสเดียวกันปกอน  ซึ่งเปนผลจากการ
ลงทุนในเครือขายอยางตอเนื่องในการขยาย 3G และการเปลี่ยน
อุปกรณเครือขาย

3) คาเชื่อมตอโครงขาย (IC)  สำหรับไตรมาสสองป 2555  ลดลง
รอยละ  1.9  จากไตรมาสกอน  แตเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.9  จากไตรมาส
เดียวกันปกอน   ดีแทคมีรายไดคาเชื่อมตอโครงขายสุทธิที่ 187 
ลานบาท  ลดลงจาก 191 ลานบาทในไตรมาสแรกป 2555 และ 
260 ลานบาทในไตรมาสสองป 2554

4) คาใชจายอ่ืน ประกอบดวยตนทุนการผลิตและคาคอมมิชชั่นของ
บัตรเติมเงิน  ตนทุนเครือขายระหวางประเทศ ตนทุนคาโทรทางไกล
ระหวางประเทศ คาเบี้ยประกันเครือขายและอื่นๆ เพ่ิมขึ้นรอยละ 
6.1 จากไตรมาสกอนและรอยละ 3.2 จากไตรมาสเดียวกันปกอน

ไตรมาส 
2/55

ไตรมาส 
1/55

%QoQ ไตรมาส 
2/54

%YoY

สวนแบงรายไดและคาเลข
หมาย

5,040 5,006 0.7% 3,891 29.5%

คาใชจายดานเครือขาย 938 842 11.3% 756 24.0%

คาเชื่อมตอโครงขาย 3,471 3,538 -1.9% 3,339 3.9%

อื่นๆ 993 936 6.1% 962 3.2%

ต้นทุนการดำเนินงานรวม 10,442 10,322 1.2% 8,950 16.7%

ตารางที่ 7: รายละเอียดของตนทุนการดำเนินงานตารางที่ 7: รายละเอียดของตนทุนการดำเนินงานตารางที่ 7: รายละเอียดของตนทุนการดำเนินงานตารางที่ 7: รายละเอียดของตนทุนการดำเนินงานตารางที่ 7: รายละเอียดของตนทุนการดำเนินงานตารางที่ 7: รายละเอียดของตนทุนการดำเนินงาน

ไตรมาส  2/55ไตรมาส  2/55 ไตรมาส  1/55ไตรมาส  1/55
%QoQ

ไตรมาส  2/54ไตรมาส  2/54
%YoY

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
%QoQ

จำนวน ร้อยละ
%YoY

บริการเสียง 10,776 69.4% 11,065 71.4% -2.6% 10,870 75.7% -0.9%

- ระบบรายเดือน 2,701 17.4% 2,653 17.1% 1.8% 2,693 18.8% 0.3%

- ระบบเติมเงิน 8,075 52.0% 8,412 54.3% -4.0% 8,177 57.0% -1.3%

บริการเสริม 3,566 23.0% 3,342 21.6% 6.7% 2,366 16.5% 50.7%

บริการขามแดนอัตโนมัติ 582 3.8% 465 3.0% 25.1% 530 3.7% 9.9%

อื่นๆ 596 3.8% 631 4.1% -5.6% 588 4.1% 1.4%

รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC 15,520 100.0% 15,504 100.0% 0.1% 14,353 100.0% 8.1%

คาเชื่อมตอโครงขาย 3,659 3,729 -1.9% 3,599 1.7%

รายได้จากการให้บริการรวม 19,179 19,232 -0.3% 17,953 6.8%

ตารางที่ 6: รายละเอียดของรายไดจากการใหบริการตารางที่ 6: รายละเอียดของรายไดจากการใหบริการตารางที่ 6: รายละเอียดของรายไดจากการใหบริการตารางที่ 6: รายละเอียดของรายไดจากการใหบริการตารางที่ 6: รายละเอียดของรายไดจากการใหบริการตารางที่ 6: รายละเอียดของรายไดจากการใหบริการตารางที่ 6: รายละเอียดของรายไดจากการใหบริการตารางที่ 6: รายละเอียดของรายไดจากการใหบริการตารางที่ 6: รายละเอียดของรายไดจากการใหบริการ
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ตนทุนการขายเครื ่องโทรศัพทและชุดเลขหมายลดลงจาก

ไตรมาสกอน  แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปกอน  ตามสัดสวนของ
รายไดที่เก่ียวของ

คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหารปรับตัวดีขึ้น

คาใชจายในการขายและบริหารปรับตัวดีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
การจัดประเภททางบัญชีและการปรับคาแรงบางสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงการพัฒนาตางๆเปนตนทุนซึ่งเริ่มในไตรมาสสองป 2555  สำหรับ
ไตรมาสสองป 2555 คาใชจายในการขายและบริหารลดลงรอยละ 
6.7 จากไตรมาสกอนและรอยละ 2.5 จากไตรมาสเดียวกันปกอน

คาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวย

1) คาใชจายในการขายและการตลาด สำหรับไตรมาสสองป 2555 
ลดลงรอยละ  18.8  จากไตรมาสกอนและรอยละ  0.1 จากไตรมาส
เดียวกันปกอน ซึ่งเปนผลจากการปรับคาแรงบางสวนเปนตนทุน

2) คาใชจายในการบริหารท่ัวไป ในไตรมาสสองป 2555  ลดลง 
รอยละ  3.1 จากไตรมาสกอนและรอยละ 3.5  จากไตรมาสเดียวกัน
ปกอน จากคาใชจายเก่ียวกับพนักงานและคาที่ปรึกษาลดลง

3) คาสำรองหน้ีสงสัยจะสูญ ในไตรมาสสองป 2555  เพ่ิมขึ้นรอยละ 
100.4 จากไตรมาสกอนและรอยละ  2.4 จากไตรมาสเดียวกันป
กอน  ซึ่งยังคงอยูในระดับที่ยอมรับไดที่รอยละ 1.4 ของรายไดจาก
การใหบริการในระบบรายเดือน

คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายเพิ่มขึ้นเล็กนอย

1) คาตัดจำหนายสิทธิการใชอุปกรณรอตัดบัญช ี ในไตรมาสสอง
ป 2555  เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.6 จากไตรมาสกอนและรอยละ 5.0 จาก

ไตรมาสเดียวกันปกอน  เนื่องจากมีการลงทุนในเครือขายอยางตอ
เนื่อง ประกอบกับระยะเวลาสัมปทานที่เหลือสั้นลง

2) คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนายของคาใชจายในการขาย
และบริหาร สำหรับไตรมาสสองป 2555  เพ่ิมขึ้นรอยะ 12.1 จาก
ไตรมาสกอนและรอยละ 8.0 จากไตรมาสเดียวกันปกอน

EBITDA และกำไรสุทธิ

EBITDA Margin ไดรับแรงกดดันจากสวนแบงรายได

EBITDA สำหรับไตรมาสสองป 2555  เทากับ 6.6 พันลานบาท 

ลดลงรอยละ 2.2 จากไตรมาสกอนจากรายไดบริการที่ลดลง และ
ลดลงรอยละ  6.3  จากไตรมาสเดียวกันปกอน  เนื่องจากอัตราสวนแบง
รายไดที่เพ่ิมขึ้น   EBITDA margin สำหรับไตรมาสสองป 2555 
เทากับรอยละ 30.5  เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากไตรมาสกอน  แตลดลงอยาง
มากจากรอยละ  35.0 ในไตรมาสสองป 2554 อันเปนผลกระทบ
โดยตรงจากอัตราสวนแบงรายไดที่เพิ่มขึ้น  กอปรกับอัตรากำไรที่ต่ำ
จากการขายเครื่องโทรศัพท

กำไรสุทธิของไตรมาสสองป 2555  เทากับ 2.8  พันลานบาท  ลดลง

รอยละ  5.6 จากไตรมาสกอนและรอยละ 6.5  จากไตรมาสเดียวกันป
กอนดวยสาเหตุเดียวกันกับ EBITDA

งบดุลและขอมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะทางการเงินแข็งแกรงอยางตอเนื่อง

สนิทรัพยรวม ณ  สิ้นไตรมาสสองป 2555  เทากับ 95.4 พันลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจาก ณ  สิ้นไตรมาสกอนที ่ 92.8  พันลานบาท  จากการเพ่ิมขึ้น
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ณ  สิ้นไตรมาสสองป 2555  เทากับ 21.9 

พันลานบาท ลดลงจาก 24.6 ลานบาท ณ  สิ้นไตรมาสกอน  เนื่องจาก
มีการคืนเงินกูบางสวน

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (นิยามโดย EBITDA – 

CAPEX) ของไตรมาสสองป 2555  เทากับ 4.4 พันลานบาท  ลดลง 
จาก 6.0 พันลานบาทในไตรมาสกอน  ซึ่งเปนผลมาจากรายจายเพื่อ
การลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาก เพื่อใหการยกระดับ ปรับปรุงและขยาย
เครือขายแลวเสร็จภายในสิ้นปตามเปาหมาย

ไตรมาส 
2/55

ไตรมาส 
1/55

%QoQ ไตรมาส 
2/54

%YoY

การขายและการตลาด * 629 774 -18.8% 629 -0.1%

การบริหารทั่วไป 1,626 1,678 -3.1% 1,686 -3.5%

หนี้สงสัยจะสูญ 63 31 100.4% 61 2.4%

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร

2,318 2,484 -6.7% 2,377 -2.5%

ตารางที่ 8: รายละเอียดของคาใชจายในการขายและบริหาร
* มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
ตารางที่ 8: รายละเอียดของคาใชจายในการขายและบริหาร
* มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
ตารางที่ 8: รายละเอียดของคาใชจายในการขายและบริหาร
* มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
ตารางที่ 8: รายละเอียดของคาใชจายในการขายและบริหาร
* มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
ตารางที่ 8: รายละเอียดของคาใชจายในการขายและบริหาร
* มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
ตารางที่ 8: รายละเอียดของคาใชจายในการขายและบริหาร
* มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ไตรมาส 
2/55

ไตรมาส 
1/55

%QoQ ไตรมาส 
2/54

%YoY

คาตัดจำหนายสิทธิการใช
อุปกรณรอตัดบัญชี

2,233 2,199 1.6% 2,127 5.0%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จำหน่าย คชจ. ขายและ
บริหาร

513 457 12.1% 475 8.0%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย

2,746 2,656 3.4% 2,602 5.5%

ตารางที่ 9: คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนายตารางที่ 9: คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนายตารางที่ 9: คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนายตารางที่ 9: คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนายตารางที่ 9: คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนายตารางที่ 9: คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย

ไตรมาส  2/55 ไตรมาส  1/55

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 15,859 12,234

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,233 9,713

สินทรัพยไมหมุนเวียน 70,308 70,897

สินทรัพย์รวม 95,401 92,844

หนี้สินหมุนเวียน 40,437 38,056

หนี้สินไมหมุนเวียน 17,484 20,137

หนี้สินรวม 57,921 58,193

ส่วนของผู้ถือหุ้น 37,480 34,651

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 95,401 92,844

ตารางที่ 10: งบดุลตารางที่ 10: งบดุลตารางที่ 10: งบดุล
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แมจะมีปจจัยดานฤดูกาลและแรงกดดัน

จากอัตราสวนแบงรายไดที่เพ่ิมขึ้น  ดีแทคยัง
คงมีผลการดำเน ินท ี ่ด ีอย างต อเน ื ่องใน
ไตรมาสสองป 2555  ทั ้งในรายไดรวม 
EBITDA และกำไรสุทธิ นอกจากนี้ ฐานะ
ทางการเงินของดีแทคยังคงแข็งแรง และมี
ความพรอมที่จะเขารวมประมูลใบอนุญาต
สำหรับคลื่นความถ่ี 2.1GHz ที่คาดวาจะเกิด
ขึ้นในเดือนตุลาคมนี้

ดีแทคไดดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณเครือขาย
ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครและภาคใต (เวน 
3  จังหวัดชายแดน) เสร็จสิ้นเรียบรอย โดยมี
เป าหมายที ่จะเปลี ่ยนอุปกรณเคร ือข าย
ทั ้งหมดทั ่วประเทศใหแลวเสร็จภายในป 
2555 รวมถึงการขยายพ้ืนที่การใหบริการ 3G 

บนคลื่น  850MHz ใหครบ 5,000 สถานีฐาน
ทั่วประเทศ การใหบริการและประสบการณ
การใชงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกคายังคงเปนสิ่ง
ที่ดีแทคมุงเนนอยางตอเนื่อง

เปาหมายของดีแทคสำหรับป 2555 ไดแก

1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะอยูที่
ประมาณ 18.0 – 19.0 พันลานบาท

2) รายจายเพื่อการลงทุนคาดวาจะอยูในชวง 
8.0 – 9.0 พันลานบาท

3) การเติบโตของรายไดของบริษัทจะอยูใน
อัตราเลขหลักเดียวในชวงสูง และ

4) จำนวนผ ู  ใ ช  บ ร ิ ก า ร ใหม  ส ุ ท ธ ิ ข อ ง
อุตสาหกรรมนาจะอยูที่ระดับ 4.0 – 5.0 
ลานราย

แนวโนมป 2555

เปาหมายสำหรับป 2555 คงเดิม ติดต่อเรา

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

นักลงทุนสัมพันธ

319 อาคารจตุรัสจามจุรี
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท: (66) 2202 8882 
แฟกซ: (66) 2202 8929
อีเมล: IR@dtac.co.th

www.dtac.co.th

• แกวฤทธรา วิริยะวัฒนา
• กานตสินี พยัคฆจำเริญ

mailto:IR@dtac.co.th
mailto:IR@dtac.co.th
http://www.dtac.co.th
http://www.dtac.co.th

