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บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ในไตรมาสแรกปี 2556 ดีแทคมีผลประกอบการท่ีแขง็แกร่งด้วยรายได้จากการ
ให้บริการท่ีเติบโตท่ีสูงถึงร้อยละ 9.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 2.6 
จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้อินเทอร์เน็ทไร้สาย 
ซึ่งชดเชยรายได้จากบรกิารเสียง รายได้รวมเติบโตร้อยละ 6.1 จากไตรมาสเดยีวกัน
ปีก่อน แต่ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน จากยอดขายเครื่องโทรศัพท์ท่ีน้อยกว่า 
อินเทอร์เน็ทไร้สายยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 84.7 จากไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนและร้อยละ 18.2 จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลมาจากความนิยมแอปพลิเคช่ัน
สังคมออนไลน์และราคาสมาร์ทโฟนท่ีลดลง 
EBITDA ส าหรับไตรมาสแรกป ี2556 เท่ากับ 7.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถงึร้อยละ 
10.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 10.3 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน EBITDA 
margin เพิม่ขึ้นสู่ร้อยละ 31.2 ปรับตัวดีขึน้ 3.5 จุดจากไตรมาสก่อน จากต้นทุนการ
ด าเนินงานท่ีลดลงจากปัจจัยฤดูกาลและสัดส่วนของยอดขายเครื่องโทรศัพท์ท่ีมี
อัตราก าไรต่ า ก าไรสุทธิส าหรับงวดเท่ากับ 3.0 พันล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 17.7 
จากไตรมาสก่อน แม้จะมรีายการพิเศษท่ีบันทึกในงวด  

จากการเปล่ียนนิยามของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินท่ียังใช้บรกิารอยูใ่นไตรมาสน้ี   
จ านวนผู้ใช้บริการรวม ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2556 เท่ากับ 26.6 ล้านเลขหมาย เพิม่
จากจ านวนผู้ใช้บริการเดิมประมาณ 1 ลา้นเลขหมาย โดยในไตรมาสแรกป ี 2556 
ดีแทคมีผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเท่ากับ 290,299 เลขหมาย 
รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายเฉล่ียสองระบบในไตรมาสแรกปี 2556 ลดลงร้อยละ 2.1 
จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 1.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากฐานลูกค้าท่ีใหญ่
ขึ้นและรายได้เสียงของลูกค้าระบบเติมเงนิท่ีลดลง ปริมาณการใช้งานเฉล่ียสอง
ระบบในไตรมาสแรกปี 2556 ลดลงร้อยละ 0.5 จากช่วงเทศกาลในไตรมาส 4 แต่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการใชง้าน
เสียงของระบบเติมเงินจากโครงการฉลองเครือข่ายใหม่ 
ในไตรมาสน้ี ดีแทคได้ปรับเพิ่มประมาณการเงินลงุทนส าหรับปี 2556 จากไม่น้อย
กว่า 8.0 พันล้านบาท เป็นไม่น้อยกวา่ 12.5 พันล้านบาท เพื่อให้บรกิาร 3G บนคลื่น
ความถี่ย่าน 2.1GHz สามารถครอบคลุมประชากรร้อยละ 30 ได้ภายในสิ้นปี ท้ังนี ้
ดีแทคมุ่งมั่นท่ีจะเริ่มให้บรกิาร 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ในไตรมาส 2 ป ี

จุดเด่นไตรมาส 1 ปี 2556 

การกลับรายการค่า USO 
ดีแทคได้บันทึกค่าใช้จ่ายส าหรับ Universal Service Obligation (USO) เน่ืองจากการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ท Internet Service Provider (ISP) ด้วยเหตุท่ี
ใบอนุญาตดังกล่าวมิได้ถกูน ามาด าเนินกจิการ ดีแทคจึงยื่นค าขอต่อ กสทช. เพื่อขอยกเลิกในไตรมาส 3 ปี 2555 ในไตรมาสแรกปี 2556 กสทช. รับทราบว่าดแีทคไมต้่องจ่ายค่า 
USO ส าหรับใบอนุญาตให้บริการ ISP ท่ีไม่ได้ใช้ ดังน้ัน ดีแทคจึงได้กลับรายการค่า USO เป็นจ านวนเงิน 147 ล้านบาท ส่งผลดีให้กับต้นทุนในการให้บริการส าหรับงวดน้ี 

การตัดจ าหน่ายระบบบริหารจัดการค าสั่งใหม่ (New Order Management System: NEO)  
ดีแทคเริ่มใชร้ะบบบริหารจัดการค าสั่งใหม ่(New Order Management System: NEO) ในเดือนมกราคม 2556 ระหว่างท่ีใชง้านได้เกิดความไมเ่สถียรอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินการตามค าขอของลูกค้าและท าให้ลูกค้าได้รับประสบการณใ์นด้านลบ NEO จึงถูกหยุดการใช้งานและดีแทคได้กลับไปใช้งานระบบ CRM และระบบ
จัดการค าสั่งเดิมในเดือนมีนาคม 2556 เงนิลงทุนท่ีเกี่ยวข้องกับ NEO ยกเว้นเงินลงทุนในฮาร์ดแวร ์ถูกตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเดือนมีนาคมเป็นจ านวนเงิน 500 ล้านบาท ซึ่ง
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไป นอกจากผลกระทบทางการเงินจากการตัดจ าหน่าย NEO กระทบการด าเนินงานของบริษัทดังนี้ 1) ยอดขายเครื่องโทรศัพท์ลดลงจากการ
ท่ีบริษัทไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของลูกค้าได้ 2) การสูญเสียลูกค้าระบบเติมเงินเพิ่มสูงเน่ืองจากบรษิัทมีข้อจ ากัดในกิจกรรมรักษาลูกค้า 3) จ านวนผู้ใช้บริการข้อมูลใน
ระบบเติมเงินลดลงเน่ืองจากข้อจ ากัดในกจิกรรมขายเพิม่เติมและลูกค้าไม่สามารถสมัครแพ็คเกจขนาดเล็กได้ 4) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของหน้ีจากระบบเติมเงิน (บริการใจดี
ให้ยืม) เพิม่สูงขึ้นเพราะระบบการคัดกรองลูกค้าท่ีมีสิทธิ์ใช้บริการใจดีให้ยมืหยุดด าเนินการ และ 5) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของหน้ีจากระบบรายเดือนเพิม่สูงขึ้นเพราะระบบการ
จัดเก็บเงินหยุดด าเนินการ ภายหลังการหยุดการใชง้าน NEO การด าเนินงานของบรษิัทกลับสู่ภาวะปกติ 

การปรับค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูจากหน้ีของบริการใจดีให้ยืม 
บริการใจดีให้ยืมเป็นบริการในระบบเติมเงนิท่ีให้ลูกค้ายืมค่าใช้บริการได้ 30 บาทโดยมีค่าธรรมเนียม 2 บาท ภายหลังการเติมเงินครั้งถัดไป ลกูค้าจะถูกหักเงินเต็มจ านวนท้ัง
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ บริการใจดีให้ยมืไม่เพียงแต่สร้างความแข็งแกร่งให้กับชื่อของดีแทค แต่ยังก่อให้เกิดรายได้ท่ีดี โดยมีหน้ีเสียอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
บริการน้ียงัท าให้บรษิัทสามารถขายบริการได้เพิม่เติมเน่ืองจากเราอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าใชง้านได้ล่วงหน้าในยามท่ีลูกค้าไม่สามารถเติมเงินได้ทัน หน้ีเสียจากบริการใจดี
ให้ยืมถูกตั้งค่าเผื่อต่ าไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 และได้ถูกปรับท้ังจ านวน 170 ล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2556 นอกจากน้ี ลูกหน้ีระบบเติมเงินเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากอันเป็นผล
จาก NEO เน่ืองจากระบบคัดกรองลูกค้าท่ีมีสิทธิ์ใช้บริการใจดีให้ยืมถูกระงับไป      

รายการพิเศษที่ส าคัญ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
เริ่มต้ังแต่ไตรมาสแรกปี 2556 ดีแทคได้เปล่ียนนิยามของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินท่ี
ไม่มีการใช้งานจากการระงับการใช้งานทางเดียวเป็นการระงับใช้การงานสองทาง
โดยไม่มีการเติมเงิน ส่งผลให้จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ รายได้
เฉล่ียต่อเลขหมายและปรมิาณการใชง้านถูกปรับตัวเลขเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนนิยามน้ี 

ในไตรมาสแรกปี 2556 ดีแทคมีจ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิท่ีแข็งแกร่งในระบบ
รายเดือน 205,762 เลขหมายจากทั้งหมด 290,299 เลขหมายอันเป็นผลจาก
โปรแกรมการได้มาและรักษาลูกค้าระบบรายเดือนท่ีประสบความส าเร็จของดแีทค 
จ านวนลูกค้าระบบเติมเงินได้รับแรงกดดันจากการสูญเสียลูกค้าในระหว่างการ
ด าเนินงานของ NEO ด้วยข้อจ ากัดในกิจกรรมรักษาลูกค้า จ านวนผู้ใช้บริการ
รวมอยู่ท่ี 26.6 ล้านเลขหมาย ณ สิ้นไตรมาสแรกป ี2556  
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รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาสแรกป ี2556 เท่ากบั 23.9 พันล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อนจากยอดขายเครื่องโทรศัพท์ท่ีลดลง แต่เติบโต
ร้อยละ 6.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนจากรายได้จากบรกิารเสริม ซึง่เป็นผลจาก
ความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลเิคชั่นสังคมออนไลน์ท่ียังคงมีสูงต่อเน่ืองและ
การขยายพื้นท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz   
รายได้จากบริการเสยีง ในไตรมาสแรกปี 2556 ลดลงเลก็น้อยร้อยละ 1.0 จาก
ไตรมาสก่อนและร้อยละ 2.6 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อยู่ท่ี 10.8 พันล้านบาท 
รายได้จากบริการเสียงของผู้ใช้ระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากไตรมาสก่อน
และร้อยละ 11.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความนิยมในแพ็คเกจ
สมาร์ทโฟนและความส าเร็จในการเปล่ียนผู้ใช้ระบบเติมเงินท่ีมียอดใช้จ่ายสูงเป็น
ผู้ใช้ระบบรายเดือน อย่างไรก็ตาม ยังคงมคีวามกดดันในรายได้จากบริการเสียงของ
ผู้ใช้ระบบเติมเงิน ซึ่งดีแทคคาดว่าจะมีการเติบโตในระดับต่ าต่อไปจากขีดจ ากัดใน
การเติบโตของรายได้เสียงเมื่ออัตราผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่อจ านวนประชากรอยู่ใน
ระดับสูงและไลฟ์สไตล์การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของลูกค้าท่ีเปล่ียนไปใช้บรกิาร
ด้านข้อมูลมากขึ้น ท้ังนี้ รายได้จากบริการเสียงต่อรายได้จากการให้บรกิารมีสัดส่วน

ลดลงจากร้อยละ 57.5 ในไตรมาสแรกป ี2555 สู่ร้อยละ 51.4 ในไตรมาสแรกนี ้
รายได้จากบริการเสริม เติบโตแข็งแกรง่อย่างต่อเน่ืองในไตรมาสแรกป ี 2556 ถึง
ร้อยละ 12.8 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 49.6 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อยู่ท่ี 
5.0 พันล้านบาท แรงขับเคลื่อนหลักของรายได้จากบริการเสรมิยังคงเป็นการใช้อิน
เทอร์เน็ทไร้สาย ซึ่งเป็นผลจากความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคช่ันสังคม
ออนไลน์ท่ียังคงมีสูงต่อเน่ืองและการขยายพื้นท่ีให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 
850MHz ดีแทคมุ่งมั่นอย่างต่อเน่ืองท่ีจะท าให้ดีท่ีสุดเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเรา
ได้รับประสบการณ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ทไร้สายท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้ รายได้จาก
บริการเสริมของไตรมาสแรกปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 23.8 ของรายได้จากการ
ให้บริการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.4 ในไตรมาสแรกปี 2555 โดยบริษัทเชื่อวา่
แนวโน้มน้ีจะยังคงต่อเน่ืองในปี 2556 
รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในไตรมาสแรกป ี 2556 เพิ่มขึ้นสูงท้ังใน
ส่วนของลูกค้าต่างประเทศท่ีเข้ามาใช้งานในประเทศไทยและลูกค้าของดีแทคท่ีไป
ใช้งานในต่างประเทศ ส าหรับไตรมาสแรกป ี 2556 รายได้จากบรกิารข้ามแดน
อัตโนมัติเท่ากับ 685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 
47.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากลูกค้าต่างประเทศท่ีเข้ามา

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

จ านวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย) ไตรมาส 4/2554 ไตรมาส 1/2555 ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 

ระบบรายเดือน 2,399 2,451 2,502 2,586 2,816 3,022 

ระบบเติมเงิน* 21,617 21,680 21,808 21,982 23,502 23,587 
รวม* 24,016 24,131 24,310 24,568 26,318 26,609 

จ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย) ไตรมาส 4/2554 ไตรมาส 1/2555 ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 

ระบบรายเดือน 40 52 51 84 230 206 
ระบบเติมเงิน* 480 63 128 174 1,520 85 

รวม* 520 115 179 258 1,750 290 

ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน) ไตรมาส 4/2554 ไตรมาส 1/2555 ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 

ระบบรายเดือน 519 501 486 492 484 464 
ระบบเติมเงิน* 247 244 241 248 252 251 

เฉล่ียสองระบบ* 274 269 265 273 276 274 

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 386 376 365 371 366 350 

ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC* 201 200 197 207 211 213 

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC* 219 217 214 223 227 227 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน) ไตรมาส 4/2554 ไตรมาส 1/2555 ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 

ระบบรายเดือน 713 707 714 710 727 727 
ระบบเติมเงิน* 212 215 212 210 210 201 

เฉล่ียสองระบบ* 260 263 262 260 263 258 

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 580 581 592 589 607 611 

ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC* 166 171 169 168 168 162 

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC* 206 211 211 211 214 210 

* จ านวนผู้ใช้บริการ ปริมาณการใช้งานและรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของระบบเติมเงินใช้ตัวเลขใหม่จากการเปล่ียนนิยามของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่ไม่มีการใช้งานจากการระงับการใช้งานทางเดียวเป็นการระงับการใช้งานสองทางโดยไม่มีการเติมเงิน ส่งผลให้จ านวน
ผู้ใช้บริการทั้งหมด ปริมาณการใช้งานเฉล่ียสองระบบและรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายเฉล่ียสองระบบจึงใช้ตัวเลขใหม่ด้วย 

รายได้เฉลีย่ต่อเลขหมายเฉล่ียสองระบบในไตรมาสแรกป ี 2556 ลดลงร้อยละ 
2.1 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 1.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากฐานลูกค้าท่ี
ใหญ่ขึ้นและรายได้เสยีงของลูกค้าระบบเติมเงินท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม เราสามารถ
รักษาระดับรายได้เฉล่ียของลูกค้าระบบรายเดือนจากไตรมาสก่อนได้ และเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดยีวกันปีก่อน อันเป็นผลจากการใช้บรกิารข้อมูลท่ีเพิม่สูงขึ้น ซึ่ง
สนับสนุนโดยการขยายพื้นท่ีการให้บรกิาร 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz 
สมาร์ทโฟนท่ีมีราคาต่ าลงและความนิยมในแอปพลิเคช่ันสังคมออนไลน์ท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
ปริมาณการใช้งานเฉล่ียสองระบบในไตรมาสแรกปี 2556 ลดลงร้อยละ 0.5 จาก
ช่วงเทศกาลในไตรมาส 4 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดย
สาเหตุหลักมาจากการใช้งานเสียงของระบบเติมเงินจากโครงการฉลองเครือขา่ย
ใหม่ ปริมาณการใช้งานในระบบรายเดือนลดลงเน่ืองด้วยไลฟ์สไตล์การใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของลูกค้าท่ีเปล่ียนไปใชบ้ริการด้านข้อมูลมากขึ้นและใช้บริการ

เสียงลดลง 
ณ สิ้นไตรมาสแรกป ี2556 ดีแทคมีผู้ใช้บริการข้อมูล 9.1 ล้านเลขหมาย คิดเปน็
ร้อยละ 34 ของจ านวนผู้ใช้บรกิารท้ังหมด และมีผู้ใช้บริการ 3G 2.9 ล้านเลข
หมาย เพิม่ขึ้นจาก 0.8 ล้านเลขหมายในไตรมาสแรกปี 2555 และ 2.3 ล้านเลข
หมายในไตรมาส 4 ปี 2555 หรือเติบโตร้อยละ 28.5 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 
256.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 
ผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนต่อผู้ใช้บริการท้ังหมดของดีแทคเพิ่มขึ้นอย่างแขง็แกร่งสู่
ร้อยละ 23.1 จากร้อยละ 16.6 ในไตรมาสแรกป ี2555 และร้อยละ 21.7 ในไตรมาส 
4 ปี 2555 ด้วยแรงสนับสนุนจากราคาสมาร์ทโฟนท่ีลดลงในตลาด การเพิม่ขึ้นของ
ผู้ใช้บริการท่ีเกี่ยวกับบริการข้อมูลดังกล่างส่งผลดีให้กับดีแทคท้ังในการเติบโตของ
รายได้บรกิารอินเทอรเ์น็ทและการย้ายลูกค้าสู่ระบบ 3G 2.1GHz ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล้น้ี 
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ใช้งานในประเทศไทย สัดส่วนของรายได้ในส่วนน้ีต่อรายได้จากการให้บรกิาร
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.4 ในไตรมาสแรกป ี2555 เป็นร้อยละ 3.3 ในไตรมาสน้ี 
รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection: IC) ในไตรมาสแรกป ี 2556 
ลดลงร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 2.3 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 
สัดส่วนของรายได้ IC ต่อรายได้จากการให้บริการลดลงสู่ร้อยละ 17.4 ในไตรมาส
แรกป ี2556 จากร้อยละ 19.4 ในไตรมาสแรกป ี2555  
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากบริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นหลัก โดยในไตรมาสแรกปี 
2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 จากไตรมาสกอ่นและร้อยละ 38.3 จากไตรมาสเดียวกัน
ปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

รายได้จากการจ าหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในไตรมาสแรกปี 
2556 เท่ากับ 2.9 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.3 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 9.1 
จากไตรมาสเดยีวกันปีก่อน เน่ืองจากไม่มีการเปิดตัวของเครื่องโทรศัพท์รุ่นใหม่ 
ขณะท่ีมีการเปิดตัวไอโฟน 4S ในไตรมาสแรกป ี2555 และไอโฟน 5 ในไตรมาส 4 ป ี
2555 นอกจากน้ี ยอดขายเครื่องโทรศัพท์ได้รับผลกระทบจากความไม่เสถียรของ
ระบบ NEO 
ต้นทุนการด าเนินงาน 
ต้นทุนการด าเนินงาน ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 7.4 จากไตรมาสก่อน จากค่าใช้จ่าย
ด้านเครือข่ายและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีลดลง แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากไตรมาสเดียวกนั
ปีก่อน จากส่วนแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้ ต้นทุนการ
ด าเนินงานของไตรมาสน้ีเท่ากับ 16.2 พันล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ประกอบด้วยสว่นแบ่งรายได้ท่ีจ่ายให้ กสท. และค่าเลข
หมายท่ีจ่ายให้ กสทช. โดยในไตรมาสแรกปี 2556 ต้นทุนในส่วนน้ีเท่ากับ 5.4 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 8.2 จากไตรมาส
เดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการให้บรกิารและการกลับ
รายการค่าธรรมเนียม USO จ านวน 147 ล้านบาทซึ่งเป็นผลดีต่อค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี 
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่อรายได้การให้บริการลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 26.0 ใน
ไตรมาสแรกปี 2555 เป็นร้อยละ 25.8 ในไตรมาสแรกปี 2556 
ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย ในไตรมาสแรกปี 2556 เท่ากับ 953 ล้านบาท ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญถงึร้อยละ 14.3 จากไตรมาสก่อน จากค่าเช่าและบ ารุงรักษาสถานี
ฐานลดลงตามฤดูกาล และการหมดอายสุัญญาจากการยกระดับเครือข่าย อย่างไร
ก็ตาม ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เน่ืองจาก
การขยายพื้นท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz สัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายด้านเครือขา่ยต่อรายได้การให้บริการเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 4.4 ในไตรมาส
แรกป ี2555 เป็นร้อยละ 4.5 ในไตรมาสแรกปี 2556 
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ส าหรับไตรมาสแรกปี 2556 ลดลงร้อยละ 0.2 จากไตร
มาสก่อนและร้อยละ 1.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสัดส่วนของค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายต่อรายได้การให้บรกิารลดลงจากร้อยละ 18.4 ในไตรมาสแรกปี 2555 เป็น
ร้อยละ 16.6 ในไตรมาสน้ี  ดีแทคมีรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net IC    
balance) ส าหรับไตรมาสแรกปี 2556 เท่ากับ 157 ล้านบาท ลดลงจาก 191 ล้าน
บาทในไตรมาสแรกปี 2555 และ 250 ล้านบาทในไตรมาส 4 ป ี2555 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตและค่าคอมมิชช่ันของบัตรเติมเงิน 
ต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศ ต้นทุนค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ ค่าเบี้ย
ประกันเครือข่าย และอื่นๆ ในไตรมาสแรกปี 2556 ลดลงร้อยละ 15.0 จากไตรมาส
ก่อน โดยสาเหตุหลัก คือ ต้นทุนค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศท่ีลดลง อย่างไรก็
ตาม ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนจากต้นทุน
เครือข่ายระหว่างประเทศท่ีเพิม่สูงขึ้น 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ ในไตรมาสแรกปี 
2556 ลดลงร้อยละ 8.9 จากไตรมาสก่อนอันเป็นผลจากการตัดจ าหน่ายระบบ แต่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 0 . 9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนเน่ืองจากมกีารลงทุนในการ
ยกระดับเครือข่าย 2G ท้ังหมดและการขยายพื้นท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่
ย่าน 850MHz ประกอบกับระยะเวลาท่ีเหลือสั้นลงของสัมปทาน ท้ังนี้ ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ าหน่ายในส่วนน้ีคิดเป็นร้อยละ 11.6 ของรายได้จากการให้บรกิาร 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 11.4 ในไตรมาสแรกป ี2555 
ต้นทุนการขายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในไตรมาสแรกป ี 2556 ลดลง
ร้อยละ 20.5 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 5.0 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตาม

สัดส่วนของรายได้ท่ีเกีย่วข้องแต่ด้วยอัตราท่ีน้อยกว่าเน่ืองจากเครื่องโทรศัพท์มี
อัตราก าไรลดลง อัตราก าไรของเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายอยู่ในระดับเลขตัว
เดียวช่วงต่ า โดยในไตรมาสแรกปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 3.5 ลดลงจากร้อยละ 8.1 ใน
ไตรมาสแรกปี 2555 และร้อยละ 4.5 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เพราะสัดส่วนของ
เครื่องโทรศัพท์ท่ีมากขึ้น ขณะท่ีอัตราก าไรของเครื่องโทรศัพท์ลดลงสู่ร้อยละ 1.4 ใน
ไตรมาสแรกปี 2556 จากร้อยละ 6.2 ในไตรมาสแรกปี 2555 และร้อยละ 1.8 ในไตร
มาส 4 ปี 2555 ต้นทุนน้ีได้รวมค่าใช้จ่ายของ BrightStar แล้ว ดีแทคเชื่อว่าอัตรา
ก าไรของเครื่องโทรศัพท์จะยังคงอยูใ่นระดับต่ าเน่ืองจากการแข่งขันท่ีมากขึ้น 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญร้อยละ 13.6 จากไตร
มาสก่อนและร้อยละ 25.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักจาก
รายการพิเ่ศษ ได้แก่ การตัดจ าหน่ายระบบ NEO  และการปรับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญส าหรับบริการใจดีให้ยมื ซึ่งกระทบค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไปและค่าส ารอง
หน้ีสงสัยจะสูญ ตามล าดับ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ส าหรับไตรมาสแรกปี 2556 เท่ากับ 710 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.4 จากไตรมาสกอ่นและร้อยละ 8.7 จากไตรมาสเดียวกันปี
ก่อน เน่ืองจากในไตรมาสน้ีมีกิจกรรมทางการตลาดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาส
แรกป ี2555 ท่ีมีโครงการ Life Network และการเปิดตัวซิม 15/16 ซิมปาท่องโก๋ ใน
ไตรมาส 4 ปี 2555 นอกจากน้ี ดีแทคได้ระงับกิจกรรมทางการตลาดในช่วง NEO 
อีกด้วย อยา่งไรก็ดี บริษัทคาดว่าคา่ใช้จ่ายในการขายและการตลาดจะสูงขึ้น
เน่ืองจากการเปิดตัวบรกิาร 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz แต่จะยังคงอยูใ่น
ระดับร้อยละ 3-4 ต่อรายได้จากการด าเนินงาน    สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย
และการตลาดต่อรายได้จากการด าเนินงานของไตรมาสแรกป ี 2556 เท่ากับร้อยละ 
3.0 ลดลงจากร้อยละ 3.5 ในไตรมาสแรกปี 2555 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไป ในไตรมาสแรกปี 2556 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
เท่ากับ 2.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 24.4 
จากไตรมาสเดยีวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการตัดจ าหน่ายระบบ NEO 
จ านวน 500 ล้านบาท ท้ังนี้ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไปต่อรายได้จาก
การด าเนินงานของไตรมาสแรกปี 2556 เท่ากับร้อยละ 10.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.7 
ในไตรมาสแรกปี 2555 
ค่าส ารองหน้ีสงสัยจะสญู ในไตรมาสแรกปี 2556 เท่ากับ 391 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 389.3 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 1,145.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 
อันเป็นผลกระทบจาก NEO ท่ีท าให้ยอดลูกหน้ีเพิ่มสูงขึ้นและการปรับค่าเผื่อหน้ี
ของบรกิารใจดีให้ยืมจ านวน 170 ล้านบาท ค่าส ารองหน้ีสงสัยจะสูญของลกูค้า
ระบบรายเดือนส าหรับไตรมาสแรกปี 2556 เท่ากับ 176 ล้านบาท จาก 27 ล้านบาท
ในไตรมาสแรกปี 2555 และ 75 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2555 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
3.4 ของรายได้จากการให้บรกิารในระบบรายเดือน สูงกว่าระดับท่ียอมรับได้ท่ีร้อย
ละ  2.0 เราเชื่อว่ายอดลูกหน้ีท่ีสูงผิดปกติน้ีเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวจาก NEO และ
ยอดลูกหน้ีจะกลับสู่ระดับปกติภายในไตรมาส 3 ปี 2556 ค่าส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับปีน้ีจะอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2555 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับ
ไตรมาสแรกปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 7.9 จากไตร
มาสเดียวกันปีก่อน จากการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการ
จ าหน่ายและจัดจ าหน่ายและการปรับโฉมศูนย์ให้บริการ สัดส่วนของค่าเสื่อมราคม
และค่าตัดจ าหน่ายในส่วนน้ีคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของรายได้จากการด าเนินงาน 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสแรกปี 2555      
EBITDA และก าไรสุทธิ 
EBITDA ในไตรมาสแรกปี 2556 เท่ากบั 7.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถงึร้อยละ  
10.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 10.3 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน EBITDA 
margin ปรับตัวดีขึ้นท้ังจากไตรมาสก่อนและจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ส าหรับ
ไตรมาสแรกป ี2556 เท่ากับร้อยละ 31.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.1 ในไตรมาสแรกป ี
2555 และร้อยละ 27.7 ในไตรมาส 4 ปี 2555 จากการลดลงของต้นทุนการ
ด าเนินงานและสัดส่วนของยอดขายเครื่องโทรศัพท์ท่ีมีอัตราก าไรน้อย 
ก าไรสุทธิ ส าหรับไตรมาสแรกป ี2556 เท่ากับ 3.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อย
ละ 17.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 1.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อันเป็นผล
จาก EBITDA ท่ีเพิม่ขึ้นและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีลดลง 
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งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 %QoQ %YoY 

บริการเสียง 11,065 10,882 10,777 -1.0% -2.6% 

     ระบบรายเดือน 2,653 2,810 2,958 5.3% 11.5% 

     ระบบเติมเงิน 8,412 8,072 7,819 -3.1% -7.1% 

บริการเสริม 3,342 4,431 5,000 12.8% 49.6% 

บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 465 648 685 5.7% 47.2% 

อื่นๆ 631 732 873 19.2% 38.3% 

รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC 15,504 16,693 17,334 3.8% 11.8% 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 3,729 3,742 3,642 -2.7% -2.3% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 19,232 20,435 20,977 2.6% 9.1% 

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 3,194 3,690 2,903 -21.3% -9.1% 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 81 60 25 -57.2% -68.7% 

รวมรายได้ 22,508 24,185 23,905 -1.2% 6.2% 

ต้นทุนการให้บริการ (12,521) (13,985) (13,414) -4.1% 7.1% 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (5,006) (5,384) (5,416) 0.6% 8.2% 

ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย (842) (1,113) (953) -14.3% 13.1% 

ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (3,538) (3,493) (3,485) -0.2% -1.5% 

อื่นๆ (936) (1,319) (1,121) -15.0% 19.7% 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (2,199) (2,676) (2,439) -8.9% 10.9% 

ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย (2,954) (3,530) (2,805) -20.5% -5.0% 

รวมต้นทุน (15,475) (17,515) (16,220) -7.4% 4.8% 

ก าไรขั้นต้น 7,033 6,670 7,685 15.2% 9.3% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (2,944) (3,244) (3,683) 13.6% 25.1% 

การขายและการตลาด (777) (783) (710) -9.4% -8.7% 

การบริหารทั่วไป (1,678) (1,891) (2,089) 10.5% 24.4% 

หน้ีสงสัยจะสูญ (31) (80) (391) 389.3% 1145.9% 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (457) (490) (494) 0.8% 7.9% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (37) 24 97 308.9% -359.3% 

ดอกเบ้ียรับ 79 108 27 -74.9% -65.7% 

รายได้อื่น 32 164 45 -72.6% 40.6% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,162 3,722 4,170 12.0% 0.2% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (268) (327) (362) 10.6% 35.3% 

ภาษีเงินได้ (900) (824) (781) -5.2% -13.2% 

ก าไรสุทธิ 2,995 2,571 3,027 17.7% 1.1% 

EBITDA  (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 2,995 2,571 3,027 17.7% 1.1% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 268 327 362 10.7% 35.1% 

ภาษีเงินได้ 900 824 781 -5.2% -13.2% 

ค่าเส่ือมราคา 316 329 325 -1.2% 2.8% 

ค่าตัดจ าหน่าย 2,340 2,837 2,603 -8.3% 11.2% 

ดอกเบ้ียรับ (79) (108) (27) 74.9% 65.8% 

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียน 37 (24) (97) -310.3% -362.2% 

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 0  0 504 N/A N/A 

EBITDA 6,777 6,757 7,478 10.7% 10.3% 
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งบแสดงสถานะทางการเงิน (ล้านบาท) 2555 ไตรมาส 1/2556 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,705 9,709 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12,265 11,681 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 84,074 82,005 

สินทรัพย์รวม 101,043 103,395 

หน้ีสินหมุนเวียน 37,800 40,986 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 28,398 28,467 

หน้ีสินรวม 66,198 69,453 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 34,845 33,941 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 101,043 103,395 

แผนลงทุนของดีแทคในปี 2556-2558 เท่ากับ 34 พันล้านบาท เพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ท่ี
ครอบคลุมประชากรได้ร้อยละ 80 ภายในปี 2558 ซึ่งเร็วกว่าข้อก าหนดของ กสทช. ถึง 1 ปี ดีแทคมีความตั้งใจท่ีจะ
จัดหาเงินลงทุนจากการกู้ยมื โดยระดับหน้ีสุทธิต่อ EBITDA ท่ีเหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 2 เท่า ในส่วนของนโยบาย
เงินปันผล ดีแทคจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิบริษัท ด้วยความตั้งใจท่ีจะจ่ายทุกไตรมาส  
 
ขณะท่ีเราด าเนินการเพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ลูกค้าของดีแทคจะยังคงได้รับประสบการณ์
การใชง้านท่ีดีท่ีสุดบนเครือข่ายปัจจุบันของเรา ซึ่งคือเครือข่าย 2G ท่ีเพิ่งยกระดับเสร็จส้ินและเครือขา่ย 3G บนคลื่น
ความถี่ย่าน 850MHz ท่ีมีสถานีฐานกว่า 5,200 และเมื่อเริ่มให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ดีแทคจะ
เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ด าเนินการบน 3 เครือขา่ย ได้แก่ 1800MHz 850 MHz และ 2.1GHz 
ท าให้เราเป็นผู้ประกอบการท่ีมีแบนด์วิทกว้างท่ีสุด สนับสนุนการใช้บริการท่ีเพิ่มขึน้ได้เป็นอย่างดีและรองรับการใช้
งานของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้หลากหลายท่ีสุด โดยเราคาดว่าจะเริ่มให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz 
ภายในไตรมาส 2 ของปี 2556   
 
ในไตรมาสแรกปี 2556 ดีแทคได้ปรับเพิ่มประมาณการงบประมาณการลงทุนเพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 
2.1GHz สามารถครอบคลุมประชากรร้อยละ 30 ได้ภายในสิ้นปี ดังน้ัน เป้าหมายส าหรับปี 2556 เป็นดังนี ้
1) การเติบโตของรายได้ของบรษิัทจะอยู่ในอตัราเลขหลักเดียวในช่วงสูง (คงเดิม) 
2) EBITDA margin จะอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 31 (คงเดิม) 
3) รายจ่ายเพื่อการลงทุนจะไม่น้อยกวา่ 12.5 พันล้านบาท (เพิม่ขึ้นจากไม่น้อยกว่า 8.0 พันล้านบาท) 

แนวโน้มปี 2556 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ในเอกสารฉบับน้ีอาจจะมีข้อมูลบางส่วนท่ีเกี่ยงข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ  
กลยุทธ์ และความเช่ือของบริษัท รวมท้ังข้อมูลอื่นท่ีไม่ใช่ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของค าท่ีใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตั้งใจว่า” “ประมาณ” “เช่ือว่า” “ยังคง”  
“วางแผนว่า” หรือค าใดๆ ท่ีมีความหมายท านองเดียวกัน เป็นต้น 
แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดท าขึ้นจากสมมุติฐานและความเช่ือของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่าน้ียังคงมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่ง
อาจจะท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังน้ันผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกท้ังบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน 
ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาท่ีจะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดงักล่าวได้ 
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งบดุลและข้อมูลส าคัญทางการเงิน 
สินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาสแรกป ี 2556 เท่ากับ 103.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 101.0 พันล้านบาท ณ สิ้นป ี
2555 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2556 เท่ากับ 26.3 พันล้านบาท ลดลงจาก 30.3 พันล้านบาท ณ สิน้
ปี 2555 จากการคืนเงินกู้ 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 
(ค านวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่าย
เพื่อการลงทุน) ของไตรมาสแรกปี 2556 
เท่ากับ 6.3 พันล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 
38.8 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 4.4 
จากไตรมาสเดยีวกันปีก่อน อันเป็นผลจาก 
EBITDA ท่ีสูงขึ้นประกอบกับรายจ่ายเพือ่
การลงทุนท่ีต่ ากว่า รายจ่ายเพื่อการลงุทน
ส าหรับไตรมาสแรกปี 2556 อยู่ท่ี 1.2 
พันล้าน ลดลงจาก 2.2 พันล้านบาทในไตร
มาส 4 ปี 2555 อย่างไรก็ตาม บรษิัทคาด
ว่าจะมีรายจา่ยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
ส าหรับการให้บริการ 3G 2.1GHz เพื่อให้
สามารถครอบคลุมประชากรได้ร้อยละ 30 
ภายในสิ้นปี 


