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บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 2 ปี 2556 รายได้รวมของดีแทคเติบโตอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 13.5 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจาก
การเติบโตของรายได้จากการให้บรกิารและยอดขายเครื่องโทรศัพท์ รายไดจ้าก
การให้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 1.2 
จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นจากการเติบโตท่ีแข็งแกร่งของรายได้บริการข้อมูล ท้ังจาก
ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนและผู้ใช้บรกิารระบบเติมเงิน ยอดขายเคร่ืองโทรศัพท์
และชุดเลขหมาย เพิม่ขึ้นร้อยละ 37.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อย 
ละ 13.1 จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากความต้องการท่ีเพิม่สูงขึ้นส าหรับเครื่อง 
โทรศัพท์ 3G  และการเปิดตัวโทรศัพท์ดีแทคไตรเน็ตท่ีมีคุณสมบัติดีในราคาท่ี
เหมาะสม 
EBITDA ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 7.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 
12.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการเติบโตของรายได้และการบริหารจัดการ
ต้นทุนท่ีมีประสิทธิผล EBITDA ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อนจากการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บรกิารและค่าใชจ้่ายทางการขายและการตลาดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเปิดตัวไตรเน็ต EBITDA margin ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ท่ีร้อยละ 30.4 หรือ
ลดลง 0.8 จุดจากไตรมาสก่อน จากสัดส่วนท่ีสูงขึ้นของยอดขายเครื่องโทรศัพท์ท่ีมี
อัตราก าไรต่ า  
ก าไรสุทธิส าหรับงวดเท่ากับ 2.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากไตรมาส
เดียวกันปีก่อนจากการเติบโตท่ีแข็งแกร่งของ EBITDA โดยมีผลกระทบจากค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ าหน่ายท่ีสูงขึ้นจากการขยายเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง 

จ านวนผู้ใช้บริการรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 27.2 ล้านเลขหมาย โดย
มีผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเท่ากบั 622,901 เลขหมาย รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเฉล่ีย
สองระบบในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 259 บาท ลดลงเลก็น้อยร้อยละ 0.9 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีก่อนจากการแข่งขันในตลาดท่ีสูงขึ้น ปริมาณการใช้งานเฉล่ีย
สองระบบในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 1.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้ามาสูก่ารใช้บริการด้าน
ข้อมูลมากขึ้น 
เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ดีแทคได้เปิดตัว ดีแทคไตรเน็ต (เครือข่ายที่รวม
บริการ 2G บนคลื่นความถี่ 1800MHz บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850MHz และ
บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz) โดยตั้งแต่วันท่ี 21 มิถุนายน 2556 ได้มีการ
ทดลองใช้เครือข่ายดีแทคไตรเน็ตน้ีโดยพนักงานดีแทคเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ
โอนย้ายที่ราบรื่นและบรกิารท่ีมีคุณภาพ การเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกบั
ลูกค้าจะมีขึ้นในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556 ในไตรมาสน้ี ดีแทคได้ปรับเพิ่มประมาณ
การเงินลงทุนส าหรับปี 2556 เป็น 14.5 พันล้านบาท เพื่อให้บรกิาร 3G บนคลื่น
ความถี่ย่าน 2.1GHz สามารถครอบคลุมประชากรร้อยละ 50 ได้ภายในสิ้นปี  
สืบเน่ืองจากท่ี กสทช. ได้ก าหนดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่ เราคาดว่าอัตราค่า
เชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ให้บรกิารทุกรายจะถูกปรับลดลงทีละคู่สัญญาสู่อัตรานาทีละ 
45 สตางค์ เริ่มในเดือนกรกฎาคม 2556 การเปล่ียนแปลงอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
น้ีจะไม่มีผลกระทบกับประมาณการการเติบโตของรายได้ของบรษิัทท่ีอยู่ในอัตรา
เลขหลักเดียวในช่วงสูง  

จุดเด่นไตรมาส 2 ปี 2556 

การกลับรายการโบนัสระบบเติมเงิน 
โบนัสระบบเติมเงินคือการเติมเงินฟรีท่ีดีแทคมอบให้กับลูกค้าระบบเติมเงินเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเติมเงินและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด โบนัสฟรีน้ีใช้ได้กับบรกิารภายใน
เครือข่ายดีแทคเท่าน้ัน เมื่อดีแทคให้ได้โบนัสน้ันไปแล้ว จะบันทึกเป็นตัวหักรายได้บริการเสียงของระบบเติมเงิน ในไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทคได้กลับรายการส าหรับโบนัสท่ีไม่ได้มี
การใชง้านและหมดอายุแลว้ ส่งผลดีให้กบัรายได้บรกิารเสียงของระบบเติมเงินในงวดน้ี 248 ล้านบาท 

การบรรลุข้อตกลงท่ีเกีย่วข้องกบัระบบบริหารจัดการค าสั่งใหม่ (New Order Management System: NEO)  
ในไตรมาส 1 ปี 2556 ดีแทคได้ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการค าสั่งใหม่ (New Order Management System: NEO) จ านวน 500 ล้านบาท โดยบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไป ในไตรมาสน้ี ดีแทคได้บรรลุข้อตกลงส าหรับจ านวนเงินค้างจ่ายท้ังหมด จึงได้บันทึกเงินจ านวน 186 ล้านบาทเป็นรายการกลับของค่าตัด
จ าหน่าย ภายใต้ค่าใช้จ่ายหมวดเดียวกัน 

ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุทกภัย 
ในไตรมาส 2 ปี 2556 น้ี ดีแทคได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุทกภัยเมือ่ปี 2554 เป็นจ านวนเงิน 76 ล้านบาท รายการน้ีถูกบันทึกเป็นรายการปรับปรุงทีส่่งผลดีต่อ 
ค่าซ่อมบ ารุงรกัษาเซลล์ไซต์ ภายใต้ค่าใชจ้่ายเครือขา่ยในส่วนของต้นทุนการให้บริการประจ างวดน้ี      

รายการพิเศษที่ส าคัญ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทคมีจ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิท่ีแข็งแกร่งจ านวน 
622,901 เลขหมาย อันเป็นผลจากความพยายามและกิจกรรมต่างๆ ในการได้มา
ซึ่งลูกค้าใหม่ จ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิในระบบรายเดือนยังคงแข็งแกรง่ต่อเน่ืองท่ี 
200,565 เลขหมาย ท าให้จ านวนผู้ใช้บริการรวมอยู่ท่ี 27.2 ล้านเลขหมาย ณ สิ้น
ไตรมาส 2 ปี 2556  
รายได้เฉลีย่ต่อเลขหมายเฉล่ียสองระบบในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิม่ขึ้นร้อยละ 
0.7 จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้บริการข้อมูลท่ีเพิ่มสูงขึ้น แต่
ลดลงร้อยละ 0.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ปริมาณการใช้งานเฉล่ียสองระบบ
ในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่อนจากผลของฤดูกาล  

และลดลงร้อยละ 1.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากไลฟ์สไตล์การใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของลูกค้าท่ีเปล่ียนไปใชบ้ริการด้านข้อมูลมากขึ้นและใช้บริการ
เสียงลดลง 
ณ สิ้นไตรมาส 2  ปี 2556 ดีแทคมีผู้ใช้บริการข้อมูล 9.4 ล้านเลขหมาย คิดเปน็
ร้อยละ 34.7 ของจ านวนผู้ใช้บริการท้ังหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่อน 
และมีผู้ใช้บริการ 3G 3.4 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นจาก 1.1 ล้านเลขหมายในไตร
มาส 2 ปี 2555 และ 2.9 ล้านเลขหมายในไตรมาสแรกปี 2556 หรือเติบโตร้อยละ 
16.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 204.0 จากไตรมาสเดยีวกันปีก่อน 
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รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 24.5 พันล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 13.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน
จากการเติบโตท่ีแข็งแกรง่ของรายได้จากบริการเสริมและยอดขายเครื่องโทรศัพท์   
รายได้จากบริการเสยีง ในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ท้ังจากไตรมาส
ก่อนและไตรมาสเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 11.0 พันล้านบาท รายได้จากบริการเสียงของ
ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 12.8 
จากไตรมาสเดยีวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการ
เปล่ียนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินท่ีมียอดใชจ้่ายสูงเป็นผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 
อย่างไรก็ตาม รายได้บริการเสียงของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นเลก็น้อย 
ร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อน จากการกลบัรายการโบนัส รายได้จากบริการเสียงต่อ
รายได้จากการให้บริการมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 56.2 ในไตรมาส 2 ป ี2555 มา
อยู่ท่ีร้อยละ 51.6 ในไตรมาสน้ี 
รายได้จากบริการเสริม ยังคงเติบโตอยา่งแข็งแกร่งในไตรมาส 2 ปี 2556 ถึง 
ร้อยละ 50.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 7.5 จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ี่  
5.4 พันล้านบาท แรงขับเคลื่อนหลักของรายได้จากบริการเสริมยังคงเป็นการใช ้
อินเทอร์เน็ทไร้สาย โดยเป็นผลจากความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคช่ันสังคม
ออนไลน์ท่ียังคงมีสูงต่อเน่ืองและคุณภาพของบรกิาร 3G  บนคลื่นความถี่ย่าน 
850MHz  ดีแทคได้ออกรายการส่งเสริมการขายใหม่ท่ีน่าสนใจส าหรับสมาร์ท 
โฟนเน่ืองจากสมาร์ทโฟน เพื่อเพิม่จ านวนผู้ใช้บริการข้อมูลและกระตุ้นการใช้งาน
บริการข้อมูล ท้ังนี้ รายได้จากบรกิารเสรมิของไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 18.6 ในไตรมาส 2 ป ี2555 เป็นร้อยละ 25.3 ในไตรมาส 2 ป ี2556 โดย
บริษัทเชื่อว่าแนวโน้มน้ีจะยังคงอยู่ต่อเน่ืองในปี 2556 

 
รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 24.1 
จากไตรมาสก่อน จากปัจจัยฤดูกาลท่องเท่ียว โดยเฉพาะในส่วนของลูกค้า
ต่างประเทศท่ีเขา้มาใชง้านในประเทศไทย รายได้ในส่วนน้ีลดลงร้อยละ 10.7 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีก่อน เน่ืองจากสภาวะการแข่งขันท่ีเพิ่มขึ้นของบริการข้ามแดน
อัตโนมัติ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 รายได้จากบรกิารข้ามแดนอัตโนมัติเท่ากับ 
520 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการให้บริการเท่ากบัร้อยละ 2.4 ใน 
ไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 3.0 ในไตรมาส 2 ปี 2555 
รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection: IC) ในไตรมาส 2 ปี 2556 
ลดลงร้อยละ 3.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 4.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดย
สัดส่วนของรายได้ IC ต่อรายได้จากการให้บริการลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 16.5 ใน 
ไตรมาส 2 ปี 2556 จากร้อยละ 19.1 ในไตรมาส 2 ปี 2555  
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากบริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นหลัก โดยในไตรมาส 2 ปี 2556 
ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5 จากไตรมาสกอ่น แต่เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 45.7 จาก 
ไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากบรกิารโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ 

รายได้จากการจ าหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในไตรมาส 2 ป ี
2556 เท่ากับ 3.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 13.1 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 
37.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการส่งเสริมการขายสมาร์ทโฟนและการ
เปิดตัวโทรศัพท์ของดีแทค “ไตรเน็ตโฟน” เพื่อผลักดันให้อัตราผู้ใช้โทรศัพท์ 3G ต่อ
ผู้ใช้บริการท้ังหมดเพิ่มสงูขึ้น 
 

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

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

ระบบรายเดือน 2,451 2,502 2,586 2,816 3,022 3,222 
ระบบเติมเงิน* 21,680 21,808 21,982 23,502 23,587 24,009 
รวม* 24,131 24,310 24,568 26,318 26,609 27,231 
จ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย) ไตรมาส 1/2555 ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2556 

ระบบรายเดือน 52 51 84 230 206 201 
ระบบเติมเงิน* 63 128 174 1,520 85 422 

รวม* 115 179 258 1,750 290 623 

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

ระบบรายเดือน 501 486 492 484 464 415 
ระบบเติมเงิน* 244 241 248 252 251 243 
เฉลี่ยสองระบบ* 269 265 273 276 274 262 

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 376 365 371 366 350 312 
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC* 200 197 207 211 213 205 
เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC* 217 214 223 227 227 217 

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน) ไตรมาส 1/2555 ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2556 

ระบบรายเดือน 707 714 710 727 727 710 
ระบบเติมเงิน* 215 212 210 210 201 202 

เฉลี่ยสองระบบ* 263 262 260 263 258 259 

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 581 592 589 607 611 605 

ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC* 171 169 168 168 162 164 

เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC* 211 211 211 214 210 214 
 

ผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนต่อผู้ใช้บริการท้ังหมดของดีแทคเพิ่มขึ้นสู่ร้อยละ 22.9  
ในไตรมาส 2 ป ี2556 จากร้อยละ 17.7 ในไตรมาส 2 ป ี 2555 ด้วยแรงสนับสนุน
จากราคาสมาร์ทโฟนท่ีลดลงในตลาด แต่คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกป ี 2556
เน่ืองจากการเติบโตท่ีรวดเร็วของจ านวนผูใ้ช้บริการท้ังหมดในไตรมาส 2 ปี 2556 
ในเดือนมิถุนายน 2556  ดีแทคได้เปิดตัวโทรศัพท์ท่ีมีคุณสมบัติดีในราคาท่ี

เหมาะสมของดีแทค “ไตรเน็ตโฟน” ได้แก ่ เม้าซี ่ โจอีและชีต้าห์ ในระดับราคาต้ังแต่ 
1,290 ถึง 4,590 บาท โดยจัดจ าหน่ายสู่ตลาดในวงกว้าง ผ่านช่องทางปกติและรา้น
สะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่น ดีแทคมีความพยายามท่ีจะกระตุ้นอัตราผู้ใช้โทรศัพท์ 3G 
ต่อผู้ใช้บริการท้ังหมดต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีให้กับดีแทคในการย้ายลูกค้าสู่ระบบ 3G 
2.1GHz ได้อย่างรวดเรว็ 
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ต้นทุนการด าเนินงาน 
ต้นทุนการด าเนินงาน ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 
16.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักคือการเพิม่ขึ้นของค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ าหน่ายและต้นทุนการขายเครือ่งโทรศัพท์ ท้ังนี้ ต้นทุนการด าเนินงาน
ของไตรมาสน้ีเท่ากับ 17.4 พันล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ประกอบด้วยสว่นแบ่งรายได้ท่ีจ่ายให้ กสท. และค่าเลข
หมายท่ีจ่ายให้ กสทช. โดยในไตรมาส 2 ปี 2556 ต้นทุนในส่วนน้ีเท่ากับ 5.7 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 13.0 จากไตรมาส
เดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการให้บริการและการ
ขยายตัวของฐานผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่อรายได้จากการให้บรกิาร
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 26.3 ในไตรมาส 2 ป ี 2555 เป็นร้อยละ 26.8 ในไตร
มาส 2 ป ี2556 
ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย ในไตรมาส 2 ป ี2556 เท่ากับ 986 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.4 จากไตรมาสก่อนจากการต่อสัญญาการให้บริการด้านเครือขา่ย และเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อันเป็นผลจากการยกระดับเครือข่าย 2G 
และการขยายพื้นท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz นอกจากน้ี 
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีได้รับผลบวกจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุทกภัยจ านวน 
7 6 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านเครือขา่ยต่อรายได้จากการ
ให้บริการลดลงจากร้อยละ 4.9 ในไตรมาส 2 ป ี2555 เป็นร้อยละ 4.6 ในไตรมาส 2 
ปี 2556 
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ส าหรับไตรมาส 2 ป ี 2556 ลดลงร้อยละ 3.6 จากไตร
มาสก่อนและร้อยละ 3.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เท่ากับ 3.4 พันล้านบาท โดย
สัดส่วนของค่าเชื่อมต่อโครงข่ายต่อรายได้จากการให้บริการลดลงจากร้อยละ 18.1 
ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็นร้อยละ 15.8 ในไตรมาสน้ี  ดีแทคมีรายได้ค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายสุทธิ (Net IC balance) ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 150 ล้านบาท 
ลดลงจาก 187 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2555 และ 157 ล้านบาทในไตรมาสแรกป ี
2556 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตและค่าคอมมิชช่ันของบัตรเติมเงิน 
ต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศ ต้นทุนค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ ค่าเบี้ย
ประกันเครือข่าย และอื่นๆ ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 1.1 พันล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 6.5 จากไตรมาสก่อนจากต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศท่ีลดลง อย่างไรก็
ตาม ค่าใช้จ่ายอื่นน้ีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งสาเหตุ
หลักได้แก่ต้นทุนค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น สัดส่วนของค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้จากการให้บรกิารเพิม่ขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 5.0 ในไตรมาส 2 ปี 2555 
เป็นร้อยละ 5.3 ในไตรมาส 2 ปี 2556 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ ในไตรมาส 2 ปี 
2556 เพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญร้อยละ 23.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 35.1 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีก่อน เน่ืองจากมีการลงทุนในการยกระดับเครือขา่ย 2G ท้ังหมด
และการขยายพื้นท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz ประกอบกับ
ระยะเวลาท่ีเหลือสั้นลงของสัมปทาน ท้ังนี้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายในส่วน
น้ีคิดเป็นร้อยละ 14.3 ของรายได้จากการให้บริการ เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 11.6 ใน 
ไตรมาส 2 ปี 2555 
ต้นทุนการขายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในไตรมาส 2 ป ี2556 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.6 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 40.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตาม
สัดส่วนของรายได้เพิ่มขึ้น อัตราก าไรของเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายอยู่ใน
ระดับต่ า โดยในไตรมาส 2 ปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 2.0 ลดลงจากร้อยละ 4.3 ในไตร
มาส 2 ปี 2555 และร้อยละ 3.3 ในไตรมาสแรกปี 2556 เพราะสัดส่วนของ
เครื่องโทรศัพท์ท่ีมีอัตราก าไรต่ ากว่ามีสัดสว่นมากขึ้น ขณะท่ีอัตราก าไรของ
เครื่องโทรศัพท์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.4 ในไตรมาสแรกปี 2556 ร้อยละ 1.7 ในไตร
มาส 2 ปี 2556 แต่ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาส 2 ปี 2555 ต้นทุนน้ีได้
รวมค่าใช้จ่ายของ BrightStar ผู้ให้บรกิารด้านเครื่องโทรศัพท์ชั้นน าของโลกแล้ว 
ดีแทคเชื่อว่าอัตราก าไรของเครื่องโทรศัพท์จะยังคงอยู่ในระดับต่ าเน่ืองจากการ
แข่งขันท่ีมากขึ้นจากความพยายามของผู้ให้บริการท้ังหมดในการกระตุ้นการใช้
สมาร์ทโฟน 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างมีนัยส าคัญร้อยละ 2 0 . 2 จาก 
ไตรมาสก่อน จากการบรรลขุ้อตกลงส าหรบั NEO ซึ่งเป็นผลบวกในค่าใช้จ่ายในการ
บริหารท่ัวไป แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดท่ีสูงขึ้น 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 1.0 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 49.1 จากไตรมาส
เดียวกันปีก่อน เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของกิจกรรมทางการตลาดในการเปิดตัว 
ไตรเน็ต และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า ในไตรมาส 2 ปี 2556 น้ี ค่าใช้จ่าย
ในการขายและการตลาดคิดเป็นร้อยละ 4.7 ของรายได้จากการให้บริการ เพิม่ขึ้น
จากร้อยละ 3.5 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เราคาดว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
การตลาดต่อรายได้จากการให้บริการของท้ังปี 2556 จะอยูใ่นระดับเดียวกันกับป ี
2555 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไป ในไตรมาส 2 ป ี 2556 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญร้อย
ละ 34.5 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 15.6 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อยู่ท่ี 1.4 
พันล้านบาท เน่ืองจากมรีายการพิเศษจากการบรรลุข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ NEO 
186 ล้านบาท ท้ังนี้ สัดส่วนของค่าใชจ้่ายในการบริหารท่ัวไปต่อรายได้จากการ
ด าเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 6.5 ลดลงจากร้อยละ 8.5 ใน 
ไตรมาส 2 ปี 2555 
ค่าส ารองหน้ีสงสัยจะสญู ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 181 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 53.9 จากไตรมาสก่อน แต่เพิม่ขึ้นร้อยละ 186.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อัน
เป็นผลกระทบจาก NEO ท่ีท าให้ยอดลูกหน้ีเพิ่มสูงขึ้นและการปรับค่าเผื่อหน้ีของ
บริการใจดีให้ยืมในไตรมาสแรกป ี 2556 ค่าส ารองหน้ีสงสัยจะสูญของลูกค้าระบบ
รายเดือนส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึน้จาก 58 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2555 
แต่ลดลงจาก 176 ล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2556 มาอยู่ท่ี 111 ล้านบาท ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้จากการให้บริการในระบบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับท่ี
ยอมรับได้ ผลกระทบจาก NEO คาดว่าจะส้ินสุดในไตรมาสน้ี และเราเชื่อว่ายอด
ลูกหน้ีจะกลับสู่ระดับปกติภายในไตรมาส 3 ปี 2556 ส าหรับค่าส ารองหน้ีสงสัยจะ
สูญของท้ังปี 2556 จะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2555 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 10.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 15.9 จากไตร
มาสเดียวกันปีก่อน อันเป็นผลจากตัดจ าหน่ายซอฟท์แวร์ท่ีเกีย่วข้องกับ NEO ใน
ไตรมาสแรกปี 2556 สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายในส่วนน้ีคิดเป็น
ร้อยละ 2.0 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงจากร้อยละ 2.7 ในไตรมาส 2  ปี 
2555      
EBITDA และก าไรสุทธิ 
EBITDA ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 7.5 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 
จากไตรมาสก่อนและเพิม่ขึ้นสูงถงึร้อยละ 12.7 จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน การ
เติบโตจากปีก่อนเกิดจากรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นและการบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิผล 
EBITDA margin ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 30.4 ลดลงจากร้อยละ 
30.6 ในไตรมาส 2 ปี 2555 และจากร้อยละ 31.2 ในไตรมาสแรกปี 2556 เน่ืองจาก
สัดส่วนของยอดขายเครื่องโทรศัพท์เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราก าไรน้อย 
ก าไรสุทธิ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 2.9 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 
จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งผลกระทบท่ี
ท าให้อัตราเติบโตต่ ากว่า EBITDA ได้แก่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายและ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมร่ับรู้ท่ีเกิดขึ้นในงวด 
งบดุลและข้อมูลส าคัญทางการเงิน 
สินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 102.6 พันล้านบาท ลดลงจาก 
103.4 พันล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกป ี2556 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหน้ีการค้า 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 23.6 พันล้านบาท 
ลดลงจาก 26.3 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 จากการคืนเงินกู ้
ในเดือนกรกฎาคม 2556 ดีแทคมีแผนท่ีจะออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันใน
วงเงิน 5.0 พันล้านบาท อายุ 3 ปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วัตถุประสงค์ของ
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหุ้นกู้นี้คือการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
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งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2556 %QoQ %YoY 

บริการเสียง 10,776 10,777 10,956 1.7% 1.7% 

     ระบบรายเดือน 2,701 2,958 3,046 3.0% 12.8% 

     ระบบเติมเงิน 8,075 7,819 7,910 1.2% -2.0% 

บริการเสริม 3,566 5,000 5,374 7.5% 50.7% 

บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 582 685 520 -24.1% -10.7% 

อื่นๆ 596 873 868 -0.5% 45.7% 

รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC 15,520 17,334 17,718 2.2% 14.2% 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 3,659 3,642 3,509 -3.7% -4.1% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 19,179 20,977 21,227 1.2% 10.7% 

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 2,392 2,903 3,282 13.1% 37.2% 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 57 25 40 55.4% -31.0% 

รวมรายได้ 21,628 23,905 24,549 2.7% 13.5% 

ต้นทุนการให้บริการ (12,632) (13,353) (14,192) 6.3% 12.3% 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (5,040) (5,416) (5,696) 5.2% 13.0% 
ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย (938) (953) (986) 3.4% 5.1% 
ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (3,471) (3,485) (3,359) -3.6% -3.2% 
อื่นๆ (950) (1,054) (1,123) 6.5% 18.2% 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (2,233) (2,445) (3,029) 23.9% 35.6% 

ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย (2,289) (2,805) (3,215) 14.6% 40.5% 

รวมต้นทุน (14,921) (16,159) (17,408) 7.7% 16.7% 

ก าไรขั้นต้น 6,707 7,746 7,141 -7.8% 6.5% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (2,876) (3,744) (2,990) -20.2% 3.9% 
การขายและการตลาด (674) (776) (1,006) 29.6% 49.1% 
การบริหารทั่วไป (1,626) (2,094) (1,372) -34.5% -15.6% 
หนี้สงสัยจะสูญ (63) (391) (181) -53.9% 186.8% 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (513) (483) (431) -10.7% -15.9% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 42 97 (135) -239.2% -419.9% 

ดอกเบี้ยรับ 93 27 54 98.9% -42.1% 

รายได้อื่น 49 45 53 18.0% 8.4% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,015 4,170 4,124 -1.1% 2.7% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (282) (362) (342) -5.6% 21.3% 

ภาษีเงินได ้ (905) (781) (846) 8.3% -6.5% 
ก าไรสุทธิ 2,828 3,027 2,936 -3.0% 3.8% 

* ปรับปรุงรายการโดยย้ายค่าคอมมิชชั่นบางส่วนจากต้นทุนการให้บริการอื่นๆ ไปที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2555  

EBITDA  (ล้านบาท) ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2556 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 2,828 3,027 2,936 -3.0% 3.8% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 282 362 342 -5.6% 21.3% 

ภาษีเงินได ้ 905 781 846 8.3% -6.5% 

ค่าเสื่อมราคา 308 325 330 1.5% 7.1% 

ค่าตัดจ าหนา่ย 2,438 2,603 3,130 20.2% 28.4% 

ดอกเบี้ยรับ (93) (27) (54) -98.9% 42.1% 

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน (42) (97) 135 239.2% 419.9% 

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - 504 (197) -139.2% N/A 
EBITDA 6,625 7,478 7,467 -0.1% 12.7% 
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งบแสดงสถานะทางการเงิน (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2556 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,709 9,520 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11,681 10,992 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 82,005 82,108 

สินทรัพย์รวม 103,395 102,620 

หนี้สินหมุนเวียน 40,986 41,940 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 28,467 26,416 

หนี้สินรวม 69,453 68,355 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 33,941 34,265 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 103,395 102,620 

แผนลงทุนของดีแทคในปี 2556-2558 เพือ่ให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ท่ีครอบคลุมประชากรได้
ร้อยละ 80 ภายในป ี 2558 ยังคงอยู่ท่ี 34.0 พันล้านบาท ดีแทคมีความตั้งใจท่ีจะจัดหาเงินลงทุนจากการกู้ยมื 
โดยระดับหน้ีสุทธิต่อ EBITDA ท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีประมาณ 2 เท่า ในส่วนของนโยบายเงินปันผล ดีแทคจะจ่ายเงิน
ปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิบริษัท ด้วยความต้ังใจท่ีจะจ่ายทุกไตรมาส  
 
เรามั่นใจวา่ท้ัง 2 เครือขา่ยปัจจุบันของเรา อันได้แก ่ เครือข่าย 2G ท่ียกระดับเสร็จสิ้นแล้วกับเครือข่าย 3G บน
คลื่นความถี่ 850MHz ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ สามารถมอบประสบการณก์ารใช้งานท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้าของเรา 
ในระหว่างท่ีเราด าเนินการเพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ดีแทควางแผนท่ีจะเริ่มให้บริการ 3G 
บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556 โดยเมื่อเราเริ่มให้บรกิาร 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz 
ดีแทคจะเป็นผู้ให้บริการท่ีมแีบนด์วิทกว้างท่ีสุดในประเทศไทย ด าเนินการบน 3 เครือข่าย ได้แก่ 1800MHz 
850MHz และ 2.1GHz ความได้เปรยีบทางการแข่งขันน้ีจะท าให้มั่นใจได้ว่าดีแทคจะมีคุณภาพของบริการและ
ความสามารถที่จะรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างดีเลิศ 
 
ในไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทคได้ปรับเพิ่มประมาณการงบประมาณการลงทุนเพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่
ย่าน 2.1GHz สามารถครอบคลุมประชากรร้อยละ 50 ได้ภายในสิ้นปี ดังน้ัน เป้าหมายส าหรับปี 2556 เป็นดังนี ้
1) การเติบโตของรายได้ของบรษิัทจะอยู่ในอตัราเลขหลักเดียวในช่วงสูง (คงเดิม) 
2) EBITDA margin จะอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 31 (คงเดิม) 
3) รายจ่ายเพื่อการลงทุน 14.5 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากไม่น้อยกว่า 12.5 พันล้านบาท) 

แนวโน้มปี 2556 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ในเอกสารฉบับน้ีอาจจะมีข้อมูลบางส่วนท่ีเกี่ยงข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมึึง แนนุุรกิจ  
กลยุทุ์ และความเช่ือของบริษัท รวมท้ังข้อมูลอื่นท่ีไม่ใช่ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของค าท่ีใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตั้งใจว่า” “ประมาณ” “เช่ือว่า” “ยังคง”  
“วางแนนว่า” หรือค าใดๆ ท่ีมีความหมายท านองเดียวกัน เป็นต้น 
แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะึูกจัดท าขึ้นจากสมมุติฐานและความเช่ือของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่าน้ียังคงมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่ง
อาจจะท าให้นลงาน นลการด าเนินงาน ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังน้ันนู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกท้ังบริษัท และนู้บริหาร/พนักงาน 
ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาท่ีจะเกิดขึ้น หรือความึูกต้องของข้อมูลดงักล่าวได้ 
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กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน) ของไตรมาส 2 ปี 
2556 เท่ากับ 4.5 พันล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 27.8 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจาก EBITDA ท่ีต่ ากว่าเล็กน้อยและ
รายจ่ายเพื่อการลงทุนท่ีสูงกว่าไตรมาสแรกปี 2556 รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรับไตรมาส 2 ปี 2556 อยู่ท่ี 2.9 
พันล้าน เพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2556 บริษัทคาดว่าจะมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญในช่วงเวลาท่ีเหลือของป ี2556 เพื่อให้ดีแทคสามารถให้บริการ 3G 2.1GHz ท่ีครอบคลุมประชากร
ได้ร้อยละ 50 ภายในสิ้นปี 


