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บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ดแีทคไตรเนต็เปดิใหบ้รกิาร 3G บนคลืน่ความถีย่า่น 2.1GHz เมือ่

วนัที ่ 23 กรกฎาคม 2556 ทีผ่า่นมาซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้

เปน็อยา่งด ีปัจจบุันมีบริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ใน 77 

จังหวัดทั่วประเทศโดยมเีป้าหมายที่จะครอบคลมุร้อยละ 55 ของ

ประชากร ภายในสิ้นปีนี้ โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2556  ลูกค้า

ทั้งหมด 3.7 ล้านเลขหมายลงทะเบียนอยู่บนดีแทคไตรเน็ต ซึ่งคาด

ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านเลขหมายภายในสิ้นปี 2556 นี ้

ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2556 ดีแทคมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม เท่ากับ 

27.5 ล้านเลขหมาย โดยมีผู้ใชบ้รกิารใหม่สุทธิเท่ากับ 239,424 เลข

หมาย รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย (ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย หรอื 

IC) เฉลี่ยสองระบบลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.0 จากไตรมาสเดียวกันปี

ก่อนและร้อยละ 2.3 จากไตรมาสกอ่นตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ปรมิาณ

การใชง้าน (ไมร่วม IC) เฉลี่ยสองระบบในไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลง

ร้อยละ 1.5 จากไตรมาสเดียวกันปกี่อนแต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.1 

ด้วยแรงขับเคลื่อนของกลุม่ลูกค้าระบบเติมเงิน 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วม IC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากไตร

มาสเดียวกันปกี่อน โดยปัจจัยหลักคือรายไดบ้ริการข้อมูลที่มีอัตรา

การเติบโตเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกันปีก่อนหน้าสูงกว่าร้อยละ 80 

ใน 7 ไตรมาสที่ผ่านมาติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม รายได้ในส่วนนี้

ลดลงเลก็น้อยร้อยละ 1.9 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากเศรษฐกจิที่ซบ

เซาลงและปัจจัยฤดูกาล 

รายไดร้วมเติบโตเล็กน้อยร้อยละ 0.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน แต่

ลดลงอย่างมีนัยส าคัญที่ร้อยละ 12.9 จากไตรมาสก่อน อันเป็นผล

จากการลดลงของอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายหรือ I C ยอดขาย

เครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 จากไตรมาส

เดียวกันปกี่อนจากความนิยมอย่างต่อเนื่องในสมาร์ทโฟน แต่ลดลง

ร้อยละ 32.4 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีความต้องการที่จะรอ

ไอโฟน 5s และ 5c ที่เปิดตัวในไตรมาส 4 

EBITDA ส าหรับไตรมาส 3 ป ี 2556 เท่ากับ 7.2 พันล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 4.2 

จากไตรมาสก่อน ในลักษณะเดียวกันกับทิศทางของรายได้จากการ

ให้บรกิารกอปรกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและ

การตลาดเพื่อส่งเสริมดีแทคไตรเนต็ EBITDA margin ปรับตัวดขีึ้น

จากไตรมาสก่อน 3 จุด เนื่องจากการลดลงของอัตรา IC และต้นทุน

การให้บริการ แม้จะได้รบัแรงกดดันจากเศรษฐกิจมหภาพที่ซบเซา

ลงและการแข่งขันทีรุ่นแรงมากขึ้น  

ก าไรสทุธสิ าหรบังวดเท่ากบั 2.7 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.7 จาก

ไตรมาสเดียวกันปีก่อนจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายอันเป็น

ผลจากการลงทุนในเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz 

ในไตรมาส 3 ปี 2556 เราไดม้ีการปรับเป้าหมายการเติบโตของ

รายได้จากอัตราเลขหลักเดียวในช่วงสูง เป็นอัตราระหว่างร้อยละ 5 

ถึงร้อยละ 7 และคงเป้าหมาย EBITDA margin ในช่วงร้อยละ 30 

ถึงร้อยละ 31 และรายจ่ายเพื่อการลงทุน 14.5 พันล้านบาท 

จุดเด่นไตรมาส 3 ปี 2556 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 3 ปี 2556 ดีแทคมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารรวมอยู่ที ่ 27.5 

ล้านเลขหมาย โดยมจี านวนผู้ใชบ้ริการใหม่สุทธิจ านวน 239,434 

เลขหมาย แม้สภาพเศรษฐกิจจะซบเซาและการแข่งขันรุนแรงขึ้นใน

ไตรมาสนี ้

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย (ไมร่วม IC) เฉลี่ยสองระบบในไตรมาส 3 

ปี 2556 ลดลงเลก็น้อยร้อยละ 2.3 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 1.0 

จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน จากการเปิดตัวแพค็เกจที่มกีารแข่งขัน

สูงขึ้นในไตรมาสนี้ ปรมิาณการใชง้าน (ไมร่วม IC) เฉลี่ยสองระบบ

ในไตรมาส 3 ปี 2556 เพิ่มขึน้เลก็น้อยร้อยละ 1.1 จากไตรมาสก่อน

แต่ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.5 จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน ด้วยแรง

ขับเคลื่อนของกลุ่มลูกค้าระบบเติมเงิน 

ณ สิ้นไตรมาส 3  ปี 2556 ดีแทคมีผูใ้ชบ้รกิารขอ้มลู 10.5 ล้านเลข

หมาย คิดเป็นร้อยละ 38.2 ของจ านวนผู้ใช้บรกิารทั้งหมด เพิม่ขึน้

อย่างแข็งแกร่งร้อยละ 11.1 จากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญร้อยละ 46.2 จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน  

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 3G เพิม่ขึ้นสู่ 4.2 ล้านเลขหมาย จาก 1.6 ล้าน

เลขหมายในไตรมาส 3 ปี 2555 และ 3.4 ล้านเลขหมายในไตรมาส 

2 ปี 2556 หรือคิดเป็นการเติบโตรอ้ยละ 163.8 จากไตรมาสเดียวกัน

ปีก่อนและร้อยละ 21.5 จากไตรมาสก่อน 

ผูใ้ชบ้รกิารสมารท์โฟนตอ่ผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมดของดีแทคเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยส าคัญสู่ร้อยละ 29.1 ในไตรมาส 3 ปี 2556 จากร้อยละ 

19.9 ในไตรมาส 3 ปี 2555 และร้อยละ 26.0 จากไตรมาส 2 ป ี

2556 (ปรบัตัวเลขในไตรมาส 2 ปี 2556 เพื่อสะท้อนความสามารถ

ในการระบุเครื่องโทรศัพท์จากระบบปฏบิัติการบนเครือข่ายของเรา) 

อันเป็นผลจากโทรศัพท์ดีแทค “ไตรเน็ตโฟน” ที่มคีุณสมบัติดีในราคา

ที่เหมาะสมทีไ่ด้เปิดตัวไปเมื่อช่วงทา้ยของไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทค

มีความพยายามที่จะกระตุ้นอัตราผู้ใช้โทรศัพท์ 3G ต่อผู้ใช้บริการ

ทั้งหมดต่อไป เพื่อสนับสนุนการย้ายลูกค้าสู่ระบบ 3G บนคลื่นความถี่

ย่าน 2.1GHz ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม (พนัเลขหมาย) ไตรมาส 2/55 ไตรมาส 3/55 ไตรมาส 4/55 ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 

ระบบรายเดือน 2,502 2,586 2,816 3,022 3,222 3,334 

ระบบเติมเงิน 21,808 21,982 23,502 23,587 24,009 24,137 

รวม 24,310 24,568 26,318 26,609 27,231 27,471 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมาย) ไตรมาส 2/55 ไตรมาส 3/55 ไตรมาส 4/55 ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 

ระบบรายเดือน 51 84 230 206 201 112 

ระบบเติมเงิน 128 174 1,520 85 422 128 

รวม 179 258 1,750 290 623 239 
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รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 21.4 

พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.9 จากไตรมาสก่อนแต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 

0.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนอันเป็นผลจากการลดลงของอัตรา IC  

รายได้จากการให้บริการไมร่วม IC ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.9 จาก

ไตรมาสก่อนเนื่องจากสภาพเศรษฐกินและผลจากฤดกูาล แต่เพิ่มขึน้

อย่างแข็งแกร่งร้อยละ 10.2 โดยสาเหตุหลักคือการเติบโตของ

รายได้จากบริการเสรมิ   

รายไดจ้ากบรกิารเสยีง ในไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 7.3 จาก

ไตรมาสก่อนและร้อยละ 4.4 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 10.2 

พันล้านบาท รายได้จากบริการเสียงของผู้ใช้บริการระบบรายเดือน

ลดลงร้อยละ 8.4 จากไตรมาสก่อนเนื่องจากพฤติกรรมเปลี่ยนสู่การ

ใช้บรกิารข้อมลู แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 

จากการที่ผู้ใช้บรกิารระบบเติมเงินที่มียอดใช้จ่ายสูงเปลี่ยนเป็น

ผู้ใช้บริการระบบรายเดือน รายได้บริการเสียงของผู้ใช้บริการระบบ

เติมเงินลดลงร้อยละ 6.8 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 7.0 จากไตร

มาสเดียวกันปกี่อน รายไดจ้ากบรกิารเสียงต่อรายได้จากการ

ให้บรกิารไมร่วม IC มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 67.3 ในไตรมาส 3 ป ี

2555 มาอยู่ที่ร้อยละ 58.4 ในไตรมาสนี้ 

รายไดจ้ากบรกิารเสรมิ ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 ป ี

2556 ถึงร้อยละ 54.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 10.3 

จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 5.9 พันล้านบาท แรงขับเคลื่อนหลกัของ

รายได้จากบริการเสรมิยังคงเป็นการใช้อินเทอร์เนท็ไร้สาย โดยเป็น

ผลจากความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่นสังคมออนไลนท์ี่

ยังคงมีสูงต่อเนื่องและคุณภาพของบริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 

850MHz และ 2.1GHz ดีแทคมคีวามพยายามอย่างต่อเนื่องในการ

เพิ่มจ านวนผู้ใชบ้รกิารข้อมูลและกระตุ้นการใช้งานบริการข้อมูล

ผ่านการน าเสนอรูปแบบแพ็คเกจทีน่่าสนใจและการพัฒนาคุณภาพ

สัญญาณ รายได้จากบรกิารเสรมิคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการ

ให้บรกิารไมร่วม IC เพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ 24.3 ในไตรมาส 3 ปี 2555 

เป็นร้อยละ 34.1 ในไตรมาส 3 ปี 2556 โดยบริษัทเชื่อว่าแนวโน้มนี้

จะยังคงอยู่ต่อเนื่องในปี 2556 

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ ในไตรมาส 3 ป ี 2556 ลดลง

ร้อยละ 9.2 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 19.8 จากไตรมาสเดียวกนั

ปีก่อน จากปัจจัยฤดูกาลท่องเที่ยวที่ซบเซาลงโดยเฉพาะในส่วนของ

ลูกค้าต่างประเทศทีเ่ข้ามาใช้งานในประเทศไทยและการแข่งขันที่

เพิ่มขึ้นของบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมติัเท่ากับ 472 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนต่อรายได้จากการใหบ้ริการไมร่วม IC เท่ากับร้อยละ 2.7 ใน

ไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 3.7 ในไตรมาส 3 ปี 2555 

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (Interconnection: IC) ในไตรมาส 

3 ปี 2556 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญที่ร้อยละ 51.0 จากไตรมาสก่อน

และร้อยละ 52.3 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อันเป็นผลจากการ

ลดลงของอัตรา IC จากประมาณ 1 บาทเป็น 0.45 บาทต่อนาท ี

ดีแทคและแต่ละคู่สัญญาได้ตกลงรว่มกันใช้อัตรา IC นี้โดยมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556  

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ ประกอบด้วย รายได้จากบริการโทร

ทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นหลัก 

โดยในไตรมาส 3 ป ี 2556 ลดลงร้อยละ 4.5 จากไตรมาสก่อน แต่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน โดยสาเหตุหลักมา

จากรายได้จากบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

รายไดจ้ากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย ในไตรมาส 

3 ปี 2556 เท่ากับ 2.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 จากไตร

มาสเดียวกันปกี่อนจากความนิยมในสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง แต่

ลดลงร้อยละ 31.7 จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากการชะลอการซื้อ

เพื่อรอไอโฟน 5s และ 5c ที่เปิดตัวในไตรมาส 4 ปี 2556 

ต้นทนุการด าเนนิงาน 

ตน้ทนุการด าเนนิงาน ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.9 จากไตรมาสก่อน

และร้อยละ 1.6 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลกัคือการ

ลดลงของอัตรา IC โดยต้นทุนการด าเนินงานของไตรมาสนี้เท่ากบั 

14.3 พันล้านบาท  

คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมาย ประกอบดว้ยส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้ กสท. 

และค่าเลขหมายและค่าธรรมเนียม USO ที่จ่ายให้ กสทช. และเริม่มี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม USO ที่เพิ่มขึ้นที่จ่ายให ้

กสทช. ในไตรมาสนี้  ในไตรมาส 3 ปี 2556 ต้นทุนในส่วนนีเ้ท่ากบั 

5.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนจาก

การเติบโตของรายได้จากการใหบ้ริการและการขยายตัวของฐาน

ผู้ใช้บริการ แต่ลดลงร้อยละ 2.2 จากไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายด้าน

กฎหมายต่อรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC ลดลงเล็กน้อยจาก

ร้อยละ 33.0 ในไตรมาส 3 ปี 2555 เป็นร้อยละ 32.1 ในไตรมาส 3 

ปี 2556 

คา่ใชจ้า่ยดา้นเครอืขา่ย ในไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 1.0 พันล้าน

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

ปรมิาณการใชง้าน (นาทตีอ่เลขหมายต่อเดอืน) ไตรมาส 2/55 ไตรมาส 3/55 ไตรมาส 4/55 ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 

ระบบรายเดือน 486 492 484 464 415 417 

ระบบเติมเงิน 241 248 252 251 243 244 

เฉลีย่สองระบบ 265 273 276 274 262 264 

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 365 371 366 350 312 311 

ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 197 207 211 213 205 208 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 214 223 227 227 217 220 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เลขหมายตอ่เดอืน) ไตรมาส 2/55 ไตรมาส 3/55 ไตรมาส 4/55 ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 

ระบบรายเดือน 714 710 727 727 710 656 

ระบบเติมเงิน 212 210 210 201 202 176 

เฉลีย่สองระบบ 262 260 263 258 259 231 

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 592 589 607 611 605 603 

ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 169 168 168 162 164 157 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 211 211 214 210 214 209 
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บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 6.2 จากไตร

มาสเดียวกันปกี่อน โดยสาเหตุหลักคือการเพิ่มและขยายเครือข่าย 

2.1GHz อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายต่อ

รายได้จากการให้บริการไมร่วม IC ลดลงเล็กร้อยจากร้อยละ 6.2 ใน

ไตรมาส 3 ปี 2555 เป็นร้อยละ 6.0 ในไตรมาส 3 ป ี2556 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 1.6 

พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.8 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 52.6 

จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน อันเป็นผลกระทบจากการลดลงของ

อัตรา IC เหมือนในส่วนของรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ดีแทคมี

รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net IC balance) ส าหรับไตรมาส 

3 ป ี2556 เท่ากับ 99 ล้านบาท ลดลงจาก 186 ล้านบาทในไตรมาส 

3 ปี 2555 และ 150 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2556 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตและค่าคอมมิชชั่นของบัตร

เติมเงิน ต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศ ต้นทุนค่าโทรทางไกล

ระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยประกนัเครอืข่าย และอ่ืนๆ ในไตรมาส 3 ป ี

2556 เท่ากบั 868 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.7 จากไตรมาสก่อนและ

ร้อยละ 10.2 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน จากการลดลงของต้นทุน

การผลิตบัตรเติมเงินและต้นทุนค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการใหบ้ริการไมร่วม IC ลดลง

จากร้อยละ 6.1 ในไตรมาส 3 ปี 2555 เป็นร้อยละ 5.0 ในไตรมาส 3 

ปี 2556 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยของตน้ทนุการใหบ้รกิาร ในไตร

มาส 3 ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 34.4 

จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน จากเครือข่าย 2G ที่ยกระดับเสร็จสิ้น 

การขยายพ้ืนที่การให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz และ

การเพิ่มเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz นอกจากนี้  ได้

เริ่มตัดจ าหน่ายใบอนุญาตของคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ในไตรมาส

นี้ด้วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 20.1 

ของรายได้จากการให้บรกิาร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.9 ในไตรมาส 3 

ปี 2555 

ตน้ทนุการขายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย ในไตรมาส 3 ป ี

2556 ลดลงร้อยละ 34.3 จากไตรมาสก่อนแต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.5 

จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน ตามสัดส่วนของรายได้ อัตราก าไรของ

เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายในไตรมาส 3 ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 

5.7 เพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญจากรอ้ยละ 3.7 ในไตรมาส 3 ปี 2555 

และร้อยละ 2.0 ในไตรมาส 2 ปี 2556 เนื่องจากอัตราก าไรของ

เครื่องโทรศัพท์ในไตรมาสนี้พุ่งสู่รอ้ยละ 5.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.9 

ในไตรมาส 3 ปี 2555 และร้อยละ 1.7 ในไตรมาส 2 ปี 2556 ซ่ึง

สาเหตุหลักเกิดจากไดร้ับค่าตอบแทนการขายจากผู้จ าหน่าย

เครื่องโทรศัพท์ในไตรมาสนี ้ ต้นทุนนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายของ 

B r i gh t S t a r ผู้ให้บรกิารด้านเครื่องโทรศัพท์ชั้นน าของโลกแล้ว 

ดีแทคเชื่อว่าอัตราก าไรของเครื่องโทรศัพท์จะยังคงอยู่ในระดบัต่ า

เนื่องจากการแข่งขันที่มากขึ้นจากความพยายามของผู้ให้บริการ

ทั้งหมดในการกระตุ้นการใช้สมารท์โฟน 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากบั 

3.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 

22.1 จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน โดยสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายใน

การขายและการตลาดที่สูงขึ้น 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการตลาด ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2556 

เท่ากับ 1.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ร้อยละ 30.3 จาก

ไตรมาสก่อนและร้อยละ 116.3 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จาก

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมดีแทคไตรเน็ตและเพื่อตอบสนองต่อการ

แข่งขันในตลาดทีเ่พิ่มสูงขึ้น ในไตรมาส 3 ปี 2556 นี้ ค่าใช้จ่ายใน

การขายและการตลาดคิดเป็นร้อยละ 7 . 5 ของรายได้จากการ

ให้บรกิารไมร่วม IC เพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ 3.8 ในไตรมาส 3 ปี 2555 

เราคาดว่าจะยังคงมกีิจกรรมทางการขายและการตลาดในระดบัสูง

เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาด 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทัว่ไป ในไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 1.6 

พันล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 6 . 3 จากไตรมาสก่อนเนื่องจาก 

มีรายการพิเศษจากการบรรลขุ้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับระบบ N e w 

Order Management หรือ NEO ในไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 

3.3 จากไตรมาสเดียวกันปกี่อนอันเป็นผลจากประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปต่อรายได้จาก

การด าเนินงานไมร่วม IC ของไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 9.2 

ลดลงจากร้อยละ 10.4 ในไตรมาส 3 ปี 2555 

คา่ส ารองหนีส้งสยัจะสญู ในไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 136 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 24.8 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 152.9 

จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน เนื่องจากยอดลูกหนี้ก าลังกลบัสู่สภาวะ

ปกติภายหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติอันเป็นผลกระทบจาก 

NEO ค่าส ารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าระบบรายเดือนส าหรับไตร

มาส 3 ปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก 49 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2555 แต่

ลดลงจาก 111 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2556 มาอยู่ที่ 98 ล้านบาท 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของรายได้จากการให้บริการในระบบราย

เดือน ซึ่งต่ ากว่าระดับที่ยอมรบัไดท้ี่ร้อยละ 2.0 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยของคา่ใชจ้า่ยในการขายและ

บรหิาร ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 1.0 จากไตรมาส

ก่อนและร้อยละ 19.9 จากไตรมาสเดียวกันปกี่อน เนื่องจากบาง

สินทรัพย์ได้ตัดค่าเสื่อมครบอายุการใช้งานแล้ว สัดส่วนของค่าเสื่อม

ราคาและค่าตัดจ าหน่ายในส่วนนีค้ดิเป็นร้อยละ 2.5 ของรายได้จาก

การให้บริการไม่รวม IC ในไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 3.4 

ในไตรมาส 3  ปี 2555      

EBITDA และก าไรสทุธ ิ

EBITDA ในไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 7.2 พันล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 4.2 จากไตรมาสก่อนจากรายได้รวมทีล่ดลงและค่าใช้จ่ายในการ

ขายและการตลาดทีเ่พิ่มขึน้ แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากไตรมาส

เดียวกันปกี่อนจากการบริหารต้นทนุที่ดีขึ้น EBITDA margin 

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 33.4 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 

31.4 ในไตรมาส 3 ปี 2555 และรอ้ยละ 30.4 ในไตรมาส 2 ปี 2556 

เนื่องจากการลดลงของอัตรา IC และอัตราก าไรของเครื่องโทรศัพท์

ที่สูงขึ้นในไตรมาสนี้ 

ก าไรสทุธ ิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 2.7 พันล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 6.5 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 4.7 จากไตรมาสเดียวกันปี

ก่อน ซึ่งผลกระทบทีท่ าให้แตกต่างจากอัตราการเติบโตของ 

EBITDA ได้แกค่่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนจากความผันผวนของค่าเงินในไตรมาสนี้ 

งบดลุและขอ้มลูส าคัญทางการเงิน 

สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 111.0 พันล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจาก 102.6 พันล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 ซึ่งเป็นผล

จากการเพิม่ขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 28.6 

พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 23.6 พันล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 

2556 จากการออกหุ้นกู้จ านวน 5 พันล้านบาทในไตรมาสนี ้

กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน) ของไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 3.1 

พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.8 จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก 

EBITDA ที่ต่ ากว่าและรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่สูงกว่าไตรมาส 2 ป ี

2556 รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 อยู่ที่ 4.1 

พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.9 พนัล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2556 

บริษัทจะลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 

2.1GHz ที่ครอบคลุมประชากรไดร้้อยละ 55 ภายในสิ้นป ี



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  ไตรมาส 3 ปี 2556 

4   

งบก าไรขาดทนุ (ลา้นบาท) ไตรมาส 3/55 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 %QoQ %YoY 

บริการเสียง 10,625 10,956 10,161 -7.3% -4.4% 

     ระบบรายเดือน 2,702 3,046 2,791 -8.4% 3.3% 

     ระบบเติมเงิน 7,923 7,910 7,371 -6.8% -7.0% 

บริการเสรมิ 3,835 5,374 5,926 10.3% 54.5% 

บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 589 520 472 -9.2% -19.8% 

อ่ืนๆ 737 868 830 -4.5% 12.6% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ไมร่วม IC 15,786 17,718 17,389 -1.9% 10.2% 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 3,602 3,509 1,719 -51.0% -52.3% 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 19,388 21,227 19,108 -10.0% -1.4% 

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 1,722 3,282 2,242 -31.7% 30.2% 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 67 40 23 -42.9% -66.0% 

รวมรายได ้ 21,177 24,549 21,373 -12.9% 0.9% 

ต้นทุนการให้บริการ (12,868) (14,192) (12,181) -14.2% -5.3% 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (5,214) (5,696) (5,574) -2.2% 6.9% 

ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย (984) (986) (1,045) 6.0% 6.2% 

ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (3,417) (3,359) (1,620) -51.8% -52.6% 

อ่ืนๆ (966) (1,123) (868) -22.7% -10.2% 

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (2,288) (3,029) (3,075) 1.5% 34.4% 

ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย (1,658) (3,215) (2,114) -34.3% 27.5% 

รวมตน้ทนุ (14,526) (17,408) (14,294) -17.9% -1.6% 

ก าไรขัน้ตน้ 6,650 7,141 7,079 -0.9% 6.4% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (2,842) (2,990) (3,469) 16.0% 22.1% 

การขายและการตลาด (606) (1,006) (1,311) 30.3% 116.3% 

การบริหารทั่วไป (1,649) (1,372) (1,595) 16.3% -3.3% 

หนี้สงสัยจะสูญ (54) (181) (136) -24.8% 152.9% 

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (533) (431) (427) -1.0% -19.9% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 85 (135) (53) 60.8% -162.4% 

ดอกเบี้ยรบั 105 54 47 -12.2% -55.1% 

รายได้อ่ืน 21 53 38 -27.6% 84.5% 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษี 4,019 4,124 3,643 -11.7% -9.4% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (242) (342) (212) -37.8% -12.4% 

ภาษีเงินได้ (896) (846) (684) -19.2% -23.7% 

ก าไรสทุธ ิ 2,881 2,936 2,747 -6.5% -4.7% 

 

EBITDA  (ลา้นบาท) ไตรมาส 3/55 ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 2,881 2,936 2,747 -6.5% -4.7% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 242 342 212 -37.8% -12.4% 

ภาษีเงินได้ 896 846 684 -19.2% -23.7% 

ค่าเสื่อมราคา 315 330 482 46.1% 53.0% 

ค่าตัดจ าหน่าย 2,506 3,130 3,020 -3.5% 20.5% 

ดอกเบี้ยรบั (105) (54) (47) 12.2% 55.1% 

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลีย่น (85) 135 53 -60.8% 162.4% 

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - (197) 1 100.5% N/A 

EBITDA 6,651 7,467 7,151 -4.2% 7.5% 
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แผนลงทุนของดีแทคในปี 2556-2558 เพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ที่

ครอบคลุมประชากรไดร้้อยละ 80 ภายในปี 2558 ยังคงอยู่ที่ 34.0 พันล้านบาท ดีแทคมี

ความต้ังใจที่จะจัดหาเงินลงทุนจากการกู้ยมื โดยระดบัหนี้สุทธิต่อ EBITDA ที่เหมาะสมอยู่ที่

ประมาณ 2 เท่า ในส่วนของนโยบายเงินปันผล ดีแทคจะจ่ายเงินปนัผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของก าไรสุทธบิริษัท ด้วยความต้ังใจที่จะจ่ายทุกไตรมาส  

เรามั่นใจว่าทั้ง 3 เครือข่ายคุณภาพของเรา อันได้แก่ เครือข่าย 2G ที่ยกระดับเสร็จสิ้นแล้ว

เครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz ที่ครอบคลมุทั่วประเทศและเครือข่าย 3G บน

คลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ที่ได้เริม่ให้บริการในไตรมาสนี้ จะสามารถมอบประสบการณก์าร

ใช้งานที่ดีที่สุดให้กบัลกูค้าของเรา นอกเหนือจากการปรบัปรุงคณุภาพเครือข่าย ดีแทคได้

ท าการยกระดับศูนย์บรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหด้ีขึ้น สะท้อนถึงปรัชญา

การมีลกูค้าเป็นศูนย์กลางของดีแทค 

ในไตรมาส 3 ปี 2556 เราได้มีการปรับประมาณการเป้าหมายการเติบโตของรายได้ให้

ชัดเจนยิ่งขึ้น จากอัตราเลขหลักเดยีวในช่วงสูงเป็นอัตราระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ทั้งนี ้

สาเหตุหลักเกิดจากการคาดการณส์ภาพเศรษฐกิจจะยังคงซบเซาและสภาวะการแข่งขันที่จะ

เพิ่มความรุนแรงขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2556 อย่างไรก็ตาม เรามองว่าในปี 2557 จะมีทิศทาง

ไปในทางที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เป้าหมายส าหรับปี 2556 มีดังนี้ 

1) การเติบโตของรายได้จะอยู่ในอัตราระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 (เปลี่ยนแปลงจาก

อัตราเลขหลักเดียวในช่วงสูง) 

2) EBITDA margin จะอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 31 (คงเดิม) 

3) รายจ่ายเพื่อการลงทุน 14.5 พันล้านบาท (คงเดมิ) 

แนวโน้มปี 2556 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ในเอกสารฉบับน้ีอาจจะมีข้อมูลบางส่วนท่ีเกี่ยงข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเส่ียงลละความมม่ลน่นอนต่าง ซ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมึึงซ ลนนุรรกจจซ 
กลยรทุ์ซ ลละความเช่ือของบรจษัทซ รวมท้ังข้อมูลอื่นท่ีมม่ใช่ข้อมูลท่ีเกจดขึ้นในอดีตซ ตัวอย่างของค าท่ีใช้ในการคาดการณ์ในอนาคตซ เช่นซ “อาจจะ”ซ “จะ”ซ “คาดว่า”ซ “ตั้งใจว่า”ซ “ประมาณ”ซ “เช่ือว่า”ซ “ยังคง”ซ 
“วางลนนว่า”ซหรือค าใด ซท่ีมีความหมายท านองเดียวกันซเป็นต้น 
ลม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะึูกจัดท าขึ้นจากสมมรตจฐานลละความเช่ือของฝ่ายบรจหารซ โดยอาศัยข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจรบันเป็นพื้นฐานก็ตามซ สมมรตจฐานเหล่าน้ียังคงมีความเส่ียงลละความมม่ลน่นอนต่าง ซ ซึ่ง
อาจจะท าให้นลงานซนลการด าเนจนงานซความส าเร็จท่ีเกจดขึ้นจรจงลตกต่างจากท่ีบรจษัทคาดการณ์มว้ในอนาคตซดังน้ันนู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้นซอีกท้ังบรจษัทซลละนู้บรจหาร/พนักงานซ
มม่อาจควบครมหรือรับรองความเกี่ยวข้องซระยะเวลาท่ีจะเกจดขึ้นซหรือความึูกต้องของข้อมูลดงักล่าวมด้ 

ติดต่อเรา 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: (66) 2202 8882 
อีเมล: IR@dtac.co.th 
เว็บไซต:์ www.dtac.co.th 

งบแสดงสถานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) ไตรมาส 2/56 ไตรมาส 3/56 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,520 17,800 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 10,992 10,878 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 82,108 82,321 

สนิทรพัยร์วม 102,620 110,999 

หนี้สินหมุนเวียน 41,940 47,498 

หนี้สินไมห่มุนเวียน 26,416 29,514 

หนีส้นิรวม 68,355 77,012 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 34,265 33,987 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 102,620 110,999 
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