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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ปี 2556 นบัเป็นอีกปีหนึ่งแหง่การเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของดีแทคและดีแทค
ไตรเน็ต บริษัทยอ่ยของดีแทค เม่ือมีการเร่ิมเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี
ยา่น 2.1GHz บนระบบในอนญุาตทีไ่ด้รับจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรศพัท์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) เป็น
ระยะเวลา 15 ปี ระบบใบอนญุาตสง่ผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างในการด าเนินธุรกิจของดีแทคอยา่งมีนยัส าคญั การแข่งขนัในธุรกิจ
โทรคมนาคมจะมีความเทา่เทียมกนัมากขึน้ ทัง้ในสว่นของคลื่นความถ่ีที่
เหมือนกนัและได้รับการจดัสรรที่เทา่กนั ทัง้นีย้งัเปิดโอกาสให้ผู้ ให้บริการเป็น
เจ้าของทรัพย์สินและอปุกรณ์ทีล่งทนุได้ โดยภายหลงัจากที่ดีแทคไตรเน็ตได้มี
การเปิดให้บริการ 3G อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัที่ 23 กรกฎาคม 2556 ปัจจบุนั
สามารถเปิดให้ใช้บริการครอบคลมุ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ และมีผู้ ใช้บริการ
บนดีแทคไตรเน็ตแล้วทัง้สิน้ 12 ล้านราย ณ สิน้ปี 2556  
 

รายได้รวมของปี 2556  เติบโตร้อยละ 5.7 จากปีที่ผ่านมา อนัเน่ืองมาจากการ
เติบโตของรายได้จากการให้บริการ (ไมร่วม IC) และรายได้จากการจ าหน่าย
เคร่ืองโทรศพัท์ที่ยงัคงเติบโตได้อยา่งแข็งแกร่ง แม้จะถกูกระทบด้วยปัจจยัทาง
เศรษฐกิจที่ปรับตวัลดลง และการแข่งขนัที่ปรับตวัสงูขึน้ตัง้แตค่ร่ึงปีหลงัของปี 
2556 รายได้จากการให้บริการ (ไมร่วม IC) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.4 สงูกวา่การ
เติบโตของปี 2555 ที่ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 8.4 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจยั
สนบัสนนุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของจ านวนผู้ ใช้บริการ และความต้องการใช้
บริการข้อมลูที่ยงัคงเพ่ิมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง รายได้จากการจ าหน่ายเคร่ือง 
โทรศพัท์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556  ปรับตวัสงูขึน้อยา่งเป็นประวตัิการณ์ ถึงร้อย
ละ 143.8 จากไตรมาสก่อน โดยมีรายได้ตอ่ไตรมาสสงูถึง 5.2 พนัล้านบาท 
อนัเป็นผลมาจากการเปิดตวัของไอโฟน 5s และดีแทคไตรเน็ตโฟน รุ่นที่ 2 ที่
ประสบความส าเร็จอยา่งสงู ประกอบกบักิจกรรมสง่เสริมทางการตลาด

ภายใต้โครงการ ’ยิ่งอยูน่าน ยิ่งรักกนั’ ที่มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ ใช้บริการที่อยู่
กบัดีแทคมาเป็นเวลานาน สามารถน าระยะเวลามาเปลี่ยนเป็นสว่นลดในการ
ซือ้เคร่ืองโทรศพัท์จากดีแทคได้ ยอดรายได้จากการจ าหนา่ยเคร่ืองโทรศพัท์ทัง้
ปีเติบโตขึน้ร้อยละ 26.5 จากปีก่อน 
 

EBITDA ส าหรับปี 2556 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อน ส าหรับ EBITDA 
margin ปรับตวัสงูขึน้ 1.8 จดุเป็นร้อยละ 31.7 อนัเป็นผลมาจากการเติบโต
อยา่งแข็งแกร่งของธุรกิจหลกั และสว่นแบง่รายได้ที่ปรับตวัลดลงจากฐาน
ลกูค้าที่มีจ านวนมากขึน้ บนระบบใบอนญุาตที่มีสว่นแบง่รายได้ในอตัราที่ต า่
กวา่ แตป่รับตวัลดลงบางสว่นอนัเป็นผลมาจากคา่ใช้จา่ยในการขายและ
การตลาดที่ปรับตวัสงูขึน้จากการให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ียา่น 2.1GHz 
และการแข่งขนัที่รุนแรงขึน้เงินลงทนุของดีแทคในปี 2556  อยูท่ี่ 14.4 พนัล้าน
บาท เป็นไปตามประมาณเป้าหมายที่คาดไว้โดยมุง่เน้นเพ่ือสร้างและขยาย
โครงข่าย 3G บนคลื่นความถ่ียา่น 2.1GHz  
 

ดีแทคคาดวา่แนวโน้มเศรษฐกิจจะยงัคงชะลอตวั และการแข่งขนัจะทวีความ
รุนแรงขึน้ในปี 2557 บริษัทได้ตัง้ประมาณการการเติบโตของรายได้รวมอยู่
ในชว่งร้อยละ 3-5 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุมาจากการเตบิโตของบริการเสริม
และบริการข้อมลูที่คาดวา่จะเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง EBITDA margin คาดวา่จะ
อยูใ่นชว่งร้อยละ 35-36 อนัเป็นผลมาจากการลดลงของสว่นแบง่รายได้เม่ือมี
ผู้ ใช้บริการบนระบบใบอนญุาตมากขึน้ ในปี 2557 ดีแทคมีแผนการลงทนุใน
โครงข่าย 3G บนคลื่นความถ่ียา่น 2.1GHz ไมน้่อยกวา่ 13 พนัล้านบาท และ
ประมาณการแผนการลงทนุ 3 ปีระหวา่ง 2556 -2558 อยูท่ี่ 34 พนัล้านบาท 

สรุปสาระส าคัญ ปี 2556 

รายการพิเศษที่ส าคัญ 
บันทกึขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ดีแทคได้ท าการประเมินการด้อยคา่มลูคา่ตามบญัชีของต้นทนุเคร่ืองมือและอปุกรณ์รอตดับญัชีและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องซึง่ใช้ในการให้บริการ
ตามสญัญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ร์ของดีแทค (สญัญาสมัปทาน) โดยเปรียบเทียบระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับ
คืนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดงักลา่ว โดยใช้มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนค านวณจากมลูคา่จากการใช้สินทรัพย์ ดีแทคได้ประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที่คาดวา่จะได้รับจากการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ดงักลา่วภายใต้สมมติฐานวา่สญัญาสมัปทานสิน้สดุในเดือนกนัยายน 2561 และคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั
จากผลการประเมิน ดีแทครับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่รวมจ านวน 18,627 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการในสว่นของก าไรหรือขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  การขาดทนุนีเ้ป็นเพียงการขาดทนุทางบญัชี ไมใ่ชค่า่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริงและไมมี่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ (ตาม
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 15)  
 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายของ บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (ทีโอท)ี  
ตามที่กสทช.ได้มีการก าหนดอตัรามาตราฐานของคา่เชื่อมตอ่โครงข่าย ดีแทคจงึได้มีการปรับบนัทกึคา่ใช้จา่ยของคา่เชื่อมตอ่โครงข่ายกบัทีโอทีที่บนัทกึไว้ในอตัราที่
สงูกวา่อตัรามาตราฐาน สง่ผลกระทบให้ต้นทนุคา่เชื่อมตอ่โครงข่ายในไตรมาสที่ 4 ปี 2556  ปรับตวัลดลง 780 ล้านบาท 
 

การตัง้ส ารองผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการจาก บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด (“DPC”) 
ตามข้อพิพาทระหวา่งดีแทค และ กสท เก่ียวกบัการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากรายได้คา่บริการที่ได้รับจาก DPC จากการที่บริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในประเทศนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั ฝ่ายบริหารของดีแทคจงึได้ตัง้ส ารองผลประโยชน์ตอบแทนจ านวนหนึ่งไว้
ในงบการเงินส าหรับปี 2556   เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,361  ล้านบาท แบง่เป็นสว่นแบง่รายได้ 478 ล้านบาทและคา่ใช้จา่ยทางการเงิน 883 ล้านบาท ทัง้ข้อพิพาทนี ้
ยงัไมส่ิน้สดุและอยูใ่นระหวา่งกระบวนพิจารณาอนญุาโตตลุาการ (ตามหมายเหตประกอบงบการเงินรวมข้อ 34.2 (ก))  

การไม่บันทกึสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556  ดีแทคไมไ่ด้บนัทกึสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัช ี จ านวน 403 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัทฯอาจไมมี่ก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชข้ีางต้นมาใช้ประโยชน์ได้  
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รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน ปี 2556 เทา่กบั 94.6 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 5.7 จากปีก่อน อนัเป็นผลจากการลดลงของอตัรา IC  รายได้จากการ
ให้บริการไมร่วม IC เติบโตอยา่งแข็งแกร่งร้อยละ 10.4 โดยสาเหตหุลกัคือการ
เติบโตของรายได้จากบริการเสริม และการจ าหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์  
รายได้จากบริการเสียง ในปี 2556 ลดลงร้อยละ 3.7 จากปีก่อน อยูท่ี่ 41.7 
พนัล้านบาท เน่ืองจากรายได้บริการเสียงของผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินลดลง 
เพราะมีการแข่งขนัสงู และผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินที่มียอดใช้จา่ยสงูได้
เปลี่ยนเป็นผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนมากขึน้ ในขณะที่รายได้จากบริการ
เสียงของผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนเพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 5.5 แม้วา่จะ

ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมือง และ
เทศกาลวนัหยดุยาวในชว่งไตรมาสสดุท้าย รายได้จากบริการเสี่ยงตอ่รายได้
จากการให้บริการไมร่วม IC มีสดัสว่นลดลงจากร้อยละ 68.3 ในปีก่อน มาอยู่
ที่ร้อยละ 59.5 ในปี 2556 
รายได้จากบริการเสริม ยงัคงเติบโตอยา่งแข็งแกร่งในปี 2556 ถึงร้อยละ 
48.8 จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 22.6 พนัล้านบาท แรงขบัเคลื่อนหลกัของรายได้จาก
บริการเสริมยงัคงเป็นการใช้อินเทอร์เน็ทไร้สาย โดยเป็นผลจากความนิยมใน
สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน่สงัคมออนไลน์ที่ยงัคงมีสงูตอ่เน่ือง และคณุภาพ
ของบริการ 3G บนคลื่นความถ่ียา่น 850MHz และ 2.1GHz ดีแทคมี     
ความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองในการเพิ่มจ านวนผู้ ใช้บริการข้อมลู และกระตุ้น

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

ปรมิาณการใชง้าน (นาทตีอ่เลขหมายตอ่เดอืน) 
ไตรมาส  

4/55 

ไตรมาส  

3/56 

ไตรมาส  

4/56 
%QoQ %YoY  2555 2556 %YoY 

ระบบรายเดือน 484 417 391 -6.2% -19.1%  491 421 -14.3% 

ระบบเติมเงิน 252 244 243 -0.5% -3.6%  246 245 -0.5% 

เฉลีย่สองระบบ 276 264 260 -1.4% -5.5%  271 265 -2.1% 

ระบบรายเดือน ไมร่วม IC 366 311 295 -5.3% -19.4%  369 316 -14.4% 

ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 211 208 206 -0.8% -2.1%  204 208 2.1% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 227 220 217 -1.4% -4.4%  220 220 0.0% 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เลขหมายตอ่เดอืน) 
ไตรมาส  

4/55 

ไตรมาส  

3/56 

ไตรมาส  

4/56 
%QoQ %YoY  2555 2556 %YoY 

ระบบรายเดือน 727 656 638 -2.8% -12.3%  715 681 -4.7% 

ระบบเติมเงิน 210 176 177 1.0% -15.4%  211 189 -10.6% 

เฉลีย่สองระบบ 263 231 232 0.4% -11.8%  262 245 -6.5% 

ระบบรายเดือน ไมร่วม IC 607 603 591 -2.0% -2.6%  592 602 1.6% 

ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 168 157 159 1.3% -5.5%  169 161 -5.0% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 214 209 210 0.9% -1.5%  212 211 -0.4% 

 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม (พนัเลขหมาย) 
ไตรมาส  

4/55 

ไตรมาส  

3/56 

ไตรมาส 

 4/56 
%QoQ %YoY 

ไ

ตร
2555 %YoY 2556 

ระบบรายเดือน 2,816 3,334 3,502 5.1% 24.4%  2,816 24.4% 3,502 

ระบบเติมเงิน 23,502 24,137 24,440 1.3% 4.0%  23,502 4.0% 24,440 

รวม 26,318 27,471 27,942 1.7% 6.2%  26,318 6.2% 27,942 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมาย) 
ไตรมาส  

4/55 

ไตรมาส  

3/56 

ไตรมาส 

 4/56 
%QoQ %YoY ไ 2555 %YoY 2556 

ระบบรายเดือน 230 112 168 50.9% -26.7%  417 64.7% 686 

ระบบเติมเงิน 1,520 128 303 137.0% -80.1%  1,885 -50.3% 938 

รวม 1,750 239 471 96.9% -73.1%  2,302 -29.5% 1,624 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 4 ปี 2556 ดีแทคมจี านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 
6.2% หรือคิดเป็นจ านวน 1.6 ล้านเลขหมาย แม้สภาพเศรษฐกิจยงัคงไม่
ฟืน้ตวัดีนกั และอีกทัง้ยงัเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในไตรมาสท่ีผา่นมา 
แตดี่แทคยงัประสบความส าเร็จในการแขง่ขนัทางการตลาด ด้วยการเพิ่ม
ฐานลกูค้าใหม ่ การให้บริการอินเตอร์เน็ตในรูปแบบท่ีหลากหลาย การให้
สว่นลดในการซือ้อปุกรณ์ใหมแ่ก่ผู้ใช้บริการเดิม และการกระตุ้นยอด
จ าหน่ายจากบริการเสริมตา่งๆ 
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ลดลงเลก็น้อยจากปีท่ีแล้ว 0.4% 
เน่ืองจากการเปิดตวัท่ีมีการแขง่ขนัสงูจากไตรมาสท่ีแล้ว ขณะท่ีปริมาณ
ในการใช้งาน (ไม่รวม IC) ยงัคงรักษาคา่เดิมท่ี 220 นาทีจากปีท่ีแล้ว 
เน่ืองจากการกระตุ้นการใช้บริการส าหรับลกูค้าระบบเติมเงินอย่างตอ่เน่ือง 
 

หลงัจากมีการเปิดตวัให้บริการ 3 G  การแขง่ขนัในตลาดจึงเพิ่มสงูขึน้ 
ดีแทคได้ขยายพืน้ท่ีการให้บริการอย่างรวดเร็ว และบรรลเุป้าหมาย
สามารถครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมด 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทยในปลายปี  
ดีแทคมีความมุง่มัน่ในวิสยัทศัน์ “Internet for All” โดยการน าเข้า iPhone 
5s และ 5c รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นท่ี 2 ของไตรเนท ซึง่สง่ผลให้ดีแทคประ
สบความส าเร็จเป็นอย่างสงู อตัราการใช้งานสมาร์ทโฟนเฉลี่ยในไตรมาส 4 
ปี 2556 เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 32.7 จากความสามารถในการใช้
บริการอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงปริมาณ
การใช้งานของผู้ใช้บริการระบบรายเดือนยงัคงหนาแน่นอยู่ตอ่เน่ือง 
ดีแทควางแผนเสริมความแขง็แกร่งในฐานลกูค้าสมาร์ทโฟน โดยสง่มอบ
ประสบการณ์การใช้บริการไตรเน็ทท่ีเร็วกวา่ ชดักวา่ ในราคาท่ีเหมาะสม 
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การใช้งานบริการข้อมลูผา่นการน าเสนอรูปแบบแพ็คเกจที่น่าสนใจ และการ
พฒันาคณุภาพสญัญาณ รายได้จากบริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้จาก
การให้บริการไมร่วม IC เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 23.9 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 32.2 
ในปี 2556 โดยบริษัทเช่ือวา่แนวโน้มนีจ้ะยงัคงอยูต่อ่เน่ืองในปี 2557 
รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในปี 2556 ลดลงร้อยละ 8.0 จากปี
ก่อน มาอยูท่ี่ 2.1 พนัล้านบาท จากปัจจยัฤดกูาลทอ่งเที่ยวที่ซบเซาลง
โดยเฉพาะในสว่นของลกูค้าตา่งประเทศที่เข้ามาใช้งานในประเทศไทย และ
การแข่งขนัที่เพ่ิมขึน้ของบริการข้ามแดนอตัโนมตัิ  
รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection: IC) ในปี 2556 ลดลง
อยา่งมีนยัส าคญัที่ร้อยละ 28.4 จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 10.6 พนัล้านบาท อนัเป็น
ผลจากการลดลงของอตัรา IC จากประมาณ 1 บาทเป็น 0.45 บาทตอ่นาท ี
ดีแทคและแตล่ะคูส่ญัญาได้ตกลงร่วมกนัใช้อตัรา IC นีโ้ดยมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2556  
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากบริการโทรทางไกล
ระหวา่งประเทศ (IDD) และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ เป็นหลกั โดยในปี 2556 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 36.4 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 3.7 พนัล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมา
จากรายได้จากบริการโทรทางไกลระหวา่งประเทศ 
รายได้จากการจ าหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย เติบโตอยา่ง
ก้าวกระโดดในปี 2556 เทา่กบั 13.8 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.5 จากปี
ก่อน เน่ืองจากกระแสความนิยมในสมาร์ทโฟนอยา่งตอ่เน่ือง และจากการ
เปิดตวัไอโฟน 5s ไอโฟน 5c และดีแทค “ไตรเน็ตโฟน” ในไตรมาสสดุท้ายของ
ปี ร่วมกบัสว่นลดพิเศษภายใต้โครงการ “ยิ่งอยูน่าน ยิ่งรักกนั”  
ต้นทุนการด าเนินงาน 
ต้นทุนการด าเนินงาน เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 64.6 พนัล้าน
บาท โดยสาเหตหุลกัคือคา่บริหารจดัการในการลงทนุโครงข่าย 3G บนคลืน่
ความถ่ียา่น 2.1GHz และต้นทนุการขายเคร่ืองโทรศพัท์ 
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ประกอบด้วยสว่นแบง่รายได้ที่จา่ยให้ กสท. และคา่
เลขหมายกบัคา่ธรรมเนียม USO ที่จา่ยให้ กสทช. รวมถึงเร่ิมมีคา่ธรรมเนียม
ใบอนญุาตและคา่ธรรมเนียม USO ที่จา่ยให้ กสทช. เพ่ิมขึน้ในปีนีด้้วย  โดย
ต้นทนุในสว่นนีเ้ทา่กบั 21.7 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.2 จากปีก่อน 
เน่ืองจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ และการขยายตวัของฐาน
ผู้ ใช้บริการ คา่ใช้จา่ยด้านกฎหมายตอ่รายได้จากการให้บริการไมร่วม IC 
ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 32.5 ในปีกอ่น เป็นร้อยละ 31.0 ในปี 2556 
ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย ในปี 2556 เทา่กบั 4.2 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
7.6 จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัคือการเพ่ิมและขยายเครือข่าย 2.1GHz ควบคู่
กบัสญัญาการให้บริการจดัการเครือขา่ยร่วมกบัคูค้่า อยา่งไรก็ตาม สดัสว่น
ของคา่ใช้จา่ยด้านเครือข่ายตอ่รายได้จากการให้บริการไมร่วม IC ลดลง    
เล็กน้อยจากร้อยละ 6.1 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 5.9 ในปี 2556 
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ส าหรับปี 2556 เทา่กบั 9.3 พนัล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 33.5 จากปีก่อนอนัเป็นผลกระทบจากการลดลงของอตัรา IC 
เชน่เดียวกบัในสว่นของรายได้คา่เชื่อมตอ่โครงข่าย ดีแทคมีรายได้คา่เชื่อมตอ่
โครงข่ายสทุธิ (Net IC balance) ส าหรับปี 2556 เทา่กบั 1,293 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จาก 814 ล้านบาทในปีก่อน 
ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วยต้นทนุการผลิตและคา่คอมมิชชัน่ของบตัรเติมเงิน 
ต้นทนุเครือข่ายระหวา่งประเทศ ต้นทนุคา่โทรทางไกลระหวา่งประเทศ คา่เบีย้
ประกนัเครือข่าย และอ่ืนๆ ในปี 2556 รักษาระดบัใกล้เคียงกบัปีก่อน เทา่กบั 
4 พนัล้านบาท สดัสว่นของคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้จากการให้บริการไมร่วม IC 
ลดลงจากร้อยละ 6.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 5.7 ในปี 2556 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ ในปี 2556 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27.2 จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 11.9 พนัล้านบาท เน่ืองมาจาก
เครือข่าย 2G ที่ยกระดบัเสร็จสิน้ การขยายพืน้ที่การให้บริการ 3G บนคลืน่
ความถ่ียา่น 850MHz และการเพิม่เครือข่าย 3G บนคลื่นความถ่ียา่น 
2.1GHz นอกจากนี ้  ได้เร่ิมตดัจ าหน่ายใบอนญุาตของคลื่นความถ่ียา่น 
2.1GHz ในไตรมาสที่สามของปีนีด้้วย คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยใน
สว่นนีค้ดิเป็นร้อยละ 17.0 ของรายได้จากการให้บริการไมร่วม IC ซึง่เพิ่มขึน้
จากร้อยละ 14.8 ในปี 2555 
ต้นทุนการขายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในปี 2556 เพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 29.2 จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 13.5 พนัล้านบาท สอดคล้องกบัสดัสว่นของ
รายได้ที่เติบโตขึน้ อตัราก าไรของเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมายในปี 2556 

อยูท่ี่ร้อยละ 2.4 ลดลงจากร้อยละ 5.2 ในปี 2555 เน่ืองจากอตัราก าไรของ
เคร่ืองโทรศพัท์ในไตรมาสนีไ้ด้รับผลกระทบจากการให้สว่นลดพิเศษ ภายใต้
โครงการ “ยิ่งอยูน่าน ยิ่งรักกนั” ดีแทคเชื่อวา่อตัราก าไรของเคร่ืองโทรศพัท์จะ
ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากการแข่งขนัที่มากขึน้จากความพยายามของผู้
ให้บริการทัง้หมดในการกระตุ้นการใช้สมาร์ทโฟน 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับปี 2556 เทา่กบั 14.1 พนัล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.3 จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัจากคา่ใช้จา่ยในการขายและ
การตลาด และคา่ส ารองหนีส้งสยัจะสญูที่มีแนวโน้มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ส าหรับปี 2556 เทา่กบั 4.7 พนัล้าน
บาท เพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส าคญัที่ร้อยละ 57.7 จากปีก่อนที่ระดบั 3 พนัล้าน
บาท เน่ืองจากกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือส่งเสริมดีแทคไตรเน็ตและเพ่ือตอบสนอง
ตอ่การแข่งขนัในตลาดที่เพ่ิมสงูขึน้ ในปี 2556 นี ้ คา่ใช้จา่ยในการขายและ
การตลาดคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรายได้จากการให้บริการไมร่วม IC เพ่ิมขึน้
จากร้อยละ 4.7 ในปี 2555 เราคาดวา่จะยงัคงมีกิจกรรมทางการขายและ
การตลาดในระดบัสงูเพื่อตอบสนองตอ่การแข่งขนัในตลาด 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป ในปี 2556 เทา่กบั 6.8 พนัล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 0.7 จากปีก่อน เน่ืองจากมีคา่ใช้จา่ยด้านทรัพยากรบคุคลลดลง 
รวมถึงสมัฤทธ์ิผลจากการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงานทัว่องค์กร 
สดัสว่นของคา่ใช้จา่ยในการบริหารทัว่ไปตอ่รายได้จากการด าเนินงานไมร่วม 
IC ของปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 9.7 ลดลงจากร้อยละ 10.8 ในปี 2555 
ค่าส ารองหนีส้งสัยจะสูญ ในปี 2556 เทา่กบั 925 ล้านบาท เพ่ิมขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัถึงสามเทา่จาก 228 ล้านบาทในปี 2555  เน่ืองจากผลกระทบของ 
NEO ท าให้มีการเพิ่มขึน้อยา่งผิดปกตขิองยอดลกูหนีใ้นชว่งคร่ึงปีแรก ซึง่เร่ิม
บรรเทาและก าลงักลบัสูส่ภาวะปกติในคร่ึงปีหลงั สดัสว่นคา่ส ารองหนีส้งสยั
จะสญูของลกูค้าระบบรายเดือนส าหรับปี 2556 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 1.2 ในปี 
2555 มาอยูท่ี่ร้อยละ 2.6 ในปี 2556 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ส าหรับปี 2556 ลดลงร้อยละ 13.7 จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 1.7 พนัล้านบาท 
เน่ืองจากสินทรัพย์บางอยา่งได้ตดัคา่เสื่อมครบอายกุารใช้งานแล้ว สดัสว่น
ของคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายในสว่นนีค้ดิเป็นร้อยละ 2.5 ของรายได้
จากการให้บริการไมร่วม IC ในปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 3.1 ในปี 2555      
EBITDA และก าไรสุทธิ 
EBITDA ในปี 2556 เทา่กบั 30 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อน 
ถึงแม้วา่มีคา่ใช้จา่ยในการขายและการตลาดเพ่ิมขึน้ แตก่ารเติบโตของรายได้
รวมอยูใ่นเกณฑ์ดี และได้รับผลบวกจากรายการปรับปรุงสทุธิในหมวด       
คา่เชื่อมตอ่โครงข่าย (IC) ด้วย 
EBITDA margin ส าหรับปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 31.7 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 29.9 
ในปี 2555  
ก าไรสุทธิ ส าหรับปี 2556 เทา่กบั 10.6 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.3 จากปี
ก่อน เน่ืองจากประสบภาวะขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนคา่เงินบาทที่ออ่นลง 
และได้รับผลกระทบจากรายการปรับปรุงสว่นแบง่รายได้การให้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในประเทศแก่ DPC รวมถึงรายการปรับปรุง 
คา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ด้วย 
งบดุลและข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2556 เทา่กบั 105 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 101 
พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 ซึง่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด 
หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ ณ สิน้ปี 2556 เทา่กบั 31.5 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้
จาก 30.3 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 จากการออกหุ้นกู้จ านวน 5 พนัล้าน
บาทในปีนี ้
กระแสเงนิสดสุทธิจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก EBITDA หกัด้วย
รายจา่ยเพ่ือการลงทนุ) ของปี 2556 เทา่กบั 15.6 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 
10.5 จากปีก่อน เน่ืองจากรายจา่ยเพ่ือการลงทนุส าหรับปี 2556 อยูท่ี่ 14.4 
พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 9.3 พนัล้านบาทในปี 2555 บริษัทมุง่มัน่ที่จะลงทนุ
อยา่งตอ่เน่ืองเพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ียา่น 2.1GHz ที่ครอบคลมุ
พืน้ที่ทัว่ 77 จงัหวดัภายในสิน้ปี 
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งบก าไรขาดทนุ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส  

4/55 

ไตรมาส  

3/56 

ไตรมาส  

4/56 
%QoQ %YoY  %QoQ 2556 2555 

บริการเสียง 10,882 10,161 9,849 -3.1% -9.5%  -3.7% 41,743 43,347 

     ระบบรายเดือน 2,810 2,791 2,671 -4.3% -4.9%  5.5% 11,467 10,865 

     ระบบเตมิเงนิ 8,072 7,371 7,178 -2.6% -11.1%  -6.8% 30,277 32,481 

บริการเสริม 4,431 5,926 6,283 6.0% 41.8%  48.8% 22,583 15,175 

บริการข้ามแดนอัตโนมตั ิ 648 472 425 -9.9% -34.4%  -8.0% 2,102 2,285 

อื่นๆ 732 830 1,107 33.4% 51.2%  36.4% 3,677 2,696 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ไมร่วม IC 16,693 17,389 17,664 1.6% 5.8%  10.4% 70,106 63,502 

ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) 3,742 1,719 1,684 -2.1% -55.0%  -28.4% 10,554 14,732 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 20,435 19,108 19,348 1.3% -5.3%  3.1% 80,659 78,235 

รายได้จากการขายเครื่องโทรศพัท์และชุดเลขหมาย 3,690 2,242 5,370 139.5% 45.5%  25.5% 13,798 10,998 

รายได้จากการด าเนินงานอืน่ 60 23 72 217.4% 20.7%  -39.8% 160 265 

รวมรายได ้ 24,185 21,373 24,790 16.0% 2.5%  5.7% 94,617 89,497 

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (13,920) (12,181) (11,394) -6.5% -18.1%  -1.5% (51,121) (51,876) 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (5,384) (5,574) (5,035) -9.7% -6.5%  5.2% (21,721) (20,644) 

ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย (1,113) (1,045) (1,186) 13.5% 6.6%  7.6% (4,169) (3,877) 

ต้นทุนค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (3,493) (1,620) (796) -50.8% -77.2%  -33.5% (9,260) (13,919) 

อื่นๆ (1,254) (868) (977) 12.6% -22.1%  -0.5% (4,023) (4,041) 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (2,676) (3,075) (3,400) 10.6% 27.0%  27.2% (11,948) (9,396) 

ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย (3,530) (2,114) (5,339) 152.6% 51.3%  29.2% (13,473) (10,430) 

รวมตน้ทนุ (17,450) (14,294) (16,733) 17.1% -4.1%  3.7% (64,594) (62,306) 

ก าไรขัน้ตน้ 6,735 7,079 8,057 18.3% 19.6%  10.4% 30,023 27,191 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (3,309) (3,469) (3,912) 12.8% 18.2%  17.3% (14,114) (12,028) 

การขายและการตลาด (848) (1,311) (1,593) 21.6% 87.8%  57.7% (4,686) (2,972) 

การบริหารทั่วไป (1,891) (1,595) (1,723) 8.0% -8.9%  -0.7% (6,784) (6,835) 

หนี้สงสัยจะสูญ (80) (136) (217) 59.8% 171.2%  305.5% (925) (228) 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (490) (427) (378) -11.5% -22.9%  -13.7% (1,719) (1,993) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 24 (53) (175) 231.0% -838.7%  -334.8% (265) 113 

ดอกเบี้ยรบั 108 47 94 98.1% -13.0%  -42.4% 222 385 

รายได้อืน่ 164 38 9 -75.8% -94.3%  -45.3% 145 266 

ก าไรกอ่นดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย 6,757 7,151 7,951 11.2% 17.7%  26,818 30,047 12.0% 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (3,166) (3,501) (3,777) 7.9% 19.3%  (11,389) (13,666) 20.0% 

ดอกเบี้ยรบั 108 47 94 98.1% -13.0%  385 222 -42.4% 

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน 24 (53) (175) 231.0% -838.7%  113 (265) -334.8% 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 3,722 3,643 4,074 11.8% 9.5%  0.5% 16,011 15,927 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (327) (212) (1,238) 483.3% 278.6%  92.6% (2,154) (1,119) 

ภาษีเงนิได ้ (824) (684) (979) 43.2% 18.9%  -6.7% (3,290) (3,526) 

ก าไรสทุธ ิ 2,571 2,747 1,857 -32.4% -27.8%  -6.3% 10,567 11,282 

 
งบแสดงสถานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส  

4/55 

ไตรมาส  

3/56 
%QoQ 

ไตรมาส  

4/56 
%YoY  2555 2556 %QoQ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,555 17,800 -69.3% 5,472 20.1%  4,555 5,472 20.1% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 12,415 10,878 42.9% 15,632 25.9%  12,415 15,632 25.9% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 84,074 82,320 2.0% 83,949 -0.1%  84,074 83,949 -0.1% 

สนิทรพัยร์วม 101,043 110,999 -5.4% 105,054 4.0%  101,043 105,054 4.0% 

หนี้สินหมุนเวียน 37,800 47,498 -5.0% 45,141 19.4%  37,800 45,141 19.4% 

หนี้สินไมห่มุนเวียน 28,398 29,514 -7.9% 27,193 -4.2%  28,398 27,193 -4.2% 

หนีส้นิรวม 66,198 77,012 -6.1% 72,334 9.3%  66,198 72,334 9.3% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 34,845 33,987 -3.7% 32,720 -6.1%  34,845 32,720 -6.1% 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 101,043 110,999 -5.4% 105,054 4.0%  101,043 105,054 4.0% 
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ดีแทคมัน่ใจวา่ทัง้ 3 เครือขา่ยปัจจบุนัอนัได้แก่ เครือขา่ย 2G ท่ียกระดบัเสร็จสิน้แล้ว เครือขา่ย 3G บนคลื่น
ความถ่ี 850MHz ท่ีครอบคลมุทัว่ประเทศ และ เครือขา่ย 3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1GHz สามารถมอบ
ประสบการณ์การใช้งานท่ีเหนือกวา่ให้กบัลกูค้าของเรา และดีแทคมีความตัง้ใจท่ีจะพฒันาคณุภาพและขยาย
เครือขา่ยพืน้ท่ีการให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ีย่าน 2.1GHz อย่างตอ่เน่ือง โดยตัง้แผนการลงทนุส าหรับ 3 ปี 
(2556-2558) ไว้ท่ี 34 พนัล้านบาท เพื่อครอบคลมุจ านวนประชากรให้ได้ถึงร้อยละ 80  

 

เป้าหมายส าหรับปี 2557 เป็นดังนี ้

1) การการเติบโตของรายได้รวมอยู่ในช่วงร้อยละ 3-5 

2) EBITDA margin จะอยู่ในช่วงร้อยละ 35-36  

3) แผนการลงทนุไมน้่อยกวา่ 13 พนัล้านบาท  
 
ในสว่นของนโยบายเงินปันผล ดีแทคจะจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิบริษัท ด้วยความ
ตัง้ใจท่ีจะจ่ายทกุไตรมาส ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินและแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ 

แนวโน้มปี 2557 

ข้อปฏเิสธความรับผิดชอบ 
ในเอกสารฉบับนีอ้าจจะมีข้อมูลบางสว่นทีเ่กี่ยงข้องกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องในหลายด้านซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความเสีย่งลละความมม่ลนน่อนต่างซซ่ึงข้อมูลดงักล่าวรวมึึงลนนุรรกจจกลยรทุ์ลละความเช่่อของ
บรจษัท รวมทัง้ข้อมูลอ่่นทีม่ม่ใช่ข้อมูลทีเ่กจดข้ึนในอดีตตวัอย่างของค าทีใ่ช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดวา่” “ตัง้ใจวา่” “ประมาณ” “เช่่อวา่” “ยงัคง”  
“วางลนนวา่” หร่อค าใดซ ทีมี่ความหมายท านองเดียวกนั เป็นต้น 
ลม้วา่การคาดการณ์ดงักล่าวจะึูกจดัท าข้ึนจากสมมรตจฐานลละความเช่่อของฝ่ายบรจหาร โดยอาศยัข้อมูลทีมี่อยู่ในปัจจรบันเป็นพ่น้ฐานก็ตาม สมมรตจฐานเหล่านีย้งัคงมีความเสีย่งลละความมม่ลนน่อนต่างซ ซ่ึงอาจจะท าใหน้ลงาน 
นลการด าเนจนงาน ความส าเร็จทีเ่กจดข้ึนจรจงลตกต่างจากที่บรจ ษัทคาดการณ์มว้ในอนาคต ดงันัน้นูใ้ช้ข้อมูลดงักล่าวจึงควรระมดัระวงัในการใชข้้อมูลข้างต้น อีกทัง้บรจ ษัท ลละนูบ้รจหาร/พนกังาน มม่อาจควบครมหร่อรับรองความ
เกี่ยวข้อง ระยะเวลาทีจ่ะเกจดข้ึน หร่อความึูกต้องของข้อมูลดงักล่าวมด้ 
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