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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ผลประกอบการของดแีทคในไตรมาสแรกของปี 2557 เป็นพืน้ฐาน   
ทีส่ าคัญส าหรับการตอ่ยอดเพือ่เพิม่รายไดจ้ากโครงขา่ยทีม่คีณุภาพ 
ของดแีทค และเพือ่เพิม่อัตราสว่นในการท าก าไรของบรษัิทฯตามทีไ่ด ้

ตัง้เป้าหมายไวใ้นปี 2557 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 ดแีทคมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้สิน้ 28.2     
ลา้นราย ยอดผูใ้ชบ้รกิารของดแีทคไตรเน็ตเตบิโตอย่างรวดเร็วเป็น 
15.9 ลา้นราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56 ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด   
ของดแีทค การขยายโครงขา่ย 3G 2.1GHz เป็นไปตามทีค่าดการณ์
โดยมสีถานฐีานแลว้กวา่ 8,600 แหง่ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
ครอบคลมุจ านวนประชากรรอ้ยละ 72 โดยบรษัิทฯมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
เปิดใหบ้รกิารสถานฐีาน 3G 2.1GHz รว่มกับสถานฐีานทัง้หมดทีม่อียู่
เดมิใหไ้ดภ้ายในกลางปี 2557 เพือ่สนับสนุนกลยทุธ ์Internet for All 
ของบรษัิทฯ เพือ่เพิม่รายไดจ้าก 3 โครงข่ายอัจฉรยิะทีม่จี านวน 
bandwidth ทีม่ากทีส่ดุ และเพือ่เพิม่อัตราสว่นในการท าก าไรหลัง 
จากเปลีย่นเป็นการใหบ้รกิารบนระบบใบอนุญาต นอกจากนี ้ เพือ่เป็น
การตอบสนองความตอ้งการใชอ้นิเตอรเ์น็ตความ เร็วสงู ดแีทคจงึได ้
ลงทนุสรา้งโครงขา่ย 4G LTE บนคลืน่ความถีย่่าน 2.1GHz ในเขต
กรงุเทพมหานคร และพรอ้มส าหรับเปิดใหท้ดลองใชบ้รกิารแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วม IC) ในไตรมาส 1/2557 ทรงตัว
ทา่มกลางความทา้ทายของสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน บรกิารขอ้มลู
เตบิโตรอ้ยละ 48.4 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และยังคงเป็น

ปัจจัยสนับสนุนหลักทีช่ว่ยใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารเตบิโต EBITDA 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.4 จากปีกอ่น อยูท่ี ่ 8,256 ลา้นบาท ส าหรับ 
EBITDA margin ปรับตัวสงูขึน้อยา่งแข็งแกรง่ 5.4 จุดจากชว่งเวลา

เดยีวกันของปีกอ่น เป็นรอ้ยละ 36.6 โดยมปัีจจัยหลักมาจากการ
ปรับตัวลดลงของสว่นแบง่รายไดแ้ละตน้ทนุทีล่ดลงจากประสทิธภิาพ
ในการด าเนนิการ ก าไรสทุธอิยูท่ี ่ 3,304 ลา้นบาท เพิม่ขึน้อย่าง
แข็งแกรง่รอ้ยละ 9.1 จากชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่น อันเป็นผลมา
จากการเพิม่ขึน้ของ EBITDA แมจ้ะมตีน้ทนุคา่เสือ่มราคาและคา่ตัด
จ าหน่ายจากการลงทนุในโครงขา่ย 3G 2.1GHz ทีส่งูขึน้เชน่กันก็ตาม 

จากปัจจัยความไมม่ั่นคงทางการเมอืง สภาพเศรษฐกจิทีอ่อ่นตัวลง 
และการแขง่ขันทีร่นุแรงตอ่เนือ่ง ดแีทคจงึไดป้รับประมาณการการ
เตบิโตของรายไดร้วม จากในชว่งรอ้ยละ 3-5 เป็นอัตราเลขตัวเดยีวใน
ระดับต ่า ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ความคลอ่งตัวทางการตลาดและลดแรงกดดัน
จากเป้าหมายของรายไดท้ีอ่าจสง่ผลใหก้ารแขง่ขันในตลาดทวคีวาม
รนุแรงมากยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกันดแีทคไดป้รับเปลีย่นเป้าหมายของ 
EBITDA margin จากในชว่งรอ้ยละ 35-36 เพิม่เป็นในชว่ง รอ้ยละ 

35-37 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ในปัจจุบันและใหค้วามส าคัญ
กับอัตราสว่นการท าก าไรเพิม่ขึน้ ในสว่นของแผนการลงทนุ ดแีทค
ยังคงประมาณการการลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 13,000 ลา้นบาทในปี 2557 
และยังคงประมาณการแผนการลงทนุ 3 ปีระหวา่ง 2556-2558 อยูท่ี ่
34,000 ลา้นบาท 

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 1 ปี 2557  

สรุปผลการด าเนินงาน 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 ดแีทคมจี ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม  28.2 ลา้น
เลขหมาย เพิม่ขึน้จากไตรมาสทีผ่่านมาประมาณ 284,000 เลขหมาย 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารดแีทคไตรเน็ต (dtac TriNet หรอื DTN)          
บนเครอืขา่ย 3G 2.1 GHz เพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วเป็น 15.9 ลา้นราย  
คดิเป็นรอ้ยละ 56 ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด โดยมปัีจจัย
สนับสนุนหลักมาจากการเรง่ขยายโครงขา่ย 3G 2.1 GHz และการ
ออกโปรโมชัน่พเิศษทีร่วมเครือ่งโทรศัพทก์ับแพ็คเกจการใชง้านเขา้
ดว้ยกันเพือ่กระตุน้การเลอืกใชบ้รกิารดแีทคไตรเน็ต อย่างไรก็ตาม 
ดแีทคคาดการณ์วา่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารโดยรวมในอนาคตจะเตบิโตใน
อัตราทีล่ดลง อันเนือ่งมาจากอัตราสว่นผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่
ตอ่จ านวนประชากรทีอ่ยูใ่นระดับสงู ประกอบกับความเชือ่มั่นของ
ผูบ้รโิภคทีอ่อ่นตัวลงจากสภาพเศรษฐกจิในปี 2557 ดังนัน้ ดแีทคจงึ
ไดป้รับเปลีย่นแผนการเพิม่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรายใหม ่โดยจะเนน้เรือ่ง
คณุภาพมากกวา่จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) ปรับตัวลดลงเล็กนอ้ย  

รอ้ยละ 1.1 จากไตรมาสทีผ่า่นมา และรอ้ยละ 1.0 จากไตรมาส
เดยีวกันของปีกอ่นอยูท่ี ่ 208 บาท เนือ่งจากการลดลงของรายได ้
เฉลีย่ตอ่เลขหมาย (ไมร่วม IC) ของผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิ ขณะที่
รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย (ไมร่วม IC) ของผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 จากไตรมาสทีผ่า่นมาเป็น 600 บาท จากรายได ้
บรกิารขอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้มากกวา่รายไดบ้รกิารเสยีงทีล่ดลง 

จ ำนวนนำทเีฉลีย่ตอ่เลขหมำย (ไมร่วม IC) ลดลงรอ้ยละ 4.4 
จากไตรมาสทีผ่า่นมา และรอ้ยละ 8.9 จากไตรมาสเดยีวกันของ      
ปีกอ่นอยูท่ี ่ 207 นาท ี เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ
ผูใ้ชบ้รกิารจากการโทรเป็นการใชบ้รกิารขอ้มลูเพิม่ขึน้ 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรอนิเตอรเ์น็ตตามค านยิามใหม*่ อยูท่ี ่ 9.1 ลา้น
เลขหมาย ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้ 1.5 ลา้นเลขหมายหรอื
รอ้ยละ 19.6 จากไตรมาสเดยีวกันในปีกอ่น ในไตรมาสนี ้ ดแีทค
เปิดตัวแคมเปญตา่งๆภายใตก้ลยทุธ ์ “Internet for All” เนน้กระตุน้
การใชง้านและเพิม่รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารปัจจุบัน
และกระตุน้ใหเ้กดิการทดลองใชบ้รกิารขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารรายใหม่ 
โดยเนน้ทีค่วามเหมาะสมและความคุม้คา่ของบรกิารเป็นส าคัญ สง่ผล
ใหอ้ตัรำสว่นผูใ้ชบ้รกิำรขอ้มลูตอ่ผูใ้ชบ้รกิำรรวมของดแีทค 
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 28.7 ณ สิน้ไตรมาส 1/2556 เป็นรอ้ยละ 32.4   
ณ สิน้ไตรมาส 1/2557  

อตัรำสว่นผูใ้ชบ้รกิำรสมำรท์โฟนตอ่ผูใ้ชบ้รกิำรรวม เพิม่ขึน้

อยา่งรวดเร็วเป็นรอ้ยละ 33.9 จากรอ้ยละ 23.1 ณ สิน้ไตรมาส 
1/2556 เป็นผลมาจากสมารท์โฟนราคาประหยัดทีม่ใีหเ้ลอืกมากขึน้
ในตลาด อัตราสว่นผูใ้ชบ้รกิารสมารท์โฟนทีส่งูขึน้ นอกจากจะชว่ย
เพิม่รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายของผูใ้ชบ้รกิารแลว้ ยังจะชว่ยสง่มอบ
ประสบการณ์การใชบ้รกิารขอ้มลูทีด่ขี ึน้ใหก้ับผูใ้ชบ้รกิาร และยังจะ
ชว่ยเพิม่โอกาสในการประหยัดตน้ทนุหากผูใ้ชบ้รกิารเลอืกเปลีย่นมา
ใชบ้รกิาร 3G 2.1GHz ของดแีทคไตรเน็ต  

*เปลีย่นค านยิามของผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต จากผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารใชบ้รกิารขอ้มลูภายใน 30 วนั เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารใชบ้รกิารขอ้มลูมากกวา่ 50 กโิลไบต ์

ภายใน 30 วนั  
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รำยได ้

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) 
ส าหรับไตรมาส 1/2557 ทรงตัวอยูท่ี ่ 17,392 ลา้นบาท โดยมปัีจจัย
สนับสนุนหลักจากการเตบิโตของรายไดจ้ากบรกิารเสรมิและบรกิาร
ขอ้มลูถงึแมร้ายไดจ้ากบรกิารเสยีงจะปรับตัวลดลง ผลกระทบจากการ
แขง่ขันในตลาดทีร่นุแรง ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีป่รับตัวลดลง 
ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกจิทีซ่บเซาจากปัญหาความไมแ่น่นอน
ทางการเมอืง สง่ผลใหก้ารเตบิโตของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      
ไมร่วม IC ในไตรมาส 1/2557 คอ่นขา้งจะจ ากัด รำยไดร้วมอยูท่ี ่
22,442 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.1 จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่น 
เนือ่งจากการปรับลดลงของคา่ IC จากนาทลีะ 1 บาทเป็นนาทลีะ 
0.45 บาทตัง้แตวั่นที ่ 1 กรกฎาคม 2556 และเมือ่เปรยีบเทยีบกับ 
ไตรมาสกอ่น รายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 9.5 โดยมปัีจจัยหลักมาจาก
การลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลข
หมายทีส่งูเป็นประวัตกิารณ์จากการเปิดตัวไอโฟน 5s และดแีทค  
ไตรเน็ตโฟน ในไตรมาสกอ่น 

รำยไดจ้ำกบรกิำรเสยีง อยูท่ี ่9,400 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที่
แลว้และไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นของผูใ้ชบ้รกิารทัง้ระบบเตมิเงนิ
และรายเดอืน เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคของ
ผูใ้ชบ้รกิารจากบรกิารเสยีงเป็นบรกิารขอ้มลูมากขึน้ และการปรับ
ลดลงของราคาเฉลีย่ตอ่นาทใีนชว่งปลายปี 2556 จากการปรับลดลง
ของคา่ IC อยา่งไรก็ตาม ดแีทคเห็นวา่ราคาของบรกิารเสยีงคอ่นขา้ง
จะทรงตัวแลว้ในไตรมาส 1/2557 นี ้ สัดสว่นรายไดจ้ากบรกิารเสยีง
ตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารมสีัดสว่นลดลงจากรอ้ยละ 51.4 ใน    
ไตรมาส 1/2556 เป็นรอ้ยละ 49.3 ในไตรมาสนี้ 

รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิ (VAS) เตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งในไตรมาส 
1/2557 รอ้ยละ 4.7 จากไตรมาสกอ่นและรอ้ยละ 31.5 จากไตรมาส
เดยีวกันปีกอ่น อยูท่ี ่ 6,576 ลา้นบาท รายไดจ้ากบรกิารเสรมิคดิเป็น
รอ้ยละ 34.5 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 23.8 
ในไตรมาส 1/2556 โดยมแีรงขับเคลือ่นหลักจากบรกิารดา้นขอ้มลูที่
เตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ตอ่เนือ่งรอ้ยละ 7.1 จากไตรมาสกอ่นและ   
รอ้ยละ 48.4 จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากการขยาย
พืน้ทีแ่ละเพิม่คณุภาพการใหบ้รกิาร 3G และจ านวนผูใ้ชบ้รกิารสมารท์
โฟนทีเ่พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 33.9 ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด  

รำยไดจ้ำกบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตั ิ (IR) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.3% 
จากไตรมาสกอ่นเนือ่งจากเป็นฤดกูาลการทอ่งเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิาร
จากตา่งประเทศและผูใ้ชบ้รกิารชาวไทย แต่หากเทยีบกับชว่งเวลา
เดยีวกันของปีกอ่น พบวา่ปรับตัวลดลงรอ้ยละ 32.8 จากปัจจัยความ
ไมแ่น่นอนทางการเมอืงและปัญหาสภาพเศรษฐกจิ รายไดจ้ากบรกิาร
ขา้มแดนอัตโนมัตใินไตรมาส 1/2557 อยูท่ี ่ 460 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 2.4 ของตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ๆ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิาร
โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ (IDD) และคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารตา่งๆ 
เป็นหลัก ลดลงรอ้ยละ 13.6 จากไตรมาสกอ่นเพราะรายได ้ IDD ที่
ลดลง แตเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 9.5 จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่นเพราะการ
เตบิโตของคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารอืน่ๆ 

รำยไดจ้ำกคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) ลดลงกวา่รอ้ยละ 50 จาก
ไตรมาสเดยีวกันปีกอ่นจากการปรับลดลงของคา่ IC จากนาทลีะ 1 
บาทเป็นนาทลีะ 0.45 บาทตัง้แต่วันที ่ 1 กรกฎาคม 2556 สัดสว่น

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) 
ไตรมำส  
1/56 

ไตรมำส  
4/56 

ไตรมำส 
 1/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 464 391 372 -5.0% -19.8% 

ระบบเตมิเงนิ 251 243 233 -4.0% -7.3% 

เฉลีย่สองระบบ 274 260 250 -4.0% -8.8% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 350 295 278 -5.7% -20.7% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 213 206 197 -4.3% -7.2% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 227 217 207 -4.4% -8.9% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่
เดอืน) 

ไตรมำส  
1/56 

ไตรมำส  
4/56 

ไตรมำส 
 1/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 727 638 640 0.3% -12.0% 

ระบบเตมิเงนิ 201 177 167 -6.0% -17.1 

เฉลีย่สองระบบ 258 232 224 -3.3% -12.9% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 611 591 600 1.6% -1.7% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 162 159 154 -3.5% -5.1% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 210 210 208 -1.1% -1.0% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) 
ไตรมำส  
1/56 

ไตรมำส  
4/56 

ไตรมำส 
 1/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 3,022 3,502 3,600 2.8% 19.2% 

ระบบเตมิเงนิ 23,587 24,440 24,626 0.8% 4.4% 

รวม 26,609 27,942 28,226 1.0% 6.1% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) 
ไตรมำส  
1/56 

ไตรมำส  
4/56 

ไตรมำส 
 1/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 206 168 98 -41.6% -52.2% 

ระบบเตมิเงนิ 85 303 186 -38.6% 119.9% 

รวม 290 471 284 -39.7% -2.1% 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 1/2557 

   

ของรายได ้ IC ตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงจากรอ้ยละ 17.4 ใน

ไตรมาส 1/2556 เป็นรอ้ยละ 8.8 ในไตรมาสนี้ อยา่งไรก็ตาม        
คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยสทุธขิองดแีทคยังคงเป็นบวกอยูท่ี ่ 133 ลา้น
บาทในไตรมาส 1/2557 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย      
มาจากการจ าหน่ายไอโฟน 5s และดแีทค ไตรเน็ตโฟนเป็นหลัก 
รายไดใ้นไตรมาส 1/2557อยูท่ี ่3,288 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.3 
จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่นจากการออกโปรโมชัน่พเิศษทีร่วมเครือ่ง 
โทรศัพทก์ับแพ็คเกจการใชง้านเขา้ดว้ยกัน อยา่งไรก็ตาม ปรับลดลง
รอ้ยละ 38.8 จากยอดขายทีส่งูเป็นประวัตกิารณ์จากการเปิดตัว
ไอโฟน 5s และดแีทค ไตรเน็ตโฟน ในไตรมาสกอ่น 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร ไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่

9,829 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.3 จากไตรมาสกอ่นแตท่รงตัวจาก
ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น โดยมปัีจจัยหลักมาจากการปรับตัวลดลง
ของสว่นแบง่รายไดแ้ละตน้ทนุของบรกิาร IR และ IDD ทีป่รับตัว
ลดลงตามรายได ้

คำ่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รำยได ้  ประกอบดว้ยสว่นแบง่รายได ้
คา่ธรรมเนยีมเลขหมายและคา่ USO เป็นหลัก อยูท่ี ่4,455 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 11.5 จากไตรมาสกอ่นและรอ้ยละ 17.7 จากไตรมาส
เดยีวกันปีกอ่น สอดคลอ้งกับสัดสว่นของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารดแีทค
ไตรเน็ตทีม่ากขึน้ (รอ้ยละ 56 ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมดของ
ดแีทค) โดยดแีทคไตรเน็ตจะมคีา่ธรรมเนยีมทีต่ ่ากวา่อยูท่ีร่อ้ยละ 
5.25 เมือ่เทยีบกับสว่นแบง่รายไดข้องดแีทคทีร่อ้ยละ 30 สง่ผลให ้
สัดสว่นคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดต้อ่รายไดก้ารใหบ้รกิาร     
ไมร่วม IC ดขีึน้ 5.6 จุดจากรอ้ยละ 31.2 จากไตรมาส 1/2556     

เป็นรอ้ยละ 25.6 ในไตรมาสนี ้ 

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นเครอืขำ่ย เทา่กบั 1,104 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
15.8 จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่น โดยมปัีจจัยหลักมาจากคา่เชา่     
คา่ไฟ และคา่บรหิารจัดการสถานฐีานจากการขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร 
3G 2.1GHz แตเ่มือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสกอ่น พบว่าปรับตัวลดลง
รอ้ยละ 6.9 จากการตอ่รองสัญญาใหมข่องคา่ซอ่มและคา่บ ารงุรักษา
สถานฐีานและการลดลงของคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  สัดสว่นของคา่ใชจ้่าย
ดา้นเครอืขา่ยตอ่รายไดก้ารใหบ้รกิาร ไมร่วม IC เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 
5.5 ในไตรมาส 1/2556 เป็นรอ้ยละ 6.3 ในไตรมาส 1/2557 

คำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่ 1,542 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
55.8 จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 93.6 จาก      
ไตรมาสกอ่นเพราะมรีายการพเิศษของคา่ IC กับทโีอท ี หากไมร่วม

รายการพเิศษ คา่ IC จะลดลงรอ้ยละ 2.2 จากไตรมาสกอ่น  

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ประกอบดว้ยตน้ทนุการผลติและคา่คอมมชิชัน่ของ 
บัตรเตมิเงนิ ตน้ทนุ IR และ IDD คา่เบีย้ประกันเครอืขา่ย และอืน่ๆ ใน
ไตรมาส 1/2557 ลดลงรอ้ยละ 13.6 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 
19.9 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตหุลักคอืตน้ทนุ IR 
และ IDD ทีล่ดลงตามรายได ้

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 
(D&A) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.1 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น       
เป็น 3,425 ลา้นบาท จากคา่ตัดจ าหน่ายใบอนุญาตและคา่เสือ่มราคา
ของเครอืขา่ย 3G 2.1GHz ทีเ่พิม่ขึน้ โดย D&A ของงบการเงนิรวมจะ
สงูขึน้ตามการขยายตัวของเครอืขา่ย 3G 2.1GHz ในขณะที ่ D&A 
ของงบการเงนิเฉพาะกจิการจะลดลงจากการดอ้ยคา่สนิทรัพยข์อง
ดแีทคในไตรมาส 4/2556 

ตน้ทนุกำรขำยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย อยูท่ี ่ 3,314 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.1 จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่น แตล่ดลง
รอ้ยละ 37.9 จากไตรมาสกอ่น ตามสัดสว่นของรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ดแีทคเชือ่วา่อัตราก าไรของเครือ่งโทรศัพทอ์าจจะอยูใ่นระดับศนูย์
หรอืต ่ากวา่หากการแขง่ขันยังทวคีวามรนุแรงตอ่เนือ่ง อัตราก าไรของ
เครือ่งโทรศัพทล์ดลงจากรอ้ยละ 2.1 ในไตรมาส 4/2556 เป็น 0 ใน
ไตรมาส 1/2557 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร อยูท่ี ่ 3,426 ลา้นบาท ลดลง  

รอ้ยละ 12.4 จากไตรมาสกอ่นและลดลงรอ้ยละ 8.5 จากไตรมาส

เดยีวกันปีกอ่น เนือ่งจากมปีระสทิธภิาพในการบรหิารจัดการค่าใชจ้่าย
ทีด่ขี ึน้ ประกอบกับการลดลงของคา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญู  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด ส าหรับไตรมาส 1/2557 
เทา่กับ 1,272 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 63.9 จากไตรมาสเดยีวกันปี
กอ่น จากการเปิดใหบ้รกิารดแีทคไตรเน็ตและจากการแขง่ขันในตลาด
ทีส่งูขึน้ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2556 ทีผ่า่นมา อยา่งไรก็ตาม ดแีทค
สามารถควบคมุค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดใหล้ดลงรอ้ยละ 
20.2 จากไตรมาสกอ่น โดยเนน้ใชจ้่ายใหเ้หมาะสมกับสภาวะตลาด
และการตอบสนองของตลาด ในไตรมาส 1/2557 สัดสว่นของ
คา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ไม่รวม 
IC อยูท่ีร่อ้ยละ 7.3 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 4.5 ในไตรมาส 1/2556 แต่
ลดลงจากรอ้ยละ 9.0 ในไตรมาส 4/2556 หากเปรยีบเทยีบกับรายได ้
รวม สัดสว่นของคา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาดจะอยูท่ีร่อ้ยละ 5.7 

ในไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากคา่เฉลีย่ของทัง้ปี 2556     
ทีร่อ้ยละ 5.0   

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรท ัว่ไป ลดลงรอ้ยละ 8.7 จากไตรมาสกอ่น
และรอ้ยละ 24.9 จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่น อยูท่ี ่ 1,573 ลา้นบาท 
หากไมร่วมรายการพเิศษเรือ่งการการตัดจ าหน่ายระบบบรหิารจัดการ
ค าสั่งใหม ่ (New Order Management System: NEO) ประมาณ 
500 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการบรหิารทั่วไปจะลดลงรอ้ยละ 1.3   
จากไตรมาส 1/2556 

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรต ัง้ส ำรองหนีส้ญู ในไตรมาสแรกปี 2557 เทา่กับ 
177 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 18.6 จากไตรมาสกอ่นและรอ้ยละ 54.9 
จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่น คา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญูในไตรมาส 
1/2556 สงูกวา่ปกตเิพราะไดร้ับผลกระทบจาก NEO ท าใหย้อด

ลกูหนีเ้พิม่สงูขึน้ประกอบกับการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูของบรกิาร
ใจดใีหย้มืจ านวน 170 ลา้นบาท หากไมร่วมรายการพเิศษนี ้ ยอด
คา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญูจะดขีึน้รอ้ยละ 20.3 จากไตรมาส
เดยีวกันปีกอ่น สัดสว่นการตัง้ส ารองหนีส้ญูตอ่ยอดคา่ใชบ้รกิารระบบ
รายเดอืนอยูท่ีร่อ้ยละ 2.5 ปรับตัวในทศิทางทีด่ขี ึน้ 0.7 จุดจาก     
ไตรมาสกอ่น  

EBITDA และก ำไรสุทธ ิ

EBITDA ในไตรมาส 1/2557 เทา่กับ 8,256 ลา้นบาท เพิม่ขึน้อยา่ง
แข็งแกรง่รอ้ยละ 10.4 จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่น โดยมปัีจจัยหลัก
มาจากการปรับลดลงของคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดแ้ละ
ความสามารถในการบรหิารคา่ใชจ้่ายอยา่งมปีระสทิธภิาพ  EBITDA 
margin ปรับตัวดขีึน้ถงึ 5.4 จุด จากรอ้ยละ 31.2 ในไตรมาส 
1/2556 เป็นรอ้ยละ 36.6 ในไตรมาส 1/2557 

ก ำไรสทุธ ิ อยูท่ี ่3,304 ลา้นบาท เพิม่ขึน้สงูรอ้ยละ 9.1 จากไตรมาส
เดยีวกันปีกอ่น เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของ EBITDA ทีถ่งึแมจ้ะมี
คา่ใชจ้่ายของคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายทีส่งูขึน้ตามการลงทนุ
ในระบบ 3G 2.1GHz มาหักออกดว้ยก็ตาม สัดสว่นของก าไรสทุธติอ่
รายไดร้วมปรับตัวดขีึน้ 2.0 จุด เป็นรอ้ยละ 14.7 ในไตรมาส 1/2557 
จากรอ้ยละ 12.7 ในไตรมาส 1/2556  

งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ 

สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 อยูท่ี ่ 106,378 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จาก 105,054 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 ซึง่เป็นผลจากการ
เพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมาส 1/2557 เทา่กับ 29,460 
ลา้นบาท ลดลงจาก 31,460 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 จากการช าระ
คนืเงนิกูใ้นไตรมาส 1/2557 

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน (ค านวณจาก EBITDA หัก
ดว้ยรายจ่ายเพือ่การลงทนุ) ของไตรมาส 1/2557 เทา่กับ 5,286 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.1 จากไตรมาสเดยีวกันปีกอ่น อันเป็นผล
จากรายจ่ายเพือ่การลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ถงึแม ้ EBITDA จะเพิม่ขึน้ดว้ยก็
ตาม รายจ่ายเพือ่การลงทนุในไตรมาส 1/2557 ซึง่สว่นใหญจ่ะเป็น
การลงทนุในระบบ 3G 2.1GHz อยูท่ี ่ 2,970 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 
1,179 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2556  
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส  

1/56 

ไตรมำส  

4/56 

ไตรมำส  

1/57 
%QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง 10,777 9,849 9,400 -4.6% -12.8% 

     ระบบรายเดอืน 2,958 2,671 2,584 -3.3% -12.6% 

     ระบบเตมิเงนิ 7,819 7,178 6,816 -5.0% -12.8% 

บรกิารเสรมิ 5,000 6,283 6,576 4.7% 31.5% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 685 425 460 8.3% -32.8% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ 873 1,107 956 -13.6% 9.5% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 17,334 17,664 17,392 -1.5% 0.3% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 3,642 1,684 1,674 -0.6% -54.0% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 20,977 19,348 19,066 -1.5% -9.1% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 2,903 5,370 3,288 -38.8% 13.3% 

รายไดอ้ืน่ๆ 25 72 87 21.3% 241.6% 

รวมรำยได ้ 23,905 24,790 22,442 -9.5% -6.1% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (13,353) (11,394) (11,371) -0.2% -14.8% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (5,416) (5,035) (4,455) -11.5% -17.7 

คา่ใชจ้่ายดา้นเครอืขา่ย (953) (1,186) (1,104) -6.9% 15.8% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (3,485) (796) (1,542) 93.6% -55.8 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ (1,054) (977) (844) -13.6% -19.9% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย (D&A)  (2,444) (3,400) (3,425) 0.8% 40.1 

ตน้ทนุการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (2,805) (5,339) (3,314) -37.9% 18.1% 

รวมตน้ทนุ (16,158) (16,733) (14,685) -12.2% -9.1% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 7,746 8,057 7,756 -3.7% 0.1% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (3,744) (3,912) (3,426) -12.4% -8.5% 

การขายและการตลาด (776) (1,593) (1,272) -20.2% 63.9% 
การบรหิารทั่วไป (2,094) (1,723) (1,573) -8.7% -24.9% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (391) (217) (177) -18.6% -54.9% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย (D&A) (483) (378) (404) 6.9% -16.3% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 97 (175) 36 -79.4% -62.9% 
ดอกเบีย้รับ 27 94 32 -65.7% 18.6% 
รายไดอ้ืน่ 39 2 88 5342.5% 126.0% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษี 4,170 4,074 4,490 10.2% 7.7% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ (362) (1,238) (353) -71.5% -2.5% 

ภาษีเงนิได ้ (781) (979) (834) -14.9% 6.7% 

ก ำไรสทุธ ิ 3,027 1,857 3,304 77.9% 9.1% 

ก ำไรกอ่นดอกเบีย้ ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดั
จ ำหนำ่ย (ลำ้นบำท) 

ไตรมำส  
1/56 

ไตรมำส  
4/56 

ไตรมำส  
1/57 

%QoQ %YoY 

ก ำไรส ำหรบังวด 3,027 1,857 3,304 77.9% 9.1% 

    คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 362 1,238 353 -71.5% -2.5% 

    ภาษีเงนิได ้ 781 979 834 -14.9% 6.7% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,928 3,777 3,829 1.4% 30.8% 

ดอกเบีย้รับ (27) (94) (32) -65.7% 18.6% 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอัตราแลกเปลีย่น (97) 175 (36) -79.4% -62.9% 

ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์และ
สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนอืน่ 

504 18 4 -77.8% -99.2% 

EBITDA 7,478 7,951 8,255 3.8% 10.4% 

EBITDA margin 31.2% 32.1% 36.6% 14.3% 17.3% 

EBITDA margin ไมร่วมเครือ่งโทรศพัท ์ 35.1% 40.1% 42.8% 6.8% 21.7% 
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ดแีทคมั่นใจวา่ทัง้ 3 เครอืขา่ยปัจจุบันของดแีทค อันไดแ้ก ่ เครอืขา่ย 2G ทีย่กระดับเสร็จสิน้แลว้ 
เครอืขา่ย 3G บนคลืน่ความถี ่ 850MHz ทีค่รอบคลมุทั่วประเทศ และ เครอืขา่ย 3G บนคลืน่ความถี่
ยา่น 2.1GHz สามารถมอบประสบการณ์การใชง้านทีเ่หนอืกวา่ใหก้ับลกูคา้ของเรา และดแีทคมคีวาม
ตัง้ใจทีจ่ะพัฒนาคณุภาพและขยายเครอืขา่ยพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร 3G บนคลืน่ความถีย่า่น 2.1GHz 
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยตัง้แผนการลงทนุส าหรับ 3 ปี (2556-2558) ไวท้ี ่ 34,000 ลา้นบาท              
เพือ่ครอบคลมุจ านวนประชากรใหไ้ดร้อ้ยละ 80  

  

เป้ำหมำยส ำหรบัปี 2557  

1) การเตบิโตของรายไดร้วม เป็นอัตราเลขตัวเดยีวในระดับต ่า  (ปรับจาก ชว่งรอ้ยละ 3-5) 

2) EBITDA margin อยูใ่นชว่งรอ้ยละ 35-37 (ปรับจาก ชว่งรอ้ยละ 35-36)   

3) แผนการลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 13,000 ลา้นบาท (ไมเ่ปลีย่นแปลง) 

  

ในสว่นของนโยบายเงนิปันผล ดแีทคมคีวามตัง้ใจทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของก าไร
สทุธขิองบรษัิทฯ ดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะจ่ายทกุไตรมาส ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานะทางการเงนิและแผนการ
ลงทนุในอนาคตของบรษัิทฯ 

  

  

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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งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส  
4/56 

ไตรมำส  
1/57 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5,472 9,402 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 15,632 13,204 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 83,949 83,773 

สนิทรพัยร์วม 105,054 106,378 

หนีส้นิหมนุเวยีน 45,141 43,116 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 27,193 27,238 

หนีส้นิรวม 72,334 70,355 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 32,720 36,024 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 105,054 106,378 


