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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ดว้ยกลยทุธ ์“Internet for All” สง่ผลใหใ้นไตรมาส 2/2557 ดแีทค 

ประสบความส าเร็จในการขยายโครงขา่ยโทรคมนาคมบนคลืน่ความถี ่

2.1GHz ไดค้รอบคลมุจ านวนประชากรมากกวา่ 80% รวมทัง้เปิด

ใหบ้รกิาร 4G เพือ่รองรับการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู  และ

ดแีทคยังไดน้ าเสนอกจิกรรมการตลาดตา่งๆ ทีช่ว่ยกระตุน้ใหก้ารใช ้

งานอนิเตอรเ์น็ตในประเทศไทยใหเ้พิม่มากขึน้อกีดว้ย โดยในไตรมาส 

2/2557 แมจ้ะมผีลของปัจจัยเชงิฤดกูาลและความเชือ่มั่นของ

ผูบ้รโิภคทีล่ดลงจากปัจจัยทางการเมอืง ดแีทคสามารถรักษาระดับ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยใหท้รงตัวเมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา อันเป็นผลจากการเตบิโตของบรกิารดา้น

ขอ้มลู ทัง้นีห้ากไมร่วมรายการพเิศษทีเ่กดิจากการกลับรายการโบนัส

ระบบเตมิเงนิจ านวน 248 ลา้นบาททีเ่กดิในไตรมาส 2/2556 แลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยจะลดลง 0.7% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

และดว้ยกลยทุธก์ารบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหด้แีทค          

ม ีEBITDA เตบิโต 6.9% และมอีัตราก าไร EBITDA margin เพิม่ขึน้ 

6 จุดเมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากการมคีา่ธรรมเนยีม

และสว่นแบง่รายไดท้ีล่ดลงแมจ้ะมคีา่ใชจ้่ายในการขายและการตลาด

ทีเ่พิม่ขึน้เพือ่กระตุน้การใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตและรักษาความสามารถ

ในการแขง่ขันก็ตาม ในขณะทีก่ าไรสทุธขิองดแีทคอยูใ่นระดับทรงตัว

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตัด

จ าหน่ายทีส่งูขึน้ตามการขยายโครงขา่ยบนคลืน่ 2.1GHz    

บรกิารขอ้มลูยังคงเป็นปัจจัยหลักทีช่ว่ยเสรมิสรา้งการเตบิโตของ

รายไดใ้นขณะทีบ่รกิารเสยีงมแีนวโนม้การใชง้านทีล่ดลงจากการ

เปลีย่นพฤตกิรรมการใชง้านของผูบ้รโิภคหลังจากเปลีย่นมาใชส้มารท์

โฟน ดแีทคพยายามสรา้งฐานลกูคา้ผูใ้ชง้านสมารท์โฟนดว้ยการ

น าเสนอโปรโมชัน่ทีร่วมเครือ่งสมารท์โฟนกับแพ็คเกจการใชง้านที่

น่าสนใจเขา้ดว้ยกัน พรอ้มทัง้มรีาคาทีเ่หมาะสมน าเสนอใหล้กูคา้ ซึง่  

จะชว่ยใหด้แีทคเตบิโตในตลาดบรกิารขอ้มลูและดงึดดูลกูคา้ใหม้าใช ้

บรกิารขอ้มลูบนโครงขา่ยดแีทคไตรเน็ตมากยิง่ขึน้ ทัง้นีใ้นไตรมาส 

2/2557 ดแีทคมรีายไดจ้ากบรกิารเสรมิเพิม่ขึน้ 28% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารบนดแีทคไตรเน็ต

เพิม่ขึน้เป็น 19.1 ลา้นเลขหมาย คดิเป็นสัดสว่น 68% ของจ านวน

ผูใ้ชบ้รกิารดแีทคทัง้หมด ดแีทคไตรเน็ตใหบ้รกิารโดยบรษัิทดทีเีอ็น 

(D T N )  ซึง่เป็นบรษัิทลกูของดแีทคและเป็นผูรั้บใบอนุญาตประกอบ

กจิการโทรคมนาคมบนคลืน่ 2.1GHz 

ดแีทคเชือ่วา่สภาพเศรษฐกจิของประเทศไทยและความเชือ่มั่นของ

ผูบ้รโิภคจะฟ้ืนตัวในชว่งครึง่หลังของปี อยา่งไรก็ด ี ดแีทคคาดการณ์

วา่สภาวะการแขง่ขันในตลาดมแีนวโนม้รนุแรงอยา่งตอ่เนือ่ง จากการ

ทีผู่ใ้หบ้รกิารต่างพยายามใหล้กูคา้เปลีย่นมาใชง้านบนโครงขา่ยคลืน่ 

2.1GHz มากขึน้ ประกอบกับการพยายามเพิม่ฐานผูใ้ชบ้รกิารสมารท์

โฟนโดยการขายเครือ่งผนวกดว้ยแพ็คเกจบรกิารทีม่ขีอ้เสนอน่าสนใจ

และมกีารแขง่ขันดา้นราคามากขึน้ ทัง้นี ้ เนือ่งจากความผันผวนของ

ธุรกจิเครือ่งโทรศัพท ์  ดแีทคจงึเปลีย่นมมุมองเป้าหมายจากรายได ้

รวม เป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยแทน 

โดยคาดวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยจะ

ทรงตัวจากปีทีผ่า่นมา และแมว้่าการแขง่ขันในตลาดจะยังคงรนุแรง

ตอ่เนือ่งในชว่งครึง่หลังของปี แตเ่ราเชือ่วา่อัตราก าไร EBITDA   

margin จะคงอยูใ่นชว่ง 35-37% จากคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบ่ง

รายได ้ ทีม่แีนวโนม้ดขีึน้สอดคลอ้งกับจ านวนผูใ้ชง้านสมารท์โฟนที่

เพิม่ขึน้ นอกจากนี ้ ดแีทคยังคงประมาณการเงนิลงทนุปี 2557 ไวท้ี่

ขัน้ต ่า 13,000 ลา้นบาท เพือ่เพิม่ความสามารถของโครงขา่ยทัง้ดา้น

ความจุในการใชง้านและความครอบคลมุ รวมทัง้จะใชจุ้ดแข็งของการ

ม ี3 โครงขา่ยเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้    

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2557  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 2/2557 จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรดแีทคไตรเน็ตเพิม่ขึน้เป็น 

19.1 ลา้นเลขหมาย คดิเป็น 68% ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารดแีทค

ทัง้หมด โดยเพิม่ขึน้จากระดับ 56% เมือ่ไตรมาส 1/2557 ซึง่

สอดคลอ้งกับ กลยทุธ ์”Internet for All” ทีก่ระตุน้ใหล้กูคา้ใชบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตมากขึน้ เนือ่งจากดแีทคมุง่เนน้ในการเพิม่คณุภาพของ

ผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากขึน้ จ านวนผูใ้ชบ้รกิารดแีทคจงึทรงตัวอยูท่ี ่28 ลา้น

เลขหมาย อยา่งไรก็ตาม จ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนเพิม่สงูขึน้

จากโปรโมชัน่ทีผ่นวกสมารท์โฟนกับแพ็คเกจการใชง้านเขา้ดว้ยกัน 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำยอยูท่ี ่ 224 บาททรงตัว 0.3% เมือ่เทยีบ

กับไตรมาสทีผ่า่นมา แตเ่มือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายลดลง 14% โดยมสีาเหตจุากการลดอัตรา

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยในปีทีแ่ลว้เป็นหลัก รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย

ของผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนอยูใ่นระดับทีท่รงตัวจากไตรมาส 

1/2557 ซึง่สว่นหนึง่เกดิจากผูใ้ชบ้รกิารประเภทบัตรเตมิเงนิบางสว่นที่

ใชง้านสงูเปลีย่นมาใชร้ะบบรายเดอืนโดยการซือ้สมารท์โฟนรว่มกับ

แพ็คเกจการใชง้าน จ านวนนาทเีฉลีย่ตอ่เลขหมาย (ไมร่วม IC) ยังคง

มแีนวโนม้ลดลงอันเป็นผลจากผูบ้รโิภคปรับพฤตกิรรมการใชง้านจาก

บรกิารเสยีงเป็นการใชบ้รกิารขอ้มลูแทน รวมทัง้ความเชือ่มั่นของ

ผูบ้รโิภคทีล่ดลงเป็นอกีปัจจัยทีท่ าใหจ้ านวนนาทเีฉลีย่ตอ่เลขหมาย

ลดลงดว้ย โดยจ านวนนาทเีฉลีย่ต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ลดลงมา

อยูท่ี ่ 194 นาท ีหรอืลดลง 6.6% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาและ

ลดลง 11% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

ในไตรมาส 2/2557 จ ำนวนผูใ้ชอ้ปุกรณส์มำรท์โฟนเพิม่ขึน้มาที่

ระดับ 10.4 ลา้นเลขหมาย หรอืคดิเป็น 37% ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร

ของดแีทค เพิม่ขึน้จากระดับ 34% เมือ่ไตรมาสทีผ่า่นมา ในขณะที่

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ 14% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น โดยเพิม่ขึน้มาทีร่ะดับ 9.2 ลา้นเลขหมาย หรอืคดิ

เป็น 33% ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารดแีทคทัง้หมด ซึง่การเตบิโต

ดังกลา่วเป็นผลจากกจิกรรมการตลาดตา่งๆ อาทเิชน่ การเปิดบรกิาร 

4G ใหมแ่ละการน าเสนอโปรโมชัน่สมารท์โฟนทีห่ลากหลายใหล้กูคา้    
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รำยได ้

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) ใน

ไตรมาส 2/2557 เทา่กับ 17,346 ลา้นบาท สามารถทรงตัวที ่-0.3% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาอันเป็นผลจากการเตบิโตของรายได ้

จากบรกิารเสรมิ ในขณะทีร่ายไดจ้ากบรกิารเสยีงและบรกิารขา้มแดน

อัตโนมัตลิดลง อยา่งไรก็ด ี รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่

เชือ่มตอ่โครงขา่ยลดลง 2.1% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี

กอ่น ทัง้นี ้ หากไมร่วมรายการพเิศษจากการกลับรายการโบนัสระบบ

เตมิเงนิจ านวน 248 ลา้นบาททีเ่กดิในไตรมาส 2/2556 แลว้ รายได ้

จากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มต่อโครงขา่ยจะลดลง 0.7% อันเป็น

ผลจากความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคทีล่ดลงจากปัจจัยทางการเมอืงและ

สภาพการแขง่ขันในตลาดในชว่งครึง่แรกของปี 2557 ทัง้นี ้ รายได ้

รวมของดแีทคอยูท่ี ่21,868 ลา้นบาท ลดลง 11% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสเดยีวกันของปีกอ่น จากการปรับลดลงของอัตราคา่ IC ในปีทีแ่ลว้ 

รวมทัง้เกดิจากสภาพเศรษฐกจิทีอ่อ่นตัวลงและสภาพการแขง่ขันใน

ตลาด ทัง้นีเ้มือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่น รายไดร้วมลดลง 2.6% โดย

สว่นใหญม่าจากการลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพท ์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสยีง อยูท่ี ่9,226 ลา้นบาท ลดลง 16% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากสภาพเศรษฐกจิทีอ่อ่น

ตัวรวมทัง้พฤตกิรรมการใชง้านของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปใชบ้รกิารดา้น

ขอ้มลูมากขึน้แทนการใชง้านบรกิารเสยีง อยา่งไรก็ด ี หากไมร่วม

รายการพเิศษจากการกลับรายการโบนัสระบบเตมิเงนิจ านวน 248 

ลา้นบาททีเ่กดิในไตรมาส 2/2556 แลว้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

เสยีงจะลดลง 14% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น รายได ้

จากการใหบ้รกิารเสยีงลดลง 1.9% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา

จากปัจจัยเชงิฤดกูาล สภาวะเศรษฐกจิทีอ่อ่นตัวและการแขง่ขันใน

ตลาด 

 

รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิ (VAS) อยูท่ี ่ 6,869 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

28% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 4.5% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาจากจ านวนผูใ้ชส้มารท์โฟนและผูใ้ช ้

บรกิารขอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มลูซึง่เป็นสัดสว่น

ใหญข่องรายไดจ้ากบรกิารเสรมิเพิม่ขึน้ 39% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 5.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา 

ทัง้นีใ้นไตรมาส 2/2557 รายไดจ้ากบรกิารเสรมิคดิเป็นสัดสว่น 40% 

ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย จากเดมิที่

ระดับ 30% ในไตรมาส 2/2556 และ 38% ในไตรมาส 1/2557 

รำยไดจ้ำกบรกิำรขำ้มแดนอตัโนมตั ิ (IR) เทา่กับ 329 ลา้นบาท 

ลดลง 37% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นและลดลง 29% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา อันเป็นผลจากปัจจัยทางการเมอืง ในขณะ

ทีร่ายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูของลกูคา้ดแีทคทีไ่ปใชง้านในตา่งประเทศ

ยังเพิม่สงูขึน้ 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิาร

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ (IDD) และคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารตา่งๆ 

เป็นหลัก อยูท่ี ่ 922 ลา้นบาท ลดลง 3.5% เมือ่เทยีบกับไตรมาสที่

ผา่นมาอันเป็นผลจากปัจจัยทางการเมอืงและการแขง่ขันในตลาด 

ในขณะทีร่ายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่เพิม่ขึน้ 6.2% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

รำยไดจ้ำกคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่ 1,690 ลา้นบาท 

ลดลง 52% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากการปรับ

ลดลงของคา่ IC เมือ่ปีทีแ่ลว้ อยา่งไรก็ด ี รายไดจ้ากค่าเชือ่มตอ่

โครงขา่ยเพิม่ขึน้ 0.9% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา โดยในไตร

มาส 2/2557 ดแีทคมรีายรับสทุธคิา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 141 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จาก 133 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 1/2557 

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

ปรมิำณกำรใชง้ำน  
(นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) 

ไตรมำส  
2/56 

ไตรมำส  
1/57 

ไตรมำส 
 2/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 415 372 361 -2.8% -13% 
ระบบเตมิเงนิ 243 233 218 -6.2% -10% 
เฉลีย่สองระบบ 262 250 236 -5.5% -9.9% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 312 278 269 -3.1% -14% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 205 197 183 -7.4% -11% 
เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 217 207 194 -6.6% -11% 
รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย  
(บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) 

ไตรมำส  
2/56 

ไตรมำส  
1/57 

ไตรมำส 
 2/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 710 640 639 -0.2% 10% 

ระบบเตมิเงนิ 202 167 165 -1.0% -19% 

เฉลีย่สองระบบ 259 224 224 -0.3% -14% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 605 600 596 -0.7% -1.4% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 164 154 147 -4.3% -11% 
เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 214 208 203 -2.6% -5.2% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) 
ไตรมำส  

2/56 

ไตรมำส  

1/57 

ไตรมำส 

 2/57 
%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 3,222 3,600 3,659 1.6% 14% 
ระบบเตมิเงนิ 24,009 24,626 24,380 -1.0% 1.5% 

รวม 27,231 28,226 28,039 -0.7% 3.0% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ 
(พนัเลขหมำย) 

ไตรมำส  
2/56 

ไตรมำส  
1/57 

ไตรมำส 
 2/57 

%QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 201 98 58 -41% -71% 
ระบบเตมิเงนิ 422 186 -245 -232% -158% 

รวม 623 284 -187 -166% -130% 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 2/2557 

   

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย เทา่กับ 

2,765 ลา้นบาท ลดลง 16% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

และลดลง 16% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา โดยสว่นใหญเ่กดิจาก

สัดสว่นการขายสมารท์โฟนราคาประหยัดเพิม่มากขึน้ และเกดิจาก

โปรโมชัน่สง่เสรมิการใชส้มารท์โฟน โดยทีจ่ านวนเครือ่งทีจ่ าหน่ายได ้

ยังเพิม่ขึน้ ทัง้นี ้อัตราก าไรจากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทอ์ยูใ่นระดับ

ทีต่ดิลบจากการจัดโปรโมชัน่สง่เสรมิการขายเครือ่งทีร่นุแรงมากขึน้ 

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำนไมร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) อยูท่ี ่

9,653 ลา้นบาท ลดลง 11% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

และลดลง 1.8% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา โดยสว่นใหญเ่ป็นผล

จากการลดลงของคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ แมว้า่คา่ใชจ้่าย

ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการขยายโครงขา่ย 2.1GHz จะเพิม่ขึน้ก็ตาม 

คำ่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รำยได ้  ซ ึง่ประกอบดว้ยสว่นแบง่รายได ้

คา่ธรรมเนยีมเลขหมายและคา่ USO เป็นหลัก เทา่กับ 3,911 ลา้น

บาท ลดลง 31% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 

12% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา เนือ่งจากรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารของบรษัิทดทีเีอ็นมสีัดสว่นเพิม่สงูขึน้ โดยบรษัิทดทีเีอ็นมี

ตน้ทนุคา่ธรรมเนยีมต ่ากวา่สว่นแบ่งรายไดใ้นระบบสัญญารว่มการงาน 

ทัง้นีใ้นไตรมาส 2/2557 อัตราสว่นคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้

ตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยอยูท่ี ่ 23% 

ลดลงจากระดับ 26% ในไตรมาส 1/2557 และระดับ 32% ใน      

ไตรมาส 2/2556 

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นโครงขำ่ย เทา่กับ 1,182 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 20% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 7% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมาสทีผ่า่นมา จากการทีด่แีทคมุง่ขยายโครงข่าย 2.1GHz และ

เปิดบรกิาร 4G เพือ่การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตไดร้วดเร็วขึน้  ซึง่สง่ผลให ้

ดแีทคมโีครงขา่ย 2.1GHz ทีค่รอบคลมุจ านวนประชากรมากกวา่ 80% 

ทัง้นี ้หากไมร่วมผลของเงนิประกันน ้าทว่มทีไ่ดร้ับจ านวน 76 ลา้นบาท

ในไตรมาส 2/2556 แลว้ คา่ใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยจะเพิม่ขึน้ 11% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ในชว่งครึง่หลังของปีนี ้ ดแีทคจะ

ยังคงขยายโครงขา่ยและความจุเพือ่รองรับความตอ้งการใชง้านบรกิาร

ขอ้มลูทีก่ าลังเพิม่ขึน้ รวมทัง้เพือ่เสรมิประสบการณ์ใชง้านของลกูคา้

ใหด้ยีิง่ขึน้ 

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ซึง่รวมถงึตน้ทนุ IR และ IDD ในไตรมาส 2/2557 อยู่

ที ่ 1,012 ลา้นบาท ลดลง 9.9% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นแต่

เพิม่ขึน้ 20% จากไตรมาสทีผ่า่นมาซึง่สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลง

รายได ้ 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 

(D&A) อยูท่ี ่ 3,549 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นจากคา่เสือ่มราคาของโครงขา่ย 2.1GHz ทีเ่พิม่ขึน้

และจากคา่ตัดจ าหน่ายคา่ใบอนุญาต 2.1GHz ในขณะที ่D&A เพิม่ขึน้ 

3.6% จากไตรมาสทีผ่า่นมา เนือ่งจากการขยายโครงข่าย 2.1GHz 

คำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย (IC) เทา่กับ 1,548 ลา้นบาท ลดลง 54% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นอันเป็นผลจากการปรับลด

อัตราคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยในปีทีแ่ลว้ ในขณะทีค่า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย

ทรงตัว 0.4% จากไตรมาสทีผ่า่นมา 

ตน้ทนุกำรขำยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมำย เทา่กับ 2,900 

ลา้นบาท ลดลง 9.8% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และ

ลดลง 13% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา ซึง่สอดคลอ้งกับยอดขาย

เครือ่งโทรศัพท ์

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร เท่ากับ 3,766 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

26% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 9.9% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของ

ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด รวมทัง้เกดิจากการบันทกึกลับค่า

ตั ด จ าห น่ าย ร ะ บบ  NEO  (New Order Management System) 

จ านวน 186 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2556 ดว้ย ซึง่ถา้ไม่รวมการกลับ

รายการดังกล่าวแลว้ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจะเพิม่ขึน้ 19% 

จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรตลำด อยูท่ี ่1,508 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

50% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 19% จาก

ไตรมาสทีผ่า่นมา เนือ่งจากเปิดตัวบรกิาร 4G และกจิกรรมการตลาด

ตา่งๆทีส่ง่เสรมิการใชส้มารท์โฟน รวมทัง้การกระตุน้ใหล้กูคา้มาใช ้

โครงขา่ย 3G-2.1GHz ดว้ย โดยในไตรมาส 2/2557 อัตราคา่ใชจ้่าย

ในการขายและการตลาดตอ่รายไดร้วมเทา่กับ 6.9% เพิม่ขึน้จากระดบั 

5.7% ในไตรมาส 1/2557 และระดับ 4.1% เมือ่ไตรมาส 2/2556 

ทัง้นีเ้พือ่รักษาความสามารถในการแขง่ขันของดแีทค 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร เทา่กับ 1,647 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 20% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากการบันทกึกลับคา่ตัด

จ าหน่ายระบบ NEO จ านวน 186 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2556 ทัง้นี้

หากไมร่วมผลของรายการพเิศษจากการกลับรายการดังกลา่วแลว้ 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจะเพิม่ขึน้ 5.7% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกัน

ปีกอ่น ทัง้นี ้ คา่ใชจ้่ายในการบรหิารเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่า่น

มาเพิม่ขึน้ 4.7% เพือ่สนับสนุนใหล้กูคา้เปลีย่นมาใชง้านคลืน่ 2.1GHz  

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรต ัง้ส ำรองหนีส้ญู ในไตรมาส 2/2557 เทา่กับ 218 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และ

เพิม่ขึน้ 23% เมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา อันเป็นผลกระทบจาก

ระบบ NEO ทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 1/2556 โดยหากไมร่วมผลกระทบ

จากระบบ NEO ดังกลา่วแลว้ คา่ใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนีส้ญูจะเพิม่ขึน้ 

17% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ และเพิม่ 11% เมือ่

เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา 

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ

EBITDA ในไตรมาส 2/2557 เพิม่ขึน้ 6.9% เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น โดยอยูท่ี ่ 7,985 ลา้นบาท ในขณะทีอ่ัตราก าไร 

EBITDA margin เพิม่ขึน้มาทีร่ะดับ 36.4% จากระดับ 30.4% เมือ่

ไตรมาส 2/2556 อันเป็นผลจากคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ี่

ลดลง แมจ้ะมปัีจจัยดา้นรายไดบ้รกิารและอัตราก าไรจากการขาย

เครือ่งโทรศัพทท์ีล่ดลง รวมทัง้มคีา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานทีส่งูขึน้ก็

ตาม ทัง้นี ้ หากไมร่วมผลของรายการพเิศษทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 

2/2556 จ านวนรวม 510 ลา้นบาทแลว้ EBITDA จะเพิม่ขึน้ 15%  

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ และเมือ่เทยีบกับไตรมาสที่

ผา่นมา อัตราก าไร EBITDA margin ลดลง 0.2 จุด เนือ่งจากก าไร

จากการขายเครือ่งโทรศัพทท์ีล่ดลงและคา่ใชจ้่ายในการขายและ

บรหิารทีส่งูขึน้  

ก ำไรสทุธ ิ ในไตรมาส 2/2557 เทา่กับ 2,951 ลา้นบาท ทรงตัว 

0.5% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น อันเป็นผลจาก EBITDA ที่

เพิม่ขึน้แตค่า่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายสงูขึน้เชน่กัน แตเ่มือ่เทยีบ

กับไตรมาสทีผ่า่นมา ก าไรสทุธลิดลง 11% โดยเป็นผลจาก EBITDA 

ทีล่ดลงและการเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย อัตรา

ก าไรสทุธอิยูท่ี ่ 13.5% เพิม่ขึน้จากระดับ 12.0% เมือ่ไตรมาส 

2/2556 

งบดลุและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ 

สนิทรพัยร์วม เทา่กับ 106,872 ลา้นบาท ทรงตัวจากไตรมาส 

1/2557 ในขณะทีเ่งนิสดอยูท่ี ่ 10,506 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 12% จาก

ไตรมาสทีผ่า่นมา 

หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ อยูท่ี ่27,312 ลา้นบาท ลดลง 7.3% จาก

ไตรมาสทีผ่า่นมาเนือ่งจากบรษัิทจ่ายคนืหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ใน

ไตรมาส 2/2557 อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูท้ีหุ่น้อยูท่ีร่ะดับ 

0.9x ดขีึน้จากไตรมาสทีแ่ลว้ซึง่อยูท่ีร่ะดับ 1.1x จากเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้

และการจ่ายคนืหนีด้ังกลา่ว 

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน (ค านวณจาก EBITDA หัก

ดว้ยเงนิลงทนุ) ของไตรมาส 2/2557 เทา่กับ 3,340 ลา้นบาท ลดลง 

27% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากเงนิลงทนุทีเ่พิม่ขึน้

แม ้ EBITDA จะเพิม่ขึน้ก็ตาม โดยเงนิลงทนุอยูท่ี ่ 4,645 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 59% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นซึง่เป็นผลจาก

การขยายโครงขา่ย 2.1GHz  
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส  
2/56 

ไตรมำส  
1/57 

ไตรมำส  
2/57 

%QoQ %YoY 

บรกิารเสยีง 10,956 9,400 9,226 -1.9% -16% 

บรกิารเสรมิ 5,374 6,576 6,869 4.5% 28% 

บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ 520 460 329 -29% -37% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ 868 956 922 -3.5% 6.2% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 17,718 17,392 17,346 -0.3% -2.1% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 3,509 1,674 1,690 0.9% -52% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 21,227 19,066 19,036 -0.2% -10% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย             3,282  3,288             2,765  -16% -16% 

รายไดอ้ืน่ๆ                   40  87                  67  -23% 69% 

รวมรำยได ้           24,549  22,442           21,868  -2.6% -11% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (14,192) (11,371) (11,202) -1.5% -21% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (5,696) (4,455) (3,911) -12% -31% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นเครอืขา่ย (986) (1,104) (1,182) 7.0% 20% 

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (3,359) (1,542) (1,548) 0.4% -54% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (1,123) (844) (1,012) 20% -9.9% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A)  (3,029) (3,425) (3,549) 3.6% 17% 

ตน้ทนุการขายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย            (3,215) (3,314)          (2,900) -13% -9.8% 

รวมตน้ทนุ (17,408) (14,685) (14,102) -4.0% -19% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 7,141 7,757 7,766 0.1% 8.7% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (2,990) (3,426) (3,766) 9.9% 26% 

การขายและการตลาด (1,006) (1,272) (1,508) 19% 50% 

การบรหิารทัว่ไป (1,372) (1,573) (1,647) 4.7% 20% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (181) (177) (218) 23% 21% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A) (431) (404) (394) -2.5% -8.7% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (135) 36 (53) -246% -139% 

ดอกเบีย้รับ 54 32 49 51% -9.9% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 53 91 43 -53% -19% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ 4,124 4,490 4,038 -10% -2.1% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (342) (353) (356) 0.8% 4.1% 

ภาษีเงนิได ้ (846) (834) (732) -12% -13% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1 1 1 20% 56% 

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,937 3,305 2,951 -11% 0.5% 

ก ำไรกอ่นดอกเบีย้ ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 
(ลำ้นบำท) 

ไตรมำส  
2/56 

ไตรมำส  
1/57 

ไตรมำส  
2/57 

%QoQ %YoY 

ก ำไรส ำหรบังวด 2,936 3,304 2,950 -11% 0.5% 

    คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 342 353 356 0.8% 4.1% 

    ภาษีเงนิได ้ 846 834 732 -12% -13% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3,460 3,829 3,943 3.0% 14% 

ดอกเบีย้รับ (54) (32) (49) 51% -9.9% 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 135 (36) 53 -246% -61% 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพย์
ไมม่ตีวัตนอืน่ 

(197) 4 (1) -113% -100% 

EBITDA 7,467 8,255 7,985 -3.3% 6.9% 

EBITDA margin 30.4% 36.6% 36.4%   

EBITDA margin ไมร่วมเครือ่งโทรศพัท ์ 34.6% 42.8% 42.2%   
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ดแีทคเชือ่วา่สภาพเศรษฐกจิของประเทศไทยและความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคจะฟ้ืนตัวในชว่งครึง่ปี

หลังของปี 2557 อยา่งไรก็ด ี ดแีทคคาดการณ์วา่สภาวะการแขง่ขันในตลาดมแีนวโนม้รนุแรงอยา่ง

ตอ่เนือ่ง จากการทีผู่ใ้หบ้รกิารต่างพยายามใหล้กูคา้เปลีย่นมาใชง้านบนโครงขา่ยคลืน่ 2.1GHz มาก

ขึน้ ประกอบกับการพยายามเพิม่ฐานผูใ้ชบ้รกิารสมารท์โฟนโดยการขายเครือ่งผนวกดว้ยแพ็คเกจ

บรกิารทีม่ขีอ้เสนอน่าสนใจและมกีารแขง่ขันดา้นราคามากขึน้ ทัง้นี ้เนือ่งจากความผันผวนของธุรกจิ

เครือ่งโทรศัพท ์ ท าใหเ้ราเปลีย่นมุมมองเป้าหมายจากรายไดร้วมเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วม

คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยแทน โดยคาดวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยจะทรงตัว

จากปีทีผ่า่นมา ทัง้นี ้ ดแีทคจะมกีจิกรรมการตลาดอยา่งตอ่เนือ่งในชว่งครึง่หลังของปี แตเ่ชือ่วา่

อัตราก าไร EBITDA  margin จะคงอยูใ่นชว่ง 35-37% จากคา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายไดท้ีม่ ี

แนวโนม้ดสีอดคลอ้งกับจ านวนผูใ้ชง้านสมารท์โฟนบนดแีทคไตรเน็ตทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี ้ ดแีทค

ยังคงประมาณการเงนิลงทนุปี 2557 ไวท้ี ่ 13,000 ลา้นบาทเป็นอยา่งนอ้ย เพือ่เพิม่ความสามารถ

ของโครงขา่ยทัง้ดา้นความครอบคลมุและความจุของโครงขา่ย อกีทัง้จะใชจุ้ดแข็งของการม ี 3 

โครงขา่ยเพือ่ชว่ยในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นีป้ระมาณการของปี 

2557 มรีายละเอยีดดังนี้   

  

เป้าหมายส าหรับปี 2557  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ยทรงตัวจากปีทีแ่ลว้  (เปลีย่นแปลง) 

 EBITDA margin อยูใ่นชว่ง 35-37% (คงเดมิ) 

 แผนการลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 13,000 ลา้นบาท (คงเดมิ) 

  

ในสว่นของนโยบายเงนิปันผล ดแีทคจะจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่ 80% ของก าไรสทุธขิองบรษัิท 
และตัง้ใจทีจ่ะจ่ายทกุไตรมาส ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานะทางการเงนิและแผนการลงทนุในอนาคตของ
บรษัิทฯ  

  

แนวโน้มปี 2557 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ในเอกสารฉบบันีอ้าจจะมีข้อมูลบางส่วนทีเ่ก่ียงข้องกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชปั้จจยัทีเ่ก่ียวข้องในหลายดา้นซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความเสีย่งลละความมม่ลน่นอนต่างซซ่ึงข้อมูลดงักล่าวรวมึึง
ลผนธุรกิจกลยทุธ์ลละความเชือ่ของบริษัท รวมทัง้ข้อมูลอื่นทีม่ม่ใช่ข้อมูลทีเ่กิดข้ึนในอดีตตวัอย่างของค าที่ใชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตัง้ใจว่า” “ประมาณ” “เชือ่
ว่า” “ยงัคง”  
“วางลผนว่า” หรือค าใดซ ทีมี่ความหมายท านองเดียวกนั เป็นตน้ 
ลมว่้าการคาดการณ์ดงักล่าวจะึูกจดัท าข้ึนจากสมมุติฐานลละความเชือ่ของฝ่ายบริหาร โดยอาศยัข้อมูลทีมี่อยู่ในปัจจุบนัเป็นพืน้ฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านีย้งัคงมีความเสีย่งลละความมม่
ลน่นอนต่างซ ซ่ึงอาจจะท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จทีเ่กิดข้ึนจริงลตกต่างจากทีบ่ริษัทคาดการณ์มวใ้นอนาคต ดงันัน้ผูใ้ชข้้อมูลดงักล่าวจึงควรระมดัระวงัในการใชข้้อมูลข้างตน้ อีก
ทัง้บริษัท ลละผูบ้ริหาร/พนกังาน มม่อาจควบคุมหรือรับรองความเก่ียวข้อง ระยะเวลาทีจ่ะเกิดข้ึน หรือความึูกตอ้งของข้อมูลดงักล่าวมด้ 
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งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส  
1/57 

ไตรมำส  
2/57 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9,402 10,506 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 13,204 12,220 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 83,773 84,147 

สนิทรพัยร์วม 106,378 106,872 

หนีส้นิหมนุเวยีน 43,116 46,151 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 27,238 25,099 

หนีส้นิรวม 70,355 71,250 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 36,024 35,622 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 106,378 106,872 


