รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

ไตรมาส 2 ปี 2556

บทวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
จุดเด่นไตรมาส 2 ปี 2556
ในไตรมาส 2 ปี 2556 รายได้รวมของดีแทคเติบโตอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 13.5 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจาก
การเติบโตของรายได้จากการให้บริการและยอดขายเครื่องโทรศัพท์ รายได้จาก
การให้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 1.2
จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้บริการข้อมูล ทั้งจาก
ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนและผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน ยอดขายเครื่องโทรศัพท์
และชุดเลขหมาย เพิม่ ขึ้นร้อยละ 37.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อย
ละ 13.1 จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากความต้องการที่เพิม่ สูงขึ้นสาหรับเครื่อง
โทรศัพท์ 3G
และการเปิดตัวโทรศัพท์ดีแทคไตรเน็ตที่มีคุณสมบัติดีในราคาที่
เหมาะสม
EBITDA สาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 7.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ
12.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการเติบโตของรายได้และการบริหารจัดการ
ต้นทุนที่มีประสิทธิผล EBITDA ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อนจากการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดตัวไตรเน็ต EBITDA margin ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 30.4 หรือ
ลดลง 0.8 จุดจากไตรมาสก่อน จากสัดส่วนที่สูงขึ้นของยอดขายเครื่องโทรศัพท์ที่มี
อัตรากาไรต่า
กาไรสุทธิสาหรับงวดเท่ากับ 2.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากไตรมาส
เดียวกันปีก่อนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของ EBITDA โดยมีผลกระทบจากค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจาหน่ายที่สูงขึ้นจากการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

จานวนผู้ใช้บริการรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 27.2 ล้านเลขหมาย โดย
มีผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเท่ากับ 622,901 เลขหมาย รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเฉลี่ย
สองระบบในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 259 บาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.9 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีก่อนจากการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย
สองระบบในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 1.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้ามาสูก่ ารใช้บริการด้าน
ข้อมูลมากขึ้น
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ดีแทคได้เปิดตัว ดีแทคไตรเน็ต (เครือข่ายที่รวม
บริการ 2G บนคลื่นความถี่ 1800MHz บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850MHz และ
บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz) โดยตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ได้มีการ
ทดลองใช้เครือข่ายดีแทคไตรเน็ตนี้โดยพนักงานดีแทคเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ
โอนย้ายที่ราบรื่นและบริการที่มีคุณภาพ การเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกับ
ลูกค้าจะมีขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ในไตรมาสนี้ ดีแทคได้ปรับเพิ่มประมาณ
การเงินลงทุนสาหรับปี 2556 เป็น 14.5 พันล้านบาท เพื่อให้บริการ 3G บนคลื่น
ความถี่ย่าน 2.1GHz สามารถครอบคลุมประชากรร้อยละ 50 ได้ภายในสิ้นปี
สืบเนื่องจากที่ กสทช. ได้กาหนดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่ เราคาดว่าอัตราค่า
เชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ให้บริการทุกรายจะถูกปรับลดลงทีละคู่สัญญาสู่อัตรานาทีละ
45 สตางค์ เริ่มในเดือนกรกฎาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
นี้จะไม่มีผลกระทบกับประมาณการการเติบโตของรายได้ของบริษัทที่อยู่ในอัตรา
เลขหลักเดียวในช่วงสูง

รายการพิเศษที่สาคัญ
การกลับรายการโบนัสระบบเติมเงิน
โบนัสระบบเติมเงินคือการเติมเงินฟรีที่ดีแทคมอบให้กับลูกค้าระบบเติมเงินเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเติมเงินและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด โบนัสฟรีนี้ใช้ได้กับบริการภายใน
เครือข่ายดีแทคเท่านั้น เมื่อดีแทคให้ได้โบนัสนั้นไปแล้ว จะบันทึกเป็นตัวหักรายได้บริการเสียงของระบบเติมเงิน ในไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทคได้กลับรายการสาหรับโบนัสที่ไม่ได้มี
การใช้งานและหมดอายุแล้ว ส่งผลดีให้กบั รายได้บริการเสียงของระบบเติมเงินในงวดนี้ 248 ล้านบาท
การบรรลุข้อตกลงที่เกีย่ วข้องกับระบบบริหารจัดการคาสั่งใหม่ (New Order Management System: NEO)
ในไตรมาส 1 ปี 2556 ดีแทคได้ตัดจาหน่ายเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการคาสั่งใหม่ (New Order Management System: NEO) จานวน 500 ล้านบาท โดยบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป ในไตรมาสนี้ ดีแทคได้บรรลุข้อตกลงสาหรับจานวนเงินค้างจ่ายทั้งหมด จึงได้บันทึกเงินจานวน 186 ล้านบาทเป็นรายการกลับของค่าตัด
จาหน่าย ภายใต้ค่าใช้จ่ายหมวดเดียวกัน
ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุทกภัย
ในไตรมาส 2 ปี 2556 นี้ ดีแทคได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุทกภัยเมือ่ ปี 2554 เป็นจานวนเงิน 76 ล้านบาท รายการนี้ถูกบันทึกเป็นรายการปรับปรุงทีส่ ่งผลดีต่อ
ค่าซ่อมบารุงรักษาเซลล์ไซต์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายเครือข่ายในส่วนของต้นทุนการให้บริการประจางวดนี้

สรุปผลการดาเนินงาน
ในไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทคมีจานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิที่แข็งแกร่งจานวน
622,901 เลขหมาย อันเป็นผลจากความพยายามและกิจกรรมต่างๆ ในการได้มา
ซึ่งลูกค้าใหม่ จานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิในระบบรายเดือนยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องที่
200,565 เลขหมาย ทาให้จานวนผู้ใช้บริการรวมอยู่ที่ 27.2 ล้านเลขหมาย ณ สิ้น
ไตรมาส 2 ปี 2556
รายได้เฉลีย่ ต่อเลขหมายเฉลี่ยสองระบบในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิม่ ขึ้นร้อยละ
0.7 จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้บริการข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น แต่
ลดลงร้อยละ 0.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ปริมาณการใช้งานเฉลี่ยสองระบบ
ในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่อนจากผลของฤดูกาล
1

และลดลงร้อยละ 1.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากไลฟ์สไตล์การใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปใช้บริการด้านข้อมูลมากขึ้นและใช้บริการ
เสียงลดลง
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทคมีผู้ใช้บริการข้อมูล 9.4 ล้านเลขหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 34.7 ของจานวนผู้ใช้บริการทั้งหมด 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 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน

รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

ไตรมาส 2 ปี 2556

ผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนต่อผู้ใช้บริการทั้งหมดของดีแทคเพิ่มขึ้นสู่ร้อยละ 22.9
ในไตรมาส 2 ปี 2556 จากร้อยละ 17.7 ในไตรมาส 2 ปี 2555 ด้วยแรงสนับสนุน
จากราคาสมาร์ทโฟนที่ลดลงในตลาด แต่คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2556
เนื่องจากการเติบโตที่รวดเร็วของจานวนผูใ้ ช้บริการทั้งหมดในไตรมาส 2 ปี 2556
ในเดือนมิถุนายน 2556
ดีแทคได้เปิดตัวโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติดีในราคาที่

เหมาะสมของดีแทค “ไตรเน็ตโฟน” ได้แก่ เม้าซี่ โจอีและชีต้าห์ ในระดับราคาตั้งแต่
1,290 ถึง 4,590 บาท โดยจัดจาหน่ายสู่ตลาดในวงกว้าง ผ่านช่องทางปกติและร้าน
สะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่น ดีแทคมีความพยายามที่จะกระตุ้นอัตราผู้ใช้โทรศัพท์ 3G
ต่อผู้ใช้บริการทั้งหมดต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีให้กับดีแทคในการย้ายลูกค้าสูร่ ะบบ 3G
2.1GHz ได้อย่างรวดเร็ว

จานวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย)
ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน*
รวม*
จานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย)

ไตรมาส 1/2555
2,451
21,680
24,131
ไตรมาส 1/2555

ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2556
2,502
2,586
2,816
3,022
3,222
21,808
21,982
23,502
23,587
24,009
24,310
24,568
26,318
26,609
27,231
ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2556

ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน*
รวม*
ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน)

52
63
115
ไตรมาส 1/2555

51
84
230
206
201
128
174
1,520
85
422
179
258
1,750
290
623
ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2556

501
244
269

486
492
484
464
415
241
248
252
251
243
265
273
276
274
262
365
366
350
312
371
197
211
213
205
207
214
223
227
227
217
ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2556

ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน*
เฉลี่ยสองระบบ*
ระบบรายเดือน ไม่รวม IC
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC*
เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC*
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน)

376
200
217
ไตรมาส 1/2555

ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน*
เฉลี่ยสองระบบ*

707
215
263

714
212
262

710
210
260

727
210
263

727
201
258

710
202
259

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC*

581
171
211

592
169

589
168
211

607
168

611
162

605
164

214

210

214

เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC*

211

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงาน สาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 24.5 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 13.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน
จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้จากบริการเสริมและยอดขายเครื่องโทรศัพท์
รายได้จากบริการเสียง ในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ทั้งจากไตรมาส
ก่อนและไตรมาสเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 11.0 พันล้านบาท รายได้จากบริการเสียงของ
ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 12.8
จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน
ซึ่งเป็นผลจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการ
เปลี่ยนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่มียอดใช้จ่ายสูงเป็นผู้ใช้บริการระบบรายเดือน
อย่างไรก็ตาม
รายได้บริการเสียงของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อน จากการกลับรายการโบนัส รายได้จากบริการเสียงต่อ
รายได้จากการให้บริการมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 56.2 ในไตรมาส 2 ปี 2555 มา
อยู่ที่ร้อยละ 51.6 ในไตรมาสนี้
รายได้จากบริการเสริม ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2 ปี 2556 ถึง
ร้อยละ 50.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 7.5 จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ ี่
5.4 พันล้านบาท แรงขับเคลื่อนหลักของรายได้จากบริการเสริมยังคงเป็นการใช้
อินเทอร์เน็ทไร้สาย โดยเป็นผลจากความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่นสังคม
ออนไลน์ที่ยังคงมีสูงต่อเนื่องและคุณภาพของบริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน
850MHz
ดีแทคได้ออกรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่น่าสนใจสาหรับสมาร์ท
โฟนเนื่องจากสมาร์ทโฟน เพื่อเพิม่ จานวนผู้ใช้บริการข้อมูลและกระตุ้นการใช้งาน
บริการข้อมูล ทั้งนี้ รายได้จากบริการเสริมของไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 18.6 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็นร้อยละ 25.3 ในไตรมาส 2 ปี 2556 โดย
บริษัทเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะยังคงอยู่ต่อเนื่องในปี 2556
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รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 24.1
จากไตรมาสก่อน จากปัจจัยฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะในส่วนของลูกค้า
ต่างประเทศที่เข้ามาใช้งานในประเทศไทย รายได้ในส่วนนี้ลดลงร้อยละ 10.7 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของบริการข้ามแดน
อัตโนมัติ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติเท่ากับ
520 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 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 ต่อรายได้จากการให้บริการลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 16.5 ใน
ไตรมาส 2 ปี 2556 จากร้อยละ 19.1 ในไตรมาส 2 ปี 2555
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ประกอบด้วย รายได้จากบริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นหลัก โดยในไตรมาส 2 ปี 2556
ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 45.7 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีก่อน
โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากบริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ
รายได้จากการจาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในไตรมาส 2 ปี
2556 เท่ากับ 3.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ
37.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการส่งเสริมการขายสมาร์ทโฟนและการ
เปิดตัวโทรศัพท์ของดีแทค “ไตรเน็ตโฟน” เพื่อผลักดันให้อัตราผู้ใช้โทรศัพท์ 3G ต่อ
ผู้ใช้บริการทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้น

รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ต้นทุนการดาเนินงาน
ต้นทุนการดาเนินงาน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ
16.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักคือการเพิม่ ขึ้นของค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายและต้นทุนการขายเครือ่ งโทรศัพท์ ทั้งนี้ ต้นทุนการดาเนินงาน
ของไตรมาสนี้เท่ากับ 17.4 พันล้านบาท
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ประกอบด้วยส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้ กสท. และค่าเลข
หมายที่จ่ายให้ กสทช. โดยในไตรมาส 2 ปี 2556 ต้นทุนในส่วนนี้เท่ากับ 5.7
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 13.0 จากไตรมาส
เดียวกันปีก่อน
สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการให้บริการและการ
ขยายตัวของฐานผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่อรายได้จากการให้บริการ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 26.3 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็นร้อยละ 26.8 ในไตร
มาส 2 ปี 2556
ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 986 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.4 จากไตรมาสก่อนจากการต่อสัญญาการให้บริการด้านเครือข่าย และเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อันเป็นผลจากการยกระดับเครือข่าย 2G
และการขยายพื้นที่การให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz นอกจากนี้
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้รับผลบวกจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุทกภัยจานวน
7 6 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายต่อรายได้จากการ
ให้บริการลดลงจากร้อยละ 4.9 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็นร้อยละ 4.6 ในไตรมาส 2
ปี 2556
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) สาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 3.6 จากไตร
มาสก่อนและร้อยละ 3.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เท่ากับ 3.4 พันล้านบาท โดย
สัดส่วนของค่าเชื่อมต่อโครงข่ายต่อรายได้จากการให้บริการลดลงจากร้อยละ 18.1
ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็นร้อยละ 15.8 ในไตรมาสนี้ ดีแทคมีรายได้ค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายสุทธิ (Net IC balance) สาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 150 ล้านบาท
ลดลงจาก 187 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2555 และ 157 ล้านบาทในไตรมาสแรกปี
2556
ค่าใช้จ่ายอื่น
ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตและค่าคอมมิชชั่นของบัตรเติมเงิน
ต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศ ต้นทุนค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ ค่าเบี้ย
ประกันเครือข่าย และอื่นๆ ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 1.1 พันล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 6.5 จากไตรมาสก่อนจากต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศที่ลดลง อย่างไรก็
ตาม ค่าใช้จ่ายอื่นนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งสาเหตุ
หลักได้แก่ต้นทุนค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น สัดส่วนของค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 5.0 ในไตรมาส 2 ปี 2555
เป็นร้อยละ 5.3 ในไตรมาส 2 ปี 2556
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของต้นทุนการให้บริการ ในไตรมาส 2 ปี
2556 เพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญร้อยละ 23.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 35.1 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากมีการลงทุนในการยกระดับเครือข่าย 2G ทั้งหมด
และการขยายพื้นที่การให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz ประกอบกับ
ระยะเวลาที่เหลือสั้นลงของสัมปทาน ทั้งนี้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายในส่วน
นี้คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของรายได้จากการให้บริการ เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 11.6 ใน
ไตรมาส 2 ปี 2555
ต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.6 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 40.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตาม
สัดส่วนของรายได้เพิ่มขึ้น อัตรากาไรของเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายอยู่ใน
ระดับต่า โดยในไตรมาส 2 ปี 2556 อยู่ทรี่ ้อยละ 2.0 ลดลงจากร้อยละ 4.3 ในไตร
มาส 2 ปี 2555 และร้อยละ 3.3 ในไตรมาสแรกปี 2556 เพราะสัดส่วนของ
เครื่องโทรศัพท์ที่มีอัตรากาไรต่ากว่ามีสัดส่วนมากขึ้น
ขณะที่อัตรากาไรของ
เครื่องโทรศัพท์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.4 ในไตรมาสแรกปี 2556 ร้อยละ 1.7 ในไตร
มาส 2 ปี 2556 แต่ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาส 2 ปี 2555 ต้นทุนนี้ได้
รวมค่าใช้จ่ายของ BrightStar ผู้ให้บริการด้านเครื่องโทรศัพท์ชั้นนาของโลกแล้ว
ดีแทคเชื่อว่าอัตรากาไรของเครื่องโทรศัพท์จะยังคงอยู่ในระดับต่าเนื่องจากการ
แข่งขันที่มากขึ้นจากความพยายามของผูใ้ ห้บริการทั้งหมดในการกระตุ้นการใช้
สมาร์ทโฟน
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ไตรมาส 2 ปี 2556
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างมีนัยสาคัญร้อยละ 2 0 . 2 จาก
ไตรมาสก่อน จากการบรรลุข้อตกลงสาหรับ NEO ซึ่งเป็นผลบวกในค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทั่วไป แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดที่สูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด สาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 1.0
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 49.1 จากไตรมาส
เดียวกันปีก่อน
เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของกิจกรรมทางการตลาดในการเปิดตัว
ไตรเน็ต และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า ในไตรมาส 2 ปี 2556 นี้ ค่าใช้จ่าย
ในการขายและการตลาดคิดเป็นร้อยละ 4.7 ของรายได้จากการให้บริการ เพิม่ ขึ้น
จากร้อยละ 3.5 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เราคาดว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
การตลาดต่อรายได้จากการให้บริการของทั้งปี 2556 จะอยูใ่ นระดับเดียวกันกับปี
2555
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป ในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญร้อย
ละ 34.5 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 15.6 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 1.4
พันล้านบาท เนื่องจากมีรายการพิเศษจากการบรรลุข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ NEO
186 ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปต่อรายได้จากการ
ดาเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 6.5 ลดลงจากร้อยละ 8.5 ใน
ไตรมาส 2 ปี 2555
ค่าสารองหนี้สงสัยจะสูญ ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 181 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 53.9 จากไตรมาสก่อน แต่เพิม่ ขึ้นร้อยละ 186.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อัน
เป็นผลกระทบจาก NEO ที่ทาให้ยอดลูกหนี้เพิ่มสูงขึ้นและการปรับค่าเผื่อหนี้ของ
บริการใจดีให้ยืมในไตรมาสแรกปี 2556 ค่าสารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าระบบ
รายเดือนสาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึน้ จาก 58 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2555
แต่ลดลงจาก 176 ล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2556 มาอยู่ที่ 111 ล้านบาท ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้จากการให้บริการในระบบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับที่
ยอมรับได้ ผลกระทบจาก NEO คาดว่าจะสิ้นสุดในไตรมาสนี้ และเราเชื่อว่ายอด
ลูกหนี้จะกลับสู่ระดับปกติภายในไตรมาส 3 ปี 2556 สาหรับค่าสารองหนี้สงสัยจะ
สูญของทั้งปี 2556 จะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2555
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 10.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 15.9 จากไตร
มาสเดียวกันปีก่อน อันเป็นผลจากตัดจาหน่ายซอฟท์แวร์ที่เกีย่ วข้องกับ NEO ใน
ไตรมาสแรกปี 2556 สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายในส่วนนี้คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงจากร้อยละ 2.7 ในไตรมาส 2 ปี
2555
EBITDA และกาไรสุทธิ
EBITDA ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 7.5 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1
จากไตรมาสก่อนและเพิม่ ขึ้นสูงถึงร้อยละ 12.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน การ
เติบโตจากปีก่อนเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิผล
EBITDA margin สาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 30.4 ลดลงจากร้อยละ
30.6 ในไตรมาส 2 ปี 2555 และจากร้อยละ 31.2 ในไตรมาสแรกปี 2556 เนื่องจาก
สัดส่วนของยอดขายเครื่องโทรศัพท์เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตรากาไรน้อย
กาไรสุทธิ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 2.9 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0
จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งผลกระทบที่
ทาให้อัตราเติบโตต่ากว่า EBITDA ได้แก่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายและ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ทเี่ กิดขึ้นในงวด
งบดุลและข้อมูลสาคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 102.6 พันล้านบาท ลดลงจาก
103.4 พันล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2556 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้การค้า
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 23.6 พันล้านบาท
ลดลงจาก 26.3 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 จากการคืนเงินกู้
ในเดือนกรกฎาคม 2556 ดีแทคมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันใน
วงเงิน 5.0 พันล้านบาท อายุ 3 ปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วัตถุประสงค์ของ
เงินที่ได้จากการจาหน่ายหุ้นกู้นี้คือการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2/2555

ไตรมาส 1/2556

ไตรมาส 2/2556

%QoQ

%YoY

10,776
2,701
8,075
3,566
582
596
15,520

10,777
2,958
7,819
5,000
685
873
17,334

10,956
3,046
7,910
5,374
520
868
17,718

3,659
19,179

3,642
20,977

3,509
21,227

2,392
57
21,628

2,903
25
23,905

3,282
40
24,549

1.7%
3.0%
1.2%
7.5%
-24.1%
-0.5%
2.2%
-3.7%
1.2%
13.1%
55.4%

1.7%
12.8%
-2.0%
50.7%
-10.7%
45.7%
14.2%
-4.1%
10.7%
37.2%
-31.0%

(12,632)

(13,353)

(14,192)

2.7%
6.3%

13.5%
12.3%

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย
ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
อื่นๆ
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

(5,040)

(5,416)
(953)

(5,696)
(986)

(3,485)
(1,054)
(2,445)

(3,359)
(1,123)
(3,029)

ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย
รวมต้นทุน

(2,289)
(14,921)

(2,805)
(16,159)

(3,215)
(17,408)

5.2%
3.4%
-3.6%
6.5%
23.9%
14.6%
7.7%

13.0%
5.1%
-3.2%
18.2%
35.6%
40.5%
16.7%

6,707

7,746

7,141

(2,876)
(674)

(3,744)
(776)
(2,094)
(391)
(483)

(2,990)
(1,006)
(1,372)
(181)
(431)

97
27
45
4,170

(135)
54
53
4,124

-7.8%
-20.2%
29.6%
-34.5%
-53.9%
-10.7%
-239.2%
98.9%
18.0%

6.5%
3.9%
49.1%
-15.6%
186.8%
-15.9%
-419.9%
-42.1%
8.4%

(362)
(781)
3,027

(342)
(846)
2,936

-1.1%
-5.6%
8.3%
-3.0%

2.7%
21.3%
-6.5%
3.8%

งบกาไรขาดทุน (ล้านบาท)
บริการเสียง
ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน
บริการเสริม
บริการข้ามแดนอัตโนมัติ
อื่นๆ
รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)
รวมรายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้
ต้นทุนการให้บริการ

กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
การขายและการตลาด
การบริหารทั่วไป
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

(938)
(3,471)
(950)
(2,233)

(1,626)
(63)
(513)
42
93
49
4,015
(282)
(905)
2,828

* ปรับปรุงรายการโดยย้ายค่าคอมมิชชั่นบางส่วนจากต้นทุนการให้บริการอื่นๆ ไปที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2555
ไตรมาส 2/2555

ไตรมาส 1/2556

ไตรมาส 2/2556

%QoQ

%YoY

2,828

3,027

2,936

-3.0%

3.8%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

282

362

342

-5.6%

21.3%

ภาษีเงินได้

905

781

846

8.3%

-6.5%

ค่าเสื่อมราคา

308

325

330

1.5%

7.1%

ค่าตัดจาหน่าย

2,438

2,603

3,130

20.2%

28.4%

ดอกเบี้ยรับ

(93)

(27)

(54)

-98.9%

42.1%

ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน

(42)

(97)

135

239.2%

419.9%

6,625

504
7,478

(197)
7,467

-139.2%
-0.1%

N/A
12.7%

EBITDA (ล้านบาท)
กาไรสาหรับงวด

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
EBITDA
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รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

ไตรมาส 2 ปี 2556

กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน (คานวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน) ของไตรมาส 2 ปี
2556 เท่ากับ 4.5 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.8 จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก EBITDA ที่ต่ากว่าเล็กน้อยและ
รายจ่ายเพื่อการลงทุนที่สูงกว่าไตรมาสแรกปี 2556 รายจ่ายเพื่อการลงทุนสาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 อยู่ที่ 2.9
พันล้าน เพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2556 บริษัทคาดว่าจะมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2556 เพื่อให้ดีแทคสามารถให้บริการ 3G 2.1GHz ที่ครอบคลุมประชากร
ได้ร้อยละ 50 ภายในสิ้นปี
งบแสดงสถานะทางการเงิน (ล้านบาท)

ไตรมาส 1/2556

ไตรมาส 2/2556

9,709

9,520

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11,681

10,992

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

82,005

82,108

103,395

102,620

หนี้สินหมุนเวียน

40,986

41,940

หนี้สินไม่หมุนเวียน

28,467

26,416

หนี้สินรวม

69,453

68,355

ส่วนของผู้ถือหุ้น

33,941

34,265

103,395

102,620

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

แนวโน้มปี 2556
แผนลงทุนของดีแทคในปี 2556-2558 เพือ่ ให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ที่ครอบคลุมประชากรได้
ร้อยละ 80 ภายในปี 2558 ยังคงอยู่ที่ 34.0 พันล้านบาท ดีแทคมีความตั้งใจที่จะจัดหาเงินลงทุนจากการกู้ยมื
โดยระดับหนี้สุทธิต่อ EBITDA ที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 2 เท่า ในส่วนของนโยบายเงินปันผล ดีแทคจะจ่ายเงิน
ปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิบริษัท ด้วยความตั้งใจที่จะจ่ายทุกไตรมาส
เรามั่นใจว่าทั้ง 2 เครือข่ายปัจจุบันของเรา อันได้แก่ เครือข่าย 2G ที่ยกระดับเสร็จสิ้นแล้วกับเครือข่าย 3G บน
คลื่นความถี่ 850MHz ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา
ในระหว่างที่เราดาเนินการเพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ดีแทควางแผนที่จะเริ่มให้บริการ 3G
บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 โดยเมื่อเราเริ่มให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz
ดีแทคจะเป็นผู้ให้บริการที่มแี บนด์วิทกว้างที่สุดในประเทศไทย ดาเนินการบน 3 เครือข่าย ได้แก่ 1800MHz
850MHz และ 2.1GHz ความได้เปรียบทางการแข่งขันนี้จะทาให้มั่นใจได้ว่าดีแทคจะมีคุณภาพของบริการและ
ความสามารถที่จะรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างดีเลิศ
ในไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทคได้ปรับเพิ่มประมาณการงบประมาณการลงทุนเพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่
ย่าน 2.1GHz สามารถครอบคลุมประชากรร้อยละ 50 ได้ภายในสิ้นปี ดังนั้น เป้าหมายสาหรับปี 2556 เป็นดังนี้
1) การเติบโตของรายได้ของบริษัทจะอยู่ในอัตราเลขหลักเดียวในช่วงสูง (คงเดิม)
2) EBITDA margin จะอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 31 (คงเดิม)
3) รายจ่ายเพื่อการลงทุน 14.5 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากไม่น้อยกว่า 12.5 พันล้านบาท)

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยงข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสีย่ งและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมึึง แนนุุรกิจ
กลยุทุ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคาที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตั้งใจว่า” “ประมาณ” “เชื่อว่า” “ยังคง”
“วางแนนว่า” หรือคาใดๆ ที่มีความหมายทานองเดียวกัน เป็นต้น
แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะึูกจัดทาขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่ง
อาจจะทาให้นลงาน นลการดาเนินงาน ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นนู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และนู้บริหาร/พนักงาน
ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความึูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้
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บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
นักลงทุนสัมพันธ์
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (66) 2202 8882
อีเมล:
IR@dtac.co.th
เว็บไซต์: www.dtac.co.th

