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ตวัเลขและการวเิคราะหท์างการเงนิอยูบ่นพืน้ฐานของมาตรฐานบญัชเีดมิ เวน้แตจ่ะแจง้เป็นอยา่งอืน่ 

สรปุสาระส าคญั 
หลังจากสิน้สดุชว่งระยะเวลาเยยีวยาภายหลังสิน้สดุ
สัมปทานในชว่งกลางเดอืนธันวาคม 2561 และขยาย
เครอืขา่ยอยา่งมากในชว่งไตรมาส 4/61 ในชว่งไตรมาส
แรกของปี 2562 ดแีทคไดท้ าการปรับปรงุและปรับแตง่
คณุภาพของสัญญาณเครอืขา่ย ตลอดจนขยายโครงขา่ย
ตอ่เนือ่ง ดแีทคเริม่เห็นพัฒนาการทีด่ขี ึน้จากการลดลงของ
จ านวนลกูคา้ทีย่า้ยออกจากระบบ ซึง่เป็นผลมาจากความ

มั่นใจและความไวว้างใจทีด่ขี ึน้อย่างตอ่เนือ่ง 

ในไตรมาส 1/62 ดแีทคตดิตัง้สถานฐีานบนเครอืขา่ย 
2300MHz เพิม่เตมิอกีจ านวนประมาณ 2,700 สถานฐีาน 
สง่ผลให ้ณ สิน้ไตรมาส 1/62 ดแีทคมสีถานฐีานบน
เครอืขา่ย 2300MHz เป็นจ านวนประมาณ 15,400 สถานี
ฐาน นอกจากนี ้ดแีทคยังตดิตัง้สถานฐีานบนเครอืขา่ย 
2100MHz เพิม่เตมิอกีจ านวนประมาณ 663 สถานฐีาน 
สง่ผลใหด้แีทคมจี านวนสถานฐีานบนเครอืขา่ย 4G-
2100MHz และ 3G-2100MHz ประมาณ 24,500 และ 
24,400 สถานฐีาน ตามล าดับ 

การแขง่ขันในตลาดผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นไตร
มาส 1/62 ยังคงมคีวามรนุแรงอยู่ ซมิระบบเตมิเงนิราคาถกู
ทีใ่หใ้ชง้านบรกิารดา้นขอ้มลูอยา่งไมจ่ ากัดบางสว่นไดถ้กู
ทดแทนโดยซมิใหมท่ีใ่หใ้ชง้านบรกิารดา้นขอ้มลูไดจ้ ากัด
แตใ่นปรมิาณทีส่งู นอกจากนี ้การอดุหนุนคา่
เครือ่งโทรศัพทยั์งคงเป็นปัจจัยทีส่ าคัญในการดงึดูดและ
รักษาฐานลกูคา้ในระบบรายเดอืน ในชว่งปลายไตรมาส 
ดแีทคไดเ้ปิดตัวแคมเปญ “Never Stop Caring” เพือ่
ชกัชวนลกูคา้ใหม้าใชง้านบนเครอืขา่ย 2300MHz ซึง่ให ้
ประสบการณ์การใชง้านทีด่ทีีส่ดุกับลกูคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/62 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวมเทา่กับ 20.7 
ลา้นเลขหมายประมาณรอ้ยละ 30 เป็นลกูคา้ในระบบราย
เดอืนซึง่ยังคงเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งจากการยา้ยฐานของ
ผูใ้ชบ้รกิารในระบบเตมิเงนิ และแคมเปญส าหรับซือ้
เครือ่งโทรศัพทท์ีน่่าสนใจ รวมถงึความไวว้างใจและความ
มั่นใจในเครอืขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีฐ่านลกูคา้ในระบบ
เตมิเงนิยังมแีนวโนม้ทีล่ดลงจากการยา้ยไปใชง้านในระบบ
รายเดอืนของผูใ้ชบ้รกิารในระบบเตมิเงนิทีม่กีารใชง้านใน
ปรมิาณทีม่าก และการทดแทนของซมิในระบบเตมิเงนิ
ราคาถกูทีใ่หใ้ชบ้รกิารขอ้มลูอย่างไมจ่ ากัดดว้ยซมิใหมท่ี่
ใหใ้ชบ้รกิารขอ้มลูในปรมิาณทีม่าก ดแีทคจะเนน้การดงึ
ลกูคา้ในสว่นแรงงานตา่งชาตกิลับคนืมาดว้ยการใช ้

กจิกรรมทางการตลาดในพืน้ทีท่ีล่กูคา้ใชง้าน และลกูคา้ใน

กลุม่วัยรุน่และผูเ้ลน่เกมดว้ยการเป็นพันธมติรกับผูใ้ชบ้รกิาร
เกมออนไลน ์รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายตอ่เดอืนคอ่นขา้ง
คงทีท่ัง้จากไตรมาสกอ่น และไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารยังคงอยูภ่ายใตค้วามกดดันในชว่ง
ทีด่แีทคก าลังสรา้งความไวว้างใจและความมั่นใจใน
เครอืขา่ยและแบรนด ์สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่
ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยในไตรมาส 1/62 ลดลงรอ้ยละ 
1.0 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 5.7 จากปีกอ่น EBITDA 
(กอ่นรายการอืน่ ๆ) เทา่กับ 6,129 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 16.3 จากปีกอ่น แตล่ดลงรอ้ยละ 26.6 จากไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น จากการเปลีย่นแปลงของโครงสรา้ง
ตน้ทนุภายหลังการสิน้สดุสัญญาสัมปทานและปัจจัยทาง
ฤดกูาล EBITDA margin (ค านวณโดยหักรายไดจ้าก CAT 
ภายใตส้ัญญาเชา่สนิทรัพยส์ัมปทาน และ รายไดค้า่เชา่
เครอืขา่ย 2300MHz จาก TOT จากตัวหาร) ส าหรับไตร
มาส 1/62 เทา่กับรอ้ยละ 34.7 ก าไรสทุธใินไตรมาสนี้
เทา่กับ 1,408 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 129 จากไตรมาส
กอ่น และรอ้ยละ 7.1 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และ
เป็นไตรมาสแรกทีส่ะทอ้นถงึโครงสรา้งตน้ทนุใหมท่ัง้ไตร
มาส  

ดแีทคคาดหวังทีจ่ะกลับมาเตบิโตไดใ้นปี 2562 และยังคง
ใหค้วามส าคัญกับการเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน
อยา่งตอ่เนือ่ง รายระเอยีดเพิม่เตมิส าหรับแนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานจะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป ส าหรับเงนิลงทนุส าหรับปี 
2562 อยูท่ีป่ระมาณ 13 – 15 พันลา้นบาท 

ในไตรมาส 1/62 ดแีทคไดร้เิริม่ทีจ่ะท าแพลตฟอรม์ส าหรับ
พาหนะทีใ่ชไ้ฟฟ้า (“Electric Vehicle Platform” or “EV 
Platform”) เพือ่เชือ่มตอ่ผูใ้ชบ้รกิารดา้นตา่ง ๆ เชน่ ผูข้าย 
ผูซ้ ือ้ ผูใ้หบ้รกิารแบตเตอรี ่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิและ
ประกันภัย ผูใ้หบ้รกิารซอ่มแซมและบ ารงุรักษา เป็นตน้ 
เขา้มาอยูใ่นระบบเพือ่ความสะดวกในการใชง้าน ดแีทคจะ
ท าการเปิดตัว EV Platform ประมาณกลางปี 2562 

เมือ่วันที ่4 เมษายน 2562 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี

ไดม้มีตอินุมัตใิหด้แีทคระงับขอ้พพิาทตามสัญญาระงับขอ้
พพิาทฉบับลงวันที ่10 มกราคม กับ กสท  และด าเนนิการ
ตามสัญญาระงับขอ้พพิาทฯ ดังกล่าว ซึง่หลงัจากไดรั้บมติ
เห็นชอบจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ ดแีทคและ กสท ได ้
รว่มกันยืน่ค าารอ้งขอถอนคดแีละขอ้พพิาททางการคา้
ภายใตส้ัญญาดังกลา่วตอ่ศาลปกครองและสถาบัน
อนุญาโตตลุาการ ขณะนีศ้าลปกครองและคณะ
อนุญาโตตลุาการอยู่ระหวา่งการพจิารณาค าขอถอนคด ี
และขอ้พพิาทดังกลา่ว ดแีทคไดช้ าระคา่ตอบแทนสว่นแรก 
จ านวน 6,840 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ) ใหแ้ก ่
กสท แลว้ในวันที ่4 เมษายน 2562 และสว่นทีเ่หลอืจะ
ช าระเมือ่กระบวนการถอนขอ้พพิาท และ/หรอื คดฟ้ีองรอ้ง
ทีค่า้งอยูใ่นศาลเสร็จสิน้ลงแลว้ตามเงือ่นไขในสัญญาระงับ
ขอ้พพิาท 

เมือ่วันที ่11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ
ไดอ้อกค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่
4/2562 (”ค าสั่ง คสช ที ่4/2562”) ใหผู้ร้ับใบอนุญาตให ้

ใชค้ลืน่ความถีใ่นยา่น 900MHz ทีไ่มส่ามารถช าระเงนิคา่
ประมลูคลืน่ตามทีก่ าหนดไวใ้นเงือ่นไขการประมลู สามารถ
แจง้เป็นหนังสอืไปยังส านักงาน กสทช เพือ่ขอแบง่ช าระ
เงนิประมลูคลืน่ตามเงือ่นไขทีป่ระกาศในค าสั่ง คสช ที ่
4/2562 ดังกลา่วได ้ภายใน 30 วันนับจากวันทีค่ าสั่งนีม้ผีล
บังคับใช ้โดยผูท้ีจ่ะไดรั้บสทิธใินการแบง่ช าระเงนิประมลู
จะตอ้งเขา้รว่มการจัดสรรใบอนุญาตส าหรับคลืน่ความถี ่
700MHz ตามราคาและเงือ่นไขทีจ่ะก าหนดโดย กสทช 
ตอ่ไป

บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
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การเปลีย่นแปลงทางบญัชทีีส่ าคญั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 (TFRS 15) 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยรับรูผ้ลสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบับนีม้าถอืปฏบัิต ิโดยปรับปรงุกับก าไรสะสม ณ 
วันที ่1 มกราคม 2562 และไมป่รับยอ้นหลังงบการเงนิงวดกอ่นทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ โดยเลอืกใชแ้นวทางปฏบัิตทิีผ่อ่นปรน โดย
ไมป่รับปรงุยอ้นหลังการแสดงรายการของสัญญาทีก่จิการไดม้กีารโอนสนิคา้หรอืบรกิารทัง้หมดแลว้ตามนโยบายการบัญชเีดมิ 
ซึง่พจิารณาวา่เป็นสัญญาทีเ่สร็จสมบรูณ์แลว ้ณ วันที ่1 มกราคม 2562 

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชแีสดงอยูใ่นตารางดา้นลา่ง (เฉพาะรายการทีไ่ดร้ับผลกระทบ) 

 มาตรฐานเดมิ การปรบัปรงุ TFRS 15 

งบก าไรขาดทนุ    

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 15,636 (229) 15,407 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย 1,895 249 2,144 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการตลาด (3,741) (19) (3,760) 

ก าไรสทุธ ิ 1,407 1 1,408 

สนิทรพัย ์    

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 8,580 200 8,780 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 17,209 193 17,402 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,494 (131) 6,363 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 116,454 214 116,668 

หนีส้นิ    

รายไดร้ับลว่งหนา้คา่บรกิารโทรศพัท ์ 2,154 (50) 2,104 

สว่นของผูถ้อืหุน้    

ก าไรสะสมทีย่ังไมไ่ดจั้ดสรร 23,338 526 23,864 

 

รายการปรับปรงุขา้งตน้มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

- การปันสว่นรายไดข้องรายการขายสนิคา้พรอ้มการใหบ้รกิาร – บรษัิทและบรษัิทยอ่ยพจิารณาองคป์ระกอบของรายได ้
จากการขายสนิคา้พรอ้มการใหบ้รกิารโดยจะปันสว่นรายไดต้ามสัดสว่นใหก้ับสนิคา้ทีส่ง่มอบและภาระทีต่อ้งปฏบัิตใิน
การใหบ้รกิารทีร่วมอยูใ่นสัญญาโดยใหม้คีวามสัมพันธก์ับราคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกตา่งกัน
ตามขอ้ผกูพันตามสัญญา  

- คา่นายหนา้จ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สัญญาทีท่ ากับลกูคา้ – บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยพจิารณาวา่ค่านายหนา้ทีจ่่ายไปเพือ่ให ้
ไดม้าซึง่สัญญาทีท่ ากับลกูคา้ตอ้งบันทกึเป็นสนิทรัพยแ์ละตัดเป็นคา่ใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกับการรับรูร้ายไดต้ามสัญญา 

สรปุผลการด าเนินงาน 
ณ สิน้ไตรมาส 1/62 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวมเทา่กับ 20.7 
ลา้นเลขหมาย ลดลง 0.5 ลา้นเลขหมายจากสิน้ไตรมาส 
4/61 จากการลดลงของลกูคา้ในระบบเตมิเงนิ ซึง่ถกู
ชดเชยบางสว่นจากการเพิม่ขึน้ของลกูคา้ในระบบรายเดอืน 
ฐานลกูคา้ระบบเตมิเงนิเทา่กับ 14.5 ลา้นเลขหมาย ลดลง
ประมาณ 599,000 เลขหมายจากไตรมาสกอ่น เนือ่งจาก
การยา้ยไปสูร่ะบบรายเดอืน และการแขง่ขันทีร่นุแรงใน
ตลาด ในชว่งเดยีวกัน ฐานลกูคา้ระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้
ประมาณ 123,000 เลขหมายเป็น 6.2 ลา้นเลขหมาย จาก
การยา้ยมาใชร้ะบบรายเดอืนของลูกคา้ระบบเตมิเงนิ 
คณุภาพของเครอืขา่ยและประสบการณ์การใชง้านทีด่ขี ึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง และแคมเปญสว่นลดคา่เครือ่งโทรศัพทท์ี่
น่าสนใจ 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมาย ไมร่วมค่าเชือ่มตอ่โครงขา่ย 

(“ARPU”) ส าหรับไตรมาส 1/62 เทา่กับ 242 บาทตอ่
เดอืน คอ่นขา้งคงทีท่ัง้จากไตรมาสกอ่นและไตรมาส
เดยีวกันของปีกอ่น ลกูคา้ในระบบรายเดอืนคดิเป็นสัดสว่น
ประมาณรอ้ยละ 30 ของจ านวนลกูคา้รวม ณ สิน้ไตรมาส 

1/62 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายของลกูคา้ระบบรายเดอืนใน
ไตรมาสนีเ้ทา่กับ 534 บาทตอ่เดอืน ลดลงรอ้ยละ 0.6 จาก
ไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 1.3 จากไตรมาสเดยีวกันของปี
กอ่น ขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายของลกูคา้ระบบเตมิ
เงนิลดลงรอ้ยละ 4.7 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 9.8 
จากงวดเดยีวกันของปีกอ่น มาอยูท่ี ่130 บาทตอ่เดอืน 

ปรมิาณการใชง้านบนเครอืขา่ย 4G-2300MHz ภายใต ้
ความรว่มมอืกับ TOT ยังคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง จาก
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารบนเครอืขา่ยทีใ่ชเ้ครือ่งโทรศัทพท์ี่
รองรับมากขึน้ จ านวนสถานฐีานบนเครอืขา่ย 2300MHz ณ 
สิน้ไตรมาส 1/62 ประมาณ 15,400 สถานฐีาน เพิม่ขึน้
ประมาณ 2,700 สถานฐีานจากงวดกอ่น จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร
บนระบบ 4G เพิม่ขึน้เป็น 10.2 ลา้นเลขหมาย คดิเป็น
สัดสว่นประมาณรอ้ยละ 49 ของฐานลกูคา้รวม ในขณะที่

จ านวนเครือ่งโทรศัพทท์ีร่องรับการใชง้านในระบบ 4G และ
สัดสว่นสมารท์โฟนเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 69 และ 81 ของ
ฐานลกูคา้รวม ตามล าดับ
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สรปุผลประกอบการดา้นการเงนิ 
รายได ้

รายไดร้วมในไตรมาส 1/62 เทา่กับ 19,640 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 2.0 จาก
ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากรายไดจ้ากการด าเนนิงาน
อืน่ ซึง่เป็นรายไดจ้าก CAT ตามสัญญาเชา่สนิทรัพย์
ภายใตส้ัมปทาน และค่าเชา่เครอืขา่ย 2300MHz จาก 
TOT อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีไ่มร่วมคา่
เชือ่มตอ่โครงขา่ย ลดลงรอ้ยละ 1.0 จากไตรมาสกอ่น และ
รอ้ยละ 5.7 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น มาอยูท่ี ่
15,123 ลา้นบาท จากการลดลงของรายไดจ้ากลกูคา้
ระบบเตมิเงนิ และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์
ระหวา่งประเทศทีไ่ดร้ับผลกระทบจากบรกิารทดแทนและ
การแขง่ขัน นอกจากนี ้มาตรการทีเ่ขม้งวดขึน้ในการ
เชือ่มตอ่กับผูใ้หบ้รกิารคอนเทนต ์(“CPA services”) 
ภายนอกก็เป็นอกีสาเหตหุนึง่ทีส่ง่ผลกระทบตอ่รายไดจ้าก
การใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกั (รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
เสยีงและขอ้มลู) ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 14,198 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 0.8 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 4.5 จาก
ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากการลดลงของฐานลกูคา้ 
และรายไดจ้าก CPA services 

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิในไตรมาสนี้
เทา่กับ 278 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.5 จากไตรมาส
กอ่นจากปัจจัยทางฤดกูาล แตล่ดลงรอ้ยละ 10.2 จากไตร

มาสเดยีวกันของปีกอ่นจากการแขง่ขันและความนยิมใน
บรกิารทดแทนทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ย ๆ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 648 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.6 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 
25.0 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตหุลัก
จากแนวโนม้ทีล่ดลงของรายไดจ้ากบรกิารโทรทางไกล
ระหวา่งประเทศ 

รายไดจ้ากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลข
หมาย ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 1,895 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
12.5 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 17.7 จากไตรมาส
เดยีวกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตุหลักการการเพิม่ขึน้ของ
สัดสว่นในการขายของเครือ่งโทรศัพทร์าคาทีต่ ่ากวา่และ

ยอดขาย iPhone ทีล่ดลง ผลขาดทนุจากการจ าหน่าย
เครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมายในไตรมาสนีล้ดลงจาก
ไตรมาสกอ่นมาอยูท่ี ่ 734 ลา้นบาท การใหส้ว่นลดคา่
เครือ่งโทรศัพทยั์งคงมคีวามจ าเป็นในการดงึดดูและรักษา
ฐานลกูคา้ระบบรายเดอืน 

  

จ ำนวนผู้ใช้บริกำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 1/61 ไตรมำส 4/61 ไตรมำส 1/62 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดอืน (ภายใต้สญัญาสมัปทานจาก CAT) 257 - - - -100%
    ระบบเตมิเงิน (ภายใต้สญัญาสมัปทานจาก CAT) 214 - - - -100%
    ระบบรายเดอืน (ภายใต้ใบอนุญาต) 5,730 6,071 6,194 2.0% 8.1%
    ระบบเตมิเงิน (ภายใต้ใบอนุญาต) 16,081 15,131 14,532 -4.0% -9.6%
รวม 22,282 21,202 20,726 -2.2% -7.0%
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรใหม่สุทธิ (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 1/61 ไตรมำส 4/61 ไตรมำส 1/62 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดอืน 93 94 123 31.1% 32.5%
    ระบบเตมิเงิน -934 -191 -599 -213% 35.8%
รวม -841 -97 -476 -390% 43.4%
ปริมำณกำรใช้งำน (นำทีต่อเลขหมำยต่อเดอืน) ไตรมำส 1/61 ไตรมำส 4/61 ไตรมำส 1/62 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดอืน 253 238 228 -4.3% -9.9%
    ระบบเตมิเงิน 112 97 87 -10.0% -21.7%
เฉล่ียสองระบบ 146 135 126 -6.3% -13.3%
    ระบบบรายเดอืน ไม่รวม IC 180 168 161 -4.5% -10.6%
    ระบบเตมิเงิน ไม่รวม IC 86 73 66 -10.7% -23.9%
เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 109 99 92 -7.0% -15.6%
รำยได้เฉล่ียต่อเลขหมำย (บำทต่อเดอืน) ไตรมำส 1/61 ไตรมำส 4/61 ไตรมำส 1/62 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดอืน 560 556 553 -0.6% -1.3%
    ระบบเตมิเงิน 150 142 136 -4.7% -9.7%
เฉล่ียสองระบบ 249 253 251 -0.8% 0.7%
    ระบบบรายเดอืน ไม่รวม IC 541 537 534 -0.6% -1.3%
    ระบบเตมิเงิน ไม่รวม IC 144 137 130 -4.7% -9.8%
เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 240 243 242 -0.8% 0.7%
รำยได้เฉล่ียต่อเลขหมำย (บำทต่อเดอืน) - TFRS 15 ไตรมำส 1/62 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดอืน 540 -2.9% -3.6%
    ระบบเตมิเงิน 135 -4.9% -9.9%
เฉล่ียสองระบบ 247 -2.3% -0.8%
    ระบบบรายเดอืน ไม่รวม IC 522 -2.8% -3.5%
    ระบบเตมิเงิน ไม่รวม IC 130 -4.7% -9.8%
เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 238 -2.1% -0.6%
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ตน้ทนุการด าเนนิงาน 

ตน้ทนุการด าเนนิงานไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย ใน
ไตรมาสนี ้เทา่กับ 10,524 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 
จากไตรมาสกอ่น แตล่ดลงรอ้ยละ 4.9 จากไตรมาส
เดยีวกันของปีกอ่น การเปลีย่นแปลงของตน้ทนุการด าน
เนนิงานมสีาเหตหุลักมาจากการเปลีย่นโครงสรา้งตน้ทนุ
ภายหลังการสิน้สดุของสัญญาสัมปทาน การเพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสกอ่นมสีาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ตัด
จ าหน่ายใบอนุญาตใชค้ลืน่ความถี ่1800MHz และ 
900MHz และตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโรมมิง่บนเครอืขา่ย 
2300MHz ของ TOT ซึง่ถกูชดเชยบางสว่นจากตน้ทนุ
คา่ธรรมเนยีมทีล่ดลง ในสว่นของการลดลงจากไตรมาส
เดยีวกันของปีกอ่น มสีาเหตหุลักมาจากการลดลงของ
ตน้ทนุคา่ธรรมเนยีม และคา่ตัดจ าหน่ายสนิทรัพยภ์ายใต ้
สัมปทานทีส่ ิน้สดุลงแลว้ ซึง่ถกูชดเชยบางสว่นจากคา่ตัด
จ าหน่ายใบอนุญาตใชค้ลืน่ความถี ่1800MHz และ 
900MHz คา่เชา่สนิทรัพยภ์ายใตส้ัมปทานทีจ่่ายใหก้ับ 
CAT ภายใตส้ัญญาเชา่ และตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกับการโรม

มิง่บนเครอืขา่ย 2300MHz ของ TOT 

ตน้ทนุคา่ธรรมเนยีม ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 666 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 47.6 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 65.5 
จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ภายหลังสัญญาสัมปทาน
และมาตรการเยยีวยาสิน้สดุลง สง่ผลใหส้ัดสว่นตน้ทนุ
คา่ธรรมเนยีมตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่
โครงขา่ยลดลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 4.4 จากรอ้ยละ 8.3 ในไตร
มาสกอ่น และรอ้ยละ 12.0 ในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 3,034 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.6 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 
61.8 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น การเพิม่ขึน้จากปี
กอ่นเป็นผลมาจากการขยายเครอืขา่ย และคา่เชา่ทีจ่่ายให ้
CAT ส าหรับเชา่สนิทรัพยภ์ายใตส้ัญญาสัมปทาน ในไตร
มาสนี ้คา่เชา่สทุธทิีจ่่ายให ้CAT หลังหักรายไดท้ีไ่ดร้ับ
ภายใตส้ัญญาการเชา่ เทา่กับ 716 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
4.9 จากไตรมาสกอ่น 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอืน่ ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 3,311 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.8 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 
492 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากตน้ทนุคา่โรมมิง่
บนเครอืขา่ย 2300MHz ของ TOT ดแีทคเริม่บันทกึตน้ทนุ
ดังกลา่วในไตรมาส 2/61 การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุสว่นนีจ้าก
ไตรมาสกอ่นมสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนสถานี
ฐานบนเครอืขา่ย 2300MHz ซึง่ถกูชดเชยบางสว่นจาก
รายไดค้า่เชา่เครอืขา่ยทีไ่ดรั้บ สง่ผลใหต้น้ทนุสทุธหิลังหัก
รายไดจ้ากคา่เชา่เครอืขา่ยดังกลา่วเพิม่ขึน้ประมาณ 37 
ลา้นบาทในไตรมาสนี ้

คา่เส ือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยของตน้ทนุการ
ใหบ้รกิาร ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 3,514 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 26.8 จากไตรมาสกอ่น จากคา่ตัดจ าหน่าย

ใบอนุญาตใชค้ลืน่ความถี ่1800MHz และ 900MHz เต็ม
ไตรมาสและการขยายเครอืขา่ย แตล่ดลงรอ้ยละ 47.6 จาก
ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากการสิน้สดุของคา่ตัด
จ าหน่ายสนิทรัพยภ์ายใตส้ัมปทานใสเดอืนกันยายน 2561 
ซึง่ถกูชดเชยบางสว่นจากคา่ตัดจ าหน่ายใบอนุญาตใชค้ลืน่
ความถี ่1800MHz และ 900MHz และการขยายเครอืขา่ย 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 
3,719 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.5 จากไตรมาสกอ่น (ไม่
รวมคา่ใชจ้่ายส าหรับการระงับขอ้พพิาทกับ CAT ทีบั่นทกึ
ในไตรมาส 4/61) แตเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 จากไตรมาส
เดยีวกันของปีกอ่น การลดลงจากไตรมาสกอ่นเป็นผลมา
จากคา่ใชจ้่ายดา้นการขายและการตลาด และการตัง้ส ารอง
หนีส้ญูทีล่ดลง ซึง่ถกูชดเชยบางสว่นจากการเพิม่ขึน้
เล็กนอ้ยของคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร คา่ใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารคอ่นขา้งคงทีจ่ากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการตลาด ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 
1,156 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 22.4 จากระดับการใชจ้่ายที่
คอ่นขา้งสงูในไตรมาสกอ่น แตเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 9.9 จากไตร
มาสเดยีวกันของปีกอ่น จากคา่ใชจ้่ายในการผลติโฆษณา 
และคา่สือ่โฆษณาทีเ่พิม่ขึน้ 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 1,950 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.8 จากไตรมาสกอ่น แตล่ดลงรอ้ยละ 
1.9 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย
ส าหรับการระงับขอ้พพิาทกับ CAT ทีบั่นทกึในไตรมาส 
4/61) คา่ใชจ้่ายในสว่นนีค้อ่นขา้งทรงตัวจากการด าเนนิ
มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง 

คา่ใชจ้า่ยการต ัง้ส ารองหนีส้ญู ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 320 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.2 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 
17.2 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นอันเป็นผลจาก
กระบวนการจัดเก็บรายไดแ้ละคณุภาพของลกูคา้ใหมท่ีด่ี
ขึน้ 

คา่เส ือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยของา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 224 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.4 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 3.5 จาก
ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

EBITDA และก าไรสทุธ ิ(ภายใตม้าตรฐาน TFRS 15) 

การรายงานผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการบัญช ี
TFRS 15 ไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ EBITDA 
และก าไรสทุธ ิ

EBITDA (กอ่นรายการอืน่ ๆ) ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 
6,129 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.3 จากไตรมาสกอ่น แต่
ลดลงรอ้ยละ 26.6 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น การ
เพิม่ขึน้จากไตรมาสกอ่นมสีาเหตหุลักมาจากการลดลงของ
ตน้ทนุคา่ธรรมเนยีม คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และ
คา่ใชจ้่ายในการอดุหนุนค่าเครือ่งโทรศัพท ์ซึง่ถกูชดเชย

ไตรมำส ไตรมำส
1/62 4/61

  เงินสดจากกิจกรรมด าเงินงาน 5,642 7,039
  จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงินได้ -669 -611
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 4,973 6,428
เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน -6,307 -2,958
  เงินสดสทุธิรับ/(ช าระคนื) เงินกู้และหุ้นกู้ - -15
  จ่ายเงินปันผล - -
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 0 -15
เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้/(ลดลง) -1,334 3,455

งบกระแสเงินสด (ล้ำนบำท)

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ล้ำนบำท)

 - TFRS 15
ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 4/61

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,757 14,090
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 15,097 14,427
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 123,031 122,441
รวมสินทรัพย์ 150,885 150,958
หนีส้นิหมนุเวียน 54,458 53,208
หนีส้นิไม่หมนุเวียน 72,563 75,820
รวมหนีสิ้น 127,021 129,028
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 23,864 21,930
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 150,885 150,958
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บางสว่นจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายดา้นเครอืขา่ย ตน้ทนุ
คา่โรมมิง่บนเครอืขา่ย 2300MHz ของ TOT และรายได ้
จากการใหบ้รกิารทีล่ดลง การลดลงจากไตรมาสเดยีวกัน
ของปีกอ่นมสีาเหตหุลักมาจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่
ลดลง ประกอบกับการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายในการอดุหนุน
คา่เครือ่งโทรศัพท ์คา่ใชจ้่ายดา้นเครอืขา่ย ค่าเชา่
สนิทรัพยภ์ายใตส้ัมปทานจาก CAT และตน้ทนุคา่โรมมิง่
บนเครอืขา่ย 2300MHz ของ TOT ซึง่ถกูชดเชยบางสว่น
จากตน้ทนุคา่ธรรมเนยีมทีล่ดลง EBITDA margin 
(ค านวณโดยหักรายไดจ้าก CAT ภายใตส้ัญญาเชา่
สนิทรัพยส์ัมปทาน และ รายไดค้่าเชา่เครอืขา่ย 2300MHz 
จาก TOT จากตัวหาร) ในไตรมาสนีเ้ทา่กับรอ้ยละ 34.7 
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 29.1 ในไตรมาสกอ่น แตล่ดลงจากรอ้ย
ละ 43.4 ในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

ก าไรสทุธ ิ ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 1,408 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 129 จากไตรมาสกอ่น เนือ่งจาก EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้ 
ซึง่ถกูชดเชยบางสว่นจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 
และตน้ทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ และรอ้ยละ 7.1 จากไตร

มาสเดยีวกันของปีกอ่น จากการลดลงอย่างมากของคา่
เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย ซึง่ถกูชดเชยบางสว่นจาก
การลดลงของ EBITDA 

งบแสดงฐานะทางการเงนิและขอ้มลูส าคญัทาง
การเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/62 ดแีทคมสีนิทรัพยร์วมจ านวน 
150,885 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 150,958 ลา้นบาท ณ สิน้
ปี 2561 จากการลงทนุในเครอืขา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง เงนิสด
และรายการเทยีบเทา่เงนิสดเทา่กับ 12,757 ลา้นบาท 

ลดลงจาก 14,090 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 จากการ
จ่ายเงนิส าหรับเงนิลงทนุในเครอืขา่ย ในขณะทีห่นีส้นิทีม่ี
ภาระดอกเบีย้อยูท่ีร่ะดับ 47,000 ลา้นบาท คงทีจ่ากสิน้ปี 
2561 ทัง้นีอ้ัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA อยูท่ีร่ะดับ 
1.3 เทา่ เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก 1.2 เทา่ ณ สิน้ปี 2561 

รายจ่ายเพือ่การลงทนุส าหรับไตรมาสนีเ้ทา่กับ 4,390 ลา้น
บาท จากการขยายเครอืขา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง กระแสเงนิสด
จากการด าเนนิงาน (ค านวณจาก EBITDA หักดว้ยรายจ่าย
เพือ่การลงทนุ) เทา่กับ 1,795 ลา้นบาท 

แนวโนม้ปี 2562 

ในปี 2562 ดแีทคจะใหค้วามส าคัญในการพัฒนาโครงขา่ย
และ ประสบการณ์การใชง้านของลูกคา้ใหด้ขีึน้ รวมทัง้จะ
สรา้งสรรคข์อ้เสนอและใหบ้รกิารทีเ่นน้ลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง
มากขึน้ นอกจากนี ้ดแีทคจะพัฒนาแบรนดด์แีทคให ้
แข็งแกรง่ขึน้และน าเสนอคณุคา่ของแบรนดใ์หล้กูคา้รับรู ้
ทัง้นีบ้รษัิทคาดวา่จะใชเ้งนิลงทนุในปี 2562 ในชว่ง 
13,000 ถงึ 15,000 ลา้นบาท โดยมคีวามปรารถนา ทีจ่ะ
กลับมาเตบิโตพรอ้มทัง้ใหค้วามส าคัญในการเพิม่
ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่ง โดย
รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรับแนวโนม้ผลการด าเนนิงานของ
ปี 2562 จะแจง้ในโอกาสตอ่ไป 

ดแีทคคงนโยบายการจ่ายเงนปัินผลโดยมนโียบายการ
จ่ายเงนิปันผลไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธขิอง
บรษัิทท ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับฐานะทางการเงนิและแผนการ
ประกอบธุรกจิของบรษัิทในอนาคต โดยบรษัิทมเีป้าหมาย
พจิารณาจ่ายเงนิปันผลทกุครึง่ปี

 

ขอ้ปฏเิสธความรบัผดิชอบ 

ในเอกสารฉบับนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชปั้จจัยทีเ่กีย่วขอ้งในหลายดา้นซึง่จะขึน้อยูก่ับความเสีย่งและความไมแ่น่นอนตา่งๆ
ซ ึง่ขอ้มลูดังกลา่วรวมถงึแผนธรุกจิกลยทุธแ์ละความเชือ่ของบรษัิท รวมทัง้ขอ้มลูอืน่ทีไ่มใ่ชข่อ้มลูทีเ่กดิขึน้ในอดตีตัวอยา่งของค าทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เชน่ 
“อาจจะ” “จะ” “คาดวา่” “ตัง้ใจวา่” “ประมาณ” “เช ือ่วา่” “ยังคง” “วางแผนวา่” หรอืค าใดๆ ทีม่คีวามหมายท านองเดยีวกัน เป็นตน้ 

แมว้า่การคาดการณ์ดังกลา่วจะถกูจัดท าขึน้จากสมมตุฐิานและความเชือ่ของฝ่ายบรหิาร โดยอาศยัขอ้มลูทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐานก็ตาม สมมตุฐิานเหลา่นีย้ังคงมี
ความเสีย่งและความไมแ่น่นอนตา่งๆ ซ ึง่อาจจะท าใหผ้ลงาน ผลการด าเนนิงาน ความส าเร็จทีเ่กดิขึน้จรงิแตกตา่งจากทีบ่รษัิทคาดการณ์ไวใ้นอนาคต ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลู
ดังกลา่วจงึควรระมัดระวงัในการใชข้อ้มลูขา้งตน้ อกีทัง้บรษัิท และผูบ้รหิาร/พนักงาน ไมอ่าจควบคมุหรอืรับรองความเกีย่วขอ้ง ระยะเวลาทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูดังกลา่วได ้
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งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) ไตรมำส 1/61 ไตรมำส 4/61 ไตรมำส 1/62 %QoQ %YoY
บริการหลกั (บริการเสยีงและข้อมลู)              14,867              14,310              13,969 -2.4% -6.0%
บริการข้ามแดนอตัโนมัติ                   309                   256                   278 8.5% -10.2%
รายได้จากการให้บริการอ่ืน                   865                   710                   648 -8.6% -25.0%
รำยได้จำกกำรให้บริกำร ไม่รวม IC              16,040              15,275              14,894 -2.5% -7.1%
รายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย (IC)                   564                   550                   513 -6.9% -9.2%
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร              16,605              15,825              15,407 -2.6% -7.2%
รายได้จากการจ าหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย                2,302                2,166                2,144 -1.0% -6.8%
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน                   349                1,205                2,109 75.1% 504%
รวมรำยได้              19,255              19,196              19,660 2.4% 2.1%
ต้นทุนการให้บริการ             (11,653)             (10,033)             (11,050) 10.1% -5.2%

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้              (1,932)              (1,271)                 (666) -47.6% -65.5%
ค่าใช้จ่ายดา้นโครงข่าย              (1,875)              (3,014)              (3,034) 0.6% 61.8%
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                 (583)                 (555)                 (526) -5.2% -9.8%
ค่าใช้จ่ายอืน่                 (559)              (2,420)              (3,311) 36.8% 492.1%
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย              (6,703)              (2,772)              (3,514) 26.8% -47.6%

ต้นทุนจากการจ าหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย               (2,594)               (2,961)               (2,629) -11.2% 1.3%
รวมต้นทุน             (14,247)             (12,993)             (13,679) 5.3% -4.0%
ก ำไรขัน้ต้น                5,008                6,203                5,981 -3.6% 19.4%
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมคา่ระงบัข้อพิพาทกบั CAT)               (3,643)             (11,827)               (3,669) -69.0% 0.7%

การขายและการตลาด              (1,052)              (1,491)              (1,175) -21.1% 11.7%
การบริหาร (รวมค่าระงบัข้อพิพาทกบั CAT)              (1,989)              (9,786)              (1,950) -80.1% -1.9%
การตัง้ส ารองหนี้สูญ                 (386)                 (333)                 (320) -4.2% -17.2%
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย                 (217)                 (217)                 (224) 3.4% 3.5%
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรพัย์สิน                    -                      -                     (69) -100% -100%

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น                    (56)                     34                    (20) -160% -63.9%
ดอกเบีย้รับ                     51                     49                     18 -63.0% -64.9%
รายได้อ่ืนและสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                     (2)                     41                       () -100% -88.8%
ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้                1,358               (5,500)                2,241 -141% 64.9%
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน                   173                  (766)                  (611) -20.2% -454%
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้                  (216)                1,326                  (221) -117% 2.2%
สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย                      0                       ()                      0 -117% -55.2%
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น                1,314               (4,941)                1,408 -129% 7.1%

EBITDA (ล้ำนบำท) - TFRS 15 ไตรมำส 1/61 ไตรมำส 4/61 ไตรมำส 1/62 %QoQ %YoY
ก าไรส าหรับงวด                1,314               (4,941)                1,408 -129% 7.1%
    คา่ใช้จ่ายทางการเงิน                  (173)                   766                   611 -20.2% -454%
    คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้                   216               (1,326)                   221 -117% 2.2%
    คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย                6,920                2,988                3,738 25.1% -46.0%
    รายการอ่ืน                     76                7,781                   150 -98.1% 98.5%
EBITDA                8,354                5,269                6,129 16.3% -26.6%
EBITDA margin 43.4% 27.4% 31.2%
EBITDA margin (ไม่รวมรำยได้จำก CAT และ TOT ในตวัหำร) 43.4% 29.1% 34.7%
EBITDA ในที่น้ีเป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพ่ิมเตมิสามารถดไูด้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

 

เงินกู้ หุ้นกู้
ปี 2562 7,875 1,500
ปี 2563 7,875 4,000
ปี 2564 875 2,500
ปี 2565 เป็นต้นไป 875 21,500

ก ำหนดกำรคืนหนี ้(ล้ำนบำท) ณ สิน้ไตรมำส 1/62

       

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน - TFRS 15 ไตรมำส 1/61 ไตรมำส 4/61 ไตรมำส 1/62
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 11% n/a n/a
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 3% n/a n/a
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA (เท่า) 0.6x 1.2x 1.3x
อตัราสว่นเงินลงทนุตอ่รายได้รวม (%) 13% 42% 22%  

หมายเหต:ุ ตวัเลขส าหรับไตรมาส 1/62 แสดงบนมาตรฐาน TFRS 15 


