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ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับปี 2562 และปี 2563 อยู่บนพื้นฐานของนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้องส าหรับแต่ละปี เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

สรุปสาระส าคัญ

แม้ว่าผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดท่ีส่งผลให้เกิดการปิด

ประเทศและร้านค้าอย่างเข้มงวดในช่วงไตรมาสท่ีแล้วเหมือนจะผ่าน

จุดสูงสุดไปแล้ว ดีแทคยังคงเห็นถึงผลกระทบยืดเยื้อต่อเศรษฐกิจใน

ไตรมาสนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดของโรค 

COVID-19 ได้ในระดับท่ีน่าพอใจ และธุรกิจต่าง ๆ สามารถกลับมา

ด าเนินงานได้ตามปกติ แต่การหายไปของนักท่องเท่ียวและกิจกรรม

ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้สร้างความกังวลต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนก่อให้เกิดความท้าทายต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ไตรมาสนี้เป็นอีกไตรมาสหนึ่งท่ีดีแทคยังคงไม่

เห็นการกลับมาของนักท่องเท่ียวตลอดท้ังไตรมาส เห็นรายได้ท่ีลดลง

บางส่วนจากคนต่างด้าวและบริการข้ามแดนอัตโนมัติ รวมถึงเห็น

สัญญาณท่ีชัดเจนขึ้นของความระมัดระวังในการใช้จ่ายในลูกค้าทุก

กลุ่ม 

ในไตรมาสนี้ ดีแทคยังคงยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นการ

น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสอดคล้องกับความความต้องการ

เพื่อช่วยเร่งบรรเทาความกังวลของลูกค้าจากความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์ตลาดและผลกระทบท่ียืดเยื้อทางเศรฐกิจ ดีแทคได้

เปิดตัวแพ็คเกจพร้อมบริการเสริมต่าง ๆ ท่ีออกแบบมาเพื่อรองรับ

ความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าซึ่งอยู่ในหลากหลายกลุ่มอาชีพ 

(อาทิเช่น นักเรียน คนขับรถจักรยานยนต์) และการเปล่ียนไปของ

ฤดูกาล (เช่น ประกัน COVID-19 ประกันโรคท่ีเกิดในช่วงฤดูฝน เป็น

ต้น) นอกจากนี้ การร่วมพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์กับหลาย ๆ กลุ่ม

ธุรกิจยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบโจทย์หล่านี้ได้เข้าถึงมือ

ลูกค้าไทยได้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถใช้สิทธิพิเศษและบริการเพิ่มเติมได้

อย่างท่ัวถึง ขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดตัว dtac Business ส าหรับ

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ โดยจัด 3 โซลูช่ันคือ ซิม worry-free โซลูช่ัน IoT 

และ SmartConnect ซึ่งมุ่งเน้นโซลูช่ันท่ีใช้งานง่ายท่ีพัฒนามาเพื่อ

แก้ปญัหาให้ลูกค้า ให้ใช้งานได้อย่างสบายใจไร้กังวล พร้อมน าเสนอ

ช่องทางบรกิารดิจิทัล 

ตลาดมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้นในไตรมาสนี้ โดยเฉพาะตลาดระบบเติมเงิน 

ท้ังนี้ ผู้ให้บริการทุกรายยังคงมีแพ็คเกจท่ีให้บริการข้อมูลแบบไม่

จ ากัดด้วยความเร็วท่ีก าหนดรวมอยู่ในกลุ่มแพ็คเกจหลักส าหรับ

ลูกค้าใหม่  แม้ระดับราคาจะสูงกว่ าแพ็คเกจ อ่ืนเ ล็กน้อย  แต่

นอกจากนั้นผู้ให้บริการทุกรายยังกลับมาน าเสนอแพ็คเกจบริการ

ข้อมูลแบบไม่จ ากัดด้วยความเร็ว ท่ีต ่าลงและด้วยราคาท่ีเป็นท่ี

น่าสนใจอย่างมากกับผู้บริโภค 

ดีแทคได้ให้ความส าคัญเรื่องการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงาน

ไปสู่ รูปแบบดิจิ ทัลพร้อมไปกับการปรับตัวตามสภาพตลาดท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ สถานการณ์โรคระบาดได้ส่งผลให้

เกิดการใช้งานดิจิทัล การปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัล และการปรับตัวใช้

งานดิจิทัลท่ีสูงขึ้น ดีแทคเห็นถึงรูปแบบการปรับตัวใช้งานดิจิทัลท่ีมี

แนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นช่วงหลังจากการผ่อนคลาย

มาตรการปิดประเทศและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ตาม 

ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจต่าง ๆ ท่ีดูจะมีการปรับตัวไปสู่วิธีการท างานท่ี

สามารถรองรับในระยะยาว ดีแทคมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ท่ีดีต่อลูกค้า และใน

ขณะเดียวกัน ดีแทคก็ก าลังเดินหน้าสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทาง

ดิจิทัลภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้มีการเพิ่มปฏิสัมพันธ์

ทางดิจิทัลกับลูกค้า ตลอดจนการท าช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลมากขึ้น  

ตามท่ีในไตรมาสท่ีแล้วดีแทคได้ยื่นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอตัวเลือก

ส าหรบัการขอรบัการจัดสรรคล่ืนก่อนก าหนดเป็นรายพื้นที่นั้น ขณะนี้

ดีแทคก าลังรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก กสทช. โดยในไตร

มาสนี้ ดีแทคได้ติดตั้งสถานีฐานและเปิดตัวการทดลองคล่ืนความถี่

สูงย่าน 26 GHz ในบางพื้นที่ และในขณะเดียวกันดีแทคกก็ าลังอยู่ใน

ระหว่างการท าการทดสอบคล่ืนความถี่สูงร่วมกับพันธมิตรทางภาค

อุตสาหรรมต่าง ๆ ด้วย ท้ังนี้ ณ ส้ินไตรมาส 3/63 ดีแทคมีสถานีฐาน

บนเครือข่าย 4G-2300 MHz ท่ีได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนท้ังส้ิน

ประมาณ 18,917 สถานีฐาน 

ณ ส้ินไตรมาส 3/63 จ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 18.7 ล้านเลข

หมาย โดยมีจ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิลดลงจ านวน 1.07 แสนราย

เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/63 อันเป็นผลเนื่องมาจากการฟื้นตัวอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่และการบรหิารจัดการท่ีดีขึ้น

ในกรณีท่ีลูกค้ายกเลิกบริการ โดยจ านวนลูกค้าท่ีลดลงมาจากกลุ่ม

ลูกค้าเติมเงินเท่ากับ 7.3 หม่ืนราย และลูกค้ารายเดือน 3.4 หม่ืนราย 

ท้ังนี้ จ านวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

รอ้ยละ 32.3 ของจ านวนผู้ใช้บรกิารรวม 

รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตรมาส 

3/63 ลดลงร้อยละ 1.7 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 7.6 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จาก

การให้บริการเสียงและข้อมูล) ในไตรมาส 3/63 ลดลงร้อยละ 1.4 

จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 5.3 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน สืบเนื่องจากจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ท่ียืดเยื้อจาก  

COVID-19  รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายเฉล่ียสองระบบมีการปรับตัว

ขึ้นเล็กน้อยท่ีรอ้ยละ 0.8 จากไตรมาสก่อน และลดลงรอ้ยละ 2.1 เม่ือ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ในไตรมาสนี้ EBITDA (ก่อน

รายการอ่ืน ๆ) ปรับตัวลงร้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 

3.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของ
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

รายได้ท่ีช้าและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งสืบ

เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางการค้าและการตลาด และ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจากท่ีอยู่ในระดับต ่าในช่วงไตรมาสท่ีแล้ว ท้ังนี้  

EBITDA margin ของไตรมาส 3/63 เท่ากับร้อยละ 40.7 แต่เม่ือ

หักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และรายได้

ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT จะเท่ากับร้อยละ 47.7 

นอกจากนี้ ก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 3/63 เท่ากับ 1,436 ล้านบาท 

ดีแทคได้ปรับแนวโน้มส าหรับปี 2563 ในส่วนรายได้จากการ

ให้บริการไม่รวม IC จากติดลบท่ีหลักหน่วยต้น ๆ เป็นติดลบท่ีหลัก

หน่วยกลาง ๆ ในขณะท่ีคงแนวโน้มท่ีเหลือคือ EBITDA ท่ีจ านวน

ใกล้เคียงกับปี 2562 และค่าใช้จ่ายในการลงทุนอยู่ ท่ี 8 ,000-

10,000 ล้านบาท 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลการด าเนินงาน

ในไตรมาส 3/63 ดีแทคมีจ านวนผู้ใช้บรกิารรวมเท่ากับ 18.7 ล้านเลขหมาย ลดลง 1.07 แสนเลขหมายจากไตรมาสก่อน โดยเป็นผลหลักมาจากการ

ลดลงของลูกค้าในระบบเติมเงินเนื่องมาจากการฟื้นตัวท่ีล่าช้าจากสถานการณ์ยืดเยื้อของ COVID-19 และการแข่งขันท่ีมีความรุนแรง จ านวนฐาน

ลูกค้าระบบเติมเงินลดลง 0.73 แสนเลขหมาย คงเหลือท่ี 12.6 ล้านเลขหมาย จ านวนฐานลูกค้าระบบรายเดือนอยู่ท่ี 6.0 ล้านเลขหมาย 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“ARPU”) ส าหรบัไตรมาส 3/63 เท่ากับ 255 บาทต่อเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.8 

จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 1.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดย ณ ส้ินไตรมาส 3/63 ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

รอ้ยละ 32.3 ของจ านวนลูกค้ารวม รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาส 3/63 เท่ากับ 517 บาทต่อเดือน ลดลงรอ้ยละ 1.4 

จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 4.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากไตร

มาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 9.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ท่ี 129 บาทต่อเดือน สืบเนื่องมาจากระดับการใช้จ่ายท่ีน้อยลงของผู้บริโภค 

และการแข่งขันที่สูง 

ปรมิาณการใช้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความร่วมมือกับ TOT ยังคงอยู่ท่ีระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของลูกค้าตามวิถีใหม่หลังจากช่วงสถานการณ์ปิดเมือง จ านวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300MHz ณ ส้ินไตรมาส 3/63 อยู่ท่ี 18,917 

สถานีฐาน จ านวนผู้ใช้บริการบนระบบ 4G อยู่ท่ี 11.6 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 62 ของฐานลูกค้ารวม ในขณะท่ีจ านวน

เครือ่งโทรศัพท์ท่ีรองรบัการใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 82 และ 87 ของฐานลูกค้ารวม ตามล าดับ 

 

 

 

จ ำนวนผูใ้ช้บรกิำรรวม (พันเลขหมำย) ไตรมำส 3/62 ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 3/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน 6,382 6,076 6,043 -0.6% -5.3%

    ระบบเติมเงิน              14,033               12,713              12,641 -0.6% -9.9%

รวม             20,416             18,790             18,683 -0.6% -8.5%

จ ำนวนผูใ้ช้บรกิำรใหมสุ่ทธ ิ(พันเลขหมำย) ไตรมำส 3/62 ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 3/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน                      79                    (78)                    (34) -57.0% -142.8%

    ระบบเติมเงิน                 (295)                 (757)                    (73) -90.4% 75.3%

รวม                  (217)                 (835)                 (107) -87.2% 50.8%

ปรมิำณกำรใช้งำน (นำทีตอ่เลขหมำยตอ่เดือน) ไตรมำส 3/62 ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 3/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน 225 196 199 1.4% -11.7%

    ระบบเติมเงิน 85 79 78 -1.5% -7.7%

เฉล่ียสองระบบ 125 116 117 0.5% -6.5%

    ระบบบรายเดอืน ไม่รวมนาทเีรียกเข้า 158 135 136 1.1% -13.7%

    ระบบเติมเงิน ไม่รวมนาทเีรียกเข้า 62 55 54 -1.2% -12.0%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วมนำทีเรยีกเข้ำ 90 80 81 0.5% -9.8%

รำยได้เฉล่ียตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เดือน) - (Post-TFRS 15) ไตรมำส 3/62 ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 3/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน 562 539 531 -1.4% -5.5%

    ระบบเติมเงิน 147 129 133 3.0% -9.8%

เฉล่ียสองระบบ 267 260 262 0.8% -2.1%

    ระบบบรายเดอืน ไม่รวม IC 543 525 517 -1.4% -4.7%

    ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 142 125 129 3.2% -9.0%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วม IC 258 253 255 0.8% -1.3%
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได้ 

รายได้รวม ในไตรมาส 3/63 เท่ากับ 19,053 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 

0.6 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 6.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการบรกิาร และ

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย โดยท้ังนี้ยัง

มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าเช่าเครือข่าย 2300MHz จาก TOT  

ท้ังนี้รายได้จากการให้บรกิารท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ลดลงรอ้ย

ละ 1.7 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 7.6 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน มาอยู่ท่ี 14,375 ล้านบาท  

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ

ข้อมูล) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 14,003 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 จาก

ไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 5.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากการผลกระทบจาก COVID-19 ท่ีส่งผลยืดเยื้อต่อสภาพ

เศรษฐกิจ และการแข่งขันในส่วนของระบบเติมเงินท่ีกลับมามีความ

รุนแรงมากขึ้นในไตรมาสนี้ การแข่งขันของระบบเติมเงินยังคงมี

ความรุนแรงมากกว่าเม่ือเทียบกับระบบรายเดือน 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 46 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 41.1 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 71.3 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19  และ

มาตรการปิดประเทศส าหรับการท่องเท่ียวท่ียังคงต่อเนื่องมาถึงไตร

มาสนี ้

รายได้จากการให้บริการอ่ืน  ในไตรมาสนี้เท่ากับ 326 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 7.0 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 45.6 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากแนวโน้มท่ีลดลงของรายได้

จากบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 1,249 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.4 จากไตรมาสก่อน 

และร้อยละ 28.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  แม้ปริมาณการ

ลดลงของรายได้จะน้อยกว่าไตรมาสท่ีแล้วซึ่งมีเหตุมาจากมาตรการ

ปิดร้าน การลดลงของรายได้ในไตรมาสนี้แสดงให้เห็นถึงความ

ระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภคจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ี

ยืดเยื้อ 

ต้นทุนการด าเนินงาน 

ต้นทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  ในไตรมาสนี้ 

เท่ากับ 11,309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยรอ้ยละ 1.1 จากไตรมาสก่อน 

เนื่องจากต้นทุนค่าธรรมเนียม และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการโรม

ม่ิงบนเครือข่าย 2300MHz ของ TOT โดยท้ังนี้ยังมีการลดลงของ

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการบริหาร

จัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในไตรมาสนี้เท่ากับ 603 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 13.4 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 11.4 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน ซึ่งมาการลดลงครั้งเดียวของต้นทุนส่วนนี้ในไตรมาสท่ี

แล้ว สัดส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บริการไม่รวม

ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตรมาสนี้อยู่ท่ีรอ้ยละ 4.2  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอ้ย

ละ 3.6 ในไตรมาสก่อน และลดลงจากรอ้ยละ 4.4 ในไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,466 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 9.7 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 16.8 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดค่าใช้จ่ายจากความพยายามบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

ต้นทุนการให้บริการอ่ืน ในไตรมาสนี้เท่ากับ 4,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6.3 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 11.7 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นผลหลักมาจากต้นทุนค่าโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 

MHz ของ TOT ท้ังนี้ ต้นทุนสุทธิค่าโรมม่ิงบนเครอืข่าย 2300 MHz 

ของ TOT หลังหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่ายท่ีได้รับจาก TOT อยู่ท่ี

ประมาณ 1,241 ล้านบาทในไตรมาส 2/63 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ีรอ้ย

ละ 0.5 จากไตรมาสก่อน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 4,849 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.0 จากไตร

มาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็น

ผลหลักมาจากการขยายเครอืข่าย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,443 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 6.0 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเป็นผล

เนื่องมาจากกิจกรรมทางการขายและการตลาด และค่าใช้จ่ายในการ

บรหิารท่ีเพิ่มขึ้น ชดเชยบางส่วนด้วยค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญท่ี

มีการลดลงเล็กน้อยในไตรมาสนี้  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,031 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.0 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 12.7  

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากกิจกรรมทางการขาย

และการตลาดท่ีกลับมาด าเนินงานมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงมาตรการ

ปิดเมืองและปิดร้านท่ีเคร่งครัดในไตรมาสท่ีแล้ว ปริมาณค่าใช้จ่ายท่ี

ลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้ว มีสาเหตุหลักมาจาก

ความพยายามในการบรหิารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 11.4 จากไตรมาสก่อน สืบเนื่องมาจากการกิจกรรมทางการ

บริหารต่าง ๆ ท่ีเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเทียบกับในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมา แต่

ลดลงร้อยละ 6.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมา

จากการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 



 รายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน 

ไตรมาส 3/2563 

 

5 

Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

ค่าใช้จ่ายการต้ังส ารองหนี้สูญ ในไตรมาสนี้ ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารอง

หนี้สูญส าหรับลูกค้าเท่ากับ 351 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 15.1 จากไตร

มาสก่อน และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 3.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญส าหรับลูกค้าระบบรายเดือน ซึ่ง

เป็นเกือบท้ังหมดของค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 3.5 ของรายได้จากลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาสนี้ ลดลง

จากสัดส่วนร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อย

ละ 3.4 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บรหิาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.1 จากไตร

มาสก่อน และรอ้ยละ 7.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

EBITDA และก าไรสุทธิ  

EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 7,757 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 3.0 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงไตรมาสนี้เป็นผลมาจากการเติบโต

ของรายได้ท่ีติดลบ และมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารท่ีเพิ่มขึ้นจากระดับต ่าในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมา ปริมาณการ

ลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้วมีสาเหตุหลักมาจาก

รายได้ท่ีมีพัฒนาการติดลบ ซึ่งสืบเนื่องมาจากปริมาณการใช้จ่ายท่ี

ลดลงของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ส่งผลให้ EBITDA margin (ไม่รวม

รายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และ รายได้ค่า

เช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT) ในไตรมาสนี้เท่ากับร้อยละ 

47.7 ลดลงจากร้อยละ 49.1 ในไตรมาส 2/63 และเพิ่มขึ้นจากร้อย

ละ 44.6 ในไตรมาส 3/62 

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,436 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.0  

จากไตรมาสก่อนเนื่องมาจากก าไรจากการวัดมูลค่าการป้องกันความ

เสี่ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิในไตรมาสท่ีแล้ว และลดลงร้อย

ละ 18.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องมาจากค่าเสื่อมราคา

และค่าจัดจ าหน่ายท่ีสูงขึ้น และการขาดทุนจากการวัดมูลค่าการ

ป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ 

งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

ณ ส้ินไตรมาส 3/63 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจ านวน 160,609 ล้าน

บาท ลดลงจาก 167,258 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 4/62 เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 9,922 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8,528 

ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 4/62 สืบเนื่องมาจากเงินสดจากการ

ด าเนินงานท่ีเป็นบวก ซึ่งเป็นผลหลักมาจากก าไรจากการด าเนินงาน

และการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีดีขึ้น ท้ังนี้ หนี้สินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจาก 64,948 ล้านบาท ณ 

ส้ินไตรมาส 4/62 มาอยู่ท่ีระดับ 62,579 ล้านบาท ท้ังนี้อัตราส่วน

หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) อยู่ท่ีระดับ 2.0 

เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 2.1 เท่า ณ ส้ินไตรมาส 2/63 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนไตรมาสนี้เท่ากับ 2,104 ล้านบาท กระแสเงิน

สดจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อ

การลงทุน) เท่ากับ 5,653 ล้านบาท 

แนวโน้มปี 2563 

จากผลการด าเนินงานในช่วงเก้าเดือนแรกของปี  2563 ดีแทคได้

ปรับแนวโน้มส าหรับปี 2563 ในส่วนรายได้จากการให้บริการไม่รวม 

IC จากาติดลบท่ีหลักหน่วยต้นๆ เป็นติดลงท่ีหลักหน่วยกลางๆ 

ในขณะท่ีคงแนวโน้มท่ีเหลือคือ EBITDA และค่าใช้จ่ายในการลงทุน

เท่าเดิม 

• รายได้จากการให้บรกิารไม่รวม IC : ติดลบท่ีหลักหน่วยกลางๆ 

• EBITDA: ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 

• จ านวนเงินลงทุน: 8,000 – 1,000 ล้านบาท  

ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปนัผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผล

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษัท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฐานะ

ทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดย

บรษัิทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปนัผลทุกครึง่ปี 

 

 

 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 3/63

(ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 8,528 9,922

สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ 14,068 13,788

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 144,662 136,899

รวมสินทรพัย์ 167,258 160,609

หนี้สินหมุนเวียน 60,149 46,286

หนี้สินไม่หมุนเวียน 82,143 90,274

รวมหน้ีสิน 142,292 136,560

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,966 24,049

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 167,258 160,609

งบกระแสเงินสด 9 เดอืนแรก 9 เดอืนแรก

(ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16) ของปี 2562 ของปี 2563

  เงนิสดจากกิจกรรมด าเงนิงาน                12,127               22,172 

  จา่ยดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้               (3,391)              (1,676)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน                8,736             20,497 

เงินสดสุทธิท่ีใช้ในกิจกรรมลงทุน           (15,169)              (8,417)

  เงนิสดสุทธริบั/(ช าระคืน) เงนิกู้และหุ้นกู้                    567               (4,814)

  จา่ยเงนิปนัผล              (2,983)              (5,872)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน              (2,416)          (10,686)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)            (8,849)                1,394 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

 

      

 

 

 

 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 3/62 ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 3/63 %QoQ %YoY

รายไดจ้ากการให้บริการหลัก (บริการเสียงและข้อมูล)               14,791             14,202                  14,003 -1.4% -5.3%

รายไดจ้ากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ                     161                      79                          46 -41.1% -71.3%

รายไดจ้ากการให้บริการอื่น                   599                   350                        326 -7.0% -45.6%

รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC              15,551             14,630                  14,375 -1.7% -7.6%

รายไดจ้ากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                   530                   403                        386 -4.2% -27.1%

รวมรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร             16,081             15,033                  14,761 -1.8% -8.2%

รายไดจ้ากการจ าหนา่ยเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย                 1,737                 1,378                     1,249 -9.4% -28.1%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น                2,478                2,748                    3,043 10.7% 22.8%

รวมรำยได้            20,296             19,160                 19,053 -0.6% -6.1%

ต้นทุนการให้บริการ            (11,575)            (11,588)                 (11,738) 1.3% 1.4%

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้                 (681)                (532)                    (603) 13.4% -11.4%

ค่าใชจ่้ายดา้นโครงข่าย              (1,761)             (1,623)                 (1,466) -9.7% -16.8%

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                 (541)                 (401)                    (429) 6.9% -20.8%

ค่าใชจ่้ายอ่ืน             (3,931)              (4,131)                  (4,391) 6.3% 11.7%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย           (4,660)             (4,901)                (4,849) -1.0% 4.1%

ต้นทุนจากการจ าหนา่ยเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย              (2,130)             (1,698)                   (1,487) -12.4% -30.2%

รวมตน้ทุน          (13,706)           (13,287)               (13,226) -0.5% -3.5%

ก ำไรขั้นตน้               6,590               5,874                    5,827 -0.8% -11.6%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร             (3,664)               (3,137)                  (3,443) 9.8% -6.0%

การขายและการตลาด              (1,180)                (838)                   (1,031) 23.0% -12.7%

การบริหาร              (1,743)             (1,463)                   (1,631) 11.4% -6.5%

การตั้งส ารองหน้ีสูญ                (340)                 (413)                      (351) -15.1% 3.1%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                (400)                (422)                      (431) 2.1% 7.9%

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของทรัพย์สิน                       -                         -                             -   N/A N/A

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับการป้องกันความเส่ียงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ                       -                       181                        (30) -116.5% N/A

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์                       -                         51                            -   -100.0% N/A

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน                      (6)                         4                             5 46.5% -194.6%

ดอกเบี้ยรับ                         9                         6                              3 -43.0% -62.3%

รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                      (0)                      (4)                           33 -995.2% -68798.3%

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้               2,930               2,974                    2,395 -19.5% -18.2%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน                 (837)                  (731)                     (689) -5.8% -17.7%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้                 (336)                 (354)                     (270) -23.6% -19.5%

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มีส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย                      (0)                       -                              -   n.m. n.m.

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธส่ิวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                1,757               1,889                    1,436 -24.0% -18.3%

EBITDA (ล้ำนบำท)* - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 3/62 ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 3/63 %QoQ %YoY

ก าไรส าหรับงวด                 1,757                1,889                     1,436 -24.0% -18.3%

    ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน                    837                     731                       689 -5.8% -17.7%

    ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้                    336                    354                        270 -23.6% -19.5%

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย               5,060                5,323                     5,281 -0.8% 4.4%

    รายการอื่น                         7                   (191)                            81 -142.2% 1074.8%

EBITDA               7,997                8,106                     7,757 -4.3% -3.0%

EBITDA margin 39.4% 42.3% 40.7%

EBITDA margin (ไม่รวมรายไดจ้าก CAT และ TOT ในตัวหาร) 44.6% 49.1% 47.7%

* EBITDA ในทีน้ี่เป็น EBITDA ก่อนรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดไูดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้ หุน้กู้

ปี 2563 5,000 -

ปี 2564 - 2,500

ปี 2565 1,333 3,000

ปี 2566 เป็นต้นไป 2,667 33,500

รวม 9,000 39,000

ก ำหนดกำรคืนหน้ี (ล้ำนบำท) ณ ส้ินไตรมำส 3/63**
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 3/62 ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 3/63

อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)*** -1.2% 23.7% 23.2%

อัตราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม (%)**** 1.7% 6.7% 6.4%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธติอ่ EBITDA (เท่า) 1.6 x 2.1 x 2.0 x

อัตราส่วนเงนิลงทุนตอ่รายได้รวม (%) 12.1% 7.2% 11.0%

*** ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย

**** ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉล่ีย
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

 

ตารางก หนดการช าระเงินค่าคล่ืน ณ ไตรมาส 3/2563 

 

 

ข้อปฏิเสธความรบัผิดชอบ 

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์

และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างของค าที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ต้ังใจว่า” “ประมาณ” “เชื่อว่า” “ยังคง” “วางแผนว่า” หรือค า

ใดๆ ที่มีความหมายท านองเดียวกัน เป็นต้น 

แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดท าขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพ้ืนฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจจะ

ท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจ

ควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ 

 

 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572

900MHz 38,064  7,399     3,806     3,806     3,806     3,806     3,806     3,806     3,806     -         -         

1800MHz 12,511     3,128      3,128      -         -         -         -         -         -         -         -         

700MHz 17,584   1,758* 1,758      1,758      1,758      1,758      1,758      1,758      1,758      1,758      1,758      

จ ำนวนท่ีต้องช ำระเงินท้ังหมด 68,159  12,285  8,693    5,565    5,565    5,565    5,565    5,565    5,565    1,758     1,758     

* ข้ึนอยู่กับการอนุมัติจาก กสทช.

คล่ืนควำมถ่ี

 รำคำ  

(ล้ำนบำท)

ก ำหนดกำรช ำระเงินคล่ืนควำมถ่ี


