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ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับปี 2562 และปี 2563 อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานบัญชีเดิม เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

สรุปสาระส าคัญ

ในปี  2563 การเกิดขึ้นของโรคระบาดจากไวรัส โคโรน่ า ไ ด้

เปล่ียนแปลงโลกอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์  

มาตรการเว้นระยะห่างท าให้ดีแทคต้องเผชิญกับการสร้างและ

ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อคงความมุ่งม่ันท่ีจะเช่ือมต่อลูกค้า

ด้วยบริการท่ีส าคัญในยุคใหม่ท่ีพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค

เปล่ียนไป มาตรการห้ามเดินทางระหว่างประเทศและการปิดประเทศ

ไม่ได้ส่งผลแค่การสูญเสียรายได้จากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีหายไป

และแรงงานต่างด้าวท่ีลดลงตั้งแต่ไตรมาสแรก แต่สภาวะความ

กดดันทางเศรษฐกิจท่ียืดเยื้อและน าไปสู่ความสามารถในการจับจ่าย

ใช้สอยของลูกค้าท่ีลดลงนั้น ยังคงมีอยู่หลังจากการผ่อนคลาย

มาตรการปิดเมืองและคงอยู่ตลอดท้ังปี แม้ว่าความไม่แน่นอนจะ

ยืดเยื้อ แต่ดีแทคก็เผชิญหน้าสู้ความท้าทายใหม่นี้โดยมุ่งเน้นการ

น าเสนอประสบการณ์ลูกค้าในรูปแบบใหม่ เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี

ยังไม่ได้รับการตอบโจทย์จากตลาดด้วยความรวดเร็ว ซึ่งนอกจาก

การให้บริการการเช่ือมต่อท่ีมีความรวดเร็วและบริการอ่ืนท่ีเป็น

ประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้าชาวไทยแล้ว ยังรวมถึงการให้บรกิาร worry-

free โซลูช่ันแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานท่ีดีขึ้น 

ในเดือนธันวาคม ปี 2563 ดีแทคได้ช าระเงินงวดแรกส าหรับคล่ืน

ความถี่ย่าน 700  MHz จ านวนคล่ืน 2x10 MHz ซึ่งได้รบัการจัดสรร

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 โดยคล่ืนความถี่ ย่านต ่าซึ่งสามารถ

รองรบัการใช้งานท้ังเทคโนโลยี 4G และ 5G นี้ ไดมี้การเปิดใช้งานแล้ว

หลังจากท่ีปรับจูนเสรจ็ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และบางพื้นท่ีในเขต

ภาคเหมือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดย ณ ส้ินไตรมาส 

4/2563 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-700 MHz ท่ีได้รับการ

ติดตั้งแล้วจ านวนท้ังส้ินประมาณ 2,400 สถานีฐาน 

ณ ส้ินปี 2563 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300 MHz ท่ี

ได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนท้ังส้ินประมาณ 20,400 สถานีฐาน โดย

เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนประมาณ 3,000 สถานีฐานในระหว่างปีนี้ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดีแทคได้เข้าร่วมการประมูลคล่ืนความถี่ 

(multi-band auction) และได้ช าระเงินและได้รับใบอนุญาตให้ใช้

คล่ืนความถี่ส าหรับคล่ืนความถี่ย่าน 26 GHz ในเดือนเดียวกัน โดย

คิดเป็นแถบคล่ืนความถี่รวม 200 MHz ซึ่งสามารถใช้งานได้นาน 15 

ปี โดยดีแทคได้เปิดตัวการทดลองคล่ืนความถี่สูงย่านนี้ในบางพื้นท่ี 

และได้ร่วมกับพันธมิตรทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาการใช้

งานเทคโนโลยี 5G ในด้านต่าง ๆ ในตลอดช่วงครึง่หลังของปี 

การปรับเปล่ียนอุปกรณ์คล่ืนความถี่ย่าน 850 MHz ไปเป็นอุปกรณ์

คล่ืนความถี่ย่าน 900 MHz ได้มีการเล่ือนจากปี 2563 เป็น 2564 

จากความล่าช้าจากติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณ ซึ่งดีแทคได้รับ

อนุญาตจาก กสทช ให้สามารถขยายระยะเวลาการใช้งานของคล่ืน

ความถี่ย่าน 850MHz ไปอีก 6 เดือนหลังจากท่ี กสท ติดตั้งอุปกรณ์

กรองสัญญาแล้วเสรจ็ หรอืภายในไม่เกินส้ินปี 2564 

ในปี 2563 ตลาดระบบรายเดือนมีการแข่งขันท่ีทรงตัว ในขณะท่ี

ตลาดระบบเติมเงินยังคงมีการแข่งขันท่ีรุนแรง โดยมีแพ็คเกจการ

ให้บรกิารข้อมูลแบบไม่จ ากัดด้วยความเร็วคงท่ีรวมอยู่ในกลุ่มแพ็คเกจ

หลัก ซึ่งแม้ว่าระดับราคาของแพ็จเกจเหล่านี้จะมีการปรับตัวสูงขึ้น

ในช่วงครึ่งปีหลัง แต่การแข่งขันยังคงมีความรุนแรง ด้วยกิจกรรม

การขายท่ีเพิ่มโปรโมช่ันพิเศษและราคาพิเศษในระดับจังหวัดเป็นช่วง ๆ 

ณ ส้ินปี 2563 จ านวนผู้ใช้บรกิารรวมเท่ากับ 18.9 ล้านเลขหมาย โดย

มีจ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/63 จ านวน 173 

พันเลขหมายจากการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในกลุ่มลูกค้าชาวไทย และการ

บรหิารจัดการป้องกันการเสียลูกค้าท่ีดีขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นของจ านวน

ผู้ใช้บริการรวมนี้แบ่งเป็นจากระบบเติมเงิน 110 พันเลขหมาย และ

ระบบรายเดือน 63 พันเลขหมาย ท้ังนี้ จ านวนผู้ใช้บริการในระบบราย

เดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32.4 ของจ านวนผู้ใช้บรกิารรวม  

รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายลดลงร้อยละ 

2.0 ในไตรมาส 4/63 จากไตรมาสท่ีแล้ว และรอ้ยละ 4.6 ในปี 2563 

จากปีก่อน รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการ

เสียงและข้อมูล) ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกับปีก่อน 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายเฉล่ียสองระบบมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยท่ี

ร้อยละ 1.0 ในปีนี้แม้ว่าแนวโน้มรายได้เฉล่ียในส่วนของระบบเติมเงิน

และรายเดือนจะลดลงจากการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายของ

ลูกค้า ท้ังนี้ EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) เม่ือไม่รวมรายการพิเศษ 

อยู่ในระดับคงท่ีในปี 2563 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายโครงข่ายและ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารท่ีลดลงแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีความ

ท้าทาย EBITDA margin ของปี 2563 เท่ากับร้อยละ 38.3 แต่เม่ือ

หักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และรายได้

ค่าเ ช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT จะเท่ากับร้อยละ  43.1 

นอกจากนี้ ก าไรสุทธิส าหรบัปี 2563 เท่ากับ 5,107 ล้านบาท 

แนวโน้มส าหรับปี 2564 ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการไม่รวม

ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีลดลงในอัตราร้อยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวใน

ระดับต ่า EBITDA ท่ีลดลงในอัตราร้อยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวในระดับ

ต ่า และจ านวนเงินลงทุนท่ีประมาณ 13,000-15,000 ล้านบาท
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ณ ส้ินปี 2563 จ านวนผู้ใช้บรกิารรวมเท่ากับ 18.9 ล้านเลขหมาย ลดลง 1.8 ล้านเลขหมายจากส้ินปีก่อน ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่มาจากลูกค้าในระบบ

เติมเงินเนื่องจากการสูญเสียลูกค้ากลุ่มนักท่องเท่ียวและแรงงานต่างด้าว รวมถึงการลดลงของการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ เนื่องจากผลกระทบจาก

มาตรการปิดเมือง และการแข่งขันท่ีรุนแรง ฐานลูกค้าระบบรายเดือนเท่ากับ 6.1 ล้านเลขหมาย ลดลงประมาณ 321 พันเลขหมายจากส้ินปีก่อน แต่

เพิ่มขึ้น 63 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อน ฐานลูกค้าระบบเติมเงินลดลงประมาณ 1.5 ล้านเลขหมายจากปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 110 พันเลขหมาย

จากไตรมาสก่อน มาอยู่ท่ี 12.8 ล้านเลขหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวท่ีดีขึ้นหลังจากท่ีดีแทคหันมาให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าชาวไทยในช่วง

ครึง่หลังของปี 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“ARPU”) ส าหรบัปี 2563 เท่ากับ 252 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.9 จากปีก่อน ลูกค้าใน

ระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32.4 ของจ านวนลูกค้ารวม ณ ส้ินปี 2563 รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในปีนี้

เท่ากับ 518 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.6 จากปีก่อน ขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินลดลงร้อยละ 6.4 จากปีก่อน มาอยู่

ท่ี 128 บาทต่อเดือน เป็นผลมาจากการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายของลูกค้า 

ปริมาณการใช้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความร่วมมือกับ TOT ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้บริโภค

บนวิถีชีวิตแบบใหม่หลังจากมาตรการปิดประเทศ จ านวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300MHz ณ ส้ินปี 2563 ประมาณ 20,400 สถานีฐาน เพิ่มขึ้น

ประมาณ 3,000 สถานีฐานจากปีก่อน จ านวนผู้ใช้บรกิารบนระบบ 4G อยู่ท่ี  12.2 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64  ของฐานลูกค้า

รวม ในขณะท่ีจ านวนเครื่องโทรศัพท์ท่ีรองรับการใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83 และ 87.5 ของฐานลูกค้ารวม 

ตามล าดับ 

 

 

 

ฃ

จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรรวม (พันเลขหมำย) ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

    ระบบรายเดือน 6,427 6,043 6,106 1.0% -5.0% 6,427 6,106 -5.0%

    ระบบเตมิเงนิ               14,214               12,641              12,750 0.9% -10.3%               14,214              12,750 -10.3%

รวม            20,642             18,683             18,856 0.9% -8.6%            20,642             18,856 -8.6%

จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรใหม่สุทธิ (พันเลขหมำย) ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

    ระบบรายเดือน                       45                     (34)                       63 -287.8% 40.8%                     357                   (321) -190.0%

    ระบบเตมิเงนิ                      181                     (73)                      110 -250.6% 39.4%                   (917)               (1,464) -59.7%

รวม                    226                  (107)                     173 -262.4% 23.5%                 (560)              (1,785) -218.7%

ปรมิำณกำรใช้งำน (นำทีต่อเลขหมำยต่อเดอืน) ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

    ระบบรายเดือน 216 199 199 0.1% -8.2% 223 201 -10.1%

    ระบบเตมิเงนิ 85 78 76 -2.2% -9.8% 85 79 -6.7%

เฉล่ียสองระบบ 123 117 116 -0.9% -6.0% 124 118 -5.3%

    ระบบบรายเดือน ไม่รวมนาทีเรยีกเข้า 150 136 137 0.5% -9.1% 156 138 -11.9%

    ระบบเตมิเงนิ ไม่รวมนาทีเรยีกเข้า 61 54 53 -1.9% -12.9% 62 55 -11.2%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวมนำทีเรยีกเข้ำ 87 81 80 -0.6% -8.1% 89 82 -8.6%

รำยไดเ้ฉล่ียต่อเลขหมำย (บำทต่อเดอืน) - (Post-TFRS 15&16) ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

    ระบบรายเดือน 541 531 518 -2.4% -4.2% 533 532 -0.3%

    ระบบเตมิเงนิ 144 133 131 -1.1% -8.8% 142 132 -7.2%

เฉล่ียสองระบบ 263 262 256 -1.9% -2.6% 256 259 1.0%

    ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC 523 517 505 -2.3% -3.3% 515 518 0.6%

    ระบบเตมิเงนิ ไม่รวม IC 138 129 128 -1.1% -7.8% 137 128 -6.4%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 254 255 250 -1.8% -1.6% 247 252 1.9%
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สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได ้

รายได้รวม ในปี 2563 เท่ากับ 78,818 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9  

จากปีก่อน จากการลดลงของรายได้จากการด าเนินงานหลัก และการ

จ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจาก

รายได้จากค่าเช่าเครือข่าย 2300MHz จาก TOT รายได้จากการ

ให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ลดลงร้อยละ 4.6 จากปีก่อน 

มาอยู่ท่ี 58,412 ล้านบาท  

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ

ข้อมูล) ในปีนี้เท่ากับ 56,711 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากปีก่อน 

จากผลกระทบยืดเยื้อทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดโควิด-19 และการ

แข่งขันที่รุนแรงในระบบเติมเงิน 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในปีนี้เท่ากับ 274 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 67.0 จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดท่ี

ส่งผลให้มีมาตรการงดการเดินทางระหว่างประเทศตั้งแต่ไตรมาส 2 

ตลอดจนช่วงเวลาท่ีเหลือของปี  

รายได้จากการให้บริการอ่ืน ในปีนี้เท่ากับ 1,427 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 41.2 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากแนวโน้มท่ีลดลงของ

รายได้จากบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  ในปีนี้

เ ท่ ากับ  6,980 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  19.1 จากปีก่อน  จาก

ผลกระทบการปิดร้านค้าในช่วงมาตรการปิดเมืองในไตรมาส 2 และ

จ านวนเครื่องท่ีขายน้อยลงจากการท่ีลูกค้าระมัดรวังการใช้จ่ายมาก

ขึ้น 

ต้นทุนการด าเนินงาน 

ต้นทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  ในปีนี้ เท่ากับ 

45,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปีก่อน จากค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับ

การโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT  ซึ่งถูกชดเชย

บางส่วนจากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและต้นทุนค่าธรรมเนียมท่ีลดลง  

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในปีนี้เท่ากับ 2,350 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

10.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายการพิเศษระหว่างปี สัดส่วน

ต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายในปีนี้ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 4.0 จากรอ้ยละ 4.3 ในปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในปีนี้เท่ากับ 6,628 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

6.2 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน

โครงข่ายและการลดลงของค่าเช่าทรพัย์สินสัมปทานจาก กสท 

ต้นทุนการให้บริการอ่ืน ในปีนี้เท่ากับ 17,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 12.9 จากปีก่อน จากต้นทุนค่าโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 MHz 

ของ TOT ท้ังนี้ ต้นทุนสุทธิค่าโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 MHz ของ 

TOT หลังหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่ายท่ีได้รับจาก TOT คิดเป็น 

4,966  ล้านบาทในปีนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 99 ล้านบาทจากปีก่อน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ ในปีนี้

เท่ากับ 19,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปีก่อน จากค่าตัด

จ าหน่ายใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ 26 GHz และ 700 MHz และการ

ขยายเครอืข่าย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปีนี้เท่ากับ 14,409 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 6.6 จากปีก่อน เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและ

การตลาด และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ท่ีลดลง จากการบริหาร

ประสิทธิภาพและการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงกิจกรรมทางการขาย

และการตลาดท่ีลดลงในช่วงปิดเมือง ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจาก

ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญท่ีเพิ่มขึ้นมาจากช่วงต้นปี 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในปีนี้เท่ากับ 4,108 ล้านบาท 

ลดลงรอ้ยละ 12.9 เนื่องมาจากกิจกรรมทางการขายท่ีน้อยลงในช่วง

ไตรมาส 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่าย และการควบคุมการใช้

จ่ายท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปีนี้เท่ากับ 7,063 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

9.0 จากปีก่อน จากประสิทธิภาพการบริหารและการควบคุม

ค่าใช้จ่ายท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายการต้ังส ารองหนี้ สูญ  ในปีนี้ เ ท่ากับ 1,576 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 จากปีก่อน มาจากระดับการตั้งส ารองหนี้สูญท่ี

สูงขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี ซึ่งได้ลดระดับในไตรมาสต่อ ๆ มา 

ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญส าหรับลูกค้าระบบรายเดือน ซึ่ง

เป็นเกือบท้ังหมดของค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 3.9 ของรายได้การให้บริการระบบรายเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

สัดส่วนรอ้ยละ 3.4 ในปีท่ีแล้ว 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บรหิาร ในปีนี้เท่ากับ 1,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.3 จากปีก่อน 

EBITDA และก าไรสุทธิ  

EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ในปีนี้เท่ากับ 30,193 ล้านบาท ซึ่ง

คงท่ีเม่ือเทียบกับปีก่อนเม่ือไม่รวมรายการพิเศษในไตรมาส 4 ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงการบรหิารค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารท่ีดี  สามารถชดเชยรายได้ ท่ีลดลงได้  ส่งผลให้  

EBITDA margin (ไ ม่รวมรายได้จาก  CAT ภายใต้สัญญาเ ช่า

สินทรัพย์สัมปทาน และ รายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก 

TOT) ในปีนี้เท่ากับรอ้ยละ 43.1 เพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ 38.0 ในปีก่อน 

ก าไรสุทธิ ในปีนี้เท่ากับ 5,107 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 5.8 จากปีก่อน  
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งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

ณ ส้ินปี 2563 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจ านวน 174,280 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจาก 167,258 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 6,647 ล้านบาท ลดลงจาก 8,528 ล้านบาท 

ณ ส้ินปี 2562 จากการช าระค่าใบอนุญาตคล่ืนความถี่ ซึ่งถูกชดเชย

บางส่วนด้วยการปรับตัวท่ีดีขึ้นของเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานสุทธิ ในขณะท่ีหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียรวมหนี้สินตาม

สัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจาก 65,029 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 มาอยู่ท่ี

ระดับ 69,962 ล้านบาท ท้ังนี้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 

(รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) อยู่ท่ีระดับ 2.3 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.1 เท่า 

ณ ส้ินปี 2562 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรบัปีนี้เท่ากับ 9,728 ล้านบาท  กระแสเงิน

สดจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อ

การลงทุน) เท่ากับ 20,465 ล้านบาท 

แนวโน้มปี 2564 

ในปี 2564 ดีแทคมีความมุ่งม่ันท่ีจะน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ี

ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางไป

พร้อมกับลงทุนเพื่อขยายเครือข่ายให้ลูกค้ามีประสบการณ์ท่ีดีย่ิงขึ้น 

โดยยังคงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนา

ศักยภาพทางด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวตกรรม 

แนวโน้มส าหรบัปี 2564 

• รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย:  ลดลงใน

อัตรารอ้ยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวในระดับต ่า 

• EBITDA:  ลดลงในอัตรารอ้ยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวในระดับต า 

• เงินลงทุน:  13,000-15,000 ล้านบาท 

ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปนัผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผล

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษัท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฐานะ

ทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดย

บริษัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปนัผลทุกครึ่งปี โดยจากผลก าไร

สุทธิของบรษัิทในปี 2563 คณะกรรมการบรษัิทได้อนุมัติการจ่ายเงิน

ปนัผลประจ าปีในอัตราหุ้นละ 2.12 บาท หากได้รบัการอนุมัติจากมติท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น

ท่ีมีสิทธิรบัเงินปนัผลประจ าปี (Record Date) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2564 และก าหนดวันจ่ายเงินปนัผลประจ าปี ในวันท่ี 20 เมษายน 

2564

 

 

 

 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ส้ินปี ส้ินปี

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 8,528 6,647

สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ 14,068 15,075

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 144,662 152,558

รวมสินทรพัย์ 167,258 174,280

หนี้สินหมุนเวียน 60,149 48,426

หนี้สินไม่หมุนเวียน 82,143 101,539

รวมหน้ีสิน 142,292 149,965

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,966 24,315

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 167,258 174,280

งบกระแสเงินสด ปี 2562 ปี 2563

(ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16)

  เงนิสดจากกิจกรรมด าเงนิงาน             20,748             30,550 

  จา่ยดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้               (3,213)             (4,608)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน              17,535             25,942 

เงินสดสุทธิท่ีใช้ในกิจกรรมลงทุน           (17,794)          (20,786)

  เงนิสดสุทธริบั/(ช าระคืน) เงนิกู้และหุ้นกู้               (2,319)               (1,165)

  จา่ยเงนิปนัผล              (2,983)              (5,872)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน             (5,303)              (7,037)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)             (5,562)              (1,881)
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ข้อปฏิเสธความรบัผิดชอบ 

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์

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

ใด ๆ ที่มีความหมายท านองเดียวกัน เป็นต้น 

แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดท าขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพ้ืนฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะ

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

ควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ 

 

 

 

 

 

 

 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

รายได้จากการให้บรกิารหลัก (บรกิารเสียงและข้อมูล)                       14,811                       14,003                   13,826 -1.3% -6.7%              57,974               56,711 -2.2%

รายได้จากบรกิารข้ามแดนอัตโนมัติ                            210                                46                         (39) -183.8% -118.5%                     831                     274 -67.0%

รายได้จากการให้บรกิารอืน่                           549                             326                         295 -9.5% -46.4%                2,425                 1,427 -41.2%

รำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำร ไม่รวม IC                     15,570                       14,375                  14,082 -2.0% -9.6%              61,231             58,412 -4.6%

รายได้จากค่าเชือ่มตอ่โครงข่าย (IC)                           546                             386                         367 -4.9% -32.8%                 2,102                  1,581 -24.8%

รวมรำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำร                      16,116                       14,761                  14,449 -2.1% -10.3%             63,333            59,993 -5.3%

รายได้จากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย                        2,727                          1,249                     2,655 112.6% -2.6%                8,629               6,980 -19.1%

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่                       2,580                          3,043                     3,427 12.6% 32.8%                9,206               11,845 28.7%

รวมรำยได้                     21,423                      19,053                  20,531 7.8% -4.2%              81,167             78,818 -2.9%

ตน้ทุนการให้บรกิาร                    (11,947)                      (11,738)                (12,082) 2.9% 1.1%           (45,565)            (47,102) 3.4%

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้                         (641)                          (603)                      (573) -5.0% -10.6%             (2,634)             (2,350) -10.8%

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย                    (1,806)                      (1,466)                   (1,763) 20.2% -2.4%             (7,070)            (6,628) -6.2%

ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC)                        (538)                          (429)                     (360) -16.0% -33.0%              (2,195)              (1,592) -27.4%

ค่าใช้จ่ายอ่ืน                    (4,260)                       (4,391)                  (4,691) 6.8% 10.1%           (15,279)           (17,243) 12.9%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                     (4,701)                      (4,849)                 (4,694) -3.2% -0.2%           (18,388)          (19,289) 4.9%

ตน้ทุนจากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย                     (3,369)                        (1,487)                   (3,370) 126.6% 0.0%            (10,549)               (8,871) -15.9%

รวมต้นทุน                   (15,316)                    (13,226)                (15,452) 16.8% 0.9%            (56,114)          (55,973) -0.3%

ก ำไรขั้นต้น                       6,107                         5,827                    5,079 -12.8% -16.8%             25,053             22,845 -8.8%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร                     (4,426)                       (3,443)                    (4,172) 21.2% -5.7%            (15,430)           (14,409) -6.6%

การขายและการตลาด                     (1,273)                        (1,031)                   (1,103) 7.1% -13.3%              (4,717)             (4,108) -12.9%

การบริหาร                    (2,384)                        (1,631)                  (2,346) 43.8% -1.6%             (7,763)             (7,063) -9.0%

การต้ังส ารองหน้ีสูญ                        (363)                           (351)                      (327) -6.9% -9.9%               (1,341)              (1,576) 17.5%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                        (406)                           (431)                     (396) -8.1% -2.3%             (1,609)             (1,662) 3.3%

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน                               -                                   -                              -   N/A N/A                        -                          -   -100.0%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัการป้องกันความเส่ียงของกลุม่รายการของฐานะสุทธิ                                -                                (30)                                1 -102.8% N/A                        -                       136 -100.0%

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสินทรพัย์ตราสารอนุพันธ์                                -                                    -                               -   N/A N/A                        -                       164 -100.0%

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น                              30                                   5                            (4) -182.4% -114.5%                      (15)                        31 -307.5%

ดอกเบี้ยรบั                               13                                   3                               7 95.0% -50.7%                       58                       26 -55.0%

รายได้อืน่และส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม                               (2)                                 33                              0 -99.2% -116.8%                       (6)                       27 -579.9%

ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้                        1,723                         2,395                         910 -62.0% -47.2%               9,660               8,820 -8.7%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ                         (802)                          (689)                      (664) -3.7% -17.3%              (3,269)              (2,859) -12.6%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้                          (127)                           (270)                            36 -113.4% -128.4%                 (969)                  (853) -12.0%

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบรษิัทย่อย                                 0                                  -                               -   n.m. n.m.                          0                        -   n.m.

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น                           794                         1,436                         281 -80.5% -64.7%                5,422                 5,107 -5.8%

EBITDA (ล้ำนบำท)* - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

ก าไรส าหรบังวด                           794                          1,436                          281 -80.5% -64.7%                5,422                 5,107 -5.8%

    ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ                           802                             689                         664 -3.7% -17.3%                3,269                2,859 -12.6%

    ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้                             127                             270                         (36) -113.4% -128.4%                    969                    853 -12.0%

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย                        5,107                          5,281                    5,090 -3.6% -0.3%              19,997              20,951 4.8%

    รายการอืน่                           509                                 81                         663 721.1% 30.3%                    760                    424 -44.3%

EBITDA                        7,339                          7,757                    6,662 -14.1% -9.2%              30,417              30,193 -0.7%

EBITDA margin 34.3% 40.7% 32.4% 37.5% 38.3%

EBITDA margin (ไม่รวมรายได้จาก CAT และ TOT ในตวัหาร) 38.8% 47.7% 38.5% 38.0% 43.1%

* EBITDA ในท่ีน้ีเป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้ หุ้นกู้

ปี 2564 4,000 2,500

ปี 2565 3,333 3,000

ปี 2566 3,333 6,000

ปี 2567 เป็นตน้ไป 3,333 27,500

รวม 14,000 39,000

ก ำหนดกำรคนืหน้ี (ล้ำนบำท) ณ ส้ินปี 2563
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 4/63 ปี 2562 ปี 2563

อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)*** 23.1% 23.2% 20.7% 23.1% 20.7%

อัตราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม (%)**** 6.1% 6.4% 5.2% 6.1% 5.2%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธติอ่ EBITDA (เท่า) 2.1 x 2.0 x 2.3 x 2.1 x 2.3 x

อัตราส่วนเงนิลงทุนตอ่รายได้รวม (%) 18.1% 11.0% 26.2% 16.0% 12.3%

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

**** ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉล่ีย



 รายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน 
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ตารางก าหนดการช าระเงินค่าคลื่น ณ ส้ินปี 2563 

 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572

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

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

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

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

คล่ืนควำมถ่ี

 รำคำ  

(ล้ำนบำท)

ก ำหนดกำรช ำระเงินคล่ืนควำมถ่ี


