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ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับปี 2563 และปี 2564 อยู่บนพื้นฐานของนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้องส าหรับแต่ละปี เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

สรุปสาระส าคัญ

ความเสียหายจากโรคระบาดส่งผลกระทบต่อธุรกิจมานานกว่าหนึ่งปี 

แต่ดีแทคมีความมุ่งม่ันอย่างไม่ท้อถอยในการเช่ือมต่อส่ิงท่ีส าคัญ

ท่ีสุดให้ลูกค้า ส่งผลถึงการฟื้นตัวอย่างย่ังยืนท่ามกลางสถานการณ์

ท้าทายภายนอก ในไตรมาส 1/64 บริษัทมีการพัฒนาจ านวน

ผู้ใช้บรกิารรวมท่ีเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการใช้กลยุทธ์

ท่ีมุ่งเน้นลูกค้าชาวไทยเป็นกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้ เม่ือรวมกับผลกระทบ

ในเชิงบวกจากมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล 

แผนการฟิ้นฟูท่ีมีประสิทธิภาพของดีแทคได้ส่งผลให้รายได้จากการ

ให้บริการกลับมาอยู่ในระดับคงท่ี หลังจากเผชิญกับสภาวะติดลบ

ติดต่อกันในช่วงสี่ไตรมาสท่ีผ่านมา นอกจากนี้ การใช้งานคล่ืนความถี่

ต ่ า  700 MHz ซึ่ ง เ ป็นค ล่ืนใหม่  โดยน า เทคโนโลยี  Dynamic 

Spectrum Sharing (DSS) มาใช้ ท าให้สามารถใช้งานคล่ืนเดียว

ในการให้บริการท้ัง 4G และ 5G โดยไม่ต้องแบ่งแบนด์วิดท์ด้วย

ประสิทธิภาพเต็มท่ีสูงสุด ก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านประสบการณ์การใช้

งานลูกค้าท่ีพัฒนาขึ้นอย่างวัดผลได้ ท้ังนี้ ด้วยแผนการติดตั้งสถานี

ฐานแบบเร่งรัด คล่ืนใหม่นี้สามารถครอบคลุมสองในสามของจ านวน

ประชากรท้ังประเทศไดภ้ายในระยะเวลาเพียงสามเดือนแรก 

กลยุทธ์ท่ีดีแทคให้ความส าคัญส าหรับปี  2564 ได้แก่ การยึดม่ัน

อย่างไม่ย่อท้อในการน าเสนอประสบการณ์ใช้งานเครือข่ายความเร็ว

สูงให้แก่ลูกค้าทุกรายด้วยการลงทุนในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ดีแท

คยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยรับฟงัเสียงลูกค้าและยึดความต้องการ

ของลูกค้าเป็นหลักเพื่อท่ีจะน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเสริมต่าง ๆ 

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ นอกจากนั้น บริษัทยังคงความ

ต่อเนื่องในการเปล่ียนผ่านสู่ระบบดิจิทัลในแง่ของการขาย การดูแล

ลูกค้า และกระบวนการในการท าธุรกิจ เติบโตลูกค้ากลุ่มธุรกิจและ

น าเสนอบริการเสริมต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อลูกค้า พร้อมเดินหน้า

ยกระดับองค์กรให้มีความทันสมัย   ดีแทคมุ่งม่ันท่ีจะสร้างการเติบโต

ของผลประกอบการอย่างย่ังยืน ซึ่งนอกจากจะสร้างการเดิบโตของ

รายได้ในส่วนของธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังคงความต่อเนื่องในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายในเชิงโครงสร้าง และการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปีนี้  ผ่านทางแผนการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดไว้แล้ว  

ณ ส้ินไตรมาส 1/64 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 700 MHz ท่ี

ได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนท้ังส้ินประมาณ 5,000 สถานีฐาน ซึ่ง

เพิ่มความครอบคลุมสัญญาณท้ังในอาคารและพื้นท่ีห่างไกล ยกระดับ

ประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าดีแทคให้ดีย่ิงขึ้น พร้อมเปิดให้บริการ 

5G ใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา 

ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี และจะขยาย 5G ไปยังพื้นท่ีอ่ืนเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องในปี 2564 เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการของ

ลูกค้าเม่ืออุปกรณ์ท่ีรองรับการใช้งาน 5G เข้ามามีบทบาทในตลาด

มากขึ้น ท้ังนี้ ณ ส้ินไตรมาส 1/64 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 

4G-2300 MHz ท่ีได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนท้ังส้ินประมาณ 

20,700 สถานีฐาน ช้ีให้เห็นถึงการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งาน

ความเรว็สูงและเพิ่มความจุของเครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ดีแทคยังคงความต่อเนื่องในการทดลองใช้งาน 5G บนคล่ืนความถี่

สูง โดยนับตั้งแต่ไตรมาส 3/63 บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทาง

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เปิดตัวการทดลอง 5G ในหลากหลายรูปแบบ

ผ่านการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 26 GHz ของบรษัิท ซึ่งในไตรมาส 1/64 

ดีแทคใช้คล่ืนความถี่สูงนี้ ผ่าน Fixed Wireless Access (FWA) 

หรือ อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงประจ าท่ี  มาใช้งานถ่ายทอด

รายการสด ด้วยความคมชัดสูง แสดงถึงความพร้อมในการใช้งาน 

5G เพิ่มเติม 

ตลาดระบบรายเดือนมีการแข่งขันคงท่ี ในขณะท่ีสถานการณ์ตลาด

ระบบเติมเงินยังไม่เปล่ียนแปลงจากไตรมาส  4/63 ท่ีผ่านมา ผู้

ให้บริการทุกรายยังคงมีแพ็คเกจท่ีให้บริการข้อมูลแบบไม่จ ากัดด้วย

ความเร็วท่ีก าหนดรวมอยู่ในกลุ่มแพ็คเกจหลักส าหรับลูกค้าใหม่  

ดีแทคยังคงเห็นการแข่งขันท่ียังเข้มข้นในระดับรายจังหวัดและราย

พื้นที่ 

ณ ส้ินไตรมาส 1/64 จ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 19.1 ล้านเลข

หมาย โดยมีจ านวนผู้ใช้บรกิารใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นจ านวน 2.29 แสนราย

เม่ือเทียบกับไตรมาส 4/63 โดยจ านวนผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้นมาจาก

กลุ่มผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินเท่ากับ  1.89 แสนราย และกลุ่ม

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน 4.0 หม่ืนราย ท้ังนี้ จ านวนผู้ใช้บริการ

ในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32.2 ของจ านวน

ผู้ใช้บรกิารรวม 

รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตรมาส

1/64 อยู่ในระดับทรงตัว ด้วยอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากไตรมาส

ก่อน เป็นผลจากแผนฟื้นตัวท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรการ

ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของรฐับาล และลดลงรอ้ยละ 7.7 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากผลกระทบโควิด-19 รายได้จากการ

ให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและข้อมูล) ในไตรมาส 

1/64 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.7 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 6.5 

เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย

เฉล่ียสองระบบมีการปรับตัวลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ  1.1 จากไตรมาส

ก่อน และร้อยละ 1.7 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  จาก

ความกดดันทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสนี้ EBITDA 

(ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ปรบัตัวขึ้นรอ้ยละ 12.2 จากไตรมาสก่อน สาเหตุ
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

มาจากรายการพิเศษในไตรมาส 4/63 การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนก าไร

ของการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์ การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขาย

และการตลาดจากปจัจัยฤดูกาล และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในเชิงโครงสร้าง  และลดลงร้อยละ 2.5 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบโรคระบาด EBITDA margin ของ

ไตรมาส 1/64 เท่ากับร้อยละ 36.4 แต่เ ม่ือหักรายได้จาก  CAT 

ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และรายได้ค่าเช่าเครือข่าย 

2300 MHz จาก TOT จะเท่ากับร้อยละ 43.9 นอกจากนี้ ก าไรสุทธิ

ส าหรบัไตรมาส 1/64 เท่ากับ 822 ล้านบาท 

ดีแทคได้ปรับแนวโน้มส าหรับปี 2564 ในส่วนรายได้จากการ

ให้บริการไม่รวม IC จากลดลงในอัตราร้อยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวใน

ระดับต ่า เป็น คงท่ี จนถึง ลดลงในอัตราร้อยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวใน

ระดับต ่า และ EBITDA จากลดลงในอัตราร้อยละท่ีเป็นเลขหลักเดียว

ในระดับต ่า เป็น คงท่ี จนถึง เพิ่มขึ้นในอัตรารอ้ยละท่ีเป็นเลขหลักเดียว

ในระดับต ่ า ในขณะท่ีคงแนวโน้มด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน ท่ี  

13,000-15,000 ล้านบาท 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลการด าเนินงาน

ในไตรมาส 1/64 ดีแทคมีจ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 19.1 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 2.29 แสนเลขหมายจากไตรมาสก่อน เป็นผลหลักมาจากการ

เพิ่มขึ้นของลูกค้าในระบบเติมเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.89 แสนเลขหมาย มาอยู่ท่ี 12.94 ล้านเลขหมาย แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากท่ี

ดีแทคหันเป้าหมายมาเป็นกลุ่มลูกค้าชาวไทยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีท่ีผ่านมา จ านวนฐานลูกค้าระบบรายเดือนอยู่ท่ี 6.15 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 

4.0 หม่ืนเลขหมายจากไตรมาสก่อน 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“ARPU”) ส าหรับไตรมาส 1/64 เท่ากับ 248 บาทต่อเดือน ซึ่งลดลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.9 

จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 1.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดย ณ ส้ินไตรมาส 1/64 ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 

32.2 ของจ านวนลูกค้ารวม รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาส 1/64 เท่ากับ 501 บาทต่อเดือน ลดลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 

0.9 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 4.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินเท่ากับ 127 บาทต่อ

เดือน ลดลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 2.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ี

ลดลงจากแรงกดดันต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ  

ปรมิาณการใช้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความร่วมมือกับ TOT ยังคงอยู่ท่ีระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของลูกค้าตามวิถีใหม่หลังจากช่วงสถานการณ์ปิดเมือง จ านวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300MHz ณ ส้ินไตรมาส 1/64 อยู่ท่ีประมาณ  

20,700  สถานีฐาน จ านวนผู้ใช้บริการบนระบบ 4G อยู่ท่ี 12.6 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66 ของฐานลูกค้ารวม ในขณะท่ี

จ านวนเครือ่งโทรศัพท์ท่ีรองรบัการใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 84 และรอ้ยละ 88 ของฐานลูกค้ารวม ตามล าดับ 

 

 

 

จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรรวม (พันเลขหมำย) ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 4/63 ไตรมำส 1/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 6,155 6,106 6,146 0.7% -0.1%

    ระบบเตมิเงนิ              13,470              12,750              12,939 1.5% -3.9%

รวม             19,625             18,856             19,085 1.2% -2.8%

จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรใหม่สุทธิ (พันเลขหมำย) ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 4/63 ไตรมำส 1/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน                  (272)                       63                       40 -36.9% -114.7%

    ระบบเตมิเงนิ                  (744)                      110                     189 -72.0% 125.4%

รวม               (1,017)                     173                    229 -32.1% 122.5%

ปรมิำณกำรใช้งำน (นำทีต่อเลขหมำยต่อเดอืน) ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 4/63 ไตรมำส 1/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 209 199 189 -4.7% -9.5%

    ระบบเตมิเงนิ 83 76 72 -5.2% -12.3%

เฉล่ียสองระบบ 121 116 110 -5.0% -9.0%

    ระบบบรายเดือน ไม่รวมนาทีเรยีกเข้า 144 137 130 -4.6% -9.2%

    ระบบเตมิเงนิ ไม่รวมนาทีเรยีกเข้า 59 53 51 -4.9% -13.2%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวมนำทีเรยีกเข้ำ 84 80 77 -4.8% -9.3%

รำยไดเ้ฉล่ียต่อเลขหมำย (บำทต่อเดอืน) - (Post-TFRS 15&16) ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 4/63 ไตรมำส 1/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 540 518 512 -1.1% -5.1%

    ระบบเตมิเงนิ 134 131 130 -0.7% -2.9%

เฉล่ียสองระบบ 258 256 254 -1.1% -1.7%

    ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC 526 505 501 -0.9% -4.8%

    ระบบเตมิเงนิ ไม่รวม IC 130 128 127 -0.5% -2.5%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 251 250 248 -0.9% -1.3%
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได ้

รายได้รวม ในไตรมาส 1/64 เท่ากับ 20,516 ล้านบาท อยู่ในระดับ

คงตัวจากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการ

จ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย และรายได้จากค่าเช่า

เครือข่าย 2300 MHz จาก TOT  ท้ังนี้รายได้จากการให้บริการท่ีไม่

รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย เท่ากับ 14,149 ล้านบาท ซึ่งคงตัวท่ีอัตรา

เพิ่มร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อนหลังจากปรับตัวลดลงอย่าง

ต่อเนื่องใน 4 ไตรมาสท่ีผ่านมาจากผลกระทบโรคระบาด และลดลง

รอ้ยละ 7.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ

ข้อมูล) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 13,727 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 

0.7 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 6.5 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน เนื่องจากการผลกระทบจากโควิด-19 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  ในไตรมาสนี้เท่ากับ 32 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 83.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การลดลง

อย่างมีนัยส าคัญสืบเนื่องมาจากมาตรการห้ามเดินทางระหว่าง

ประเทศจากสถานการณ์โรคระบาดท่ียังมีอย่างต่อเนื่อง 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน  ในไตรมาสนี้ เท่ากับ 391 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 จากไตรมาสก่อน  มีสาเหตุหลักมาจากการ

เพิ่มขึ้นของรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ และลดลง

ร้อยละ 14.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากแนวโน้มท่ีลดลง

ของการใช้งานบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 2,449 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.8 จากไตรมาสก่อน

จากปจัจัยฤดูกาล และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 44.3 จากไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน  

ต้นทุนการด าเนินงาน 

ต้นทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  ในไตรมาสนี้ 

เท่ากับ 12,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากไตรมาสก่อน  และ

ร้อยละ 6.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากค่า

เสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการท่ีสูงขึ้น และ

ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการโรมม่ิงบนเครอืข่าย 2300MHz ของ TOT  

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในไตรมาสนี้เท่ากับ 579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ย

ละ 1.0 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 9.7 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน สัดส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บริการ

ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตรมาสนี้อยู่ท่ีร้อยละ 4.1  ซึ่งลดลง

เล็กน้อยจากรอ้ยละ 4.2 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,372 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 22.2 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 22.8 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน  เป็นผลมาจากความพยายามในการบริหาร

ประสิทธิภาพการใช้งานโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง และการ บันทึก

สัญญาเช่าบางฉบับเป็นรายการสินทรัพย์และรายการหนี้สินตาม

สัญญาเช่า และการลดลงของจ านวนค่าเช่าสินทรัพย์โครงข่ายจาก 

CAT  

ต้นทุนการให้บรกิารอ่ืน ในไตรมาสนี้เท่ากับ 4,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 6.4 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 23.9 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนค่าโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 MHz 

ของ TOT ท้ังนี้ ต้นทุนสุทธิค่าโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 MHz ของ 

TOT หลังหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่าย ท่ีได้รับจาก TOT อยู่ ท่ี

ประมาณ 1,270 ล้านบาทในไตรมาส 1/64 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ีรอ้ย

ละ 0.8 จากไตรมาสก่อน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 5,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากไตรมาสก่อน 

และร้อยละ 5.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลักมาจาก

การตัดค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตใช้คล่ืน 700 MHz การตัดค่าเสื่อม

ราคาของสินทรพัย์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานบัญชี IFRS16 และการขยาย

เครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,347 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 19.8 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 8.5 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงเป็นผลเนื่องมาจากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายในเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,032 ล้าน

บาท ลดลงรอ้ยละ 6.5 จากไตรมาสก่อน จากปจัจัยฤดูกาล และลดลง

รอ้ยละ 9.2  จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลเนื่องมาจากการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารค่าใช้จ่ายในเชิงโครงสรา้ง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,612 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 31.3 จากไตรมาสก่อน สืบเนื่องมาจากรายการพิเศษในไตร

มาส 4/63 และลดลงร้อยละ 0.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เป็นผลเนื่องมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายในเชิง

โครงสรา้ง และการควบคุมค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายการต้ังส ารองหนี้สูญ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 381 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 1.4 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 33.5 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน การลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนแสดงให้เห็นถึง

ระดับค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญท่ีสูงในไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน ซึ่งได้รับการบริหารจัดการให้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ไตร

มาสท่ีผ่านมา ระดับค่าใช้จ่ายตั้งส ารองหนี้สูญส าหรับลูกค้าระบบราย

เดือน ซึ่งเป็นเกือบท้ังหมดของค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญ ลดลง
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

มาอยู่ท่ีระดับต ่าสุด ท่ีสัดส่วนร้อยละ 3.2 ของรายได้จากลูกค้าระบบ

รายเดือนในไตรมาสนี้   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 381 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.8 จากไตร

มาสก่อน และรอ้ยละ 7.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

EBITDA และก าไรสุทธิ  

EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 7,477 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากไตรมาสก่อน สืบเนื่องจากรายการพิเศษใน

ไตรมาสท่ี  4/63 การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนก าไรจากการจ าหน่าย

เครือ่งโทรศัพท์ การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดจาก

ปจัจัยฤดูกาล และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายในเชิง

โครงสร้าง และลดลงร้อยละ 2.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

จากรายได้ท่ีมีพัฒนาการอ่อนตัวจากผลกระทบโรคระบาด ซึ่งถูก

ชดเชยบางส่วนจากการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงข่าย และ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ส่งผลให้ EBITDA margin (ไม่รวม

รายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และ รายได้ค่า

เช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT) ในไตรมาสนี้เท่ากับร้อยละ 

43.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.5 ในไตรมาสก่อน และร้อยละ 43.7 ใน

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 193.1   

จากไตรมาสก่อนจาก EBITDA ท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งถูกชดเชยด้วยค่าเส่ือม

ราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการท่ีสูงขึ้น และการ

ขาดทุนในส่วนของรายการส าหรับการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่ม

รายการของฐานะสุทธิ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

ณ ส้ินไตรมาส 1/64 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจ านวน 174,557 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจาก 174,280 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 4/63 เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 6,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

6,647 ล้านบาท  ณ ส้ินไตรมาส 4/63 สืบเนื่องมาจากเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมด าเนินงานท่ีเป็นบวก หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียรวมหนี้สิน

ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจาก 69,962 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 4/63 

มาอยู่ ท่ีระดับ 70,843 ล้านบาท ท้ังนี้ อัตราส่วนหนี้ สินสุทธิต่อ 

EBITDA (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) อยู่ท่ีระดับ 2.4 เท่า เพิ่มขึ้น

เล็กน้อยจาก 2.3 เท่า ณ ส้ินไตรมาส 4/63 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนไตรมาสนี้เท่ากับ 3,334 ล้านบาท กระแสเงิน

สดจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อ

การลงทุน) เท่ากับ 4,143 ล้านบาท 

แนวโน้มปี 2564 

จากผลการด าเนินงานในช่วงสามเดือนแรกของปี 2564 ดีแทคได้

ปรบัแนวโน้มส าหรบัปี 2564  

• รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC : คงท่ี จนถึง ลดลงในอัตรา

รอ้ยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวในระดับต ่า  

• EBITDA: คงท่ี จนถึง เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละท่ีเป็นเลขหลักเดียว

ในระดับต ่า 

• จ านวนเงินลงทุน: 13,000 – 15,000 ล้านบาท    

ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปนัผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผล

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษัท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฐานะ

ทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดย

บรษัิทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปนัผลทุกครึง่ปี

งบกระแสเงินสด 3 เดอืนแรกของ 3 เดอืนแรกของ

(ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16) ปี 2563 ปี 2564

  เงนิสดจากกิจกรรมด าเงนิงาน                      8,233                     6,868 

  จา่ยดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้                    (1,058)                       (967)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน                      7,175                    5,900 

เงินสดสุทธิท่ีใช้ในกิจกรรมลงทุน                   (4,341)                  (4,690)

  เงนิสดสุทธริบั/(ช าระคืน) เงนิกู้และหุ้นกู้                    (1,328)                       (937)

  จา่ยเงนิปนัผล                              -                                -   

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน                   (1,328)                       (937)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)                     1,506                          272 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ส้ินไตรมำส ส้ินไตรมำส

(ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16) 4/63 1/64

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 6,647 6,920

สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ 15,075 15,410

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 152,558 152,227

รวมสินทรพัย์ 174,280 174,557

หนี้สินหมุนเวียน 48,426 53,215

หนี้สินไม่หมุนเวียน 101,539 101,224

รวมหน้ีสิน 149,965 154,439

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,315 20,118

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 174,280 174,557
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

 

      

 

 

 

  

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 4/63 ไตรมำส 1/64 %QoQ %YoY

รายได้จากการให้บรกิารหลัก (บรกิารเสียงและข้อมูล)                     14,680                       13,826                    13,727 -0.7% -6.5%

รายได้จากบรกิารข้ามแดนอัตโนมัติ                            188                              (39)                            32 -181.4% -83.3%

รายได้จากการให้บรกิารอืน่                            457                             295                          391 32.8% -14.4%

รำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำร ไม่รวม IC                     15,326                      14,082                   14,149 0.5% -7.7%

รายได้จากค่าเชือ่มตอ่โครงข่าย (IC)                           424                              367                          337 -8.3% -20.6%

รวมรำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำร                     15,750                      14,449                  14,486 0.3% -8.0%

รายได้จากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย                        1,697                         2,655                     2,449 -7.8% 44.3%

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่                       2,627                          3,427                      3,581 4.5% 36.3%

รวมรำยได้                    20,075                       20,531                  20,516 -0.1% 2.2%

ตน้ทุนการให้บรกิาร                   (11,694)                     (12,082)                (12,400) 2.6% 6.0%

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้                         (641)                           (573)                      (579) 1.0% -9.7%

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย                     (1,777)                       (1,763)                   (1,372) -22.2% -22.8%

ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC)                        (402)                          (360)                      (336) -6.8% -16.3%

ค่าใช้จ่ายอ่ืน                    (4,030)                      (4,691)                 (4,993) 6.4% 23.9%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                    (4,844)                      (4,694)                   (5,119) 9.1% 5.7%

ตน้ทุนจากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย                      (2,315)                       (3,370)                    (2,911) -13.6% 25.7%

รวมต้นทุน                 (14,009)                    (15,452)                 (15,310) -0.9% 9.3%

ก ำไรขั้นต้น                      6,065                         5,079                    5,206 2.5% -14.2%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร                     (3,657)                        (4,172)                   (3,347) -19.8% -8.5%

การขายและการตลาด                      (1,137)                        (1,103)                   (1,032) -6.5% -9.2%

การบริหาร                     (1,623)                      (2,346)                   (1,612) -31.3% -0.7%

การต้ังส ารองหน้ีสูญ                        (485)                           (327)                      (322) -1.4% -33.5%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                         (413)                          (396)                       (381) -3.8% -7.6%

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน                               -                                   -                             (0) N/A N/A

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัการป้องกันความเส่ียงของกลุม่รายการของฐานะสุทธิ                            (16)                                  (1)                       (229) 27429.5% N/A

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสินทรพัย์ตราสารอนุพันธ์                             114                                  -                               -   N/A N/A

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น                              27                                 (4)                            (2) -58.3% -106.9%

ดอกเบี้ยรบั                               10                                   7                               5 -31.4% -54.4%

รายได้อืน่และส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม                               (2)                                   0                             12 4458.5% -613.4%

ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้                       2,540                            908                     1,644 81.1% -35.3%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ                         (775)                           (664)                      (687) 3.5% -11.3%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้                         (264)                                36                        (135) -473.3% -48.9%

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

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น                        1,501                              281                         822 193.1% -45.2%

EBITDA (ล้ำนบำท)* - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 4/63 ไตรมำส 1/64 %QoQ %YoY

ก าไรส าหรบังวด                         1,501                              281                         822 193.1% -45.2%

    ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ                            775                             664                         687 3.5% -11.3%

    ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้                           264                              (36)                          135 -473.3% -48.9%

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย                        5,257                         5,090                      5,501 8.1% 4.6%

    รายการอืน่                          (129)                             663                         332 -49.9% -358.0%

EBITDA                       7,669                         6,662                      7,477 12.2% -2.5%

EBITDA margin 38.2% 32.4% 36.4%

EBITDA margin (ไม่รวมรายได้จาก CAT และ TOT ในตวัหาร) 43.7% 38.5% 43.9%

* EBITDA ในท่ีน้ีเป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้ หุ้นกู้

ปี 2564 6,000 1,000

ปี 2565 3,333 3,000

ปี 2566 3,333 6,000

ปี 2567 เป็นตน้ไป 3,333 27,500

รวม 16,000 37,500

ก ำหนดกำรคนืหน้ี (ล้ำนบำท) ณ ส้ินไตรมำส 1/64 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 4/63 ไตรมำส 1/64

อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)*** 24.1% 20.7% 20.6%

อัตราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม (%)**** 6.2% 5.2% 4.6%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธติอ่ EBITDA (เท่า) 2.1 x 2.3 x 2.4 x

อัตราส่วนเงนิลงทุนตอ่รายได้รวม (%) 4.3% 26.2% 16.3%

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

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

ตารางก าหนดการช าระเงินค่าคล่ืน ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 

 

 

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 

 

 

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


