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บทวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินอยูบ
่ นพืน
้ ฐานของมาตรฐานบัญชีเดิม เว ้นแต่จะแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่

สรุปสาระสาคัญ
้ สุดช่วงระยะเวลาเยียวยาภายหลังสิน
้ สุด
หลังจากสิน
สัมปทานในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561 และขยาย
เครือข่ายอย่างมากในช่วงไตรมาส 4/61 ในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2562 ดีแทคได ้ทาการปรับปรุงและปรับแต่ง
คุณภาพของสัญญาณเครือข่าย ตลอดจนขยายโครงข่าย
ต่อเนือ
่ ง ดีแทคเริม
่ เห็นพัฒนาการทีด
่ ข
ี น
ึ้ จากการลดลงของ
จานวนลูกค ้าทีย
่ ้ายออกจากระบบ ซึง่ เป็ นผลมาจากความ
มั่นใจและความไว ้วางใจทีด
่ ข
ี น
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ ง
ในไตรมาส 1/62 ดีแทคติดตัง้ สถานีฐานบนเครือข่าย
2300MHz เพิม
่ เติมอีกจานวนประมาณ 2,700 สถานีฐาน
้ ไตรมาส 1/62 ดีแทคมีสถานีฐานบน
ส่งผลให ้ ณ สิน
เครือข่าย 2300MHz เป็ นจานวนประมาณ 15,400 สถานี
ฐาน นอกจากนี้ ดีแทคยังติดตัง้ สถานีฐานบนเครือข่าย
2100MHz เพิม
่ เติมอีกจานวนประมาณ 663 สถานีฐาน
ส่งผลให ้ดีแทคมีจานวนสถานีฐานบนเครือข่าย 4G2100MHz และ 3G-2100MHz ประมาณ 24,500 และ
24,400 สถานีฐาน ตามลาดับ
การแข่งขันในตลาดผู ้ให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ นไตร
มาส 1/62 ยังคงมีความรุนแรงอยู่ ซิมระบบเติมเงินราคาถูก
ทีใ่ ห ้ใช ้งานบริการด ้านข ้อมูลอย่างไม่จากัดบางส่วนได ้ถูก
ทดแทนโดยซิมใหม่ทใี่ ห ้ใช ้งานบริการด ้านข ้อมูลได ้จากัด
แต่ในปริมาณทีส
่ งู นอกจากนี้ การอุดหนุนค่า
เครือ
่ งโทรศัพท์ยังคงเป็ นปั จจัยทีส
่ าคัญในการดึงดูดและ
รักษาฐานลูกค ้าในระบบรายเดือน ในช่วงปลายไตรมาส
ดีแทคได ้เปิ ดตัวแคมเปญ “Never Stop Caring” เพือ
่
ชักชวนลูกค ้าให ้มาใช ้งานบนเครือข่าย 2300MHz ซึง่ ให ้
ประสบการณ์การใช ้งานทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ กับลูกค ้า
้ ไตรมาส 1/62 จานวนผู ้ใช ้บริการรวมเท่ากับ 20.7
ณ สิน
ล ้านเลขหมายประมาณร ้อยละ 30 เป็ นลูกค ้าในระบบราย
เดือนซึง่ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ
่ งจากการย ้ายฐานของ
้
ผู ้ใช ้บริการในระบบเติมเงิน และแคมเปญสาหรับซือ
เครือ
่ งโทรศัพท์ทน
ี่ ่าสนใจ รวมถึงความไว ้วางใจและความ
มั่นใจในเครือข่ายทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ในขณะทีฐ
่ านลูกค ้าในระบบ
เติมเงินยังมีแนวโน ้มทีล
่ ดลงจากการย ้ายไปใช ้งานในระบบ
รายเดือนของผู ้ใช ้บริการในระบบเติมเงินทีม
่ ก
ี ารใช ้งานใน
ปริมาณทีม
่ าก และการทดแทนของซิมในระบบเติมเงิน
ราคาถูกทีใ่ ห ้ใช ้บริการข ้อมูลอย่างไม่จากัดด ้วยซิมใหม่ท ี่
ให ้ใช ้บริการข ้อมูลในปริมาณทีม
่ าก ดีแทคจะเน ้นการดึง
ลูกค ้าในส่วนแรงงานต่างชาติกลับคืนมาด ้วยการใช ้
กิจกรรมทางการตลาดในพืน
้ ทีท
่ ล
ี่ ก
ู ค ้าใช ้งาน และลูกค ้าใน
กลุม
่ วัยรุน
่ และผู ้เล่นเกมด ้วยการเป็ นพันธมิตรกับผู ้ใช ้บริการ
เกมออนไลน์ รายได ้เฉลีย
่ ต่อเลขหมายต่อเดือนค่อนข ้าง
คงทีท
่ งั ้ จากไตรมาสก่อน และไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น
รายได ้จากการให ้บริการยังคงอยูภ
่ ายใต ้ความกดดันในช่วง
ทีด
่ แ
ี ทคกาลังสร ้างความไว ้วางใจและความมั่นใจใน
เครือข่ายและแบรนด์ ส่งผลให ้รายได ้จากการให ้บริการที่
่ มต่อโครงข่ายในไตรมาส 1/62 ลดลงร ้อยละ
ไม่รวมค่าเชือ
1.0 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ 5.7 จากปี กอ
่ น EBITDA
(ก่อนรายการอืน
่ ๆ) เท่ากับ 6,129 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อย
ละ 16.3 จากปี กอ
่ น แต่ลดลงร ้อยละ 26.6 จากไตรมาส

1

เดียวกันของปี กอ
่ น จากการเปลีย
่ นแปลงของโครงสร ้าง
้ สุดสัญญาสัมปทานและปั จจัยทาง
ต ้นทุนภายหลังการสิน
ฤดูกาล EBITDA margin (คานวณโดยหักรายได ้จาก CAT
ภายใต ้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และ รายได ้ค่าเช่า
เครือข่าย 2300MHz จาก TOT จากตัวหาร) สาหรับไตร
มาส 1/62 เท่ากับร ้อยละ 34.7 กาไรสุทธิในไตรมาสนี้
เท่ากับ 1,408 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 129 จากไตรมาส
ก่อน และร ้อยละ 7.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น และ
เป็ นไตรมาสแรกทีส
่ ะท ้อนถึงโครงสร ้างต ้นทุนใหม่ทงั ้ ไตร
มาส
ดีแทคคาดหวังทีจ
่ ะกลับมาเติบโตได ้ในปี 2562 และยังคง
ให ้ความสาคัญกับการเพิม
่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนือ
่ ง รายระเอียดเพิม
่ เติมสาหรับแนวโน ้มผลการ
ดาเนินงานจะแจ ้งให ้ทราบต่อไป สาหรับเงินลงทุนสาหรับปี
2562 อยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 13 – 15 พันล ้านบาท
ในไตรมาส 1/62 ดีแทคได ้ริเริม
่ ทีจ
่ ะทาแพลตฟอร์มสาหรับ
พาหนะทีใ่ ช ้ไฟฟ้ า (“Electric Vehicle Platform” or “EV
่ มต่อผู ้ใช ้บริการด ้านต่าง ๆ เช่น ผู ้ขาย
Platform”) เพือ
่ เชือ
้ ผู ้ให ้บริการแบตเตอรี่ ผู ้ให ้บริการด ้านการเงินและ
ผู ้ซือ
ประกันภัย ผู ้ให ้บริการซ่อมแซมและบารุงรักษา เป็ นต ้น
เข ้ามาอยูใ่ นระบบเพือ
่ ความสะดวกในการใช ้งาน ดีแทคจะ
ทาการเปิ ดตัว EV Platform ประมาณกลางปี 2562
เมือ
่ วันที่ 4 เมษายน 2562 ทีป
่ ระชุมสามญัผู ้ถือหุ ้นประจาปี
ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้ดีแทคระงับข ้อพิพาทตามสัญญาระงับข ้อ
พิพาทฉบับลงวันที่ 10 มกราคม กับ กสท และดาเนินการ
ตามสัญญาระงับข ้อพิพาทฯ ดังกล่าว ซึง่ หลงัจากได ้รับมติ
เห็นชอบจากทีประชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว ดีแทคและ กสท ได ้
ร่วมกันยืน
่ คาาร ้องขอถอนคดีและข ้อพิพาททางการค ้า
ภายใต ้สัญญาดังกล่าวต่อศาลปกครองและสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ขณะนีศ
้ าลปกครองและคณะ
อนุญาโตตุลาการอยู่ระหว่างการพิจารณาคาขอถอนคดี
และข ้อพิพาทดังกล่าว ดีแทคได ้ชาระค่าตอบแทนส่วนแรก
จานวน 6,840 ล ้านบาท (ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม) ให ้แก่
กสท แล ้วในวันที่ 4 เมษายน 2562 และส่วนทีเ่ หลือจะ
ชาระเมือ
่ กระบวนการถอนข ้อพิพาท และ/หรือ คดีฟ้องร ้อง
้ ลงแล ้วตามเงือ
ทีค
่ ้างอยูใ่ นศาลเสร็จสิน
่ นไขในสัญญาระงับ
ข ้อพิพาท
เมือ
่ วันที่ 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได ้ออกคาสั่งหัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท ี่
4/2562 (”คาสั่ง คสช ที่ 4/2562”) ให ้ผู ้รับใบอนุญาตให ้
ใช ้คลืน
่ ความถีใ่ นย่าน 900MHz ทีไ่ ม่สามารถชาระเงินค่า
ประมูลคลืน
่ ตามทีก
่ าหนดไว ้ในเงือ
่ นไขการประมูล สามารถ
แจ ้งเป็ นหนังสือไปยังสานักงาน กสทช เพือ
่ ขอแบ่งชาระ
เงินประมูลคลืน
่ ตามเงือ
่ นไขทีป
่ ระกาศในคาสั่ง คสช ที่
4/2562 ดังกล่าวได ้ ภายใน 30 วันนับจากวันทีค
่ าสั่งนีม
้ ผ
ี ล
บังคับใช ้ โดยผู ้ทีจ
่ ะได ้รับสิทธิในการแบ่งชาระเงินประมูล
จะต ้องเข ้าร่วมการจัดสรรใบอนุญาตสาหรับคลืน
่ ความถี่
700MHz ตามราคาและเงือ
่ นไขทีจ
่ ะกาหนดโดย กสทช
ต่อไป
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การเปลีย่ นแปลงทางบัญชีทสี่ าคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบ ับที่ 15 (TFRS 15)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู ้ผลสะสมของการนามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนีม
้ าถือปฏิบัต ิ โดยปรับปรุงกับกาไรสะสม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย ้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแ
่ สดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใช ้แนวทางปฏิบัตท
ิ ผ
ี่ อ
่ นปรน โดย
ไม่ปรับปรุงย ้อนหลังการแสดงรายการของสัญญาทีก
่ จ
ิ การได ้มีการโอนสินค ้าหรือบริการทัง้ หมดแล ้วตามนโยบายการบัญชีเดิม
ซึง่ พิจารณาว่าเป็ นสัญญาทีเ่ สร็จสมบูรณ์แลว ้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ผลสะสมของการเปลีย
่ นแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นตารางด ้านล่าง (เฉพาะรายการทีไ่ ด ้รับผลกระทบ)
งบกาไรขาดทุน
รายได ้จากการให ้บริการ
รายได ้จากการจาหน่ายเครือ
่ งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการตลาด
กาไรสุทธิ
สินทร ัพย์
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
สินทรัพย์ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่
ิ
้ น
หนีส
รายได ้รับล่วงหน ้าค่าบริการโทรศัพท์
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
กาไรสะสมทีย
่ ังไม่ได ้จัดสรร

มาตรฐานเดิม

การปร ับปรุง

TFRS 15

15,636

(229)

15,407

1,895
(3,741)
1,407

249
(19)
1

2,144
(3,760)
1,408

8,580

200

8,780

17,209
6,494

193
(131)

17,402
6,363

116,454

214

116,668

2,154

(50)

2,104

23,338

526

23,864

รายการปรับปรุงข ้างต ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-

-

การปั นส่วนรายได ้ของรายการขายสินค ้าพร ้อมการให ้บริการ – บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาองค์ประกอบของรายได ้
จากการขายสินค ้าพร ้อมการให ้บริการโดยจะปั นส่วนรายได ้ตามสัดส่วนให ้กับสินค ้าทีส
่ ง่ มอบและภาระทีต
่ ้องปฏิบัตใิ น
การให ้บริการทีร่ วมอยูใ่ นสัญญาโดยให ้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศของสินค ้าหรือบริการทีแ
่ ตกต่างกัน
ตามข ้อผูกพันตามสัญญา
ค่านายหน ้าจ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ สัญญาทีท
่ ากับลูกค ้า – บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าค่านายหน ้าทีจ
่ ่ายไปเพือ
่ ให ้
ได ้มาซึง่ สัญญาทีท
่ ากับลูกค ้าต ้องบันทึกเป็ นสินทรัพย์และตัดเป็ นค่าใช ้จ่ายให ้สอดคล ้องกับการรับรู ้รายได ้ตามสัญญา

สรุปผลการดาเนินงาน
้ ไตรมาส 1/62 จานวนผู ้ใช ้บริการรวมเท่ากับ 20.7
ณ สิน
้ ไตรมาส
ล ้านเลขหมาย ลดลง 0.5 ล ้านเลขหมายจากสิน
4/61 จากการลดลงของลูกค ้าในระบบเติมเงิน ซึง่ ถูก
ชดเชยบางส่วนจากการเพิม
่ ขึน
้ ของลูกค ้าในระบบรายเดือน
ฐานลูกค ้าระบบเติมเงินเท่ากับ 14.5 ล ้านเลขหมาย ลดลง
ประมาณ 599,000 เลขหมายจากไตรมาสก่อน เนือ
่ งจาก
การย ้ายไปสูร่ ะบบรายเดือน และการแข่งขันทีร่ น
ุ แรงใน
ตลาด ในช่วงเดียวกัน ฐานลูกค ้าระบบรายเดือนเพิม
่ ขึน
้
ประมาณ 123,000 เลขหมายเป็ น 6.2 ล ้านเลขหมาย จาก
การย ้ายมาใช ้ระบบรายเดือนของลูกค ้าระบบเติมเงิน
คุณภาพของเครือข่ายและประสบการณ์การใช ้งานทีด
่ ข
ี น
ึ้
อย่างต่อเนือ
่ ง และแคมเปญส่วนลดค่าเครือ
่ งโทรศัพท์ท ี่
น่าสนใจ
่ มต่อโครงข่าย
รายได ้เฉลีย
่ ต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชือ
(“ARPU”) สาหรับไตรมาส 1/62 เท่ากับ 242 บาทต่อ
เดือน ค่อนข ้างคงทีท
่ งั ้ จากไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดียวกันของปี กอ
่ น ลูกค ้าในระบบรายเดือนคิดเป็ นสัดส่วน
้ ไตรมาส
ประมาณร ้อยละ 30 ของจานวนลูกค ้ารวม ณ สิน
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1/62 รายได ้เฉลีย
่ ต่อเลขหมายของลูกค ้าระบบรายเดือนใน
ไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 534 บาทต่อเดือน ลดลงร ้อยละ 0.6 จาก
ไตรมาสก่อน และร ้อยละ 1.3 จากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ขณะทีร่ ายได ้เฉลีย
่ ต่อเลขหมายของลูกค ้าระบบเติม
เงินลดลงร ้อยละ 4.7 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ 9.8
จากงวดเดียวกันของปี กอ
่ น มาอยูท
่ ี่ 130 บาทต่อเดือน
ปริมาณการใช ้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ภายใต ้
ความร่วมมือกับ TOT ยังคงเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง จาก
จานวนผู ้ใช ้บริการบนเครือข่ายทีใ่ ช ้เครือ
่ งโทรศัทพ์ท ี่
รองรับมากขึน
้ จานวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300MHz ณ
้ ไตรมาส 1/62 ประมาณ 15,400 สถานีฐาน เพิม
สิน
่ ขึน
้
ประมาณ 2,700 สถานีฐานจากงวดก่อน จานวนผู ้ใช ้บริการ
บนระบบ 4G เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 10.2 ล ้านเลขหมาย คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร ้อยละ 49 ของฐานลูกค ้ารวม ในขณะที่
จานวนเครือ
่ งโทรศัพท์ทรี่ องรับการใช ้งานในระบบ 4G และ
สัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิม
่ ขึน
้ เป็ นร ้อยละ 69 และ 81 ของ
ฐานลูกค ้ารวม ตามลาดับ

รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

จำนวนผู้ใช้ บริกำรรวม (พันเลขหมำย)
ั ญาสัมปทานจาก CAT)
ระบบรายเดือน (ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานจาก CAT)
ระบบเติมเงิน (ภายใต้ สญ
ระบบรายเดือน (ภายใต้ ใบอนุญาต)
ระบบเติมเงิน (ภายใต้ ใบอนุญาต)
รวม
จำนวนผู้ใช้ บริกำรใหม่ สุทธิ (พันเลขหมำย)
ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน
รวม
ปริมำณกำรใช้ งำน (นำทีต่อเลขหมำยต่ อเดือน)
ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน
เฉลี่ยสองระบบ
ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC
เฉลี่ยสองระบบ ไม่ รวม IC
รำยได้ เฉลี่ยต่ อเลขหมำย (บำทต่ อเดือน)
ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน
เฉลี่ยสองระบบ
ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC
เฉลี่ยสองระบบ ไม่ รวม IC
รำยได้ เฉลี่ยต่ อเลขหมำย (บำทต่ อเดือน) - TFRS 15
ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน
เฉลี่ยสองระบบ
ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC
เฉลี่ยสองระบบ ไม่ รวม IC
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ไตรมำส 1/61
257
214
5,730
16,081
22,282
ไตรมำส 1/61
93
-934
-841
ไตรมำส 1/61
253
112
146
180
86
109
ไตรมำส 1/61
560
150
249
541
144
240

ไตรมำส 4/61
6,071
15,131
21,202
ไตรมำส 4/61
94
-191
-97
ไตรมำส 4/61
238
97
135
168
73
99
ไตรมำส 4/61
556
142
253
537
137
243

ไตรมำส 1/62
6,194
14,532
20,726
ไตรมำส 1/62
123
-599
-476
ไตรมำส 1/62
228
87
126
161
66
92
ไตรมำส 1/62
553
136
251
534
130
242
ไตรมำส 1/62
540
135
247
522
130
238

%QoQ
2.0%
-4.0%
-2.2%
%QoQ
31.1%
-213%
-390%
%QoQ
-4.3%
-10.0%
-6.3%
-4.5%
-10.7%
-7.0%
%QoQ
-0.6%
-4.7%
-0.8%
-0.6%
-4.7%
-0.8%
%QoQ
-2.9%
-4.9%
-2.3%
-2.8%
-4.7%
-2.1%

%YoY
-100%
-100%
8.1%
-9.6%
-7.0%
%YoY
32.5%
35.8%
43.4%
%YoY
-9.9%
-21.7%
-13.3%
-10.6%
-23.9%
-15.6%
%YoY
-1.3%
-9.7%
0.7%
-1.3%
-9.8%
0.7%
%YoY
-3.6%
-9.9%
-0.8%
-3.5%
-9.8%
-0.6%

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน
รายได้
รายได้รวมในไตรมาส 1/62 เท่ากับ 19,640 ล ้านบาท
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 2.3 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ 2.0 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น จากรายได ้จากการดาเนินงาน
อืน
่ ซึง่ เป็ นรายได ้จาก CAT ตามสัญญาเช่าสินทรัพย์
ภายใต ้สัมปทาน และค่าเช่าเครือข่าย 2300MHz จาก
TOT อย่างไรก็ตาม รายได ้จากการให ้บริการทีไ่ ม่รวมค่า
่ มต่อโครงข่าย ลดลงร ้อยละ 1.0 จากไตรมาสก่อน และ
เชือ
ร ้อยละ 5.7 จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น มาอยูท
่ ี่
15,123 ล ้านบาท จากการลดลงของรายได ้จากลูกค ้า
ระบบเติมเงิน และรายได ้จากการให ้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากบริการทดแทนและ
การแข่งขัน นอกจากนี้ มาตรการทีเ่ ข ้มงวดขึน
้ ในการ
่ มต่อกับผู ้ให ้บริการคอนเทนต์ (“CPA services”)
เชือ
ภายนอกก็เป็ นอีกสาเหตุหนึง่ ทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อรายได ้จาก
การให ้บริการ

รายได้จากการให้บริการหล ัก (รายได ้จากการให ้บริการ

เสียงและข ้อมูล) ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 14,198 ล ้านบาท
ลดลงร ้อยละ 0.8 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ 4.5 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น จากการลดลงของฐานลูกค ้า
และรายได ้จาก CPA services

รายได้จากบริการข้ามแดนอ ัตโนม ัติ ในไตรมาสนี้

เท่ากับ 278 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 8.5 จากไตรมาส
ก่อนจากปั จจัยทางฤดูกาล แต่ลดลงร ้อยละ 10.2 จากไตร
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มาสเดียวกันของปี กอ
่ นจากการแข่งขันและความนิยมใน
บริการทดแทนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ

รายได้จากการให้บริการอืน
่ ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 648
ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 8.6 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ
25.0 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลัก
จากแนวโน ้มทีล
่ ดลงของรายได ้จากบริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ

ั และชุดเลข
รายได้จากการจาหน่ายเครือ
่ งโทรศพท์
หมาย ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 1,895 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ

12.5 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ 17.7 จากไตรมาส
เดียวกันของปี กอ
่ น โดยมีสาเหตุหลักการการเพิม
่ ขึน
้ ของ
สัดส่วนในการขายของเครือ
่ งโทรศัพท์ราคาทีต
่ ่ากว่าและ
ยอดขาย iPhone ทีล
่ ดลง ผลขาดทุนจากการจาหน่าย
เครือ
่ งโทรศัพท์และชุดเลขหมายในไตรมาสนีล
้ ดลงจาก
ไตรมาสก่อนมาอยูท
่ ี่ 734 ล ้านบาท การให ้ส่วนลดค่า
เครือ
่ งโทรศัพท์ยังคงมีความจาเป็ นในการดึงดูดและรักษา
ฐานลูกค ้าระบบรายเดือน

รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
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ต้นทุนการดาเนินงาน
่ มต่อโครงข่าย ใน
ต้นทุนการดาเนินงานไม่รวมค่าเชือ
ไตรมาสนี้ เท่ากับ 10,524 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 11
จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร ้อยละ 4.9 จากไตรมาส
เดียวกันของปี กอ
่ น การเปลีย
่ นแปลงของต ้นทุนการดาน
เนินงานมีสาเหตุหลักมาจากการเปลีย
่ นโครงสร ้างต ้นทุน
้ สุดของสัญญาสัมปทาน การเพิม
ภายหลังการสิน
่ ขึน
้ จาก
ไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม
่ ขึน
้ ของค่าตัด
จาหน่ายใบอนุญาตใช ้คลืน
่ ความถี่ 1800MHz และ
900MHz และต ้นทุนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการโรมมิง่ บนเครือข่าย
2300MHz ของ TOT ซึง่ ถูกชดเชยบางส่วนจากต ้นทุน
ค่าธรรมเนียมทีล
่ ดลง ในส่วนของการลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปี กอ
่ น มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ต ้นทุนค่าธรรมเนียม และค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภายใต ้
ิ้ สุดลงแล ้ว ซึง่ ถูกชดเชยบางส่วนจากค่าตัด
สัมปทานทีส
่ น
จาหน่ายใบอนุญาตใช ้คลืน
่ ความถี่ 1800MHz และ
900MHz ค่าเช่าสินทรัพย์ภายใต ้สัมปทานทีจ
่ ่ายให ้กับ
CAT ภายใต ้สัญญาเช่า และต ้นทุนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการโรม
มิง่ บนเครือข่าย 2300MHz ของ TOT

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 666 ล ้านบาท

ลดลงร ้อยละ 47.6 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ 65.5
จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น ภายหลังสัญญาสัมปทาน
้ สุดลง ส่งผลให ้สัดส่วนต ้นทุน
และมาตรการเยียวยาสิน
่ มต่อ
ค่าธรรมเนียมต่อรายได ้จากการให ้บริการไม่รวมค่าเชือ
โครงข่ายลดลงมาอยูท
่ รี่ ้อยละ 4.4 จากร ้อยละ 8.3 ในไตร
มาสก่อน และร ้อยละ 12.0 ในไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น

้ า่ ยด้านโครงข่าย ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 3,034
ค่าใชจ

ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.6 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ
61.8 จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น การเพิม
่ ขึน
้ จากปี
ก่อนเป็ นผลมาจากการขยายเครือข่าย และค่าเช่าทีจ
่ ่ายให ้
CAT สาหรับเช่าสินทรัพย์ภายใต ้สัญญาสัมปทาน ในไตร
มาสนี้ ค่าเช่าสุทธิทจ
ี่ ่ายให ้ CAT หลังหักรายได ้ทีไ่ ด ้รับ
ภายใต ้สัญญาการเช่า เท่ากับ 716 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ
4.9 จากไตรมาสก่อน

ต้นทุนการให้บริการอืน
่ ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 3,311 ล ้าน

บาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 36.8 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ
492 จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น จากต ้นทุนค่าโรมมิง่
บนเครือข่าย 2300MHz ของ TOT ดีแทคเริม
่ บันทึกต ้นทุน
ดังกล่าวในไตรมาส 2/61 การเพิม
่ ขึน
้ ของต ้นทุนส่วนนีจ
้ าก
ไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลักจากการเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนสถานี
ฐานบนเครือข่าย 2300MHz ซึง่ ถูกชดเชยบางส่วนจาก
รายได ้ค่าเช่าเครือข่ายทีไ่ ด ้รับ ส่งผลให ้ต ้นทุนสุทธิหลังหัก
รายได ้จากค่าเช่าเครือข่ายดังกล่าวเพิม
่ ขึน
้ ประมาณ 37
ล ้านบาทในไตรมาสนี้

่ มราคาและค่าต ัดจาหน่ายของต้นทุนการ
ค่าเสือ
ให้บริการ ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 3,514 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้
ร ้อยละ 26.8 จากไตรมาสก่อน จากค่าตัดจาหน่าย

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ล้ ำนบำท)
- TFRS 15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี ส้ นิ หมุนเวียน
หนี ส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี ส้ ิน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ใบอนุญาตใช ้คลืน
่ ความถี่ 1800MHz และ 900MHz เต็ม
ไตรมาสและการขยายเครือข่าย แต่ลดลงร ้อยละ 47.6 จาก
้ สุดของค่าตัด
ไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น จากการสิน
จาหน่ายสินทรัพย์ภายใต ้สัมปทานใสเดือนกันยายน 2561
ซึง่ ถูกชดเชยบางส่วนจากค่าตัดจาหน่ายใบอนุญาตใช ้คลืน
่
ความถี่ 1800MHz และ 900MHz และการขยายเครือข่าย
้ า่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใชจ
้ า่ ยในการขายและบริหาร ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ
ค่าใชจ
3,719 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 6.5 จากไตรมาสก่อน (ไม่
รวมค่าใช ้จ่ายสาหรับการระงับข ้อพิพาทกับ CAT ทีบ
่ ันทึก
ในไตรมาส 4/61) แต่เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 2.1 จากไตรมาส
เดียวกันของปี กอ
่ น การลดลงจากไตรมาสก่อนเป็ นผลมา
จากค่าใช ้จ่ายด ้านการขายและการตลาด และการตัง้ สารอง
หนีส
้ ญ
ู ทีล
่ ดลง ซึง่ ถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิม
่ ขึน
้
เล็กน ้อยของค่าใช ้จ่ายในการบริหาร ค่าใช ้จ่ายในการขาย
และบริหารค่อนข ้างคงทีจ
่ ากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น

้ า่ ยในการขายและการตลาด ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ
ค่าใชจ
1,156 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 22.4 จากระดับการใช ้จ่ายที่
ค่อนข ้างสูงในไตรมาสก่อน แต่เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 9.9 จากไตร
มาสเดียวกันของปี กอ
่ น จากค่าใช ้จ่ายในการผลิตโฆษณา
่ โฆษณาทีเ่ พิม
และค่าสือ
่ ขึน
้

้ า่ ยในการบริหาร ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 1,950 ล ้าน
ค่าใชจ
บาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.8 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร ้อยละ
1.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น (ไม่รวมค่าใช ้จ่าย
สาหรับการระงับข ้อพิพาทกับ CAT ทีบ
่ ันทึกในไตรมาส
4/61) ค่าใช ้จ่ายในส่วนนีค
้ อ
่ นข ้างทรงตัวจากการดาเนิน
มาตรการเพิม
่ ประสิทธิภาพในการทางานอย่างต่อเนือ
่ ง

้ า่ ยการตงส
้ ญ
ค่าใชจ
ั้ ารองหนีส
ู ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 320
ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 4.2 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ
17.2 จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ นอันเป็ นผลจาก
กระบวนการจัดเก็บรายได ้และคุณภาพของลูกค ้าใหม่ทด
ี่ ี
ขึน
้

้ า่ ยในการ
่ มราคาและค่าต ัดจาหน่ายของ่าใชจ
ค่าเสือ
ขายและบริหาร ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 224 ล ้านบาท
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.4 จากไตรมาสก่อน และร ้อยละ 3.5 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น
EBITDA และกาไรสุทธิ (ภายใต้มาตรฐาน TFRS 15)
การรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี
TFRS 15 ไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ EBITDA
และกาไรสุทธิ
EBITDA (ก่อนรายการอืน
่ ๆ) ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ
6,129 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 16.3 จากไตรมาสก่อน แต่
ลดลงร ้อยละ 26.6 จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น การ
เพิม
่ ขึน
้ จากไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ต ้นทุนค่าธรรมเนียม ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร และ
ค่าใช ้จ่ายในการอุดหนุนค่าเครือ
่ งโทรศัพท์ ซึง่ ถูกชดเชย

ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 4/61
12,757
15,097
123,031
150,885
54,458
72,563
127,021
23,864
150,885

14,090
14,427
122,441
150,958
53,208
75,820
129,028
21,930
150,958

งบกระแสเงินสด (ล้ ำนบำท)
เงินสดจากกิจกรรมดาเงินงาน
จ่ายดอกเบี ้ยและภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
เงินสดสุทธิท่ ีใช้ ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิรับ/(ชาระคืน) เงินกู้และหุ้นกู้
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ /(ลดลง)

ไตรมำส
ไตรมำส
1/62
4/61
5,642
7,039
-669
-611
4,973
6,428
-6,307
-2,958
-15
0
-15
-1,334
3,455
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บางส่วนจากการเพิม
่ ขึน
้ ของค่าใช ้จ่ายด ้านเครือข่าย ต ้นทุน
ค่าโรมมิง่ บนเครือข่าย 2300MHz ของ TOT และรายได ้
จากการให ้บริการทีล
่ ดลง การลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี กอ
่ นมีสาเหตุหลักมาจากรายได ้จากการให ้บริการที่
ลดลง ประกอบกับการเพิม
่ ขึน
้ ของค่าใช ้จ่ายในการอุดหนุน
ค่าเครือ
่ งโทรศัพท์ ค่าใช ้จ่ายด ้านเครือข่าย ค่าเช่า
สินทรัพย์ภายใต ้สัมปทานจาก CAT และต ้นทุนค่าโรมมิง่
บนเครือข่าย 2300MHz ของ TOT ซึง่ ถูกชดเชยบางส่วน
จากต ้นทุนค่าธรรมเนียมทีล
่ ดลง EBITDA margin
(คานวณโดยหักรายได ้จาก CAT ภายใต ้สัญญาเช่า
สินทรัพย์สัมปทาน และ รายได ้ค่าเช่าเครือข่าย 2300MHz
จาก TOT จากตัวหาร) ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับร ้อยละ 34.7
เพิม
่ ขึน
้ จากร ้อยละ 29.1 ในไตรมาสก่อน แต่ลดลงจากร ้อย
ละ 43.4 ในไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น
กาไรสุทธิ ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 1,408 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้
ร ้อยละ 129 จากไตรมาสก่อน เนือ
่ งจาก EBITDA ทีเ่ พิม
่ ขึน
้
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ซึง่ ถูกชดเชยบางส่วนจากค่าเสือ
และต ้นทุนทางการเงินทีเ่ พิม
่ ขึน
้ และร ้อยละ 7.1 จากไตร
มาสเดียวกันของปี กอ
่ น
จากการลดลงอย่างมากของค่า
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย ซึง่ ถูกชดเชยบางส่วนจาก
เสือ
การลดลงของ EBITDA
งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูลสาค ัญทาง
การเงิน
้ ไตรมาส 1/62 ดีแทคมีสน
ิ ทรัพย์รวมจานวน
ณ สิน
้
150,885 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จาก 150,958 ล ้านบาท ณ สิน
ปี 2561 จากการลงทุนในเครือข่ายอย่างต่อเนือ
่ ง เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 12,757 ล ้านบาท

ไตรมาส 1/2562
้ ปี 2561 จากการ
ลดลงจาก 14,090 ล ้านบาท ณ สิน
ิ ทีม
จ่ายเงินสาหรับเงินลงทุนในเครือข่าย ในขณะทีห
่ นีส
้ น
่ ี
้ ปี
ภาระดอกเบีย
้ อยูท
่ รี่ ะดับ 47,000 ล ้านบาท คงทีจ
่ ากสิน
ิ สุทธิตอ
2561 ทัง้ นีอ
้ ัตราส่วนหนีส
้ น
่ EBITDA อยูท
่ รี่ ะดับ
้ ปี 2561
1.3 เท่า เพิม
่ ขึน
้ เล็กน ้อยจาก 1.2 เท่า ณ สิน
รายจ่ายเพือ
่ การลงทุนสาหรับไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 4,390 ล ้าน
บาท จากการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนือ
่ ง กระแสเงินสด
จากการดาเนินงาน (คานวณจาก EBITDA หักด ้วยรายจ่าย
เพือ
่ การลงทุน) เท่ากับ 1,795 ล ้านบาท
แนวโน้มปี 2562
ในปี 2562 ดีแทคจะให ้ความสาคัญในการพัฒนาโครงข่าย
และ ประสบการณ์การใช ้งานของลูกค ้าให ้ดีขน
ึ้ รวมทัง้ จะ
สร ้างสรรค์ข ้อเสนอและให ้บริการทีเ่ น ้นลูกค ้าเป็ นศูนย์กลาง
มากขึน
้ นอกจากนี้ ดีแทคจะพัฒนาแบรนด์ดแ
ี ทคให ้
แข็งแกร่งขึน
้ และนาเสนอคุณค่าของแบรนด์ให ้ลูกค ้ารับรู ้
ทัง้ นีบ
้ ริษัทคาดว่าจะใช ้เงินลงทุนในปี 2562 ในช่วง
13,000 ถึง 15,000 ล ้านบาท โดยมีความปรารถนา ทีจ
่ ะ
กลับมาเติบโตพร ้อมทัง้ ให ้ความสาคัญในการเพิม
่
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานอย่างต่อเนือ
่ ง โดย
รายละเอียดเพิม
่ เติมสาหรับแนวโน ้มผลการดาเนินงานของ
ปี 2562 จะแจ ้งในโอกาสต่อไป
ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยมนีโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร ้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของ
บริษัทท ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับฐานะทางการเงินและแผนการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้ าหมาย
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลทุกครึง่ ปี

ข้อปฏิเสธความร ับผิดชอบ
ในเอกสารฉบับนีอ
้ าจจะมีข ้อมูลบางส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช ้ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องในหลายด ้านซึง่ จะขึน
้ อยูก
่ ับความเสีย่ งและความไม่แน่นอนต่างๆ
ซึง่ ข ้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์และความเชือ่ ของบริษัท รวมทัง้ ข ้อมูลอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่ข ้อมูลทีเ่ กิดขึน
้ ในอดีตตัวอย่างของคาทีใ่ ช ้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น
“อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตัง้ ใจว่า” “ประมาณ” “เชือ่ ว่า” “ยังคง” “วางแผนว่า” หรือคาใดๆ ทีม
่ ค
ี วามหมายทานองเดียวกัน เป็ นต ้น
แม ้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทาขึน
้ จากสมมุตฐิ านและความเชือ่ ของฝ่ ายบริหาร โดยอาศัยข ้อมูลทีม
่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบันเป็ นพืน
้ ฐานก็ตาม สมมุตฐิ านเหล่านีย
้ ังคงมี
ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึง่ อาจจะทาให ้ผลงาน ผลการดาเนินงาน ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน
้ จริงแตกต่างจากทีบ
่ ริษัทคาดการณ์ไว ้ในอนาคต ดังนั น
้ ผู ้ใช ้ข ้อมูล
ดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช ้ข ้อมูลข ้างต ้น อีกทัง้ บริษัท และผู ้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกีย
่ วข ้อง ระยะเวลาทีจ่ ะเกิดขึน
้ หรือความถูกต ้อง
ของข ้อมูลดังกล่าวได ้
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งบกำไรขำดทุน (ล้ ำนบำท)
บริการหลัก (บริการเสียงและข้ อมูล)
บริการข้ ามแดนอัตโนมัติ
รายได้จากการให้ บริการอื่น
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร ไม่รวม IC
รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)
รวมรำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
รายได้จากการจาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรำยได้
ต้นทุนการให้ บริการ
ค่าธรรมเนี ยมและส่วนแบ่งรายได้
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ าย
ค่าเชื ่อมต่อโครงข่ าย (IC)
ค่าใช้จ่ายอืน่
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนจากการจาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย
รวมต้ นทุน
กำไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าระงับข้ อพิพาทกับ CAT)
การขายและการตลาด
การบริ หาร (รวมค่าระงับข้อพิพาทกับ CAT)
การตัง้ สารองหนี ้สญ
ู
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้อื่นและส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น

ไตรมำส 1/61
14,867
309
865
16,040
564
16,605
2,302
349
19,255
(11,653)
(1,932)
(1,875)
(583)
(559)
(6,703)
(2,594)
(14,247)
5,008
(3,643)
(1,052)
(1,989)
(386)
(217)
(56)
51
(2)
1,358
173
(216)
0
1,314

ไตรมำส 4/61
14,310
256
710
15,275
550
15,825
2,166
1,205
19,196
(10,033)
(1,271)
(3,014)
(555)
(2,420)
(2,772)
(2,961)
(12,993)
6,203
(11,827)
(1,491)
(9,786)
(333)
(217)
34
49
41
(5,500)
(766)
1,326
()
(4,941)

ไตรมำส 1/62
13,969
278
648
14,894
513
15,407
2,144
2,109
19,660
(11,050)
(666)
(3,034)
(526)
(3,311)
(3,514)
(2,629)
(13,679)
5,981
(3,669)
(1,175)
(1,950)
(320)
(224)
(69)
(20)
18
()
2,241
(611)
(221)
0
1,408

%QoQ
-2.4%
8.5%
-8.6%
-2.5%
-6.9%
-2.6%
-1.0%
75.1%
2.4%
10.1%
-47.6%
0.6%
-5.2%
36.8%
26.8%
-11.2%
5.3%
-3.6%
-69.0%
-21.1%
-80.1%
-4.2%
3.4%
-100%
-160%
-63.0%
-100%
-141%
-20.2%
-117%
-117%
-129%

%YoY
-6.0%
-10.2%
-25.0%
-7.1%
-9.2%
-7.2%
-6.8%
504%
2.1%
-5.2%
-65.5%
61.8%
-9.8%
492.1%
-47.6%
1.3%
-4.0%
19.4%
0.7%
11.7%
-1.9%
-17.2%
3.5%
-100%
-63.9%
-64.9%
-88.8%
64.9%
-454%
2.2%
-55.2%
7.1%

EBITDA (ล้ ำนบำท) - TFRS 15
กาไรสาหรับงวด
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายการอื่น
EBITDA
EBITDA margin
EBITDA margin (ไม่รวมรำยได้ จำก CAT และ TOT ในตัวหำร)

ไตรมำส 1/61
1,314
(173)
216
6,920
76
8,354
43.4%
43.4%

ไตรมำส 4/61
(4,941)
766
(1,326)
2,988
7,781
5,269
27.4%
29.1%

ไตรมำส 1/62
1,408
611
221
3,738
150
6,129
31.2%
34.7%

%QoQ
-129%
-20.2%
-117%
25.1%
-98.1%
16.3%

%YoY
7.1%
-454%
2.2%
-46.0%
98.5%
-26.6%

EBITDA ในที่น้ี เป็ น EBITDA ก่ อนรายได้และรายจ่ ายอื่นบางประการ รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

กำหนดกำรคืนหนี ้ (ล้ ำนบำท) ณ สิน้ ไตรมำส 1/62
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 เป็ นต้ นไป

เงินกู้
7,875
7,875
875
875

หุ้นกู้
1,500
4,000
2,500
21,500

หมายเหตุ: ตัวเลขสาหรับไตรมาส 1/62 แสดงบนมาตรฐาน TFRS 15
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน - TFRS 15
ไตรมำส 1/61 ไตรมำส 4/61 ไตรมำส 1/62
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
11%
n/a
n/a
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
3%
n/a
n/a
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ EBITDA (เท่า)
0.6x
1.2x
1.3x
อัตราส่วนเงินลงทุนต่อรายได้ รวม (%)
13%
42%
22%

