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ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับปี 2563 และปี 2564 อยู่บนพื้นฐานของนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้องส าหรับแต่ละปี เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

สรุปสาระส าคัญ

ในขณะท่ีประเทศไทยเร่งเดินหน้าแผนการฉีดวัคซีนท่ัวประเทศและ

แก้ไขปัญหาการระบาดรอบท่ีสาม บริษัทได้ผนึกก าลังร่วมมือกับ

ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อน าทรัพยากรทาง

โครงข่ายมารองรบัการปฏิบัติงานเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤต พรอ้มขยาย

การลงทุนบนคล่ืน  700 MHz อย่าง เร่งรัด ในทุกจังหวัด เพื่ อ

พัฒนาการเช่ือมต่อเพื่อรองรับการฟื้นตัวของประเทศ และส่งเสริม

การด าเนินงานของบรษัิทให้ดีย่ิงขึ้น การด าเนินกลยุทธ์เพื่อเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าชาวไทย พร้อมผลลัพธ์ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

ท่ีดีขึ้นจากการลงทุนในคล่ืนความถี่ต ่า ท าให้ดีแทคสามารถเพิ่ม

จ านวนผู้ ใ ช้บริการใหม่สุทธิ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสท่ี 3 

ติดต่อกัน และแม้ว่าผลกระทบจากการระบาดรอบท่ีสามน าไปสู่การ

ลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาค

ท่ีไม่แน่นอน แต่บริษัทยังคงสามารถด ารงการเติบโตรายได้จากการ

ให้บรกิารได้อีกหนึ่งไตรมาส 

การด าเนินงานอย่างยืดหยุ่นช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์

ท่ีส าคัญส าหรับปีได้ตามก าหนดการ และเพื่อน าเสนอประสบการณ์

โครงข่ายท่ีเต็มไปด้วยความคุ้มค่า บริษัทขยายการใช้งานบนคล่ืน  

700 MHz ซึ่งรุดหน้าไปมากกว่าแผนด้ังเดิมส าหรับไตรมาสนี้ พรอ้ม

ยกระดับประสบการณ์การใช้งานลูกค้าท้ังในอาคารและในพื้นท่ีเขต

เมือง ตลอดจนสามารถขยายความครอบคลุมไปสู่พื้นท่ี ห่างไกล 

นอกจากนี้ ดีแทคด าเนินงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยรับฟงั

เสียงลูกค้าและยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ส่งผลให้กลุ่ม

ธุรกิจองค์กรมีผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่ง ด้วยจ านวนลูกค้า

องค์กรและรายได้จากโซลูช่ันธุรกิจต่าง ๆ ท่ีขยายตัวในระดับเลขสอง

หลักเม่ือเทียบกับปีก่อน และเพื่อเป็นการผลักดันธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็กตลอดจนธุรกิจองค์กรไปสู่การเปล่ียนผ่านสู่เส้นทาง

ดิจิทัล ดีแทคได้วางกลยุทธ์จับมือกับพันธมิตรทางอุตสาหกรรมท่ี

ส าคัญ สู่แนวทางการน าเสนอโซลูช่ันทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะช่วย

ส่งเสริมให้เกิดการท างานอย่างยืดหยุ่นและมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

ย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิง เพื่อรองรับการย้ายถื่นฐานของผู้บริโภค

จากในเมืองไปสู่นอกเมือง และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในช่วงยุคใหม่นี้ ในขณะเดียวกัน ดีแทคขับเคล่ือนแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเต็มก าลัง  ซึ่งมุ่งเน้นการลด

ค่าใช้จ่ายในเชิงโครงสร้าง 

ณ ส้ินไตรมาส 2/64 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 700 MHz ท่ี

ได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนท้ังส้ินประมาณ 9,100 สถานีฐานบน

เ ท ค โ น โ ล ยี  Dynamic Spectrum Sharing (DSS) ซึ่ ง

นอกเหนือจากการเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าให้ดีย่ิงขึ้น

แ ล้ว  บริ ษัท ได้ ขยายการ ใ ห้บริก าร  5G ไปยั ง อีก  3 จั งหวัด 

นอกเหนือจากท่ีเปิดให้บรกิารก่อนหน้านี้ไปแล้ว 6 จังหวัด ท้ังนี้ ณ ส้ิน

ไตรมาส 2/64 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300 MHz ท่ี

ได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนท้ังส้ินประมาณ 20,900 สถานีฐาน ซึ่ง

รองรบัการขยายความจุเครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะท่ีตลาดระบบรายเดือนมีการแข่งขันคงท่ี ตลาดระบบเติมเงินมี

การแข่งขันท่ีเข้นข้นขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนท่ีผ่าน โดยผู้ให้บริการทุก

รายเสนอแพ็คเกจท่ีให้บริการข้อมูลแบบไม่จ ากัดด้วยความเร็วท่ี

ก าหนดรวมอยู่ในกลุ่มแพ็คเกจหลักส าหรับลูกค้าใหม่ท่ัวประเทศ  

ณ ส้ินไตรมาส 2/64 จ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 19.2 ล้านเลข

หมาย โดยมีจ านวนผู้ใช้บรกิารใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นจ านวน 1.64 แสนราย

เม่ือเทียบกับไตรมาส 1/64 โดยจ านวนผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้นมาจาก

กลุ่มผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินเท่ากับ  1.25 แสนราย และกลุ่ม

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน 3.9 หม่ืนราย ท้ังนี้ จ านวนผู้ใช้บริการ

ในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32.1 ของจ านวน

ผู้ใช้บรกิารรวม 

รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตรมาส

2/64 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อน แสดงถึงพัฒนาการท่ีดี

จากกลยุทธ์มุ่งเน้นดึงดูดกลุ่มลูกค้าชาวไทย ประกอบกับได้รับการ

สนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของรฐับาลท่ีมี

ออกมาอย่างต่อเนื่อง และลดลงร้อยละ 2.4 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อนจากผลกระทบโควิด-19 ท้ังนี้ รายได้จากการให้บริการ

หลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและข้อมูล) ในไตรมาส 2/64 

ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 3.7 เม่ือ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายเฉล่ีย

สองระบบอยู่ในระดับคงท่ีเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะท่ีลดลง

รอ้ยละ 2.3 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนท่ามกลางสภาวะ

ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ในไตรมาสนี้ EBITDA (ก่อนรายการอื่น ๆ) 

ปรบัตัวขึ้นรอ้ยละ 7.9 จากไตรมาสก่อน สาเหตุมาจากรายได้จากการ

ให้บริการท่ีกลับมาทรงตัว การบริหารต้นทุนการด าเนินงานและ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และผลจาก

รายการพิเศษในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย และก าไรท่ีเกิดขึ้น

ครั้งเดียวจากการเจรจากับคู่ค้า ท้ังนี้ การลดลงร้อยละ 0.5 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ ท่ีอ่อนตัวลงจาก

ผลกระทบโรคระบาด ซึ่งถูกชดเชยด้วยการบริหารจัดการต้นทุน

ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ EBITDA margin ของไตรมาส 2/64 

เท่ากับร้อยละ 40.4 แต่เม่ือหักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่า

สินทรพัย์สัมปทาน และรายได้ค่าเช่าเครอืข่าย 2300 MHz จาก TOT 

จะเท่ากับร้อยละ 49.0 นอกจากนี้ ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2/64 

เท่ากับ 1,531 ล้านบาท 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

ดีแทคคงแนวโน้มส าหรับปี 2564 ในส่วนรายได้จากการให้บรกิารไม่

รวม IC อยู่ท่ีคงท่ี จนถึง ลดลงในอัตราร้อยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวใน

ระดับต ่า และ EBITDA อยู่ท่ีคงท่ี จนถึง เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละท่ีเป็น

เลขหลักเดียวในระดับต ่า และค่าใช้จ่ายในการลงทุนท่ี  13,000-

15,000 ล้านบาท  
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลการด าเนินงาน

ในไตรมาส 2/64 ดีแทคมีจ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 19.2 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 1.64 แสนเลขหมายจากไตรมาสก่อน เป็นผลหลักมาจากการ

เพิ่มขึ้นของลูกค้าท้ังในระบบเติมเงินและรายเดือน ลูกค้าในระบบเติมเงินเพิ่มขึ้น 1.25 แสนเลขหมาย มาอยู่ท่ี 13.06 ล้านเลขหมาย แสดงให้เห็นถึง

การด าเนินกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายกลุ่มลูกค้าชาวไทย และผลเชิงบวกจากการขยายโครงข่ายความถี่ต ่าอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีจ านวนฐานลูกค้าระบบ

รายเดือนอยู่ท่ี 6.19 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ี 3.9 หม่ืนเลขหมายจากไตรมาสก่อน 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“ARPU”) ส าหรบัไตรมาส 2/64 เท่ากับ 247 บาทต่อเดือน ซึ่งคงท่ีอยู่ท่ีร้อยละลบ 0.2 จาก

ไตรมาสก่อน และลดลงรอ้ยละ 2.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดย ณ ส้ินไตรมาส 2/64 ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 

32.1 ของจ านวนลูกค้ารวม รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาส 2/64 เท่ากับ 498 บาทต่อเดือน ลดลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 

0.6 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 5.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินเท่ากับ 128 บาทต่อ

เดือน แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ท่ีรอ้ยละ 1.0 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 2.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ปรมิาณการใช้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความร่วมมือกับ TOT ยังคงอยู่ท่ีระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของลูกค้าตามวิถีใหม่ จ านวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300MHz ณ ส้ินไตรมาส 2/64 อยู่ท่ีประมาณ 20,900 สถานีฐาน จ านวน

ผู้ใช้บริการบนระบบ 4G อยู่ท่ี 12.7 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66 ของฐานลูกค้ารวม ในขณะท่ีจ านวนเครื่องโทรศัพท์ท่ีรองรับ

การใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 85 และรอ้ยละ 88 ของฐานลูกค้ารวม ตามล าดับ 

 

 

 

จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรรวม (พันเลขหมำย) ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 1/64 ไตรมำส 2/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 6,076 6,146 6,185 0.6% 1.8%

    ระบบเตมิเงนิ                12,713              12,939              13,064 1.0% 2.8%

รวม             18,790             19,085             19,249 0.9% 2.4%

จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรใหม่สุทธิ (พันเลขหมำย) ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 1/64 ไตรมำส 2/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน                     (78)                       40                       39 -2.7% -149.6%

    ระบบเตมิเงนิ                  (757)                     189                     125 -33.9% 116.5%

รวม                  (835)                    229                    164 -28.5% 119.6%

ปรมิำณกำรใช้งำน (นำทีต่อเลขหมำยต่อเดอืน) ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 1/64 ไตรมำส 2/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 196 189 187 -1.2% -4.5%

    ระบบเตมิเงนิ 79 72 73 1.2% -7.5%

เฉล่ียสองระบบ 116 110 110 -0.2% -5.6%

    ระบบบรายเดือน ไม่รวมนาทีเรยีกเข้า 135 130 128 -1.5% -4.5%

    ระบบเตมิเงนิ ไม่รวมนาทีเรยีกเข้า 55 51 52 1.6% -6.4%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวมนำทีเรยีกเข้ำ 80 77 76 -0.2% -5.1%

รำยไดเ้ฉล่ียต่อเลขหมำย (บำทต่อเดอืน) - (Post-TFRS 15&16) ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 1/64 ไตรมำส 2/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 539 512 510 -0.4% -5.3%

    ระบบเตมิเงนิ 129 130 132 1.1% 2.3%

เฉล่ียสองระบบ 260 254 254 0.0% -2.3%

    ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC 525 501 498 -0.6% -5.2%

    ระบบเตมิเงนิ ไม่รวม IC 125 127 128 1.0% 2.7%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 253 248 247 -0.2% -2.1%
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได ้

รายได้รวม ในไตรมาส 2/64 เท่ากับ 19,984 ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 2.6 จากไตรมาสก่อน จากการลดลงตามฤดูกาลของรายได้จาก

การจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าเช่า

เครือข่าย 2300 MHz จาก TOT  ท้ังนี้รายได้จากการให้บริการท่ีไม่

รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย เท่ากับ 14,279 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

0.9 จากไตรมาส ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสองไตรมาสติดต่อกัน และลดลง

รอ้ยละ 2.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากผลกระทบโรคระบาด  

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ

ข้อมูล) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 13,679 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 

0.4 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 3.7 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน เนื่องจากการผลกระทบจากโควิด-19 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  ในไตรมาสนี้เท่ากับ 33 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ  58.0 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การลดลงอย่างมีนัยส าคัญสืบ

เนื่องมาจากข้อจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศจากสถานการณ์

โรคระบาดท่ียังมีอย่างต่อเนื่อง 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน  ในไตรมาสนี้เท่ากับ 568 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 จากไตรมาสก่อน  และ  62.2 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก

บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ  

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 1,703 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.5 จากไตรมาสก่อน

จากปจัจัยฤดูกาล และเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 จากไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน  เป็นผลมาจากระดับการขายปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับต ่าจาก

มาตรการปิดมือง 

ต้นทุนการด าเนินงาน 

ต้นทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  ในไตรมาสนี้ 

เท่ากับ 12,027 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 จากไตรมาส

ก่อน  และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุ

หลักมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ

ท่ี สู งขึ้ น  และต้น ทุน ท่ี เกี่ ยวข้องกับการ โรม ม่ิงบน เครือข่ าย 

2300MHz ของ TOT  

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในไตรมาสนี้เท่ากับ 576 ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 0.5 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน สัดส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการ

ให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตรมาสนี้อยู่ท่ีร้อยละ 4.0  

ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากรอ้ยละ 4.1 ในไตรมาสเดียวก่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,195 ล้านบาท ลดลง

รอ้ยละ 12.9 จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการกลับรายการในส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายพื้นท่ีสถานีฐานจ านวนประมาณ 150 ล้าน

บาท และลดลงร้อยละ 26.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  จาก

การบริหารประสิทธิภาพการใช้งานโครงข่าย การบันทึกสัญญาเช่า

บางฉบับเป็นรายการสินทรพัย์และรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า และ

การลดลงของจ านวนค่าเช่าสินทรพัย์โครงข่ายจาก CAT  

ต้นทุนการให้บริการอ่ืน ในไตรมาสนี้เท่ากับ 5,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 2.7 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 24.2 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนค่าโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 MHz 

ของ TOT ท้ังนี้ ต้นทุนสุทธิค่าโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 MHz ของ 

TOT หลังหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่าย ท่ีได้รับจาก TOT อยู่ ท่ี

ประมาณ 1,271 ล้านบาทในไตรมาส 2/64 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 5,127 ล้านบาท คงท่ี ๆ ร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อน 

และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลัก

มาจากการตัดค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตใช้คล่ืน 700 MHz การตัด

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานบัญชี IFRS16 และ

การขยายเครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,306 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนสืบ

เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ในระดับต ่าในช่วง ไตรมาส 2/63  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในไตรมาสนี้เท่ากับ 947 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 8.2 จากไตรมาสก่อน  จากปัจจัยฤดูกาล และ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  เ ป็นผล

เนื่องมาจากการกิจกรรมทางการค้าซึ่งซึ่งอยู่ในระดับต ่าในช่วงไตร

มาส 2/63  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

เล็กน้อยร้อยละ 0.8 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 11.3 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องมาจากฐานค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ในระดับต ่า

ในช่วงไตรมาส 2/63  

ค่าใช้จ่ายการต้ังส ารองหนี้สูญ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 273 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 15.3 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 34.0 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน ระดับค่าใช้จ่ายตั้งส ารองหนี้สูญส าหรับลูกค้า

ระบบรายเดือน ซึ่งเป็นเกือบท้ังหมดของค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้

สูญ ลดลงมาอยู่ท่ีระดับต ่าสุด ท่ีสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของรายได้จาก

ลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาสนี้ ซึ่งลดลงจากร้อยละ 4.1 ในไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 462 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 จาก

ไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 9.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

EBITDA และก าไรสุทธิ  

EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 8,065 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากไตรมาสก่อน สืบเนื่องจากรายได้จากการ

ให้บริการท่ีกลับมาทรงตัว การบริหารต้นทุนการด าเนินงานและ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และผลจาก

รายการพิเศษในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายจ านวนประมาณ 

150 ล้านบาท และก าไรท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวจากการเจรจากับคู่ค้าซึ่ง

ถูกบันทึกบัญชีเป็นส่วนลดต้นทุนการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์จ านวน

ประมาณ 180 ล้านบาท และลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน  จากรายได้ ท่ี มีพัฒนาการอ่อนตัวลงจาก

ผลกระทบท่ีต่อเนื่องของโรคระบาด ซึ่งถูกชดเชยด้วยการบริหาร

จัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ EBITDA 

margin (ไม่รวมรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเ ช่าสินทรัพย์

สัมปทาน และ รายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT) ในไตร

มาสนี้เท่ากับรอ้ยละ 49.0 เพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ 43.9 ในไตรมาสก่อน  

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.2   

จากไตรมาสก่อนจาก EBITDA ท่ีเพิ่มขึ้น  

งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

ณ ส้ินไตรมาส 2/64 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจ านวน 173,003 ล้าน

บาท ลดลงจาก 174,280 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 4/63 เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 7,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6,647 

ล้านบาท  ณ ส้ินไตรมาส 4/63 สืบเนื่องมาจากเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมด าเนินงานท่ีเป็นบวก ท้ังนี้ หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียรวม

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจาก 76,609 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 

4/63 มาอยู่ท่ีระดับ 79,968 ล้านบาท ท้ังนี้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ 

EBITDA (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) อยู่ท่ีระดับ 2.4 เท่า เพิ่มขึ้น

เล็กน้อยจาก 2.3 เท่า ณ ส้ินไตรมาส 4/63 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนไตรมาสนี้เท่ากับ 3,650 ล้านบาท กระแสเงิน

สดจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อ

การลงทุน) เท่ากับ 4,415 ล้านบาท 

แนวโน้มปี 2564 

จากผลการด าเนินงานในช่วงหกเดือนแรกของปี 2564 ดีแทคได้คง

แนวโน้มส 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

บริษัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปนัผลทุกครึ่งปี โดยจากผลก าไร

สุทธิของบริษัทในครึ่งแรกของปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้

อนุมัติการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท

   

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ส้ินไตรมำส ส้ินไตรมำส

(ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16) 4/63 2/64

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6,647 7,134

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,075 15,347

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 152,558 150,522

รวมสินทรพัย์ 174,280 173,003

หนี้สินหมุนเวียน 48,426 52,823

หนี้สินไม่หมุนเวียน 101,539 98,531

รวมหน้ีสิน 149,965 151,354

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 24,315 21,649

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 174,280 173,003

งบกระแสเงินสด 6 เดือนแรกของ 6 เดือนแรกของ

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

  เงินสดจากกิจกรรมด าเงินงาน                  14,450                  14,654 

  จา่ยดอกเบี้ยและภาษีเงินได้                   (1,670)                    (1,713)

เงินสดสุทธจิำกกิจกรรมด ำเนินงำน                  12,780                  12,942 

เงินสดสุทธท่ีิใช้ในกิจกรรมลงทุน                 (6,304)                 (8,406)

  เงินสดสุทธริับ/(ช าระคืน) เงินกู้และหุ้นกู้                  (3,588)                        970 

  จา่ยเงินปนัผล                   (3,812)                  (5,019)

เงินสดสุทธจิำกกิจกรรมจัดหำเงิน                 (7,400)                 (4,049)

เงินสดสุทธเิพิ่มขึ้น/(ลดลง)                     (924)                        487 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

 

       

 

 

 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 1/64 ไตรมำส 2/64 %QoQ %YoY

รายไดจ้ากการให้บริการหลัก (บริการเสียงและข้อมูล)                    14,202                       13,727                  13,679 -0.4% -3.7%

รายไดจ้ากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ                             79                               32                           33 4.5% -58.0%

รายไดจ้ากการให้บริการอื่น                          350                             391                        568 45.2% 62.2%

รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC                   14,630                      14,149                 14,279 0.9% -2.4%

รายไดจ้ากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                          403                             337                        368 9.2% -8.8%

รวมรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร                    15,033                     14,486                 14,647 1.1% -2.6%

รายไดจ้ากการจ าหนา่ยเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย                        1,378                        2,449                     1,703 -30.5% 23.6%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น                      2,748                         3,581                    3,633 1.5% 32.2%

รวมรำยได้                    19,160                      20,516                 19,984 -2.6% 4.3%

ต้นทุนการให้บริการ                   (11,593)                   (12,400)                (12,377) -0.2% 6.8%

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้                       (532)                         (579)                     (576) -0.5% 8.3%

ค่าใชจ่้ายดา้นโครงข่าย                    (1,628)                      (1,372)                  (1,195) -12.9% -26.6%

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                        (401)                         (336)                     (350) 4.2% -12.7%

ค่าใชจ่้ายอ่ืน                     (4,131)                     (4,993)                  (5,130) 2.7% 24.2%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                   (4,901)                       (5,119)                  (5,127) 0.1% 4.6%

ต้นทุนจากการจ าหนา่ยเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย                    (1,698)                       (2,911)                  (1,929) -33.7% 13.6%

รวมตน้ทุน                  (13,291)                    (15,310)               (14,307) -6.6% 7.6%

ก ำไรขั้นตน้                     5,869                        5,206                    5,677 9.1% -3.3%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร                     (3,132)                      (3,347)                 (3,306) -1.2% 5.6%

การขายและการตลาด                       (838)                      (1,032)                     (947) -8.2% 13.1%

การบริหาร                    (1,459)                       (1,612)                 (1,624) 0.8% 11.3%

การตั้งส ารองหน้ีสูญ                        (413)                         (322)                     (273) -15.3% -34.0%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                       (422)                          (381)                    (462) 21.3% 9.5%

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของทรัพย์สิน                             -                                (0)                          (0) N/A N/A

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับการป้องกันความเส่ียงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ                            181                         (229)                           83 -136.0% N/A

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

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน                                4                               (2)                           (8) 354.4% -328.9%

ดอกเบี้ยรับ                               6                                  5                             4 -9.0% -30.6%

รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                             (4)                                12                          95 687.1% -2716.4%

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้                      2,974                        1,644                    2,545 54.8% -14.4%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน                         (731)                          (687)                     (699) 1.8% -4.4%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้                        (354)                           (135)                       (315) 133.3% -11.1%

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มีส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย                              -                                  -                              -   n.m. n.m.

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธส่ิวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                      1,889                            822                     1,531 86.2% -19.0%

EBITDA (ล้ำนบำท)* - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 1/64 ไตรมำส 2/64 %QoQ %YoY

ก าไรส าหรับงวด                       1,889                            822                      1,531 86.2% -19.0%

    ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน                            731                            687                       699 1.8% -4.4%

    ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้                          354                             135                         315 133.3% -11.1%

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย                       5,323                         5,501                    5,589 1.6% 5.0%

    รายการอื่น                         (191)                             332                        (69) -120.7% -64.0%

EBITDA                       8,106                         7,477                   8,065 7.9% -0.5%

EBITDA margin 42.3% 36.4% 40.4%

EBITDA margin (ไม่รวมรายไดจ้าก CAT และ TOT ในตัวหาร) 49.1% 43.9% 49.0%

* EBITDA ในทีน้ี่เป็น EBITDA ก่อนรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดไูดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 2/63 ไตรมำส 1/64 ไตรมำส 2/64

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)*** 23.7% 20.6% 17.6%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)**** 6.7% 4.6% 4.5%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธติ่อ EBITDA (เทา่) 2.1 x 2.4 x 2.4 x

อัตราส่วนเงินลงทุนต่อรายไดร้วม (%) 7.2% 16.3% 18.3%

*** ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น (12 เดอืนล่าสุด) หารดว้ยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย

**** ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้(12 เดอืนล่าสุด) หารดว้ยสินทรัพย์รวมเฉล่ีย

เงินกู้ หุน้กู้

ปี 2564 9,500 1,000

ปี 2565 3,333 3,000

ปี 2566 3,333 6,000

ปี 2567 เป็นต้นไป 3,333 27,500

รวม 19,500 37,500

ก ำหนดกำรคืนหน้ี (ล้ำนบำท) ณ ส้ินไตรมำส 2/64
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

 

ตารางก าหนดการช าระเงินค่าคล่ืน ณ ส้ินไตรมาส 2/2564 

 

 

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


