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Sensitivity: Open 

ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับปี 2563 และปี 2564 อยู่บนพื้นฐานของนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้องส าหรับแต่ละปี เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

สรุปสาระส าคัญ

การกลับมาของโรคระบาดโควิด-19 รอบใหม่ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี

สองมีผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสนี้ โดยก าลังการใช้จ่ายของ

ผู้บริโภคท่ีอ่อนตัวลง และมาตรการจ ากัดการเดินทาง ซึ่งรวมถึงการ

ปิดลงของรา้นค้าของผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน 

ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อทิศทางรายได้จากการให้บริการของ

บริษัท หลังจากท่ีมีผลประกอบการท่ีเข้มแข็งในช่วงไตรมาสท่ีผ่าน ๆ

มา ท้ังนี้ รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตร

มาส 3/64 ลดลงท่ีร้อยละ 2.1 เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน และร้อยละ 

2.8 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม แม้ผล

การด าเนินงานจะได้รับผลกระทบกระเทือน ดีแทคยังสามารถท่ีจะ

บรหิารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาท่ีท้าทาย 

ดีแทคยึดม่ันเดินหน้าตามกลยุทธ์ ท่ีส าคัญของบริษัทตามท่ีได้

วางแผนไว้ ได้แก่ การน าเสนอเครือข่ายท่ีเต็มไปด้วยความคุ้มค่า การ

ด า เนิ นงาน โดย เน้ น ลูก ค้า เ ป็น ศูนย์กลาง  และการ เดินตาม

กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 

การลงทุนเครือข่ายล่าสุดไม่ได้แค่ช่วยให้ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง แต่ยังช่วยเพิ่มสัดส่วนปรมิาณการใช้งานของลูกค้าบน 

เครือข่าย  4G ขึ้น  4 จุดร้อยละ  (Percentage point) และเ ห็น

สัญญาณการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย เม่ือเทียบระหว่าง

ลูกค้าท่ีใช้งานคล่ืน 700MHz กับลูกค้าท่ีไม่ได้ใช้งานคล่ืน 700MHz 

ขณะเดียวกัน ดีแทคด าเนินงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง

หมายถึง การเปล่ียนผ่านสู่ระบบดิจิทัล การเร่งการเติบโตในกลุ่ม

ลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง และการสร้างบริการเสริมต่าง  ๆ 

(Adjacent services) ให้แข็งแกรง่ย่ิงขึ้น ซึ่งการให้ความส าคัญกับ

บริการเสริมต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการให้บริการหลักอย่างการ

เช่ือมต่อนี้ท าให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดท่ี

สอดคล้องกับแนวโน้มล่าสุดและสามารถเปล่ียนให้เป็นผลลัพธ์ท่ี

ชัดเจน โดยบรษัิทสามารถผลักดันรายได้จากการให้บรกิารเสริมต่าง ๆ 

(Adjacent services) เหล่านี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยประมาณ

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทยังคงด าเนินตาม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่าย ประกอบไปด้วย  การ

เปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างเครือข่าย และการบริหารประสิทธิภาพ

โครงข่ายและระบบไอที ซึ่งต่างแสดงความคืบหน้าตามแผนท่ีวางไว้

เพื่อส่งเสรมิการเติบโตหลัก 

ณ ส้ินไตรมาส 3/64 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 700 MHz ท่ี

ได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนท้ังส้ินประมาณ 11,800 สถานีฐานท่ีให้

ประสบการณ์การใช้งาน 4G ท่ัวประเทศ และ 5G ในบางพื้นท่ี ซึ่ง

บริษัทได้เห็นถึงผลลัพธ์ท่ีเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในแง่

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและผลการด าเนินงาน โดยสะท้อน

ให้เห็นในพัฒนาการท่ีดีขึ้นของระดับช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า

ด้านโครงข่าย (network NPS) ท้ังนี้  ด้วยการขยายเครือข่ายท่ี

รวดเร็วขึ้น บริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มความครอบคลุมของ

เครือข่ายให้ครอบคลุมถึงร้อยละ 93 ของจ านวนประชากรได้ภายใน

ส้ินปีนี้ ท้ังนี้ ณ ส้ินไตรมาส 3/64 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 

4G-2300 MHz ท่ีได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนท้ังส้ินประมาณ 

21,200 สถานีฐาน  ซึ่งรองรับการขยายความจุเครือข่ายอย่าง

ต่อเนื่อง 

ตลาดระบบเติมเงินยังคงมีการแข่งขันท่ีเข้มข้นในช่วงไตรมาสนี้ โดย

ผู้ให้บริการทุกรายมีการน าเสนอแพ็คเกจท่ีให้บริการข้อมูลแบบไม่

จ ากัดด้วยความเร็วท่ีก าหนด ร่วมกับให้บริการเสียงฟรีแบบไม่จ ากัด

เครือข่ายผู้ให้บริการรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกันส าหรับลูกค้าใหม่ท่ัว

ประเทศเกือบตลอดท้ังไตรมาส  

ณ ส้ินไตรมาส 3/64 จ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 19.3 ล้านเลข

หมาย โดยมีจ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 2.6 หม่ืน

รายเม่ือเทียบกับไตรมาส 2/64 โดยจ านวนผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้นมา

จากกลุ่มผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินเท่ากับ 3.1 หม่ืนราย และกลุ่ม

ผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือนท่ีติดลบ 5 พันราย ท้ังนี้  จ านวน

ผู้ใช้บรกิารในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32 ของ

จ านวนผู้ใช้บรกิารรวม 

รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตรมาส  

3/64 ลดลงร้อยละ 2.1 จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการปิด

ร้านค้าเนื่องจากมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 และการลดลงของ

รายได้จากการให้บริการอ่ืน และลดลงร้อยละ 2.8 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนจากความกดดันทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ 

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ

ข้อมูล) ในไตรมาส 3/64 ลดลงร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน และ

รอ้ยละ 2.8 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  รายได้เฉล่ียต่อ

เลขหมายเฉล่ียสองระบบลดลงร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน 

และรอ้ยละ 5.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากสถานการณ์

ท่ีรุนแรงขึ้นของโควิด-19 ในไตรมาสนี้ EBITDA (ก่อนรายการอื่น ๆ) 

ลดลงร้อยละ 7.7 จากไตรมาสก่อน สาเหตุมาจากรายการพิเศษท่ีให้

ผลกระทบเชิงบวกในไตรมาสก่อน และพัฒนาการของรายได้ท่ีอ่อน

ตัวลง ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายการพิเศษจากการปรับปรุง

ต้นทุนค่าธรรมเนียม และการลดลงร้อยละ 4.9 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ท่ีอ่อนตัวลงจากผลกระทบท่ีต่อเนื่อง

ของโรคระบาด ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการบริหารจัดการต้นทุน

ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ EBITDA margin ของไตรมาส 3/64 

เท่ากับร้อยละ 38.7 แต่เม่ือหักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่า

สินทรพัย์สัมปทาน และรายได้ค่าเช่าเครอืข่าย 2300 MHz จาก TOT 
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Sensitivity: Open 

จะเท่ากับร้อยละ 47.5 นอกจากนี้ ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 3/64 

เท่ากับ 832 ล้านบาท 

ดีแทคคงแนวโน้มส าหรับปี 2564 แต่คาดว่ารายได้จากการให้บริการ

และ EBITDA จะออกมาอยู่ในช่วงต ่าของแนวโน้มดังกล่าว โดยคาด

ว่ารายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC จะลดลงในอัตราร้อยละท่ีเป็น

เลขหลักเดียวในระดับต ่า และ EBITDA จะคงท่ี และมีค่าใช้จ่ายในการ

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

สรุปผลการด าเนินงาน

ในไตรมาส 3/64 ดีแทคมีจ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 19.3 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นจาก 19.2 ล้านเลขหมายเป็น 19.3 ล้านเลขหมายจากไตรมาส

ก่อน เป็นผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าในระบบเติมเงิน โดยลูกค้าในระบบเติมเงินเพิ่มขึ้น 3.1 หม่ืนเลขหมาย มาอยู่ท่ี 13.09 ล้านเลขหมาย 

ในขณะท่ีลูกค้าในระบบรายเดือนลดลง 5 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อน มาอยู่ท่ี 6.18 ล้านเลขหมาย  

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“ARPU”) ส าหรบัไตรมาส 3/64 เท่ากับ 241 บาทต่อเดือน ซึ่งลดลงรอ้ยละ 2.7 จากไตรมาส

ก่อน และ 5.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากสถานการณ์ท่ีรุนแรงขึ้นของโควิด-19 โดย ณ ส้ินไตรมาส 3/64 ลูกค้าในระบบรายเดือนคิด

เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32.1 ของจ านวนลูกค้ารวม รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาส 3/64 เท่ากับ 496 บาทต่อ

เดือน ลดลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 4.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบ

เติมเงินเท่ากับ 120 บาทต่อเดือน ลดลงรอ้ยละ 6.5 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 7.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ปริมาณการใช้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ยังคงอยู่ท่ีระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกค้าตามวิถี

ใหม่ จ านวนสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความร่วมมือกับ TOT อยู่ท่ีประมาณ 21,200 สถานีฐาน ณ ส้ินไตรมาส 3/64 จ านวน

ผู้ใช้บริการบนระบบ 4G อยู่ท่ี 12.9 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 67 ของฐานลูกค้ารวม ในขณะท่ีจ านวนเครื่องโทรศัพท์ท่ีรองรับ

การใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 87 และรอ้ยละ 89 ของฐานลูกค้ารวม ตามล าดับ 

 

 

 

จ ำนวนผู้ใชบ้ริกำรรวม (พันเลขหมำย) ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 2/64 ไตรมำส 3/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 6,043 6,185 6,180 -0.1% 2.3%

    ระบบเติมเงนิ                     12,641                    13,064                    13,094 0.2% 3.6%

รวม                   18,683                   19,249                    19,274 0.1% 3.2%

จ ำนวนผู้ใชบ้ริกำรใหม่สุทธิ (พันเลขหมำย) ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 2/64 ไตรมำส 3/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน                            (34)                              39                               (5) -112.6% -85.5%

    ระบบเติมเงนิ                            (73)                            125                               31 -75.4% 142.2%

รวม                        (107)                           164                              26 -84.2% 124.2%

ปริมำณกำรใชง้ำน (นำทีตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 2/64 ไตรมำส 3/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 199 187 193 3.2% -2.8%

    ระบบเติมเงนิ 78 73 72 -1.6% -7.6%

เฉล่ียสองระบบ 117 110 111 0.9% -5.2%

    ระบบบรายเดือน ไมร่วมนาทีเรยีกเข้า 136 128 132 2.9% -2.8%

    ระบบเติมเงนิ ไมร่วมนาทีเรยีกเข้า 54 52 50 -3.8% -8.8%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวมนำทีเรียกเข้ำ 81 76 76 -0.3% -5.8%

รำยไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เดอืน) - (Post-TFRS 15&16) ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 2/64 ไตรมำส 3/64 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 531 510 509 -0.3% -4.2%

    ระบบเติมเงนิ 133 132 123 -6.4% -7.0%

เฉล่ียสองระบบ 262 254 247 -2.6% -5.5%

    ระบบบรายเดือน ไมร่วม IC 517 498 496 -0.4% -4.2%

    ระบบเติมเงนิ ไมร่วม IC 129 128 120 -6.5% -7.0%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 255 247 241 -2.7% -5.5%
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Sensitivity: Open 

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได ้

รายได้รวม ในไตรมาส 3/64 เท่ากับ 19,232 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 

3.8 จากไตรมาสก่อน เ ป็นผลมาจากการปิดร้านค้าเนื่องจาก

มาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าเช่าเครือข่าย 

2300 MHz จาก TOT  ท้ังนี้รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่า

เช่ือมต่อโครงข่าย เท่ากับ 13,978 ล้านบาท ซึ่งลดลงรอ้ยละ 2.1 จาก

ไตรมาสก่อน และร้อยละ 2.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จาก

ความกดดันทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ

ข้อมูล) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 13,612 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 

0.5 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 2.8 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน เนื่องจากการผลกระทบจากมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19  

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  ในไตรมาสนี้เท่ากับ 38 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 14.6 จากไตรมาสก่อนจากการเพิ่มขึ้นของการใช้

บริการข้ามแดนอัตโนมัติในต่างประเทศ แต่ลดลงร้อยละ 18.3 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลักมาจากการลดลงของการ

บันทึกรายได้ค้างรบัจากการใช้บรกิารข้ามแดนอัตโนมัติในประเทศ 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน  ในไตรมาสนี้เท่ากับ 328 ล้านบาท 

ลดลงรอ้ยละ 42.2 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.8 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้เป็นผลมาจากการ

บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศกลับมาเป็นปกติจากการเพิ่มขึ้น

ในช่วงก่อนหน้า  

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 1,177 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.9 จากไตรมาสก่อน 

และร้อยละ 5.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการ

ปิดรา้นค้าเนื่องจากมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 

ต้นทุนการด าเนินงาน 

ต้นทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  ในไตรมาสนี้ 

เท่ากับ 12,309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากไตรมาสก่อน และ

ร้อยละ 8.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นจากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนท่ี

เกี่ยวข้องกับการโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT ซึ่งถูก

ชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและต้นทุน

ค่าธรรมเนียม 

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในไตรมาสนี้เท่ากับ 416 ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 27.8 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 31.0 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นผลมาจากรายการพิเศษจากการปรับปรุงต้นทุน

ค่าธรรมเนียมจ านวนประมาณ 170 ล้านบาท ท้ังนี้ สัดส่วนต้นทุน

ค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บรกิารไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

ในไตรมาสนี้อยู่ท่ีร้อยละ 3.0  ซึ่งลดลงจากร้อยละ 4.0 ในไตรมาส

ก่อน 

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 22.2 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.8 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนท้ัง

ท่ียังคงมีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการบริหาร

ประสิทธิภาพการใช้งานโครงข่ายท่ีครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิง

โครงสร้างเครือข่าย และการบริหารประสิทธิภาพโครงข่ายและระบบ

ไอที 

ต้นทุนการให้บริการอ่ืน ในไตรมาสนี้เท่ากับ 5,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.8 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 17.8 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนค่าโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 MHz 

ของ TOT ท้ังนี้ ต้นทุนสุทธิค่าโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300 MHz ของ 

TOT หลังหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่าย ท่ีได้รับจาก TOT อยู่ ท่ี

ประมาณ 1,273 ล้านบาทในไตรมาส 3/64 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 5,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อน 

และร้อยละ 8.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลักมาจาก

การตัดค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตใช้คล่ืน 700 MHz การตัดค่าเสื่อม

ราคาของสินทรพัย์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานบัญชี IFRS16 และการขยาย

เครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,274 ล้าน

บาท ลดลงรอ้ยละ 1.0 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 4.8 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ถูกจ ากัดอันเป็น

ผลมาจากมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,002 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.8 จากไตรมาสก่อน จากปจัจัยฤดูกาล และมีผล

บางส่วนมาจากค่าใช้จ่ายท่ีลดลงเนื่องจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ถูก

จ ากัดอันเป็นผลมาจากมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 และลดลงร้อยละ 

2.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,535 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 5.5 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 5.6 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน สืบเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ถูกจ ากัดในไตรมาสนี้ 

ค่าใช้จ่ายการต้ังส ารองหนี้สูญ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 364 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.3 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 3.7 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน ระดับค่าใช้จ่ายตั้งส ารองหนี้สูญส าหรับลูกค้า

ระบบรายเดือนอยู่ท่ีร้อยละ 3.2 ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.7 

ในไตรมาสก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้ร้านค้าไม่



 รายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน 

ไตรมาส 3/2564 

 

5 

Sensitivity: Open 

สามารถเปิดท าการได้ อย่างไรก็ตาม ระดับค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้

สูญพัฒนาดีขึ้นจากร้อยละ 3.5 ของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 386 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.6 จาก

ไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 10.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

EBITDA และก าไรสุทธิ  

EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 7,443  ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 7.7 จากไตรมาสก่อน สืบเนื่องจากรายการพิเศษท่ีให้

ผลกระทบเชิงบวกในไตรมาสก่อนประกอบกับพัฒนาการของรายได้

ท่ีอ่อนตัวลง ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายการพิเศษจากการ

ปรับปรุงต้นทุนค่าธรรมเนียมประมาณ 170 ล้านบาท การลดลงร้อย

ละ 4.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ท่ีอ่อน

ตัวลงจากผลกระทบท่ีต่อเนื่องของโรคระบาด ซึ่งถูกชดเชยบางส่วน

ด้วยการบรหิารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ 

EBITDA margin (ไ ม่รวมรายได้จาก  CAT ภายใต้สัญญาเ ช่า

สินทรัพย์สัมปทาน และรายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก 

TOT) ในไตรมาสนี้เท่ากับร้อยละ 47.5 ลดลงจากร้อยละ 49.0 ใน

ไตรมาสก่อน  

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 832 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45.6   

จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 42.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจาก EBITDA ท่ีลดลง  

 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

ณ ส้ินไตรมาส 3/64 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจ านวน 169,196 ล้าน

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

รายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 5,827 ล้านบาท ลดลงจาก 6,647 

ล้านบาท  ณ ส้ินไตรมาส 4/63 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียรวมหนี้สิน

ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจาก 76,609 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 4/63 

มาอยู่ ท่ีระดับ 78,079 ล้านบาท ท้ังนี้ อัตราส่วนหนี้ สินสุทธิต่อ 

EBITDA (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) อยู่ท่ีระดับ 2.4 เท่า เพิ่มขึ้น

เล็กน้อยจากระดับ 2.3 เท่า ณ ส้ินไตรมาส 4/63 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนไตรมาสนี้เท่ากับ 3,488 ล้านบาท โดยเน้นการ

เรง่รดัขยายสถานีฐานบนเครือข่ายย่านความถี่ต ่าและการขยายความ

จุเครือข่าย กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก EBITDA 

หักด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน) เท่ากับ 3,955 ล้านบาท 

แนวโน้มปี 2564 

จากผลการด าเนินงานในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2564 ดีแทคคาด

ว่ารายได้จากการให้บริการและ EBITDA จะออกมาอยู่ในช่วงต ่าของ

แนวโน้ม  

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

บรษัิทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปนัผลทุกครึง่ปี 

    

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ส้ินไตรมำส ส้ินไตรมำส

(ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16) 4/63 3/64

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 6,647 5,827

สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 15,075 14,614

สินทรพัย์ไมห่มุนเวยีน 152,558 148,755

รวมสินทรัพย์ 174,280 169,196

หนีสิ้นหมุนเวยีน 48,426 47,780

หนีสิ้นไมห่มุนเวยีน 101,539 101,421

รวมหน้ีสิน 149,965 149,201

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,315 19,995

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 174,280 169,196

งบกระแสเงินสด 9 เดือนแรกของ 9 เดือนแรกของ

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

  เงินสดจากกิจกรรมด าเงินงาน                   22,173                 23,082 

  จา่ยดอกเบี้ยและภาษีเงินได้                  (1,676)                  (2,744)

เงินสดสุทธจิำกกิจกรรมด ำเนินงำน                 20,497                 20,338 

เงินสดสุทธท่ีิใช้ในกิจกรรมลงทุน                  (8,417)               (12,505)

  เงินสดสุทธริับ/(ช าระคืน) เงินกู้และหุ้นกู้                   (4,814)                    (1,148)

  จา่ยเงินปนัผล                  (5,872)                 (7,506)

เงินสดสุทธจิำกกิจกรรมจัดหำเงิน               (10,686)                 (8,654)

เงินสดสุทธเิพิ่มขึ้น/(ลดลง)                    1,394                      (821)
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Sensitivity: Open 

   

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 2/64 ไตรมำส 3/64 %QoQ %YoY

รายได้จากการใหบ้รกิารหลัก (บรกิารเสียงและข้อมลู)                      14,003                   13,679                    13,612 -0.5% -2.8%

รายได้จากบรกิารข้ามแดนอัตโนมตัิ                               46                             33                             38 14.6% -18.3%

รายได้จากการใหบ้รกิารอืน่                             326                         568                          328 -42.2% 0.8%

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร ไม่รวม IC                      14,375                  14,279                  13,978 -2.1% -2.8%

รายได้จากคา่เชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                             386                          368                          367 -0.1% -4.8%

รวมรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร                      14,761                  14,647                  14,345 -2.1% -2.8%

รายได้จากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย                         1,249                       1,703                        1,177 -30.9% -5.8%

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่                         3,043                      3,633                       3,710 2.1% 21.9%

รวมรำยได้                     19,053                  19,984                   19,232 -3.8% 0.9%

ต้นทุนการใหบ้รกิาร                      (11,743)                  (12,377)                  (12,671) 2.4% 7.9%

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้                         (603)                      (576)                       (416) -27.8% -31.0%

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย                      (1,470)                    (1,195)                   (1,459) 22.2% -0.8%

ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC)                         (429)                      (350)                      (362) 3.3% -15.7%

ค่าใช้จ่ายอ่ืน                      (4,391)                   (5,130)                    (5,171) 0.8% 17.8%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                     (4,849)                   (5,127)                  (5,263) 2.7% 8.5%

ต้นทุนจากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย                       (1,487)                   (1,929)                   (1,560) -19.1% 4.9%

รวมตน้ทุน                   (13,230)               (14,307)                (14,231) -0.5% 7.6%

ก ำไรขัน้ตน้                        5,823                     5,677                     5,002 -11.9% -14.1%

คา่ใช้จ่ายในการขายและบรหิาร                      (3,439)                   (3,306)                    (3,274) -1.0% -4.8%

การขายและการตลาด                       (1,031)                      (947)                  (1,002) 5.8% -2.8%

การบริหาร                     (1,626)                   (1,624)                   (1,535) -5.5% -5.6%

การต้ังส ารองหน้ีสูญ                           (351)                       (273)                      (364) 33.3% 3.7%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                           (431)                      (462)                      (386) -16.6% -10.6%

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน                                -                              (0)                             12 n.m. N/A

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัการปอ้งกนัความเส่ียงของกลุม่รายการของฐานะสุทธิ                             (30)                             83                             (0) -100.6% n.m.

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยุติธรรมของสินทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์                                 -                                -                                -   N/A N/A

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น                                   5                             (8)                             (5) -38.2% -196.5%

ดอกเบีย้รบั                                   3                                4                                3 -37.8% -24.4%

รายได้อืน่และส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม                                33                            95                             (0) -100.4% -101.1%

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้                        2,395                     2,545                      1,725 -32.2% -28.0%

คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                          (689)                      (699)                       (729) 4.3% 5.8%

คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้                          (270)                         (315)                        (163) -48.1% -39.6%

ส่วนที่เปน็ของผูม้ส่ีวนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย                                 -                                -                                -   N/A N/A

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น                        1,436                       1,531                         832 -45.6% -42.0%

EBITDA (ล้ำนบำท)* - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 2/64 ไตรมำส 3/64 %QoQ %YoY

ก าไรส าหรบังวด                         1,436                        1,531                          832 -45.6% -42.0%

    คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                            689                         699                          729 4.3% 5.8%

    คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้                             270                           315                           163 -48.1% -39.6%

    คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหนา่ย                         5,281                     5,589                     5,649 1.1% 7.0%

    รายการอืน่                                 81                          (69)                             70 -201.5% -13.6%

EBITDA                         7,757                     8,065                      7,443 -7.7% -4.0%

EBITDA margin 40.7% 40.4% 38.7%

EBITDA margin (ไมร่วมรายได้จาก CAT และ TOT ในตัวหาร) 48.1% 49.0% 47.5%

* EBITDA ในท่ีน้ีเป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้ หุ้นกู้

ป ี2564 2,500 -

ป ี2565 3,333 3,000

ป ี2566 3,333 6,000

ป ี2567 เปน็ต้นไป 3,333 34,500

รวม 12,500 43,500

ก ำหนดกำรคืนหน้ี (ล้ำนบำท) ณ ส้ินไตรมำส 3/64 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน  - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 3/63 ไตรมำส 2/64 ไตรมำส 3/64

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (%)*** 23.2% 17.6% 15.7%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวม (%)**** 6.4% 4.5% 4.1%

อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.0 x 2.4 x 2.4 x

อัตราส่วนเงนิลงทุนต่อรายได้รวม (%) 11.0% 18.3% 18.1%

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

**** ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉล่ีย
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ตารางก าหนดการช าระเงินค่าคล่ืน ณ ส้ินไตรมาส 3/2564 

 

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


