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ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับปี 2562 และปี 2563 อยู่บนพื้นฐานของนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้องส าหรับแต่ละปี เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

สรุปสาระส าคัญ

หลังจากการเกิดขึ้นของเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง

เริ่มเห็นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม ดีแทคเห็นผลกระทบ

อย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสนี้ โดยผลประกอบการแสดงให้เห็นถึง

ผลกระทบจากนักท่องเท่ียวท่ีหายไป แรงงานต่างด้าวท่ีออกจาก

ประเทศไทย และการปิดตัวลงของร้านดีแทคเป็นเวลายาวนาน

มากกว่าหนึ่งเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ โดยเป็น

ผลมาจากมาตรการปิดประเทศและมาตรการปิดเมืองสกัดการแพร่

ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ท าให้ผู้บริโภคมีการลด

การใช้จ่ายลง สืบเนื่องมาจากแนวโน้มเศรฐกิจท่ีซบเซา  

มาตรการเว้นระยะห่างและการปรับเปล่ียนไปใช้มาตรการท างานท่ี

บ้านของหลาย ๆ บริษัทท าให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค ดีแทคสังเกตเห็นถึงการใช้งานข้อมูลท่ีสูงขึ้น รวมถึงการ

ปรบัเปล่ียนรูปแบบการใช้งานเครอืข่ายจากในเมืองไปสูน่อกเมืองมาก

ขึ้น สึบเนื่องมาจากลูกค้าท างานท่ีบ้านในช่วงปิดเมือง อย่างไรก็ตาม 

แม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณและรูปแบบการใช้งานของ

เครือข่าย ดีแทคสามารถยังสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังท่ีเห็นผลจากดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมี

ต่อเครอืข่าย และปรมิาณการร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับเครือข่ายท่ี

ทรงตัว ในส่วนของการตลาดนั้น ดีแทคให้ความส าคัญต่อการมอบ

ข้อเสนอท่ีตรงต่อความต้องการของตลาดท่ีเปล่ียนไป ท้ังในส่วนของ

ลูกค้าประเภทบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ในขณะท่ียังคงความต่อเนื่องใน

การสร้างความสัมพันธ์ทางดิจิตอลกับผู้บริโภค โดยพัฒนาระบบ

ความสามารถต่าง ๆ ให้รองรับความต้องการ รวมถึงการพัฒนา

เนื้อหาส่วนบุคคลท่ีตอบโจทย์ ลูกค้า โดยในระหว่างท่ีดีแทคให้

ความส าคัญต่อการน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นการมอบคณค่าแก่ลูกค้า 

และการให้ประสบการณ์ลูกค้าบนเครือข่ายท่ีดีเยี่ยมนั้น ดีแทคยังให้

การสนับสนุนสังคมในการปรับตัวเพื่อก้าวผ่านไปยังวิถีการด าเนิน

ชีวิตแบบใหม่อย่างดีท่ีสุดผ่านทางโครงการต่าง ๆ 

ตลาดระบบรายเดือนมีการแข่งขันท่ีทรงตัว ในขณะท่ีตลาดระบบเติม

เงินยังคงมีการแข่งขันท่ีมีความรุนแรงสูง โดยผู้ให้บริการเครือข่าย

ทุกรายยังมีการให้แพ็คเกจบริการข้อมูลแบบไม่จ ากัดด้วยความเรว็ท่ี

ก าหนด ในไตรมาสนี้ ดีแทคได้ร่วมมือกับ กสทช. ในการให้บริการ

ข้อมูลฟรี 10 กิกกะไบต์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. และ

ให้บริการเสียงฟรี 100 นาที ท้ังนี้มีจ านวนผู้ใช้งานท้ังหมด 2.6 ล้าน

รายท่ีรับสิทธิบริการข้อมูลฟรี และ 1.8 ล้านท่ีได้รับสิทธิบริการเสียง

ฟร ี 

ณ ส้ินไตรมาส 2/63 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300 

MHz ท่ีได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนท้ังส้ินประมาณ 18,000 สถานี

ฐาน  

ดีแทคได้ข้อสรุปจากหน่วยงานก ากับดูแลเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์

กรองสัญญาณของ กสท และท้ังนี้ยังได้รับการอนุญาตจาก กสทช. 

ให้สามารถขยายระยะเวลาการใช้งานของคล่ืน 850 MHz ไปอีก 6 

เดือนหลังจาก กสท ติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณแล้วเสร็จ หรือ

ภายในไม่เกินส้ินปี 2564 

ในเดือนมกราคม  2562 ดีแทคได้เข้าร่วมการจัดสรรคล่ืน  700 

MHz จ านวน 2 x 10 MHz ซึ่งมีอายุ 15 ปีจากวันท่ีได้รับใบอนุญาต

ซึ่ ง ไ ด้ก าหนดไว้ว่ าจะเ ป็นเดือนตุลาคม  2563 อย่างไรก็ตาม 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อแผนการ

ปฏิบัติการปรับจูนคล่ืน กสทช. จึงได้แจ้งเล่ือนวันรับใบอนุญาตไปถึง

15 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม ดีแทคได้ยื่นหนังสือต่อ กสทช. 

เพื่อขอตัวเลือกส าหรบัการขอรับการจัดสรรคล่ืนก่อนก าหนดเป็นราย

ภูมิภาค ซึ่งดีแทคคาดว่าการได้รับคล่ืนเร็วก่อนก าหนดเป็นราย

ภูมิภาคนั้นมีความเป็นไปได้เนื่องจากการปรับจูนคล่ืนจะเกิดขึ้นเป็น

รายภูมิภาค โดยดีแทคคาดว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับใบอนุญาต

เพื่อเปิดใช้คล่ืนโดยเร็วท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ อย่างไรก็ตาม ณ 

ขณะนี้ ดีแทคยังรอผลตอบรบัอย่างเป็นทางการจาก กสทช. 

ตามท่ีดีแทคได้สื่อสารไปในไตรมาส 1/63 ดีแทคได้เริ่มด าเนินการ

ติดตั้งสถานีฐานส าหรับคล่ืนความถี่ย่าน 26 GHz ในบางพื้นท่ีเพื่อ

จุดประสงค์ส าหรบัการสาธิต 5G บนคล่ืนความถี่สูงในไตรมาส 3/63 

ณ ส้ินไตรมาส 2/63 จ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 18.8 ล้านเลข

หมาย โดยมีจ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิลดลงจ านวน 8.35 แสนราย

เม่ือเทียบกับไตรมาส 1/63 โดยเป็นผลกระทบมาจาก COVID-19 ท่ี

ส่งผลกระทบต่อการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ โดยจ านวนลูกค้าท่ีลดลงส่วน

ใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าเติมเงิน ซึ่งเท่ากับ 7.57 แสนราย ในขณะท่ี

กลุ่มลูกค้ารายเดือนมีจ านวนลดลง  7.8 หม่ืนราย ท้ังนี้  จ านวน

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32.3 

ของจ านวนผู้ใช้บรกิารรวม 

รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตรมาส 

2/63 ลดลงรอ้ยละ 4.5 จากไตรมาสก่อน และลดลงรอ้ยละ 3.6 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้

จากการให้บริการเสียงและข้อมูล) ในไตรมาส 2/63 ลดลงร้อยละ 

3.3 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน สืบ เนื่องจากจากผลกระทบโดยตรงจาก  

COVID-19 โดยรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายเฉล่ียสองระบบมีการทรง

ตัว  โดยปรบัตัวขึ้นรอ้ยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 0.7 เม่ือ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสนี้ถึงแม้จะมีผลกระทบ

จากรายไดร้วมท่ีลดลง EBITDA (ก่อนรายการอื่น ๆ) ยังคงปรบัตัวดี
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

ขึ้นรอ้ยละ 5.1 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 4.2 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ท่ียากล าบาก ท้ังนี้   

EBITDA margin ของไตรมาส 2/63 เท่ากับร้อยละ 42.1 แต่เม่ือ

หักรายได้จาก กสท ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และรายได้

ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT จะเท่ากับร้อยละ 48.8 

นอกจากนี้ ก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 2/63 เท่ากับ 1,889 ล้านบาท 

เม่ือพิจารณาจากพัฒนาการในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ประกอบ

กับแนวโน้มในช่วงท่ีเหลือของปี ดีแทคได้พิจารณาปรับปรุงแนวโน้ม

ส าหรับปี 2563 เป็นรายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายท่ีติดลบในอัตราร้อยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวในระดับต ่า 

EBITDA ท่ีใกล้เคียงกับปี 2562 และจ านวนเงินลงทุนท่ีประมาณ 

8,000 – 10,000 ล้านบาท 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลการด าเนินงาน

ในไตรมาส 2/63 ดีแทคมีจ านวนผู้ใช้บรกิารรวมเท่ากับ 18.8 ล้านเลขหมาย ลดลง 8.35 แสนเลขหมายจากไตรมาสก่อน โดยเป็นผลหลักมาจากการ

ลดลงของลูกค้าในระบบเติมเงินเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ จ านวนฐานลูกค้าระบบ

เติมเงินลดลง 7.57 แสนเลขหมาย คงเหลือท่ี 12.7 ล้านเลขหมาย จ านวนฐานลูกค้าระบบรายเดือนอยู่ท่ี 6.1 ล้านเลขหมาย 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“ARPU”) ส าหรับไตรมาส 2/63 เท่ากับ 253 บาทต่อเดือน ซึ่งทรงตัวเม่ือเทียบกับไตรมาส

ก่อน และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ีร้อยละ 1.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32.3 ของจ านวน

ลูกค้ารวม รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาส 2/63 เท่ากับ 525 บาทต่อเดือน ลดลงร้อยละ 0.7 จากไตรมาสก่อน และ

ลดลงร้อยละ 1.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินลดลงร้อยละ 4.1 จากไตรมาสก่อน และ

ลดลงร้อยละ 8.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ท่ี 125 บาทต่อเดือน เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจท าให้ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลง ซึ่งเห็น

ไดชั้ดในตลาดระบบเติมเงินมากกว่าตลาดรายเดือน 

ปรมิาณการใช้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความร่วมมือกับ TOT ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลหลักมาจากการท่ีผู้คนท างาน

จากท่ีบ้านภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จ านวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300MHz ณ ส้ินไตรมาส 2/63 อยู่ท่ี 18,000 สถานีฐาน จ านวน

ผู้ใช้บริการบนระบบ 4G อยู่ท่ี 11.4 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61 ของฐานลูกค้ารวม ในขณะท่ีจ านวนเครื่องโทรศัพท์ท่ีรองรับ

การใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 81 และ 87 ของฐานลูกค้ารวม ตามล าดับ 

 

 

 

จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรรวม (พันเลขหมำย) ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 2/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 6,304 6,155 6,076 -1.3% -3.6%

    ระบบเตมิเงนิ              14,329              13,470                12,713 -5.6% -11.3%

รวม             20,632             19,625             18,790 -4.3% -8.9%

จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรใหม่สุทธิ (พันเลขหมำย) ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 2/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน                     109                  (272)                     (78) -71.2% -171.6%

    ระบบเตมิเงนิ                  (204)                  (744)                  (757) -1.7% 271.8%

รวม                    (94)               (1,017)                  (835) -17.9% 788.0%

ปรมิำณกำรใช้งำน (นำทีต่อเลขหมำยต่อเดอืน) ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 2/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 223 209 196 -6.5% -12.3%

    ระบบเตมิเงนิ 83 83 79 -4.1% -4.3%

เฉล่ียสองระบบ 123 121 116 -3.9% -5.0%

    ระบบบรายเดือน ไม่รวมนาทีเรยีกเข้า 157 144 135 -6.3% -14.1%

    ระบบเตมิเงนิ ไม่รวมนาทีเรยีกเข้า 61 59 55 -5.8% -9.4%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวมนำทีเรยีกเข้ำ 88 84 80 -4.6% -8.6%

รำยไดเ้ฉล่ียต่อเลขหมำย (บำทต่อเดอืน) - (Post-TFRS 15) ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 2/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดือน 551 543 539 -0.8% -2.2%

    ระบบเตมิเงนิ 142 134 129 -4.0% -9.1%

เฉล่ียสองระบบ 258 258 260 0.5% 0.7%

    ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC 532 529 525 -0.7% -1.4%

    ระบบเตมิเงนิ ไม่รวม IC 137 130 125 -4.1% -8.5%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 249 251 253 0.5% 1.5%
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได ้

รายได้รวม ในไตรมาส 2/63 เท่ากับ 19,160 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 

4.6 จากไตรมาสก่อน และ ลดลงร้อยละ4.3 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดตัวลงของรายได้จากการ

บริการ และรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 

ในขณะท่ียังมีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าเช่าเครือข่าย 2300MHz 

จาก TOT  ท้ังนี้รายได้จากการให้บรกิารท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 

ลดลงร้อยละ 4.5 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 3.6 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน มาอยู่ท่ี 14,630 ล้านบาท  

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ

ข้อมูล) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 14,202 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.3 จาก

ไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 1.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 รวมถึงการแข่งขันใน

ส่วนของระบบเติมเงินท่ียังคงมีความรุนแรงในไตรมาสนี้ ตัวเลขใน

ส่วนของลูกค้าระบบรายเดือนยังคงทรงตัว 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 79 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 58.4 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 56.9

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบโดยตรงจาก 

COVID-19  และมาตรการปิดประเทศ 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน  ในไตรมาสนี้เท่ากับ 350 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 23.4 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 44.3 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากแนวโน้มท่ีลดลง

ของรายได้จากบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 1,378 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.8 จากไตรมาสก่อน 

และลดลงร้อยละ 31.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจาก

ปริมาณขายท่ีลดลงเนื่องจากกิจกรรมการขายท่ีน้อยลงจากการปิด

ร้านตามมาตรการของทางการในการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-

19 ซึ่งมีผลยาวนานตลอดเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

ต้นทุนการด าเนินงาน 

ต้นทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  ในไตรมาสนี้ 

เท่ากับ 11,187 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยรอ้ยละ 0.9 จากไตรมาสก่อน 

เนื่องจากการลดลงของต้นทุนท่ีเกี่ยวกับบรกิารข้ามแดนอัตโนมัติและ

บริการโทรทาง ไกลระหว่ างประ เทศ  การลดลงของต้น ทุน

ค่าธรรมเนียม และการลดลงของค่าเช่าทรัพย์สินสัมปทานจาก กสท 

แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลัก

มาจากต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการโรมม่ิงบนเครือข่าย 2300MHz 

ของ TOT 

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในไตรมาสนี้เท่ากับ 532 ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 17.1 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 17.7  จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการเพื่อลด

ค่าธรรมเนียม USO โดยสัดส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จาก

การให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตรมาสนี้อยู่ท่ีร้อยละ 

3.6  ซึ่งลดลงจากร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อน และลดลงจากร้อยละ 

4.3 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,623 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 8.6 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 6.9 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนเเป็นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การลดลงของค่า

เช่าทรัพย์สินสัมปทานของ กสท และ ผลจากการบันทึกสัญญาเช่า

ต่าง ๆ เป็นสินทรพัย์ 

ต้นทุนการให้บริการอ่ืน ในไตรมาสนี้เท่ากับ 4,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.5 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลักมาจากต้นทุนค่าโรมม่ิงบนเครือข่าย 

2300 MHz ของ TOT ท้ังนี้  ต้นทุนสุทธิค่าโรมม่ิงบนเครือข่ าย 

2300 MHz ของ TOT หลังหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่ายท่ีได้รับ

จาก TOT อยู่ท่ีประมาณ 1,235 ล้านบาทในไตรมาส 2/63 ซึ่งเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยท่ีรอ้ยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 4,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อน 

และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลัก

มาจากการขยายเครอืข่าย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,137 ล้านบาท 

ลดลงรอ้ยละ 14.2 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 12.2 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงจากไตรมาสก่อนเป็นผลมา

จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการ

บรหิาร และค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในไตรมาสนี้เท่ากับ 838 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 26.3 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 23.6 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากกิจกรรมทางการขาย

และการตลาดท่ีลดลงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 รวมถึงความ

พยายามในการเลือกใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,463 ล้านบาท ลดลง

รอ้ยละ 9.9 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 16.3 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีดีขึ้น และการ

เจรจาต่อรองสัญญาเช่าบางสัญญาในช่วงท่ีมีมาตรการปิดเมือง 

ค่าใช้จ่ายการต้ังส ารองหนี้สูญ ในไตรมาสนี้ ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารอง

หนี้สูญส าหรบัลูกค้าเท่ากับ 413 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 14.7 จากไตร

มาสก่อน ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญส าหรับลูกค้าระบบรายเดือน 

ซึ่งเป็นเกือบท้ังหมดของค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญ คิดเป็น
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สัดส่วนร้อยละ 4.1 ของรายได้จากลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาสนี้ 

ลดลงจากสัดส่วนรอ้ยละ 4.7 ในไตรมาสก่อน  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จาก

ไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

EBITDA และก าไรสุทธิ  

EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 8,063 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนท่ามกลาง

การลดตัวลงของรายได้เป็นผลมาจากการบันทึกสัญญาเช่าต่าง ๆ 

เป็นสินทรัพย์ การลดลงของกิจกรรมทางการขายและการตลาด และ

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการเพิ่มขึ้นจากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อนเป็นผลหลักมาจากการบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายในภาพรวมท่ีดีขึ้น ส่งผลให้ EBITDA margin (ไม่รวม

รายได้จาก กสท ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และ รายได้ค่า

เช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT) ในไตรมาสนี้เท่ากับร้อยละ 

48.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.7 ในไตรมาส 1/63 และร้อยละ 43.5 

ในไตรมาส 2/62 

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 

จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 20.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

ณ ส้ินไตรมาส 2/63 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจ านวน 162,890 ล้าน

บาท ลดลงจาก 167,258 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 4/62 เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 7,605 ล้านบาท ลดลงจาก 8,528 

ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 4/62 จากค่าใช้จ่ายการลงทุน ค่าใบอนุญาต

ใช้คล่ืน การจ่ายช าระหนี้สุทธิ และการจ่ายเงินปนัผล หนี้สินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจาก 64,948 ล้านบาท ณ 

ส้ินไตรมาส 4/62 มาอยู่ท่ีระดับ 65,958 ล้านบาท ท้ังนี้อัตราส่วน

หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) อยู่ท่ีระดับ 2.1 

เท่า ทรงตัวจาก ณ ส้ินไตรมาส 1/63 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรับไตรมาสนี้ เท่ากับ 1,387 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก EBITDA หักด้วย

รายจ่ายเพื่อการลงทุน) เท่ากับ 6,676 ล้านบาท 

แนวโน้มปี 2563 

ผลกระทบจากการระบาดยังคงเห็นได้ชัดในภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

แม้ดีแทคจะเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นฟูในส่วนของการหาลูกค้า

ใหม่ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังในการเติบโตยังคงมีความไม่

แน่นอน เม่ือมองไปข้างหน้า ดีแทควางแผนที่จะให้ความส าคัญกับการ

บริหารจัดการรายจ่ายเพื่อพัฒนาความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในวิถีใหม่ท่ีมีการใช้งานข้อมูลเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของ

การสรา้งความสัมพันธ์ทางดิจิตอลกับผู้บริโภค ดีแทคให้ความส าคัญ

ในการเร่งปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานไปสู่รูปแบบดิจิตอล ใน

ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญต่อการปกป้องฐานลูกค้า จากการหา

ลูกค้าใหม่ท่ีมีคุณภาพโดยการมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหมาะสม 

ท้ังนี้ดีแทคมองเห็นโอกาสในการบริหารจัดการเงินชดเชยค่า

เครื่องโทรศัพท์ให้เหมาะสมมากขึ้น รวมถึงโอกาสในการเพิ่มรายได้

จากการให้บริการข้อมูล และพัฒนาการบริหารจัดการหนี้สูญ โดย

ท้ังหมดนี้ ดีแทคมีความมุ่งม่ันท่ีจะก้าวตามหลักปฏิบัติท่ียึดท ามา นั่น

ก็คือการให้บริการท่ีเน้นการมอบคุณค่า และประสบการณ์บน

เครอืข่ายท่ีดีเยี่ยมแก่ลูกค้า 

แนวโน้มปี 2563 (ปรบัปรุง ณ ไตรมาส 2/63) 

• รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายติดลบใน

อัตราร้อยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวในระดับต ่า อันเนื่องมาจาก

ความไม่แน่นอนของการแพรร่ะบาด COVID-19  

• EBITDA ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 จากการบริหารจัดการ

ค่าใชจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

• จ านวนเงินลงทุนท่ี 8,000 – 10,000 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

การเล่ือนเวลาของการสับเปล่ียนอุปกรณ์  850/900 MHz 

และการพิจารณาใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสมท่ีสุด 

ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปนัผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผล

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษัท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฐานะ

ทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดย

บริษัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปนัผลทุกครึ่งปี โดยจากผลก าไร

สุทธิของบริษัทในครึ่งปีแรกของ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้

อนุมัติการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท 

 

 

 

 

งบกระแสเงินสด 6 เดอืนแรก 6 เดอืนแรก

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

  เงนิสดจากกิจกรรมด าเงนิงาน                 4,271              14,450 

  จา่ยดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้              (2,256)              (1,670)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน                2,014             12,780 

เงินสดสุทธิท่ีใช้ในกิจกรรมลงทุน           (12,028)             (6,220)

  เงนิสดสุทธริบั/(ช าระคืน) เงนิกู้และหุ้นกู้                    654              (3,672)

  จา่ยเงนิปนัผล                        -                 (3,812)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน                    654             (7,484)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)             (9,360)                 (924)

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 2/63

(ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 8,528 7,605

สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ 14,068 14,055

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 144,662 141,230

รวมสินทรพัย์ 167,258 162,890

หนี้สินหมุนเวียน 60,149 56,214

หนี้สินไม่หมุนเวียน 82,143 82,003

รวมหน้ีสิน 142,292 138,217

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,966 24,673

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 167,258 162,890
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

      

 

 

 

 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 2/63 %QoQ

รายได้จากการให้บรกิารหลัก (บรกิารเสียงและข้อมูล)              14,366              14,680                   14,202 -3.3%

รายได้จากบรกิารข้ามแดนอัตโนมัติ                     182                     188                            79 -58.4%

รายได้จากการให้บรกิารอืน่                    629                     457                         350 -23.4%

รำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำร ไม่รวม IC               15,177              15,326                  14,630 -4.5%

รายได้จากค่าเชือ่มตอ่โครงข่าย (IC)                     514                    424                         403 -5.0%

รวมรำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำร              15,691              15,750                  15,033 -4.6%

รายได้จากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย                 2,021                 1,697                      1,378 -18.8%

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่                  2,311                2,627                     2,748 4.6%

รวมรำยได้             20,023             20,075                  19,160 -4.6%

ตน้ทุนการให้บรกิาร             (11,307)            (11,694)                 (11,588) -0.9%

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้                 (646)                  (641)                      (532) -17.1%

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย              (1,743)              (1,777)                   (1,623) -8.6%

ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC)                 (589)                 (402)                      (401) -0.1%

ค่าใช้จ่ายอ่ืน             (3,776)             (4,030)                    (4,131) 2.5%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย             (4,553)             (4,844)                  (4,901) 1.2%

ตน้ทุนจากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย              (2,420)               (2,315)                   (1,698) -26.6%

รวมต้นทุน            (13,727)          (14,009)                (13,287) -5.2%

ก ำไรขั้นต้น               6,296               6,065                    5,874 -3.2%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร               (3,571)              (3,657)                    (3,137) -14.2%

การขายและการตลาด              (1,097)               (1,137)                      (838) -26.3%

การบริหาร              (1,749)              (1,623)                  (1,463) -9.9%

การต้ังส ารองหน้ีสูญ                  (319)                 (485)                       (413) -14.7%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                 (406)                  (413)                      (422) 2.4%

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน                        -                          -                              -   N/A

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัการป้องกันความเส่ียงของกลุม่รายการของฐานะสุทธิ                        -                       (16)                           181 N/A

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสินทรพัย์ตราสารอนุพันธ์                        -                        114                             51 N/A

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น                     (20)                       27                               4 -86.4%

ดอกเบี้ยรบั                        17                        10                              6 -40.2%

รายได้อืน่และส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม                        (4)                        (2)                            (4) 52.4%

ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้                 2,719                2,540                    2,974 17.1%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ                  (833)                  (775)                        (731) -5.6%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้                   (313)                  (264)                       (354) 34.1%

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบรษิัทย่อย                       (0)                        -                               -   n.m.

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น                 1,574                 1,501                     1,889 25.8%

EBITDA (ล้ำนบำท)* - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 2/63 %QoQ

ก าไรส าหรบังวด                 1,574                  1,501                     1,889 25.8%

    ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ                     833                     775                          731 -5.6%

    ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้                      313                    264                         354 34.1%

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย                4,960                 5,257                     5,323 1.3%

    รายการอืน่                        61                   (129)                       (234) 81.9%

EBITDA                7,740                7,669                     8,063 5.1%

EBITDA margin 38.7% 38.2% 42.1%
EBITDA margin (ไม่รวมรายได้จาก CAT และ TOT ในตวัหาร)

43.5% 43.7% 48.8%
* EBITDA ในท่ีน้ีเป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้ หุ้นกู้

ปี 2563 11,000 4,000

ปี 2564 - 2,500

ปี 2565 1,333 3,000

ปี 2566 เป็นตน้ไป 2,667 23,500

รวม 15,000 33,000

** ไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9

ก ำหนดกำรคนืหน้ี (ล้ำนบำท) ณ ส้ินไตรมำส 1/63**
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 1/63 ไตรมำส 2/63

อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)*** -10.7% 24.1% 23.7%

อัตราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม (%)**** -1.4% 6.2% 6.7%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธติอ่ EBITDA (เท่า) 1.6 x 2.1 x 2.1 x

อัตราส่วนเงนิลงทุนตอ่รายได้รวม (%) 11.6% 4.3% 7.2%

*** 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 ไตรมาส 2/2563 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

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 

 

 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572

900MHz 38,064  7,399      3,806     3,806     3,806     3,806     3,806     3,806     3,806     -          -          

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

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

จ ำนวนท่ีต้องช ำระเงินท้ังหมด 68,159  12,285   8,693    5,565     5,565     5,565     5,565     5,565     5,565     1,758      1,758      

คล่ืนควำมถ่ี

 รำคำ  

(ล้ำนบำท)

ก ำหนดกำรช ำระเงินคล่ืนควำมถ่ี


