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ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับปี 2561 และปี 2562 อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานบัญชีเดิม (IAS 18) เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

 

สรุปสาระส าคัญ

ในไตรมาส 3/62 ดีแทคยังคงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการปรบัปรุง

และพัฒนาเครือข่าย ซึ่งรวมถึงการขยายเครือข่าย 2300 MHz 

เพื่อใหล้กูคา้มปีระสบการณ์การใชง้านทีดีอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเครือข่ายและปริมาณ

การรอ้งเรยีนของลกูคา้เกี่ยวกับเครอืข่ายมีการปรบัตัวไปในทิศทางที่

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ณ ส้ินไตรมาส 3/62 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300 

MHz ที่ได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนทั้งส้ินประมาณ 16,400 สถานี

ฐาน โดยเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนประมาณ 400 สถานีฐานในระหว่างไตร

มาสนี ้

ดีเทคยังไม่ได้เริ่มท าการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คลื่นความถี่ย่าน 850 

MHz ไปเป็นอุปกรณ์คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในไตรมาสนี้ แต่

คาดว่าจะเริ่มท าการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายในไตรมาส 4/62  

นอกจากนี้ดีแทคได้มีการทดลองเครือข่าย 5G บนคลื่นความถี่ย่าน 

28 GHz โดยการทดสอบได้อัตราการดาวน์โหลดสูงสุดมากกว่า 1.8 

Gbps 

ตลาดยังคงมีการแข่งขัน โดยเฉพาะในระบบเติมเงิน เต่ก็สามารถ

เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้งานข้อมูล และแนวโน้ม

ของลกูคา้ทีจ่ะเปลีย่นไปใช้บรกิารระบบรายเดือน ทัง้นี้ ในไตรมาสนี้ ผู้

ให้บริการเครือข่ายทุกรายได้ออกแพ็คเกจระบบเติมเงินที่ให้บริการ

ข้อมลูแบบจ ากัดแต่มีโควต้าในการใช้บรกิารข้อมูลเพิ่มขึ้นมาก และยัง

รวมถึงบรกิารเสียงแบบไม่จ ากัดบนทุกเครือข่ายอีกด้วย นอกจากนี้ 

แพ็คเกจระบบเติมเงินทีใ่หบ้รกิารข้อมูลแบบไมจ่ ากัดได้ออกมาสู่ตลาด

อกีครัง้ในเดือนกันยายน แต่จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะในบางพื้นทีเ่ทา่นั้น  

ณ ส้ินไตรมาส 3/62 จ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 20.4 ล้านเลข

หมาย โดยประมาณรอ้ยละ 31 เป็นลูกค้าในระบบรายเดือน ซึ่งยังคง

เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

ผลประกอบการที่ดีของเราเป็นผลมาจากพัฒนาการด้านเครือข่าย 

การใช้ระบบวิ เคราะ ห์ข้อมูล เพื่ อ ให้บริการแบบเฉพาะบุคคล 

(Personalized offer) ตลอดจนการท ากิจกรรมการขายและ

การตลาดในพื้นที่ ทั้งนี้ รายได้จากการให้บรกิารที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อ

โครงข่ายในไตรมาส 3/62 เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.3 จากไตรมาสก่อน เเละ

ร้อยละ 0.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้เฉลี่ยต่อเลข

หมายเฉลี่ยสองระบบมกีารปรบัตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนและไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการแนะน าลูกค้าให้ใช้บรกิารด้วย

แพ็คเกจที่มีราคาสูงขึ้น (Upsell) และการขายบริการส่วนเพิ่ม 

(Topping) ทั้งนี้ EBITDA (ก่อนรายการอื่น ๆ) เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.9 

จากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายได้จากการให้บรกิารหลกัทีเ่พิ่มขึ้น แต่

ลดลงรอ้ยละ 5.4 จากไตรมาสเดียวกันของปกี่อน เปน็ผลมาจากการ

เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ซึ่งเกิดจากการขยายโครงข่าย 

ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์

สั มปทาน  อย่ า ง ไ รก็ ต าม ได้ ถู ก ชด เ ชยบางส่ วนจากต้นทุน

ค่าธรรมเนียมที่ลดลง ทั้งนี้  EBITDA margin ของไตรมาส 3/62 

เท่ากับร้อยละ 33.1 แต่เมื่อหักรายได้จาก  CAT ภายใต้สัญญาเช่า

สินทรพัย์สัมปทาน และรายได้คา่เชา่เครอืข่าย 2300 MHz จาก TOT 

จะเท่ากับรอ้ยละ 37.9  เพิ่มขึ้น 0.8 จุด จากไตรมาสก่อน นอกจากนี้ 

ก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 3/62 เท่ากับ 1,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ย

ละ 6.2 จากไตรมาสก่อน 

ในไตรมาส 3/62 นี้ ดีแทคได้ช าระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาท

ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใต้สัญญาระงับข้อพิพาทให้แก่ CAT เสรจ็ส้ิน

แลว้ หลงัจากทีศ่าลมคี าส่ังถอนคดี  

ดีแทคยังคงคาดว่ารายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมต่อ

โครงข่าย) จะลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต ่า 

และม ีEBITDA และเงินลงทนุอยู่ทีป่ระมาณ 24-25 พันลา้นบาท และ 

13-15 พันลา้นบาท ตามล าดับ ในป ี2562 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลการด าเนินงาน

ณ ส้ินไตรมาส 3/62 จ านวนผู้ใชบ้รกิารรวมเท่ากับ 20.4 ลา้นเลขหมาย ลดลง 217 พันเลขหมายจากส้ินไตรมาส 2/62 จากการลดลงของลกูค้าใน

ระบบเติมเงิน ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าในระบบรายเดือน ฐานลูกค้าระบบเติมเงินเท่ากับ 14.0 ล้านเลขหมาย ลดลงประมาณ 

295 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อน ในขณะทีฐ่านลกูคา้ระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 79 พันเลขหมายเปน็ 6.4 ลา้นเลขหมาย 

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (“ARPU”) ส าหรบัไตรมาส 3/62 เท่ากับ 261 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.5 จากไตรมาส

ก่อน และรอ้ยละ 7.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 31 ของจ านวนลูกค้ารวม ณ ส้ินไตร

มาส 3/62 รายได้เฉลีย่ต่อเลขหมายของลกูค้าระบบรายเดือนในไตรมาสนี้เท่ากับ 555 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.7 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 

4.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.7 จากไตรมาสก่อน และอยู่ในระดับ

เดียวกันกับไตรมาสเดียวกันของปกี่อน ที ่142 บาทต่อเดือน 

ปรมิาณการใชง้านบนเครอืข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความรว่มมอืกับ TOT ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจ านวนสถานีฐานทีเ่พิ่มขึ้นและจ านวน

ผู้ใช้บริการบนเครือข่ายที่ใช้เครื่องโทรศัทพ์ที่รองรบัมากขึ้น จ านวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300MHz ณ ส้ินไตรมาส 3/62 ประมาณ 16,400 

สถานีฐาน เพิ่มขึ้นประมาณ 400 สถานีฐานจากงวดก่อน จ านวนผู้ใช้บรกิารบนระบบ 4G อยู่ที่ 11.0 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 

54 ของฐานลูกค้ารวม ในขณะที่จ านวนเครือ่งโทรศัพท์ที่รองรบัการใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 75 และ 84 ของ

ฐานลกูคา้รวม ตามล าดับ 

 

 

 

จ ำนวนผูใ้ช้บรกิำรรวม (พันเลขหมำย) ไตรมำส 3/61 ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 3/62 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT) 152                       -                         -   n/a n/a

    ระบบเติมเงิน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT) 105                       -                         -   n/a n/a

    ระบบรายเดอืน (ภายใต้ใบอนุญาต) 5,824 6,304 6,382 1.2% 9.6%

    ระบบเติมเงิน (ภายใต้ใบอนุญาต)              15,218             14,329              14,033 -2.1% -7.8%

รวม             21,299            20,632            20,416 -1.0% -4.1%

จ ำนวนผูใ้ช้บรกิำรใหมสุ่ทธ ิ(พันเลขหมำย) ไตรมำส 3/61 ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 3/62 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน                      92                    109                      79 -28.0% -14.1%

    ระบบเติมเงิน                (404)                (204)                (295) -45.1% 27.0%

รวม                 (313)                   (94)                 (217) -130.3% 30.7%

ปรมิำณกำรใช้งำน (นำทีตอ่เลขหมำยตอ่เดือน) ไตรมำส 3/61 ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 3/62 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน 239 223 225 0.7% -5.9%

    ระบบเติมเงิน 101 83 85 2.2% -16.3%

เฉล่ียสองระบบ 137 123 125 2.1% -8.8%

    ระบบบรายเดอืน ไม่รวมนาทเีรียกเข้า 169 157 158 0.6% -6.9%

    ระบบเติมเงิน ไม่รวมนาทเีรียกเข้า 78 61 62 1.7% -20.2%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วมนำทีเรยีกเข้ำ 102 88 90 1.8% -11.8%

รำยได้เฉล่ียตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เดือน) ไตรมำส 3/61 ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 3/62 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน 552 564 574 1.8% 4.0%

    ระบบเติมเงิน 147 142 147 3.7% -0.2%

เฉล่ียสองระบบ 253 262 271 3.5% 6.8%

    ระบบบรายเดอืน ไม่รวม IC 532 545 555 1.7% 4.3%

    ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 142 137 142 3.7% 0.0%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วม IC 244 253 261 3.5% 7.0%

รำยได้เฉล่ียตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เดือน) - (Post-TFRS 15) ไตรมำส 3/61 ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 3/62 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน 552 551 562 2.0% 1.9%

    ระบบเติมเงิน 147 142 147 3.7% -0.1%

เฉล่ียสองระบบ 253 258 267 3.6% 5.5%

    ระบบบรายเดอืน ไม่รวม IC 532 532 543 1.9% 2.0%

    ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 142 137 142 3.8% 0.0%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วม IC 244 249 258 3.6% 5.6%
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลประกอบการดา้นการเงิน

รายได ้

รายได้รวม ในไตรมาส 3/62 เท่ากับ 20,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ย

ละ 1.3 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 14.3 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด าเนินงานหลัก และค่าเช่า

เครือข่าย 2300MHz จาก TOT โดยรายได้จากการให้บริการที่ไม่

รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากไตรมาสก่อน เเละ

ร้อยละ 0.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 15,760 ล้าน

บาท  

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ

ข้อมูล) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 15,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 

จากไตรมาสก่อน เเละร้อยละ 2.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

จากรายได้จากลกูคา้ระบบเติมเงินทีเ่พิ่มขึ้น ตลอดจนการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องของรายได้จากลกูคา้ระบบรายเดือน 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 161 ล้าน

บาท ลดลงรอ้ยละ 11.4 จากไตรมาสก่อนจากปจัจัยทางฤดูกาล และ

ลดลงรอ้ยละ 29 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากแนวโน้ม

และปรมิาณการใชบ้รกิารทีล่ดลง ตลอดจนการแข่งขันทีเ่พิ่มขึ้น  

รายได้จากการให้บริการอ่ืน  ในไตรมาสนี้เท่ากับ 599 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 4.8 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 22.6 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากแนวโน้มที่ลดลงของรายได้

จากบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 1,535 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.9 จากไตรมาสก่อน 

แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยการ

ลดลงจากไตรมาสก่อนเป็นผลมาจากยอดขายไอโฟนที่ลดลง จาก

การเปดิตัวของไอโฟนรุน่ใหม ่  

ตน้ทุนการด าเนินงาน 

ต้นทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  ในไตรมาสนี้ 

เท่ากับ 11,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากไตรมาสก่อน แต่

ลดลงรอ้ยละ 12.3 จากไตรมาสเดียวกันของปกี่อน การเปลีย่นแปลง

ของต้นทุนการด าเนินงานมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนโครงสร้าง

ต้นทุนภายหลังการส้ินสุดของสัญญาสัมปทาน การเพิ่มขึ้นจากไตร

มาสก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ

การโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT  ในส่วนของการ

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการลดลง

ของต้นทุนค่าธรรมเนียม และค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ภายใต้

สัมปทานที่ส้ินสุดลงแล้ว ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากค่าตัดจ าหน่าย

ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่  1800 MHz และ 900 MHz ค่าเช่ า

สินทรัพย์ภายใต้สัมปทานที่จ่ายให้กับ CAT ภายใต้สัญญาเช่า และ

ต้นทนุทีเ่กี่ยวข้องกับการโรมมิง่บนเครอืข่าย 2300MHz ของ TOT 

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในไตรมาสนี้เท่ากับ 681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ย

ละ 5.5 จากไตรมาสก่อน เเต่ลดลงรอ้ยละ 54.2 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน ภายหลังสัญญาสัมปทานและมาตรการเยียวยาส้ินสุดลง 

ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บรกิารไม่

รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.3 จากร้อยละ 9.5 

ในไตรมาสเดียวกันของปกี่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,041 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 2.3 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 72.4 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน การเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นผลมาจากการขยายเครือข่าย 

และค่าเช่าที่จ่ายให้ CAT ส าหรบัเช่าสินทรพัย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน 

ในไตรมาสนี้ ค่าเช่าสุทธิที่จ่ายให้ CAT หลังหักรายได้ที่ได้รับภายใต้

สัญญาการเชา่ เทา่กับ 669 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.6 จากไตรมาส

ก่อน 

ต้นทุนการให้บรกิารอ่ืน ในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 4.1 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 115.0 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน จากต้นทุนค่าโรมมิ่งบนเครอืข่าย 2300 MHz ของ TOT 

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนส่วนนี้จากไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลักจากการ

เพิ่มขึ้นของการติดตั้งสถานีฐานบนเครือข่าย 2300 MHz ซึ่งถูก

ชดเชยบางส่วนจากรายได้ค่าเช่าเครอืข่ายที่ได้รบัจาก TOT ส่งผลให้

ต้นทุนสุทธิหลังหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ประมาณ 7.1 ลา้นบาทในไตรมาสนี้ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 3,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.5 จากไตรมาสก่อน 

จากการขยายเครอืข่าย แต่ลดลงรอ้ยละ 52.9 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน จากการส้ินสุดของค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ภายใต้

สัมปทานในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากค่าตัด

จ าหน่ายใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz และ

การขยายเครอืข่าย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,655 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 0.3 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเป็นผลมาจาก

คา่ใชจ้่ายด้านการขายและการตลาด และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารที่เพิ่ม

สูงขึ้น  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,173 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7.9 แต่อยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมาจากกิจกรรมทาง

การตลาดและการขายทีเ่พิ่มสูงขึ้นในไตรมาสนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.2 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 4.1 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปกี่อน  
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 340 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 1.8 จากไตร

มาสเดียวกันของปกี่อน  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บรหิาร ในไตรมาสนี้เทา่กับ 229 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.3 จากไตร

มาสก่อน เเต่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4.5 จากไตรมาสเดียวกันของปกี่อน 

EBITDA และก าไรสุทธิ  

EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 6,800 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 5.4 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลักมา

จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการหลักโดยมีรายได้เฉลี่ย

ต่อเลขหมายที่สูงขึ้น ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน

ค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT การลดลงจากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย

ด้านโครงข่าย ซึ่งเกิดจากการขยายโครงข่าย ตลอดจนต้นทุนที่

เกี่ยวข้องกับ CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน อย่างไรก็

ตามได้ถูกชดเชยบางส่วนจากต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลง  ส่งผลให้ 

EBITDA margin (ไม่รวมรายได้จาก  CAT ภายใต้สัญญาเช่า

สินทรัพย์สัมปทาน และ รายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก 

TOT) ในไตรมาสนี้เท่ากับร้อยละ 37.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.1 ใน

ไตรมาสก่อน แต่ลดลงจากร้อยละ 40.6 ในไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน 

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 

จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถูกชดเชยบางส่วน

จากคา่เส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และต้นทนุทางการเงินทีเ่พิ่มขึ้น  

 

งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมลูส าคัญทางการเงิน 

ณ ส้ินไตรมาส 3/62 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจ านวน 140,579 ล้าน

บาท ลดลงจาก 150,958 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2561 เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 5,241 ล้านบาท ลดลงจาก 14,090 

ล้านบาท ณ ส้ินปี 2561 จากการช าระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อ

พิพาทให้แก่ CAT และการจ่ายเงินส าหรับเงินลงทุนในเครือข่าย 

ในขณะที่หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 47,000 ล้านบาท ณ 

ส้ินปี 2561 มาอยู่ที่ระดับ 51,000 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สิน

สุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ระดับ 1.8 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.2 เท่า ณ ส้ินปี 

2561 

รายจ่ายเพื่อการลงทนุส าหรบัไตรมาสนี้เท่ากับ 2,448 ลา้นบาท จาก

การขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

(ค านวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน) เท่ากับ 

4,352 ลา้นบาท 

แนวโน้มปี 2562 

จากผลการด าเนินงานในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2562 ดีแทคคง

แนวโน้มส าหรบัป ี2562 ไว้ทีร่ะดับเดิม 

แนวโน้มส าหรบัป ี2562 

• รายได้จากการให้บรกิารไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย:  ลดลงใน

อตัรารอ้ยละทีเ่ปน็เลขหลกัเดียวในระดับต ่า 

• EBITDA:  24,000-25,000 ลา้นบาท 

• เงินลงทนุ:  13,000-15,000 ลา้นบาท 

ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปนัผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงินปนัผล

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะ

ทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดย

บรษิทัมเีปา้หมายพิจารณาจ่ายเงินปนัผลทกุครึง่ปี

 

 

 

 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ไตรมำส 4/61 ไตรมำส 3/62

(ล้ำนบำท)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 14,090 5,241

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14,427 15,102

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 122,441 120,236

รวมสินทรพัย์ 150,958 140,579

หนี้สินหมุนเวียน 53,208 44,921

หนี้สินไม่หมุนเวียน 75,820 71,265

รวมหน้ีสิน 129,028 116,187

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 21,930 24,392

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 150,958 140,579

งบกระแสเงินสด 9 เดือนแรก 9 เดือนแรก

(ล้ำนบำท) ของปี 2561 ของปี 2562

  เงินสดจากกิจกรรมด าเงินงาน               18,144                8,010 

  จา่ยดอกเบี้ยและภาษีเงินได้              (2,241)             (2,707)

เงินสดสุทธจิำกกิจกรรมด ำเนินงำน             15,903               5,303 

เงินสดสุทธท่ีิใช้ในกิจกรรมลงทุน          (10,952)           (15,169)

  เงินสดสุทธริับ/(ช าระคืน) เงินกู้และหุ้นกู้              (2,015)               4,000 

  จา่ยเงินปนัผล            (2,960)             (2,983)

เงินสดสุทธจิำกกิจกรรมจัดหำเงิน            (4,975)                 1,017 

เงินสดสุทธเิพิ่มขึ้น/(ลดลง)                    (23)            (8,849)
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

 

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 

  

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) - (Pre-TFRS 15) ไตรมำส 3/61 ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 3/62 %QoQ %YoY

บริการหลัก (บริการเสียงและข้อมูล)             14,666              14,587             15,000 2.8% 2.3%

บริการข้ามแดนอัตโนมัติ                   227                    182                     161 -11.4% -29.0%

รายไดจ้ากการให้บริการอื่น                    774                   629                   599 -4.8% -22.6%

รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC             15,667             15,398             15,760 2.3% 0.6%

รายไดจ้ากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                   543                    514                   530 3.1% -2.5%

รวมรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร             16,210              15,912            16,290 2.4% 0.5%

รายไดจ้ากการจ าหนา่ยเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย                1,329                1,824                1,535 -15.9% 15.5%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น                   424               2,543                2,710 6.6% 539.8%

รวมรำยได้             17,963            20,279            20,535 1.3% 14.3%

ต้นทุนการให้บริการ           (13,495)            (11,593)            (11,893) 2.6% -11.9%

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้             (1,488)               (646)                 (681) 5.5% -54.2%

ค่าใชจ่้ายดา้นโครงข่าย             (1,765)            (2,973)             (3,041) 2.3% 72.4%

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                (559)                (589)                 (541) -8.0% -3.1%

ค่าใชจ่้ายอ่ืน             (1,828)            (3,776)             (3,931) 4.1% 115.0%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย            (7,856)           (3,609)            (3,698) 2.5% -52.9%

ต้นทุนจากการจ าหนา่ยเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย              (1,780)            (2,420)              (2,130) -12.0% 19.7%

รวมตน้ทุน           (15,275)           (14,013)          (14,023) 0.1% -8.2%

ก ำไรขั้นตน้               2,687              6,266                6,511 3.9% 142.3%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร             (3,643)              (3,519)             (3,724) 5.8% 2.2%

การขายและการตลาด              (1,173)             (1,088)              (1,173) 7.9% 0.0%

การบริหาร             (1,903)             (1,883)              (1,981) 5.2% 4.1%

การตั้งส ารองหน้ีสูญ                (347)                 (319)                (340) 6.8% -1.8%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                 (219)                (230)                (229) -0.3% 4.5%

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของทรัพย์สิน                      -                        -                       69 -100.0% -100.0%

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน                   (25)                   (20)                      (6) -71.1% -77.6%

ดอกเบี้ยรับ                     60                       17                        9 -47.8% -84.9%

รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                      48                      (4)                      (0) -98.7% -100.1%

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้                (873)               2,742              2,860 4.3% -427.7%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน                 (380)                (663)                (670) 1.2% 76.5%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้                     331                  (351)                 (355) 1.2% -207.3%

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มีส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย                        0                      (0)                      (0) -99.8% -106.6%

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธส่ิวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                 (921)                1,728               1,834 6.2% -299.1%

EBITDA (ล้ำนบำท)* - (Pre-TFRS 15) ไตรมำส 3/61 ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 3/62 %QoQ %YoY

ก าไรส าหรับงวด                 (921)                1,728                1,834 6.2% -299.1%

    ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน                   380                   663                   670 1.2% 76.5%

    ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้                  (331)                    351                   355 1.2% -207.3%

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย               8,075                3,838               3,927 2.3% -51.4%

    รายการอื่น                     (11)                      30                       14 -54.6% -230.0%

EBITDA                7,192               6,610              6,800 2.9% -5.4%

EBITDA margin 40.0% 32.6% 33.1%

EBITDA margin (ไม่รวมรายไดจ้าก CAT และ TOT ในตัวหาร) 40.6% 37.1% 37.9%

* EBITDA ในทีน้ี่เป็น EBITDA ก่อนรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดไูดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้ หุ้นกู้

ป ี2562 12,000 -

ป ี2563 6,000 4,000

ป ี2564 - 2,500

ป ี2565 เปน็ต้นไป - 26,500

รวม 18,000 33,000

ก ำหนดกำรคืนหน้ี (ล้ำนบำท) ณ ส้ินไตรมำส 3/62 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  - (Pre-TFRS 15) ไตรมำส 3/61 ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 3/62

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)** 4.0% -9.8% 0.1%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)*** 1.6% -1.1% 1.9%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธติ่อ EBITDA (เทา่) 0.7 x 1.8 x 1.8 x

อัตราส่วนเงินลงทุนต่อรายไดร้วม (%) 33.8% 11.4% 11.9%

** ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้น (12 เดอืนล่าสุด) หารดว้ยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย

*** ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้(12 เดอืนล่าสุด) หารดว้ยสินทรัพย์รวมเฉล่ีย
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

ภาคผนวก 

 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) - (Post-TFRS 15) ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 3/62 %QoQ

บรกิารหลัก (บรกิารเสียงและข้อมลู)              14,366               14,791 3.0%

บรกิารข้ามแดนอัตโนมตัิ                      182                      161 -11.4%

รายได้จากการใหบ้รกิารอืน่                    629                    599 -4.8%

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร ไม่รวม IC               15,177               15,551 2.5%

รายได้จากคา่เชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                      514                     530 3.1%

รวมรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร              15,691              16,081 2.5%

รายได้จากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย                 2,021                  1,737 -14.1%

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่                 2,543                 2,710 6.6%

รวมรำยได้             20,255             20,528 1.3%

ต้นทุนการใหบ้รกิาร             (11,593)             (11,893) 2.6%

คา่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รายได้                 (646)                  (681) 5.5%

คา่ใช้จ่ายด้านโครงข่าย             (2,973)              (3,041) 2.3%

คา่เช่ือมต่อโครงข่าย (IC)                 (589)                  (541) -8.0%

คา่ใช้จ่ายอ่ืน              (3,776)              (3,931) 4.1%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย            (3,609)             (3,698) 2.5%

ต้นทุนจากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย              (2,420)               (2,130) -12.0%

รวมตน้ทุน           (14,013)          (14,023) 0.1%

ก ำไรขัน้ตน้                6,242                6,505 4.2%

คา่ใช้จ่ายในการขายและบรหิาร               (3,537)               (3,738) 5.7%

การขายและการตลาด               (1,105)               (1,188) 7.5%

การบริหาร              (1,883)               (1,981) 5.2%

การตั้งส ารองหน้ีสูญ                  (319)                 (340) 6.8%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย                 (230)                 (229) -0.3%

ขาดทุนจากการด้อยคา่ของทรัพย์สิน                        -                        69 -100.0%

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น                     (20)                        (6) -71.1%

ดอกเบีย้รบั                         17                          9 -47.8%

รายได้อืน่และส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม                        (4)                        (0) -98.7%

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้                2,700                2,838 5.1%

คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                  (663)                  (670) 1.2%

คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้                   (343)                    (351) 2.4%

ส่วนที่เปน็ของผูม้ส่ีวนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย                        (0)                        (0) -99.8%

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น                1,695                 1,817 7.2%

EBITDA (ล้ำนบำท)* - (Post-TFRS 15) ไตรมำส 2/62 ไตรมำส 3/62 %QoQ

ก าไรส าหรบังวด                 1,695                   1,817 7.2%

    คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                    663                    670 1.2%

    คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้                     343                      351 2.4%

    คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหนา่ย                 3,838                 3,927 2.3%

    รายการอืน่                        30                         14 -54.6%

EBITDA               6,569                6,779 3.2%

EBITDA margin 32.4% 33.0%

EBITDA margin (ไมร่วมรายได้จาก CAT และ TOT ในตัวหาร) 36.9% 37.8%

* EBITDA ในที่น้ีเปน็ EBITDA กอ่นรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพิม่เติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน


