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ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินสําหรับปี 2564 และปี 2565 อยู่บนพื้นฐานของนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องสําหรับแต่ละปี เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอ่ืน

สรุปสาระสําคัญ
ความท้าทายท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองในไตรมาสแรกของปี 2565 
รวมไปถึงจํานวนผู้ติดเช้ือรายวันท่ีเพิ่มขึ้น และแม้ว่าจะมีการผ่อนปรน
ข้อจํากัดท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด-19 อย่างค่อยเป็นค่อยไปนับตั้งแต่ไตร
มาสท่ี 3/64 แต่ข้อจํากัดบางอย่างทางด้านการเดินทางระหว่าง
ประเทศยังคงยืดเยื้อมาจนถึงไตรมาสนี้ ท่ามกลางการแพร่ระบาด
ของไวรัสโอมิครอนที่เพิ่มสูงขึ้น และแม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
มหภาคจะช้ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ประกอบกับการแข่งขันท่ีเข้มข้น 
ดีแทคยังคงเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเป็นผู้ให้บรกิารท่ีเหนือกว่าการเช่ือมต่อ และยังสามารถเพิ่มการ
เติบโตของฐานลูกค้าได้อย่างต่อเน่ืองในไตรมาส 1/65 

ในปี 2565 ดีแทคยึดมั่นเดินหน้าตามกลยุทธ์ท่ีสําคัญของบริษัท
ตามเดิมจากปีก่อน โดยในด้านเครือข่ายในปี 2565 น้ี บริษัทมุ่งเน้น
การขยายเครือข่าย 5G โดยจะขยายพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ัง 77 จังหวัด
ของไทยภายในไตรมาสท่ี 3/65 นอกจากน้ีบริษัทยังคงมุ่งเน้นการ
เร่งขยายเครือข่ายบนคล่ืนย่านความถ่ีตํ่า โดยเร่งพัฒนาและติดตั้ง
เสาสัญญาณเพื่อประสบการณ์ท่ีดีขึ้นของลูกค้า โดย ณ ส้ินไตรมาส 
1/65 เครอืข่าย 5G ของดีแทค ได้ครอบคลุมพื้นท่ี 34 จังหวัด และมี
การติดตั้งสถานีฐานบนคล่ืนย่านความถ่ีตํา่เพิ่มขึน้กวา่ 2,800 สถานี
ฐานในไตรมาสน้ี โดยมีสถานีฐานบนเครอืข่าย 700 MHz ท่ีได้รบัการ
ติดตั้งแล้วจํานวนท้ังส้ินประมาณ 15,600 สถานีฐาน โดยความ
พยายามอย่างต่อเน่ืองในการปรับปรุงประสบการณ์สําหรับลูกค้า
ส่งผลให้เกิดการปรบัตัวท่ีดีขึ้นของอัตราการสูญเสียลูกค้าคิดเป็น 2 
จุดรอ้ยละ เมื่อเปรยีบเทียบกับไตรมาสก่อน และอัตราการใช้ 4G และ 
5G เพิ่มขึ้นท่ี 5.1 จุดรอ้ยละ จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

ดีแทคยังคงเป้าหมายในการเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยการเป็นผู้
ให้บรกิารท่ีเหนือกว่าการเชื่อมต่อ โดยการใช้ประโยชน์จากการเปล่ียน
ผ่านทางดิจิทัลซึ่งทําให้สามารถเพิ่มจํานวนผู้ใช้ดิจิทัลได้ร้อยละ 24 
จากปีก่อน  และมีส่วนแบ่งทางการขายทางดิจิทัลท่ีร้อยละ  75  
ในไตรมาส 1/65 ท้ังน้ี ดีแทคยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเน่ืองในการ
ให้บริการท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างหลากหลายผ่านทางบริการเสริม 
(adjacent services) ซึ่งรวมถึงบริการทางการเงิน การป้องกัน
การใช้บริการอย่างปลอดภัย เกม บริการใจดี และบริการเข้าถึงผู้
ให้บริการเน้ือหา (CPA) โดยตั้งเป้าหมายในปี 2565 ท่ีจะเพิ่มการ
เติบโตของรายได้จากบริการเสริมเหล่าน้ีให้ได้ประมาณร้อยละ 20 
จากปีก่อน ท้ังน้ี จากการนําเสนอบริการใหม่ทางด้านเกมและการ
ป้องกันการใช้บรกิารอย่างปลอดภัย ตลอดจนการปรบัปรุงข้อเสนอ
บรกิารทางการเงิน ดีแทคสามารถเห็นพัฒนาการท่ีดีขึ้นจากไตรมาส
ก่อนท้ังทางด้านจํานวนรายการและจํานวนผู้ใช้บรกิารท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

บรษิัทยังคงเห็นผลลัพธ์ท่ีดีจากการขับเคล่ือนประสิทธิภาพซึ่งมุ่งเน้น
ไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงโครงสร้าง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานลดลงรอ้ยละ 2.6 จากปีก่อน ท้ังน้ี หากไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการประมาณ 110 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานลดลงร้อยละ 5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดย
ในไตรมาสท่ี 1/65 ค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิง
โครงสร้างท่ีสําคัญมีมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และในปี 2565 น้ี 
บริษัทจะยังคงเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงโครงสร้างอย่าง
ต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสในการบริหารจัดการกระแส
เงินสดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

จํานวนผู้ใช้บริการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นจํานวน 305 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อน ทําให้ดีแทคมี
จํานวนผู้ใช้บรกิาร 19.9 ล้านราย ณ ส้ินไตรมาสน้ื เติบโตรอ้ยละ 4.1 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพิ่มขึ้น 
292 พันเลขหมาย และผู้ใช้บรกิารระบบรายเดือนเพิ่มขึ้น 12 พันเลข
หมาย เป็นผลส่วนหน่ึงมาจากการปรับตัวท่ีดีขึ้นของอัตราการ
สูญเสียลูกค้าจากประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นของลูกค้า ท้ังน้ี 
จํานวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
31 ของจํานวนผู้ใช้บรกิารรวม 

ในไตรมาสท่ี 1/65 รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายลดลงร้อยละ 2.5 จากปีก่อน และร้อยละ 1.4 จากไตรมาส
ก่อน เป็นผลหลักจากการชะลอตัวในการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจประกอบ
กับการแข่งขันท่ีเข้มข้น รายได้จากการให้บรกิารหลักลดลงจากปีก่อน 
เน่ืองจากไตรมาสท่ี 1/64 ได้รับปจัจัยเกื้อหนุนจากเงินอุดหนุนของ
รฐับาลท่ีมากกว่า และการเพิ่มขึ้นของการโทรทางไกลระหว่างประเทศ 
(IDD) ท้ังน้ี  รายได้จากการจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์ลดลงจาก 
ไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากยอดขายท่ีสูงในไตรมาสก่อนจากการ
เปิดตัว iPhone รุน่ใหม่ รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายลดลงร้อยละ 6.8 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 3.6 จากไตรมาสก่อน 

ในไตรมาสน้ี EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ลดลงร้อยละ 3.9 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุมาจากรายได้ท่ีลดลง ชดเชย
บางส่วนด้วยค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิง
โครงสร้าง ท้ังน้ี หากไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบรวม
กิจการ EBITDA ลดลงร้อยละ 2.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ท้ังน้ี EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากไตรมาสก่อน จากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในเชิงโครงสร้าง และเมื่อหักรายได้จาก CAT ภายใต้
สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน รายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz 
จาก TOT และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ EBITDA 
margin ของไตรมาส 1/65 เท่ากับร้อยละ 44.2 นอกจากน้ี กําไร
สุทธิสําหรบัไตรมาส 1/65 เท่ากับ 726 ล้านบาท 
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สรุปผลการดําเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 1/65 ดีแทคมีจํานวนผู้ใช้บรกิารรวมเท่ากับ 19.9 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 3 แสนเลขหมายจากส้ินปี 2564 ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนผู้ใช้บรกิารรวมสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 1/59 จํานวนฐานลูกค้าระบบรายเดือนเท่ากับ 6.2 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นประมาณ 51.7 พันเลขหมาย
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 12.2 พันเลขหมายจากส้ินปี 2564 ไตรมาสก่อน จากการปรบัตัวท่ีดีขึ้นของอัตราการสูญเสียลูกค้า ฐานลูกค้า
ระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 728 พันเลขหมายจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 292 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อน มาอยู่ท่ี 13.7 ล้านเลข
หมาย เป็นผลมาจากการดําเนินมาตรการในระดับภูมิภาคของดีแทค และการฟื้นตัวอยา่งค่อยเป็นค่อยไปจากข้อจํากัดท่ีเกี่ยวข้องกับโรคระบาด  

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“ARPU”) สําหรบัไตรมาส 1/65 เท่ากับ 231 บาทต่อเดือน ซึ่งลดลงรอ้ยละ 6.6 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 3.2 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากการชะลอตัวในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมหภาคจากโรคระบาด ประกอบกับการแข่งขนั
ท่ีเข้มข้น ณ ส้ินไตรมาส 1/65 ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 31 ของจํานวนลูกค้ารวม รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้า
ระบบรายเดือนในไตรมาสน้ี เท่ากับ 487 บาทต่อเดือน ลดลงรอ้ยละ 2.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 1.3 จากไตรมาสก่อน ขณะท่ี
รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินเท่ากับ 114 บาทต่อเดือน ลดลงรอ้ยละ 10.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 4.6 จาก
ไตรมาสก่อน  

ปริมาณการใช้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ของ TOT ยังคงอยู่ท่ีระดับสูงอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ลูกค้าตามวิถีใหม่ จํานวนสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความรว่มมือกับ TOT อยู่ท่ีประมาณ 21,600 สถานีฐาน ณ ส้ินไตรมาส 
1/65 จํานวนผู้ใช้บริการบนระบบ 4G อยู่ ท่ี 16.1 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 81 ของฐานลูกค้ารวม ในขณะที่ จํานวน
เครือ่งโทรศัพท์ท่ีรองรบัการใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมารท์โฟนเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 87 และรอ้ยละ 89 ของฐานลูกค้ารวม ตามลําดับ 

 

 

 

 

จาํนวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย) ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 1/65 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดือน 6,146 6,186 6,198 0.2% 0.8%
    ระบบเติมเงนิ                    12,939                      13,375                    13,668 2.2% 5.6%
รวม                   19,085                    19,561                   19,865 1.6% 4.1%
จาํนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย) ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 1/65 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดือน                              40                                 5                               12 124.5% -69.4%
    ระบบเติมเงนิ                            189                            281                           292 4.1% 54.9%
รวม                           229                          286                           305 6.4% 33.2%
ปริมาณการใช้งาน (นาทีตอ่เลขหมายตอ่เดือน) ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 1/65 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดือน 189 182 173 -4.8% -8.7%
    ระบบเติมเงนิ 72 68 63 -7.9% -13.6%
เฉลี่ยสองระบบ 110 104 97 -6.7% -11.8%
    ระบบบรายเดือน ไมร่วมนาทีเรยีกเข้า 130 123 117 -5.2% -10.2%
    ระบบเติมเงนิ ไมร่วมนาทีเรยีกเข้า 51 47 42 -9.0% -16.6%
เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวมนาทีเรียกเข้า 77 71 66 -7.4% -14.0%
รายได้เฉลี่ยตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เดือน) - (Post-TFRS 15&16) ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 1/65 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดือน 512 506 497 -1.7% -3.0%
    ระบบเติมเงนิ 130 123 117 -4.9% -10.2%
เฉลี่ยสองระบบ 254 245 236 -3.6% -6.8%
    ระบบบรายเดือน ไมร่วม IC 501 494 487 -1.3% -2.7%
    ระบบเติมเงนิ ไมร่วม IC 127 120 114 -4.6% -10.0%
เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 248 239 231 -3.2% -6.6%
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สรุปผลประกอบการดา้นการเงิน
รายได้ 

รายได้รวม ในไตรมาส 1/65 เท่ากับ 20,131 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 
1.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 6.7 จากไตรมาส
ก่อน เป็นผลมาจากยอดขายเครือ่งโทรศัพท์ท่ีลดลงเมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อน ท้ังน้ีรายได้จากการให้บรกิารท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 
เท่ากับ 13,796 ล้านบาท ในไตรมาสน้ี ลดลงร้อยละ 2.5 จากไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 1.4 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจาก
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจระดับมหภาคท่ีเป็นไปอย่างช้า ๆ  จาก
สถานการณ์โควิด-19 และการแข่งขันท่ีเข้มข้น 

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ
ข้อมูล) ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 13,430 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 2.2 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 1.4 จากไตรมาสก่อน เป็นผล
มาจากการแข่งขันท่ีเข้มข้น และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจระดับมหภาค
ท่ีเป็นไปอย่างช้า ๆ 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  ในไตรมาสเท่ากับ 64 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 104 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 
4.3 จากไตรมาสก่อน สะท้อนถึงการผ่อนคลายข้อจํากัดในการ
เดินทางระหว่างประเทศอันเน่ืองมาจากโควิด-19 

รายได้จากการให้บริการอื่น ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 301 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 22.9 จากปีก่อน เน่ืองจากการลดลงของรายได้จาก
การให้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ ท้ังน้ี รายได้จากการ
ให้บรกิารอ่ืน ลดลงรอ้ยละ 4.7 จากไตรมาสก่อน  

รายได้จากการจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  
ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 2,229 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.1 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 34.6 จากไตรมาสก่อน เป็นผลมา
จากยอดขายท่ีสูงในไตรมาสก่อนจากการเปิดตัว iPhone รุน่ใหม่ 

ต้นทุนการดําเนินงาน 

ต้นทุนการดําเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ในไตรมาสน้ี
เท่ากับ 12,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT ท้ังน้ี ต้นทุนการ
ดําเนินงานไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ลดลงร้อยละ 1 จากไตรมาส
ก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงโครงสรา้ง 

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 514 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 
11.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 7.3 จากไตรมาส
ก่อน โดยต้นทุนค่าธรรมเนียมในไตรมาสน้ีคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของ
รายได้จากการให้บรกิารท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ลดลงจากรอ้ย
ละ 4.0 ในไตรมาสก่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 1,352 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 1.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 

จากไตรมาสก่อน โดยการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น
ผลหลักมาจากมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย และ
การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเป็นผลมาจากการติดตั้งสถานีฐานท่ี
เพิ่มขึ้น และปจัจัยทางด้านเงินเฟ้อ 

ต้นทุนการให้บรกิารอื่น ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 5,227 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 4.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยรอ้ย
ละ 1 จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 
2300 MHz ของ  TOT ท้ังน้ี  ต้นทุนสุทธิค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 
2300 MHz ของ TOT หลังหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่ายท่ีได้รับ
จาก TOT อยู่ท่ีประมาณ 1,275 ล้านบาทในไตรมาส 1/65 เพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 0.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายของต้นทุนการให้บริการ ในไตร
มาสน้ีเท่ากับ 5,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.0 จากไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน จากการขยายเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง และลดลงร้อยละ 
3.4 จากไตรมาสก่อน  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 3,182 ล้านบาท 
ลดลงรอ้ยละ 4.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการ
เพิ่มประสิทธิภาพในเชิงโครงสร้าง และลดลงร้อยละ 16.6 จากไตร
มาสก่อน จากการตัดจําหน่ายทรพัย์สินแบบครัง้เดียวในไตรมาสก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 1,053 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายใน
การขายและการตลาดลดลงร้อยละ 12.5 จากไตรมาสก่อน เป็นผล
มาจากค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าในไตรมาส 4/64 จากปจัจัยฤดูกาล 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 1,481 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ  2.0  จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  จากการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการประมาณ  110 ล้านบาท  ท้ังน้ี  
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารในไตรมาสน้ีลดลงรอ้ยละ 23.8 จากไตรมาส
ก่อน เป็นผลจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สินแบบครั้งเดียวในไตรมาส
ก่อน ประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการท่ีเกิดขึ้นในไตรมาส 1/65 

ค่าใช้จ่ายการตั้งสํารองหนี้สูญ ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 299 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 7.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายตั้ง
สํารองหน้ีสูญสําหรบัลูกค้าระบบรายเดือนคงที่จากไตรมาสก่อนอยู่ท่ี
รอ้ยละ 2.9 ของรายได้จากลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาสน้ี  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิาร ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 349 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 8.4 จากไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 9.8 จากไตรมาสก่อน 
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EBITDA และกําไรสุทธิ  

EBITDA (ก่อนรายการอื่น ๆ) ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 7,184  ล้านบาท 
ลดลงรอ้ยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากรายได้
ท่ีลดลงซึ่งถูกชดเชยด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงโครงสรา้ง โดย
หากไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ EBITDA 
ลดลงร้อยละ 2.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ท้ังน้ี EBITDA 
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  2.6 จากไตรมาสก่อน จากการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิง
โครงสรา้ง และการบรหิารจัดการค่าใช้จ่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ขายและการตลาดที่สูงในไตรมาสก่อนเน่ืองจากปจัจัยฤดูกาล ส่งผล
ให้ EBITDA margin (ไม่รวมรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่า
สินทรัพย์สัมปทาน และรายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก 
TOT) ในไตรมาสน้ีเท่ากับร้อยละ 43.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.9 ใน
ไตรมาสก่อน ท้ังน้ี หากไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบรวม
กิจการด้วย EBITDA margin ในไตรมาส 1/65 อยู่ท่ีรอ้ยละ 44.2 

กําไรสุทธิ ในไตรมาสน้ีเท่ากับ 726 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.6   
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ท้ังน้ี หากไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการควบรวมกิจการในไตรมาสน้ี กําไรสุทธิยังคงทรงตัวเมื่อเทียบ
กับปีก่อน ท้ังน้ี กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 324.6 จากไตรมาสก่อน เป็น
ผลจากผลกระทบเชิงลบในไตรมาสก่อนจากการตัดจําหน่าย
ทรพัย์สินแบบครัง้เดียว  

งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมลูสําคัญทางการเงิน 

ณ ส้ินไตรมาส 1/2565 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจํานวน 164,830 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 164,315 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2564 เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 5,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,575 
ล้านบาทในไตรมาสก่อน ในขณะที่หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยรวมหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าลดลงจาก 74,611 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2564 มาอยู่ท่ี

ระดับ 73,740 ล้านบาทในไตรมาสน้ี ท้ังน้ีอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ 
EBITDA (รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า) คงท่ีท่ีระดับ 2.5 เท่าจาก 
ไตรมาสก่อน 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในไตรมาสน้ีเท่ากับ 4,075 ล้านบาท เป็นผล
จากการเร่งรัดขยายสถานีฐานบนเครือข่ายคล่ืนย่านความถ่ีตํ่าและ
การขยายความจุเครือข่าย  กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
(คํานวณจาก  EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน) เท่ากับ 
3,109 ล้านบาทสําหรบัไตรมาสน้ี 

แนวโน้มปี 2565 

จากผลการดําเนินงานในช่วงสามเดือนแรกของปี 2565 ดีแทค
ยังคงแนวโน้มสําหรับปี 2565 อย่างไรก็ตาม ด้วยการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจมหภาพอย่างช้า ๆ และการแข่งขันท่ีเข้มข้น ดีแทคคาดว่า
รายได้จากการให้บรกิารจะออกมาอยู่ในช่วงตํ่าของแนวโน้ม ในขณะที่ 
EBITDA จะอยู่ในช่วงแนวโน้มท่ีให้ไว้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการควบรวมกิจการ 

แนวโน้มสําหรบัปี 2565 

 รายได้จากการให้บรกิารไม่รวม IC : คงท่ี จนถึง เพิ่มขึ้นในอัตรา
รอ้ยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวในระดับตํ่า  

 EBITDA: คงท่ี จนถึง เพิ่มขึ้นในอัตรารอ้ยละท่ีเป็นเลขหลักเดียว
ในระดับตํ่า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกับการควบรวมกิจการ) 

 จํานวนเงินลงทุน: 12,000 – 14,000 ล้านบาท    

ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปนัผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผล
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัท ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับฐานะ
ทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดย
บรษิัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปนัผลทุกครึง่ปี  

     

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นไตรมาส สิ้นไตรมาส งบกระแสเงินสด 3 เดือนแรกของ 3 เดือนแรกของ
(ล้านบาท) (Post-TFRS 15 & 16) 4/64 1/65 (ล้านบาท) (Post-TFRS 15 & 16) ปี 2564 ปี 2565
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 3,575 5,627   เงนิสดจากกจิกรรมดาํเงนิงาน                     6,868                       6,231 
สินทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 16,152 16,503   จ่ายดอกเบีย้และภาษเีงนิได้                       (967)                        (588)
สินทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 144,587 142,701 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน                     5,900                     5,643 
รวมสินทรัพย์ 164,314 164,831 เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน                 (4,690)                  (4,548)
หนีสิ้นหมนุเวยีน 47,096 49,233   เงนิสดสุทธิรบั/(ชาํระคนื) เงนิกูแ้ละหุน้กู้                        (937)                         956 
หนีสิ้นไมห่มนุเวยีน 97,051 97,189   จ่ายเงนิปนัผล                               -                                 -  
รวมหนี้สิน 144,147 146,422 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน                       (937)                         956 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,167 18,408 เงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน/(ลดลง)                          273                      2,051 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 164,314 164,830
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งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 1/65 %QoQ %YoY
รายได้จากการใหบ้รกิารหลัก (บรกิารเสียงและข้อมลู)                       13,727                    13,615                    13,430 -1.4% -2.2%
รายได้จากบรกิารข้ามแดนอัตโนมตัิ                                32                            62                            64 4.3% 104.0%
รายได้จากการใหบ้รกิารอ่ืน                              391                           316                           301 -4.7% -22.9%
รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC                      14,149                  13,994                  13,796 -1.4% -2.5%
รายได้จากคา่เชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                              337                          352                         289 -17.8% -14.1%
รวมรายได้จากการให้บริการ                     14,486                  14,345                  14,085 -1.8% -2.8%
รายได้จากการจาํหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย                        2,449                       3,517                     2,299 -34.6% -6.1%
รายได้จากการดาํเนนิงานอ่ืน                          3,581                      3,725                      3,746 0.6% 4.6%
รวมรายได้                     20,516                   21,587                   20,131 -6.7% -1.9%
ต้นทุนการใหบ้รกิาร                   (12,400)                 (12,729)                 (12,522) -1.6% 1.0%
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้                         (579)                      (554)                       (514) -7.3% -11.2%
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย                       (1,372)                  (1,299)                   (1,352) 4.1% -1.5%
ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC)                          (336)                       (347)                      (258) -25.6% -23.2%
ค่าใช้จ่ายอ่ืน                     (4,993)                   (5,175)                  (5,227) 1.0% 4.7%
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย                       (5,119)                   (5,353)                    (5,171) -3.4% 1.0%

ต้นทุนจากการจาํหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย                        (2,911)                     (4,211)                   (2,856) -32.2% -1.9%
รวมตน้ทุน                   (15,310)               (16,939)                (15,378) -9.2% 0.4%
กาํไรข้ันตน้                        5,206                    4,648                     4,752 2.2% -8.7%
คา่ใช้จ่ายในการขายและบรหิาร                       (3,347)                     (3,817)                    (3,182) -16.6% -4.9%
การขายและการตลาด                      (1,032)                   (1,203)                   (1,053) -12.5% 2.0%
การบริหาร                       (1,612)                   (1,945)                    (1,481) -23.8% -8.1%
การต้ังสํารองหน้ีสูญ                          (322)                      (282)                      (299) 5.9% -7.3%
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย                           (381)                       (387)                      (349) -9.8% -8.4%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน                               (0)                              0                              0 277.8% N/A

กาํไร (ขาดทุน) สําหรบัการปอ้งกนัความเส่ียงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ                          (229)                              (1)                             (2) 87.4% n.m.
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์                                 -                                -                                -   N/A N/A
กาํไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน                                (2)                            20                           (10) -149.3% 441.2%
ดอกเบีย้รบั                                   5                                 1                                5 436.1% 13.2%
รายได้อ่ืนและส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม                                 12                              13                              (1) n.m. n.m.
กาํไรก่อนค่าใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้                        1,644                         864                      1,563 80.9% -4.9%
คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                          (687)                         (714)                       (663) -7.1% -3.4%
คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้                            (135)                              21                         (174) -941.4% 28.8%
ส่วนที่เปน็ของผูม้ส่ีวนได้เสียที่ไมม่อํีานาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย                                 -                                -                                -   N/A N/A
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น                            822                           171                         726 324.6% -11.6%

EBITDA (ล้านบาท)* - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 1/65 %QoQ %YoY
กาํไรสําหรบังวด                             822                            171                          726 324.6% -11.6%
    คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                             687                           714                         663 -7.1% -3.4%
    คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้                              135                           (21)                           174 -941.4% 28.8%
    คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจาํหนา่ย                         5,501                     5,740                     5,520 -3.8% 0.3%
    รายการอ่ืน                             332                         400                           101 -74.7% -69.6%
EBITDA                         7,477                     7,004                       7,184 2.6% -3.9%
EBITDA margin 36.4% 32.4% 35.7%
EBITDA margin (ไมร่วมรายได้จาก CAT และ TOT ในตัวหาร) 43.9% 38.9% 43.5%
* EBITDA ในท่ีน้ีเป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้ หุ้นกู้
ป ี2565 5,001 3,000
ป ี2566 5,001 6,000
ป ี2567 5,598 3,000
ป ี2568 เปน็ต้นไป 1,900 31,500

รวม 17,500 43,500
** ไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9

กาํหนดการคืนหนี้ (ล้านบาท) ณ ไตรมาส 1/65 อตัราส่วนทางการเงิน  - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 1/65
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (%)*** 20.6% 15.1% 16.9%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวม (%)**** 4.6% 4.0% 3.9%
อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.4 x 2.5 x 2.5 x
อัตราส่วนเงนิลงทุนต่อรายได้รวม (%) 16.3% 17.8% 20.2%
*** กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย
**** กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
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ตารางกําหนดการชําระเงินค่าคลื่น ณ ไตรมาส 1/2565 

 

ข้อปฏิเสธความรบัผิดชอบ 

ในเอกสารฉบับน้ีอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เก่ียวข้องในหลายด้านซ่ึงจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์
และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างของคําที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตั้งใจว่า” “ประมาณ” “เชื่อว่า” “ยังคง” “วางแผนว่า” หรือคํา
ใดๆ ที่มีความหมายทํานองเดียวกัน เป็นต้น 

แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทําขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพ้ืนฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่าน้ียังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจจะ
ทําให้ผลงาน ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังน้ันผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจ
ควบคุมหรือรับรองความเก่ียวข้อง ระยะเวลาท่ีจะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ 

 

 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

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

1800MHz 12,511           -        -        -        -        -        -        -        -        -        12,511        

700MHz 17,584         1,758     1,758     1,758     1,758     1,758     1,758     1,758     1,758     1,758     19,342       

จาํนวนทีต่อ้งชาํระเงินทัง้หมด 68,159       5,565   5,565   5,565   5,565   5,565   5,565   1,758    1,758    1,758    69,917     

คลืน่ความถี่
 ราคา  (ลา้น

บาท)
 Total

(THB mm) 

กาํหนดการชาํระเงินคลืน่ความถี่


