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ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับปี 2562 และปี 2563 อยู่บนพื้นฐานของนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้องส าหรับแต่ละปี เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

สรุปสาระส าคัญ

ไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่มีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเปน็สถานการณ์ฉุกเฉินที่ไมเ่คยเกิดขึ้นมา

ก่อน โดยผลประกอบการของดีแทคในไตรมาสนี้ได้รบัผลกระทบจาก

สถานการณ์ดังกล่าว โดยเห็นได้ชัดในส่วนของผลกระทบจากเรื่อง

นักท่องเที่ยว การเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการใหม่ และการให้บริการข้าม

แดนอตัโนมตัิแก่ลกูคา้ทีเ่ดินทางไปต่างประเทศ 

ในไตรมาส 1/63 ดีแทคยังคงให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและ

พัฒนาเครอืข่าย ตลอดจนประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยมี

ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเครือข่ายที่ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และมีปริมาณการร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับเครือข่ายที่

ทรงตัว 

ณ ส้ินไตรมาส 1/63 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300 

MHz ที่ได้รับการติดตั้งแล้วจ านวนทั้งส้ินประมาณ 17,900 สถานี

ฐาน โดยเพิ่มขึ้นเปน็จ านวนประมาณ 500 สถานีฐานในไตรมาสนี้ 

ในไตรมาส 1/63 ดีแทคได้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ (multi-

band auction) และเปน็ผู้ชนะการประมลูคลืน่ความถี่ย่าน 26 GHz 

คดิเปน็แถบคลืน่ความถี่รวม 200 MHz ซึ่งสามารถใชง้านได้นาน 15 

ปี ทั้งนี้  ดีแทคได้ช าระเงินส าหรับคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz เต็ม

จ านวน และได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้วในช่วงปลายเดือน

กุมภาพันธ์ 

การปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz ไปเป็นอุปกรณ์

คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ยังคงรอข้อสรุปเกี่ยวกับการติดตั้ง

อปุกรณ์กรองสัญญาณของ กสท รวมถึงข้อสรุปเกี่ยวกับเงินทุนที่จะ

ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนการ

ของทางหน่วยงานก ากับดูแลยังคงด าเนินอยู่ และคาดว่าจะได้ข้อสรุป

ภายในไตรมาส 2/63 

ตลาดระบบรายเดือนมีการแข่งขันที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับไตร

มาสก่อน โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้งานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจาก

การที่ต้องอยู่ที่บ้านภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และแนวโน้ม

ต่อเนื่องของลูกค้าที่จะเปลีย่นไปใช้บรกิารระบบรายเดือน ในส่วนของ

ระบบเติมเงินนั้น การแข่งขันมคีวามรุนแรงมากขึ้นในไตรมาสนี้ โดยผู้

ให้บรกิารเครอืข่ายทุกรายได้มีการให้บรกิารเสียงแบบไม่จ ากัดบนทกุ

เครือข่ายออกมาสู่ตลาดอีกครั้ง ควบคู่ไปกับแพ็คเกจที่ให้บริการ

ข้อมลูแบบไมจ่ ากัดด้วยความเรว็ทีก่ าหนด  

ณ ส้ินไตรมาส 1/63 จ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 19.6 ล้านเลข

หมาย โดยมีจ านวนผู้ใช้บรกิารใหม่สุทธิลดลงจ านวน 1.0 ล้านรายใน

ไตรมาส 1/63 ซึ่ ง เป็นผลหลักมาจากการลดลงของจ านวน

ผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินเนื่องมาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและ

ผลกระทบจาก  COVID-19 รวมทั้ งการลดลดงของจ านวน

ผู้ใชบ้รกิารในระบบรายเดือนเนื่องมาจากการปรบัปรุงวิธีการรายงาน

จ านวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนในไตรมาสนี้  ทั้งนี้  จ านวน

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 31.4 

ของจ านวนผู้ใชบ้รกิารรวม  

รายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาส 

1/63 ลดลงรอ้ยละ 1.6 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.6 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้

จากการให้บริการเสียงและข้อมูล) ในไตรมาส 1/63 ลดลงร้อยละ 

0.9 จากไตรมาสก่อนเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบ

จาก COVID-19 แต่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4.8 เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ระบบราย

เดือนและการเติบโตของรายได้จากกลุ่มลกูค้าองค์กร รายได้เฉลี่ยต่อ

เลขหมายเฉลี่ยสองระบบมีการปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน เป็น

ผลมาจากการปรบัปรุงวิธีการรายงานจ านวนผู้ใชบ้รกิารในระบบราย

เดือน แต่ปรบัตัวดีขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก

การเติบโตของรายได้ระบบรายเดือน ทั้งนี้ EBITDA (ก่อนรายการ

อืน่ ๆ) ปรบัตัวดีขึ้นรอ้ยละ 4.5 จากคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเพียงครัง้เดียว

ในไตรมาส 4/62 และปรบัตัวดีขึ้นรอ้ยละ 4.5 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ทั้งนี้  EBITDA margin ของไตรมาส 1/63 เท่ากับรอ้ยละ 38.2 แต่

เมื่อหักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และ

รายได้คา่เชา่เครอืข่าย 2300 MHz จาก TOT จะเทา่กับรอ้ยละ 43.7 

นอกจากนี้ ก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 1/63 เทา่กับ 1,501 ลา้นบาท 

แม้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้จะมีความท้าทาย แต่เมื่อมองไปข้างหน้า 

ดีแทคมองเห็นโอกาส ซึ่งรวมถึงการกลับมาอย่างรวดเร็วของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว การลดลงของการ

ย้ายค่ายของลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งแพ็คเกจที่ดีขึ้นและการขายที่

คุณภ าพ ไม่ ดี  โ อก าส ในก ารบริห า ร จั ดก าร เ งิ น ชด เ ชยค่ า

เครือ่งโทรศพัท์ทีเ่หมาะสมมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของการใชง้านผ่าน

ชอ่งทางบรกิารตนเองและชอ่งทางดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ด้วยความไม่

ชดัเจนเกี่ยวกับผลกระทบในระยะยาว ดีแทคมุ่งมัน่ทีจ่ะใหค้วามส าคัญ

กับการบริหารจัดการเงินสด ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

และเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดีแทคจะให้แนวโน้ม

ใหม่ส าหรับปี 2563 หลังจากที่สถานการณ์มีความชัดเจนมากขึ้น 

ทัง้นี้ ความมุง่มัน่ในระยะกลางทีเ่คยสื่อสารในวัน Capital Markets 

Day ยังคงไมเ่ปลีย่นแปลง 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

การเปล่ียนแปลงทางบัญชีท่ีส าคัญ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครือ่งมอืทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมือทางการเงนิ 

ฉบับที่ 9 เครือ่งมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงนิ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบับที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ

กิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเกี่ยวกับการบญัชปี้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดิเผยข้อมลูเครือ่งมอืทางการเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุม่นี้มาถือปฏิบตัิครัง้แรกโดยปรบัปรุงกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไมป่รบัย้อนหลงังบการเงินปกี่อนที่แสดงเปรยีบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวดปี 2563 ตามงบการเงินรวม จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ 

แสดงได้ดังนี้ 

(ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 ผลกระทบจากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรพัย์    

 สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื่น - 12 12 

 สินทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น - 1,258 1,258 

 เงินลงทุนทั่วไป 43 (43) - 

 สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,596 (32) 5,564 

หนี้สิน    

 หุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี 3,997 48 4,046 

 หุ้นกู้ – สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28,981 1,018 29,999 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

 ขาดทุนสะสม (6,062) 129 (5,933) 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลการด าเนินงาน

ในไตรมาส 1/63 ดีแทคได้มีการปรบัปรุงวิธีการรายงานจ านวนผู้ใช้บรกิารในระบบรายเดือน โดย ณ ส้ินไตรมาส 1/63 หลังการปรบัปรุงดังกล่าว 

จ านวนผู้ใชบ้รกิารรวมเทา่กับ 19.6 ลา้นเลขหมาย ลดลง 1.0 ลา้นเลขหมายจากส้ินปกี่อน โดยเปน็ผลหลกัมาจากการลดลงของลกูค้าในระบบเติมเงิน

เนื่องมาจากการแข่งขันทีเ่พิ่มสูงขึ้น และผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการลดลงของลกูค้าในระบบรายเดือนเนื่องจากการปรับปรุง

วิธีการรายงานดังกล่าว ฐานลกูคา้ระบบเติมเงินเท่ากับ 13.5 ลา้นเลขหมายในไตรมาส 1.63 ลดลงประมาณ 744 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อน และ

ลดลงประมาณ 1.0 ลา้นเลขหมายจากไตรมาสเดียวกันของปกี่อน ในขณะทีฐ่านลกูค้าระบบรายเดือนลดลงในไตรมาสนี้ประมาณ 272 พันเลขหมาย

เปน็ 6.2 ลา้นเลขหมาย ทัง้นี้ หากเปรยีบเทยีบบนฐานเดียวกัน ฐานลกูคา้ระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 47 พันเลขหมาย 

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (“ARPU”) ส าหรบัไตรมาส 1/63 เท่ากับ 251 บาทต่อเดือน ลดลงรอ้ยละ 2.5 จากไตรมาส

ก่อนเนื่องจากการปรับปรุงวิธีการรายงานข้างต้น แต่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณรอ้ยละ 31.4 ของจ านวนลูกค้ารวม ณ ส้ินไตรมาส 1/63 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาส 1/63 เท่ากับ 529 

บาทต่อเดือน ลดลงรอ้ยละ 3.2 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้า

ระบบเติมเงินลดลงร้อยละ 5.9 จากไตรมาสก่อน และลดลงรอ้ยละ 0.1 จากไตรมาสเดียวกันของปกี่อน มาอยู่ที่ 130 บาทต่อเดือน เนื่องจากการ

ลดลงของรายได้ในระบบเติมเงิน 

ปรมิาณการใชง้านบนเครอืข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความรว่มมือกับ TOT ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปน็ผลหลกัมาจากการที่ผู้คนท างาน

จากที่บ้านภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จ านวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300MHz ณ ส้ินไตรมาส 1/63 ประมาณ 17,900 สถานีฐาน เพิ่มขึ้น

ประมาณ 500 สถานีฐานจากไตรมาสก่อน จ านวนผู้ใช้บรกิารบนระบบ 4G อยู่ที่ 11.4 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58 ของฐาน

ลกูคา้รวม ในขณะทีจ่ านวนเครือ่งโทรศพัท์ทีร่องรบัการใชง้านในระบบ 4G และสัดส่วนสมารท์โฟนเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 80 และ 87 ของฐานลกูค้ารวม 

ตามล าดับ 

 

 

 

จ ำนวนผูใ้ช้บรกิำรรวม (พันเลขหมำย) ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 1/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน 6,194 6,427 6,155 -4.2% -0.6%

    ระบบเติมเงิน              14,532               14,214              13,470 -5.2% -7.3%

รวม            20,726            20,642             19,625 -4.9% -5.3%

จ ำนวนผูใ้ช้บรกิำรใหมสุ่ทธ ิ(พันเลขหมำย) ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 1/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน                     123                      45                 (272) -704.9% -320.6%

    ระบบเติมเงิน                (599)                     181                 (744) -510.8% 24.2%

รวม                (476)                   226              (1,017) -549.5% 113.7%

ปรมิำณกำรใช้งำน (นำทีตอ่เลขหมำยตอ่เดือน) ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 1/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน 228 216 209 -3.3% -8.3%

    ระบบเติมเงิน 87 85 83 -2.5% -5.4%

เฉล่ียสองระบบ 126 123 121 -1.8% -4.0%

    ระบบบรายเดอืน ไม่รวมนาทเีรียกเข้า 161 150 144 -4.5% -10.5%

    ระบบเติมเงิน ไม่รวมนาทเีรียกเข้า 66 61 59 -4.6% -10.7%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วมนำทีเรยีกเข้ำ 92 87 84 -3.5% -8.0%

รำยได้เฉล่ียตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เดือน) - (Post-TFRS 15) ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 1/63 %QoQ %YoY

    ระบบรายเดอืน 540 565 543 -3.9% 0.5%

    ระบบเติมเงิน 135 144 134 -6.6% -0.9%

เฉล่ียสองระบบ 247 267 258 -3.3% 4.7%

    ระบบบรายเดอืน ไม่รวม IC 522 546 529 -3.2% 1.3%

    ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 130 138 130 -5.9% -0.1%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วม IC 238 258 251 -2.5% 5.5%
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลประกอบการดา้นการเงิน

รายได ้

รายได้รวม ในไตรมาส 1/63 เท่ากับ 20,075 ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 6.3 จากไตรมาสก่อน จากการลดลงของรายได้จากการให้บรกิาร

และรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย แต่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้น

ของรายได้จากการด าเนินงานหลัก และค่าเช่าเครอืข่าย 2300MHz 

จาก TOT โดยรายได้จากการให้บรกิารที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 

ลดลงร้อยละ 1.6 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากไตร

มาสเดียวกันของปกี่อน มาอยู่ที ่15,326 ลา้นบาท  

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ

ข้อมูล) ในไตรมสนี้เท่ากับ 14,680 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 0.9 จาก

ไตรมาสก่อน เนื่องจากการแข่งขันที่ สูงขึ้นและผลกระทบจาก 

COVID-19 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้จากลกูคา้ระบบรายเดือน 

รายได้จากบรกิารข้ามแดนอัตโนมัติ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 188 ล้าน

บาท ลดลงรอ้ยละ 10.1 จากไตรมาสก่อน และลดลงรอ้ยละ 32.1 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปกี่อน เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 และ

แนวโน้มและปรมิาณการใช้บรกิารทีล่ดลง  

รายได้จากการให้บริการอ่ืน  ในไตรมาสนี้เท่ากับ 457 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 16.8 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 29.5 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากแนวโน้มที่ลดลง

ของรายได้จากบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 1,697 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 37.8 จากไตรมาสก่อน 

และลดลงรอ้ยละ 20.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจาก

การปรบัปรุงยอดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

รวมทัง้การลดลงของปรมิาณขายจากการปิดรา้นตามมาตรการของ

ทางการในการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19 

ตน้ทุนการด าเนินงาน 

ต้นทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  ในไตรมาสนี้ 

เทา่กับ 11,292 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1.0 จากไตรมาสก่อน 

เนื่องจากการลดลงของต้นทนุทีเ่กี่ยวกับบรกิารข้ามแดนอตัโนมัติและ

บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ แต่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 10.6 จากไตร

มาสเดียวกันของปกี่อน มสีาเหตุหลกัมาจากต้นทุนทีเ่กี่ยวข้องกับการ

โรมมิง่บนเครอืข่าย 2300MHz ของ TOT 

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในไตรมาสนี้เท่ากับ 641 ล้านบาท ทรงตัวจาก

ไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 3.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

สัดส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่า

เชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 4.2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก

รอ้ยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน แต่ลดลงเล็กน้อยจากรอ้ยละ 4.5 ในไตร

มาสเดียวกันของปกี่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,777 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 1.6 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากไตรมาส

เดียวกันของปกี่อนเ เปน็ผลมาจากการขยายเครอืข่าย 

ต้นทุนการให้บรกิารอ่ืน ในไตรมาสนี้เท่ากับ 4,030 ล้านบาท ลดลง

รอ้ยละ 5.4 จากไตรมาสก่อน เป็นผลหลักมาจากการลดลงของต้นที่

เกี่ยวกับบริการข้ามแดนอัตโนมัติและบริการโทรทางไกลระหว่าง

ประเทศ แต่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 21.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จาก

ต้นทุนค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT ทั้งนี้ ต้นทุน

สุทธิค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT หลังหักรายได้

จากค่าเช่าเครอืข่ายที่ได้รบัจาก TOT อยู่ที่ประมาณ 1,230 ล้านบาท

ในไตรมาส 1/63 ซึ่งทรงตัวจากไตรมาสก่อน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ  ในไตร

มาสนี้เท่ากับ 4,844 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.0 จากไตรมาสก่อน 

และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลัก

มาจากการขยายเครอืข่าย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,657 ล้าน

บาท ลดลงรอ้ยละ 17.4 จากไตรมาสก่อน และลดลงรอ้ยละ 3.0 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปกี่อน โดยการลดลงจากไตรมาสก่อนเปน็ผลมา

จากคา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นเพียงครัง้เดียวในไตรมาส 4/62  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,137 ล้าน

บาท ลดลงรอ้ยละ 10.7 จากไตรมาสก่อน และลดลงรอ้ยละ 2.6 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากกิจกรรมทางการขายและ

การตลาดทีล่ดลงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,623 ล้านบาท ลดลง

รอ้ยละ 31.9 จากไตรมาสก่อน มสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้น

เพิยงครั้งเดียวจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธิการบริหารจัดการ

เครือข่าย และขาดทุนสุทธิจากการขายสินทรัพย์ในไตรมาส 4/62 

และลดลงรอ้ยละ 10.7 จากไตรมาสเดียวกันของปกี่อน เนื่องจากการ

ควบคมุคา่ใชจ้่ายที่ดีขึ้น 

ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญ ในไตรมาสนี้ได้รบัผลกระทบจากการ

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาบังคับใช้ รวมถึง

ความท้าทายอื่น ๆ ทั้งนี้ คา่ใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญส าหรับลูกค้า

ระบบรายเดือน ซึ่งเป็นเกือบทั้งหมดของค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้

สูญ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 4.6 ของรายได้จากลูกค้าระบบรายเดือน

ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนรอ้ยละ 3.5 ในไตรมาส 4/62  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้ จ่ายในการขายและ

บรหิาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 413 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.7 จกไตร

มาสก่อน และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกันของปกี่อน 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

EBITDA และก าไรสุทธิ  

EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ ) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 7,669 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4.5 จากไตรมาสก่อน และจากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน โดยการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นเพียงครัง้เดียวในไตรมาส 4/62 และการเพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร ส่งผลให้ EBITDA margin (ไม่รวมรายได้จาก 

CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรพัย์สัมปทาน และ รายได้คา่เชา่เครือข่าย 

2300 MHz จาก TOT) ในไตรมาสนี้เทา่กับรอ้ยละ 43.7 เพิ่มขึ้นจาก

รอ้ยละ 38.8 ในไตรมาส 4/62 และรอ้ยละ 41.5 ในไตรมาส 1/62 

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.1 

จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 15.7 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน  

งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมลูส าคัญทางการเงิน 

ณ ส้ินไตรมาส 1/63 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจ านวน 167,548 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจาก 167,258 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 4/62 เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 10,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

8,528 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 4/62 จากการปรับตัวที่ดีขึ้นของ

เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการด าเนินงานสุทธิ ในขณะที่หนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบีย้รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจาก 64,948 ลา้นบาท ณ 

ส้ินไตรมาส 4/62 มาอยู่ที่ระดับ 65,122 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วน

หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) อยู่ที่ระดับ 2.1 

เทา่ ทรงตัวจาก ณ ส้ินไตรมาส 4/62 

รายจ่ายเพื่อการลงทนุส าหรบัไตรมาสนี้เท่ากับ 861 ลา้นบาท กระแส

เงินสดจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่าย

เพื่อการลงทนุ) เทา่กับ 6,808 ลา้นบาท 

 

 

 

แนวโน้มปี 2563 

ผลกระทบในชว่งต้นจากการระบาดเหน็ได้ชดัในกลุ่มนักท่องเที่ยวและ

แรงงานต่างด้าว การเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการใหม่ และการให้บริการ

ข้ามแดนอัตโนมัติแก่ลูกค้าที่เดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 

ธุรกิจสื่อสารถูกมองว่าเปน็บรกิารที่ส าคัญ และคาดว่าผลกระทบที่จะ

มีต่อธุรกิจสื่อสารในระยะยาวจะน้อย ทั้งนี้ ดีแทคเห็นการเติบโตของ

ปริมาณการใช้งานข้อมูลจากการที่ผู้คนเปลี่ยนแปลงการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันและวิธีการท างาน ท าให้มีการพึ่งพาการใช้บริการ

ส่ือสารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายงานบางฉบับยังระบุว่าประเทศไทยซึ่ง

เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวมีศักยภาพในการที่

นักท่องเที่ยวจะกลับมาอย่างรวดเร็วภายหลังจากที่สถานการณ์

ปรบัตัวดีขึ้น 

แม้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้จะมีความท้าทาย แต่เมื่อมองไปข้างหน้า 

ดีแทคมองเห็นโอกาส ซึ่งรวมถึงการกลับมาอย่างรวดเร็วของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว การลดลงของการ

ย้ายค่ายของลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งแพ็คเกจที่ดีขึ้นและการขายที่

คุณภ าพ ไม่ ดี  โ อก าส ในก ารบริห า ร จั ดก าร เ งิ น ชด เ ชยค่ า

เครือ่งโทรศพัท์ทีเ่หมาะสมมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของการใชง้านผ่าน

ชอ่งทางบรกิารตนเองและช่องทางดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ดีแทคไม่รูว้่า

ผลกระทบในระยะยาวจะเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ดีแทคจึงมุ่งมั่นที่จะ

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเงินสด ซึ่งรวมถึงการบริหาร

จัดการค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

ดีแทคจะให้แนวโน้มใหม่ส าหรับปี 2563 หลังจากที่สถานการณ์มี

ความชดัเจนมากขึ้น ทัง้นี้ ความมุง่มัน่ในระยะกลางทีเ่คยสื่อสารในวัน 

Capital Markets Day ยังคงไมเ่ปลีย่นแปลง 

ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปนัผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงินปนัผล

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะ

ทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดย

บรษิัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปนัผลทุกครึง่ปี โดยจากผลก าไร

สุทธิของบรษิทัในป ี2562 คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมัติการจ่ายเงิน

ปนัผลระหว่างกาลแทนเงินปนัผลประจ าปีในอัตราหุ้นละ 1.61 บาท 

เนื่องจากการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ไปอย่างไม่มี

ก าหนด โดยไดจ้่ายเงินปนัผลดังกลา่วแลว้ในวันที ่24 เมษายน 2563

 

 

 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 1/63

(ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 8,528 10,034

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14,068 13,260

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 144,662 144,254

รวมสินทรพัย์ 167,258 167,548

หนี้สินหมุนเวียน 60,149 62,753

หนี้สินไม่หมุนเวียน 82,143 82,012

รวมหน้ีสิน 142,292 144,764

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 24,966 22,784

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 167,258 167,548

งบกระแสเงินสด 3 เดือนแรก 3 เดือนแรก

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

  เงินสดจากกิจกรรมด าเงินงาน                  7,151                8,233 

  จา่ยดอกเบี้ยและภาษีเงินได้                 (901)              (1,058)

เงินสดสุทธจิำกกิจกรรมด ำเนินงำน               6,250                7,175 

เงินสดสุทธท่ีิใช้ในกิจกรรมลงทุน            (6,309)             (4,341)

  เงินสดสุทธริับ/(ช าระคืน) เงินกู้และหุ้นกู้              (1,275)              (1,328)

  จา่ยเงินปนัผล                       -                         -   

เงินสดสุทธจิำกกิจกรรมจัดหำเงิน              (1,275)             (1,328)

เงินสดสุทธเิพิ่มขึ้น/(ลดลง)             (1,334)                1,506 



 รายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน 

ไตรมาส 1/2563 

 

6 

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) - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 1/63 %QoQ %YoY

รายไดจ้ากการให้บริการหลัก (บริการเสียงและข้อมูล)             14,007                14,811             14,680 -0.9% 4.8%

รายไดจ้ากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ                    278                    210                    188 -10.1% -32.1%

รายไดจ้ากการให้บริการอื่น                   648                   549                    457 -16.8% -29.5%

รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC             14,932             15,570             15,326 -1.6% 2.6%

รายไดจ้ากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                     513                   546                   424 -22.3% -17.2%

รวมรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร             15,445              16,116             15,750 -2.3% 2.0%

รายไดจ้ากการจ าหนา่ยเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย                2,144                2,727                1,697 -37.8% -20.8%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น                 1,837               2,580               2,627 1.8% 43.0%

รวมรำยได้             19,426             21,423            20,075 -6.3% 3.3%

ต้นทุนการให้บริการ           (10,736)            (11,947)            (11,694) -2.1% 8.9%

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้               (666)                 (641)                 (641) 0.0% -3.7%

ค่าใชจ่้ายดา้นโครงข่าย             (1,760)             (1,806)              (1,777) -1.6% 0.9%

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                (526)                (538)                (402) -25.4% -23.7%

ค่าใชจ่้ายอ่ืน               (3,311)            (4,260)            (4,030) -5.4% 21.7%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย             (4,473)             (4,701)            (4,844) 3.0% 8.3%

ต้นทุนจากการจ าหนา่ยเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย            (2,629)             (3,369)              (2,315) -31.3% -11.9%

รวมตน้ทุน           (13,365)           (15,316)          (14,009) -8.5% 4.8%

ก ำไรขั้นตน้               6,061                6,107               6,065 -0.7% 0.1%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร               (3,771)             (4,426)             (3,657) -17.4% -3.0%

การขายและการตลาด              (1,167)              (1,273)               (1,137) -10.7% -2.6%

การบริหาร              (1,818)            (2,384)             (1,623) -31.9% -10.7%

การตั้งส ารองหน้ีสูญ                (320)                (363)                (485) 33.6% 51.6%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                (397)                (406)                 (413) 1.7% 3.9%

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของทรัพย์สิน                  (69)                       -                         -   N/A N/A

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับการป้องกันความเส่ียงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ                       -                         -                      (16) N/A N/A

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์                       -                         -                       114 N/A N/A

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน                   (20)                      30                      27 -12.0% -231.9%

ดอกเบี้ยรับ                       18                       13                       10 -25.8% -44.3%

รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                      (0)                      (2)                      (2) 49.0% 1134.0%

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้               2,288                1,723               2,540 47.4% 11.0%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน                 (797)                 (802)                 (775) -3.4% -2.8%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้                  (194)                  (127)                 (264) 107.8% 36.4%

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มีส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย                         0                         0                       -   n.m. n.m.

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธส่ิวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                1,297                   794                 1,501 89.1% 15.7%

EBITDA (ล้ำนบำท)* - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 1/63 %QoQ %YoY

ก าไรส าหรับงวด                1,297                   794                 1,501 89.1% 15.7%

    ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน                    797                   802                    775 -3.4% -2.8%

    ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้                    194                     127                   264 107.8% 36.4%

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย               4,870                5,107                5,257 2.9% 7.9%

    รายการอื่น                     183                   509                  (129) -125.3% -170.3%

EBITDA                 7,341                7,339               7,669 4.5% 4.5%

EBITDA margin 37.8% 34.3% 38.2%
EBITDA margin (ไม่รวมรายไดจ้าก CAT และ TOT ในตัวหาร) 41.5% 38.8% 43.7%

* EBITDA ในทีน้ี่เป็น EBITDA ก่อนรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดไูดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้ หุน้กู้

ปี 2563 12,000 4,000

ปี 2564 - 2,500

ปี 2565 1,333 3,000

ปี 2566 เป็นต้นไป 2,667 23,500

รวม 16,000 33,000

** ไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่9

ก ำหนดกำรคืนหน้ี (ล้ำนบำท) ณ ส้ินไตรมำส 1/63** อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 4/62 ไตรมำส 1/63

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)*** -16.1% 23.1% 24.1%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)**** -2.9% 6.1% 6.2%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธติ่อ EBITDA (เทา่) 1.3 x 2.1 x 2.1 x

อัตราส่วนเงินลงทุนต่อรายไดร้วม (%) 22.4% 18.1% 4.3%

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

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


