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ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับปี 2561 และปี 2562 อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานบัญชีเดิม (IAS 17 & 18) เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

 

สรุปสาระส าคัญ

ในปี  2562 ดีแทคให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนา

เครือข่าย ตลอดจนประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยมีการ

ขยายและปรบัปรุงประสิทธิภาพเครอืข่าย 2300 MHz เพื่อใหล้กูค้ามี

ประสบการณ์การใช้งานทีดีอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ทั้งนี้ ดัชนีชี้

วัดความพึงพอใจของลกูคา้ที่มตี่อเครอืข่ายและปรมิาณการรอ้งเรยีน

ของลูกค้าเกี่ยวกับเครือข่ายมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าง

มากในปนีี้ 

ณ ส้ินปี 2562 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300 MHz ที่

ได้รบัการติดตั้งแล้วจ านวนทั้งส้ินประมาณ 17,400 สถานีฐาน โดย

เพิ่มขึ้นเปน็จ านวนประมาณ 4,700 สถานีฐานในระหว่างปนีี้ 

ในปี 2562 ดีแทคได้เข้ารว่มการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 

และได้รบัจัดสรรคลืน่ความถี่ย่าน 700 MHz จานวน 2x10 MHz ซึ่ง

สามารถใช้งานได้นาน 15 ปี โดยคาดว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะมีผลใน

ไตรมาส 4/63 ทั้งนี้ การได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 

ยังส่งผลให้ดีแทคได้รบัสิทธิในการยืดระยะเวลาการชาระเงินสาหรับ

คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งดีแทคได้มีการบันทึกผลกระทบจาก

การยืดระยะเวลาการชาระเงินสาหรับคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz 

ดังกลา่วไว้แลว้ในป ี2562 

การปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz ไปเป็นอุปกรณ์

คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี  2563 นี้  

เนื่องจากมกีารคาดการณ์ความล่าชา้ทีเ่กิดขึ้นจากการติดตั้งอุปกรณ์

กรองสัญญาณของ กสท รวมถึงการหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงินทุนที่จะ

ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนการ

ของทางหน่วยงานก ากับดูแลยังคงด าเนินอยู่ และคาดว่าจะได้ใช้

ความชดัเจนภายในไตรมาส 1/63 

ตลาดมีการแข่งขันที่สมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งใน

ส่วนของระบบเติมเงินและระบบรายเดือน เต่ก็สามารถเติบโตได้อย่าง

ต่อเนื่องจากความต้องการใช้งานข้อมูล และแนวโน้มของลูกค้าที่จะ

เปลี่ยนไปใช้บริการระบบรายเดือน ทั้งนี้ ในปีนี้ การแข่งขันในระบบ

รายเดือนค่อนข้างทรงตัว ในขณะที่ในส่วนของการแข่งขันในระบบ

เติมเงินนั้น ผู้ใหบ้รกิารเครอืข่ายทุกรายได้มกีารยกเลกิแพ็คเกจระบบ

เติมเงินที่ให้บริการข้อมูลแบบไม่จ ากัดในไตรมาส 2/62 และมีการ

ออกแพ็คเกจระบบเติมเงินที่ให้บรกิารข้อมูลแบบจ ากัดแต่มีโควต้าใน

การใช้บริการข้อมูลจ านวนมาก และยังรวมถึงบริการเสียงแบบไม่

จ ากัดบนทกุเครอืข่ายในไตรมาส 3/62 ทัง้นี้ ในไตรมาส 4/62 มกีาร

แข่งขันที่มากขึ้น โดยผู้ให้บริการเครือข่ายทุกรายได้มีการออก

แพ็คเกจระบบเติมเงินที่ให้บริการข้อมูลแบบไม่จ ากัดออกมาสู่ตลาด

ทัว่ประเทศอกีครัง้  

ณ ส้ินปี 2562 จ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 20.6 ล้านเลขหมาย 

โดยมจี านวนผู้ใช้บรกิารใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/62 (ทัง้ในส่วน

ของระบบเติมเงินและระบบรายเดือน) และมีจ านวนผู้ใช้บริการใน

ระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 31 ของจ านวน

ผู้ใชบ้รกิารรวม  

รายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาส 

4/62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ท าให้

รายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในปี 2562 

ลดลงเพียงรอ้ยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากการให้บริการ

หลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและข้อมูล) ในปี 2562 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเฉลี่ยสอง

ระบบมีการปรบัตัวดีขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจากการแนะน าลูกค้าให้

ใช้บรกิารด้วยแพ็คเกจที่มีราคาสูงขึ้น (Upsell) และการขายบริการ

ส่วนเพิ่ม (Topping) ทัง้นี้ EBITDA (ก่อนรายการอืน่ ๆ) ลดลงรอ้ย

ละ 9.3 จากปีก่อน เนื่องจากจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

ต้นทุนภายหลังการส้ินสุดสัญญาสัมปทานและการเพิ่มขึ้นของ

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ซึ่งเกิดจากการขยายโครงข่าย ตลอดจน

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน 

อย่างไรก็ตามได้ถูกชดเชยบางส่วนจากต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลง 

ทัง้นี้  EBITDA margin ของป ี2562 เทา่กับรอ้ยละ 31.3 แต่เมือ่หกั

รายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และรายได้ค่า

เช่ า เครือข่ าย  2300 MHz จาก  TOT จะ เท่ากับร้อยละ  35.6 

นอกจากนี้ ก าไรสุทธิส าหรบัป ี2562 เทา่กับ 5,899 ลา้นบาท 

ในปี 2562 นี้  ดีแทคได้ช าระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาท

ทั้งหมดภายใต้สัญญาระงับข้อพิพาทให้แก่  CAT เสร็จ ส้ินแล้ว 

หลงัจากทีศ่าลมคี าส่ังถอนคดี  

ดีแทคคาดว่ารายได้จากการให้บรกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย) 

จะเติบโตในอัตรารอ้ยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต ่า มี EBITDA ที่

เติบโตในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับกลาง และมีเงิน

ลงทนุอยู่ทีป่ระมาณ 13-15 พันลา้นบาท ตามล าดับ ในป ี2563 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

การเปล่ียนแปลงทางบัญชีท่ีส าคัญ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 และ 16 (TFRS 15 และ 16) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูผ้ลกระทบสะสมย้อนหลงัของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่15 มาถือปฏิบตัิโดยปรบัปรุงกับก าไรสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรน โดยไม่ปรับปรุง

ย้อนหลังการแสดงรายการของสัญญาที่กีิจการได้มีการโอนสินค้าหรือบรกิารทั้งหมดแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม ซึ่งพิจารณาว่าเป็นสัญญาที่

เสรจ็สมบรูณ์แลว้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 

ในระหว่างปี บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่งสัญญาเช่า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรบังบการเงินที่มีรอบ

ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวันที ่1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิก่อนวันทีจ่ะมผีลบงัคับใช ้โดยเลอืกใชแ้นวทางปฏิบตัิทีผ่่อนปรน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่16 มาปฏิบตัิใชเ้ปน็ครัง้แรก โดยไมป่รบัย้อนหลังงบ

การเงินปกี่อนทีแ่สดงเปรยีบเทียบ ทัง้นี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเลือกปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัด

ประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการรบัรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที ่1 มกราคม 2562 ด้วยมลูค่าปจัจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า

ที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้ครัง้แรก และรบัรูส้ินทรพัย์สิทธิการใช้เป็น

รายสัญญาในจ านวนเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจ านวนในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรอืค้างจ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับ

สัญญาเชา่ทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตัิ 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ง สัญญาเช่ามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

บงัคบัใชไ้มม่ผีลกระทบต่อก าไรสะสมต้นป ี2562 

จ านวนเงินของรายการปรบัปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16 มาถือ

ปฏิบตัิ แสดงได้ดังนี้ (เฉพาะรายการทีไ่ด้รบัผลกระทบ) 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่                                         9,615                                              176                                                 -                                           9,791 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี                                                 -                                                   -                                               382                                             382 

สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน่                                         3,916                                             189                                       (1,298)                                        2,807 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                                     55,400                                                 -                                        (1,506)                                     53,894 

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้และคา่ใช้จ่ายรอตัดบญัชี                                        2,455                                                 -                                          (2,331)                                              124 

ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตใหใ้ช้คลืน่ความถีฯ่                                     50,235                                                 -                                     (50,235)                                                 -   

สินทรพัย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตใหใ้ช้คลืน่ความถีฯ่                                                 -                                                   -                                       50,235                                     50,235 

สินทรพัย์สิทธิการใช้                                                 -                                                   -                                       23,664                                     23,664 

สินทรพัย์ไมม่ตีัวตนอืน่                                        1,699                                                 -                                                (35)                                         1,664 

สินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี                                        5,607                                           (109)                                               98                                        5,596 

ลูกหนี้ต์ามสัญญาเช่าทางการเงนิ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี                                                 -                                                   -                                           6,102                                         6,102 

สินทรพัย์ไมห่มุนเวยีนอืน่                                        3,966                                              178                                        (1,219)                                        2,925 

หน้ีสิน

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ้ืน่                                     26,708                                                 -                                                (18)                                    26,690 

รายได้รบัล่วงหนา้คา่บรกิารโทรศพัท์                                          1,861                                                (5)                                                 -                                           1,856 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี                                                 -                                                   -                                          4,454                                        4,454 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี                                                 -                                                   -                                        20,103                                      20,103 

หนีสิ้นไมห่มุนเวยีนอืน่                                            295                                                 -                                            (290)                                                   5 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ                                     24,920                                             439                                           (393)                                    24,966 

การปรับปรุงจาก

มาตรฐาน TFRS 15

การปรับปรุงจาก

มาตรฐาน TFRS 16
มาตรฐานปัจจุบัน(ล้านบาท) มาตรฐานเดมิ
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

 

 

รายการปรบัปรุงข้างต้นมรีายละเอยีดโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 

• การปนัส่วนรายได้ของรายการขายสินค้าพรอ้มการใหบ้รกิาร – บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพิจารณาองค์ประกอบของรายได้จากการขายสินค้า

พรอ้มการใหบ้รกิารโดยจะปนัส่วนรายได้ตามสัดส่วนใหก้ับสินคา้ทีส่่งมอบและภาระที่ต้องปฏิบตัิในการให้บรกิารทีร่วมอยู่ในสัญญาโดยให้มี

ความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกันตามข้อผูกพันตามสัญญา 

• คา่นายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ท ากับลกูค้า – บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพิจารณาว่าคา่นายหน้าที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ท ากับ

ลกูคา้ ต้องบนัทกึเปน็สินทรพัย์และตัดเปน็คา่ใชจ้่ายให้สอดคล้องกับการรบัรูร้ายได้ตามสัญญา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 

• สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน – บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยรบัรูส้ินทรพัย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรบั

สัญญาเชา่ทีเ่คยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ยกเว้นสัญญาเชา่ระยะส้ัน (สัญญาเชา่ที่มีอายุน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่สัญญา

เชา่มผีลและไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรพัย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า โดยหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปจัจุบันของ

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช าระ คดิลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันทีน่ ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมาปฏิบัติใช้ครัง้แรก และสินทรพัย์สิทธิการใช้รบัรูด้้วยมูลค่าเดียวกันกับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรบัปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้า 

และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งเคยรบัรูใ้นงบการเงิน ทัง้นี้ สินทรพัย์สิทธิการใชดั้งกล่าวรวมถึงประมาณการต้นทนุการรือ้ถอน ซึ่ง

ได้มกีารจัดประเภทรายการใหมจ่ากทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์เปน็สินทรพัย์สิทธิการใชน้ี้ 

• ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ – บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยพิจารณาน ามาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ

กับต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ส าหรบัย่านความถี่ที่ได้รบัการจัดสรรคลื่นความถี่เป็นการเฉพาะเพื่อการด าเนินงานของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งพิจารณาเป็นสินทรัพย์ที่ระบุได้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดประเภทรายการใหม่จากต้นทุนการได้รับ

ใบอนุญาตใหใ้ช้คลืน่ความถี่ฯ ไปเปน็สินทรพัย์สิทธิการใช ้- ต้นทนุการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯ 

 

  

งบก าไรขาดทุน

รายได้จากการใหบ้รกิารโทรศพัท์                                      64,213                                          (880)                                                 -                                        63,333 

รายนได้จากการขายเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย                                        7,799                                             830                                                 -                                          8,629 

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่                                        10,137                                                 -                                             (931)                                       9,206 

รายได้อืน่                                                36                                                 -                                                   -                                                  36 

ต้นทุนขายและการใหบ้รกิาร                                   (57,294)                                                 -                                            1,180                                     (56,114)

คา่ใช้จ่ายในการขาย จัดจ าหนา่ยและการใหบ้รกิาร                                     (4,689)                                             (59)                                                 31                                        (4,717)

คา่ใช้จ่ายในการบรหิารและคา่ใช้จ่ายอืน่                                    (10,627)                                                 -                                               (86)                                     (10,713)

คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                                      (2,584)                                                 -                                            (685)                                      (3,269)

คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้                                      (1,089)                                                22                                               98                                         (969)

ก าไรส าหรับปี                                        5,902                                            (87)                                         (393)                                        5,422 

การปรับปรุงจาก

มาตรฐาน TFRS 15

การปรับปรุงจาก

มาตรฐาน TFRS 16
มาตรฐานปัจจุบัน(ล้านบาท) มาตรฐานเดมิ
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลการด าเนินงาน

ณ ส้ินป ี2562 จ านวนผู้ใช้บรกิารรวมเท่ากับ 20.6 ลา้นเลขหมาย ลดลง 560 พันเลขหมายจากส้ินปีก่อน จากการลดลงของลกูค้าในระบบเติมเงิน

เนื่องมาจากการส้ินสุดสัญญาสัมปทานและมาตรการเยียวยา ตลอดจนผลกระทบจากปจัจัยทางด้านฤดูกาลและการย้ายค่ายของลูกค้าเพื่อให้ได้มา

ซึ่งแพ็คเกจที่ดีขึ้น ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าในระบบรายเดือน ฐานลูกค้าระบบเติมเงินเท่ากับ 14.2 ล้านเลขหมาย ลดลง

ประมาณ 917 พันเลขหมายจากปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 181 พันเลขหมายในไตรมาส 4/62 จากไตรมาสก่อน ในขณะที่ฐานลูกค้าระบบรายเดือน

เพิ่มขึ้นประมาณ 357 พันเลขหมายเปน็ 6.4 ลา้นเลขหมาย 

รายได้เฉลีย่ต่อเลขหมาย ไมร่วมคา่เชือ่มต่อโครงข่าย (“ARPU”) ส าหรบัป ี2562 เทา่กับ 254 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.0 จากปกี่อน ลกูคา้ใน

ระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 31 ของจ านวนลูกค้ารวม ณ ส้ินปี 2562 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในปีนี้

เทา่กับ 549 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.1 จากปกี่อน ขณะทีร่ายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลกูค้าระบบเติมเงินลดลงรอ้ยละ 4.1 จากปกี่อน มาอยู่ที่ 

137 บาทต่อเดือน 

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

ผู้ใชบ้รกิารบนเครอืข่ายทีใ่ชเ้ครือ่งโทรศัทพ์ทีร่องรบัมากขึ้น จ านวนสถานีฐานบนเครอืข่าย 2300MHz ณ ส้ินป ี2562 ประมาณ 17,400 สถานีฐาน 

เพิ่มขึ้นประมาณ 4,700 สถานีฐานจากปีก่อน จ านวนผู้ใชบ้รกิารบนระบบ 4G อยู่ที ่11.7 ลา้นเลขหมาย คดิเปน็สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 57 ของฐาน

ลกูคา้รวม ในขณะทีจ่ านวนเครือ่งโทรศพัท์ทีร่องรบัการใชง้านในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 78 และ 85 ของฐานลกูค้ารวม 

ตามล าดับ 

 

 

 

จ านวนผู้ใชบ้ริการรวม (พันเลขหมาย) ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 %QoQ %YoY ปี 2561 ปี 2562 %YoY

    ระบบรายเดือน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT)                         -                           -                           -   n/a n/a                         -                           -   n/a

    ระบบเติมเงนิ (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT)                         -                           -                           -   n/a n/a                         -                           -   n/a

    ระบบรายเดือน (ภายใต้ใบอนุญาต) 6,071 6,382 6,427 0.7% 5.9% 6,071 6,427 5.9%

    ระบบเติมเงนิ (ภายใต้ใบอนุญาต)                 15,131               14,033               14,214 1.3% -6.1%                 15,131               14,214 -6.1%

รวม              21,202             20,416            20,642 1.1% -2.6%              21,202            20,642 -2.6%

จ านวนผู้ใชบ้ริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย) ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 %QoQ %YoY ปี 2561 ปี 2562 %YoY

    ระบบรายเดือน                       94                        79                        45 -42.8% -52.2%                     434                     357 -17.7%

    ระบบเติมเงนิ                    (191)                  (295)                       181 -161.3% 194.7%               (1,884)                   (917) -51.3%

รวม                    (97)                  (217)                    226 -204.4% 333.0%             (1,450)                 (560) -61.4%

ปริมาณการใชง้าน (นาทีตอ่เลขหมายตอ่เดอืน) ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 %QoQ %YoY ปี 2561 ปี 2562 %YoY

    ระบบรายเดือน 238 225 216 -3.7% -9.2% 243 223 -8.3%

    ระบบเติมเงนิ 97 85 85 0.2% -12.7% 104 85 -18.4%

เฉล่ียสองระบบ 135 125 123 -1.5% -8.4% 140 124 -11.0%

    ระบบบรายเดือน ไมร่วมนาทีเรยีกเข้า 168 158 150 -4.6% -10.5% 172 156 -9.2%

    ระบบเติมเงนิ ไมร่วมนาทีเรยีกเข้า 73 62 61 -0.9% -16.4% 80 62 -21.6%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวมนาทีเรียกเข้า 99 90 87 -2.4% -11.3% 103 89 -13.6%

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เดอืน) ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 %QoQ %YoY ปี 2561 ปี 2562 %YoY

    ระบบรายเดือน 550 574 578 0.7% 5.2% 552 567 2.9%

    ระบบเติมเงนิ 142 147 143 -2.4% 0.8% 148 142 -4.3%

เฉล่ียสองระบบ 251 271 271 0.1% 8.0% 251 263 4.8%

    ระบบบรายเดือน ไมร่วม IC 530 555 559 0.8% 5.5% 532 549 3.1%

    ระบบเติมเงนิ ไมร่วม IC 137 142 138 -2.5% 1.0% 142 137 -4.1%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 242 261 262 0.1% 8.3% 242 254 5.0%

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เดอืน) - (Post-TFRS 15) ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 %QoQ %YoY ปี 2561 ปี 2562 %YoY

    ระบบรายเดือน 550 562 565 0.5% 2.8% 552 555 0.6%

    ระบบเติมเงนิ 142 147 144 -2.2% 0.9% 148 142 -4.2%

เฉล่ียสองระบบ 251 267 267 0.0% 6.5% 251 260 3.4%

    ระบบบรายเดือน ไมร่วม IC 530 543 546 0.6% 3.0% 532 536 0.7%

    ระบบเติมเงนิ ไมร่วม IC 137 142 138 -2.4% 1.2% 142 137 -4.1%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 242 258 258 0.0% 6.7% 242 251 3.5%
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลประกอบการดา้นการเงิน

รายได ้

รายได้รวม ในป ี2562 เทา่กับ 82,146 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 9.1 

จากปกี่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด าเนินงานหลัก และค่า

เช่าเครือข่าย 2300MHz จาก TOT โดยรายได้จากการให้บริการที่

ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ลดลงร้อยละ 1.6 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 

62,109 ลา้นบาท  

รายได้จากการให้บริการหลัก (รายได้จากการให้บริการเสียงและ

ข้อมลู) ในปนีี้เทา่กับ 58,853 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.1 จากปกี่อน 

จากพัฒนาการของลูกค้าระบบเติมเงินที่ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ตลอดจนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้จากลูกค้าระบบราย

เดือน 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในปีนี้เท่ากับ 831 ล้านบาท 

ลดลงรอ้ยละ 26.3 จากปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มและปริมาณการใช้

บรกิารทีล่ดลง ตลอดจนการแข่งขันทีเ่พิ่มขึ้น  

รายได้จากการให้บริการอ่ืน ในปีนี้เท่ากับ 2,425 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 24.1 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากแนวโน้มที่ลดลงของ

รายได้จากบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  ในปีนี้

เท่ากับ 7,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.4 จากปี

ก่อน  

ตน้ทุนการด าเนินงาน 

ต้นทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  ในปีนี้ เท่ากับ 

44,550 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 1.4 จากปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจาก

การลดลงของต้นทุนค่าธรรมเนียม และค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์

ภายใต้สัมปทานที่ส้ินสุดลงแล้ว ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากค่าตัด

จ าหน่ายใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ค่า

เชา่สินทรพัย์ภายใต้สัมปทานทีจ่่ายให้กับ CAT ภายใต้สัญญาเช่า และ

ต้นทนุทีเ่กี่ยวข้องกับการโรมมิง่บนเครอืข่าย 2300MHz ของ TOT 

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในปีนี้เท่ากับ 2,634 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

57.9 จากปีก่อน ภายหลังสัญญาสัมปทานและมาตรการเยียวยา

ส้ินสุดลง ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการ

ให้บรกิารไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในปีนี้ลดลงมาอยู่ที่รอ้ยละ 4.2 

จากรอ้ยละ 9.9 ในปกี่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในปีนี้เท่ากับ 12,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ย

ละ 42.7 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายเครือข่าย และค่าเช่าที่

จ่ายให ้CAT ส าหรบัเชา่สินทรพัย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน ในปนีี้ คา่เช่า

สุทธิทีจ่่ายให ้CAT หลงัหกัรายได้ทีไ่ด้รบัภายใต้สัญญาการเชา่ เทา่กับ 

2,721 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 209.9 จากปกี่อน 

ต้นทุนการให้บรกิารอ่ืน ในปีนี้เท่ากับ 15,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ย

ละ 144.6 จากปีก่อน จากต้นทุนค่าโรมมิ่งบนเครอืข่าย 2300 MHz 

ของ TOT ทั้งนี้ ต้นทุนสุทธิค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ 

TOT หลังหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่ายที่ได้รับจาก TOT เพิ่มขึ้น

ประมาณ 1,729 ลา้นบาทในปนีี้ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนการให้บริการ  ในปีนี้

เท่ากับ 14,544 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.9 จากปีก่อน จากการ

ส้ินสุดของค่าตัดจ าหน่ายสินทรพัย์ภายใต้สัมปทานในเดือนกันยายน 

2561 ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตใช้คลื่น

ความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz และการขยายเครอืข่าย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ในปีนี้เท่ากับ 15,317 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปีก่อน เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 

และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บรหิารทีเ่พิ่มสูงขึ้น  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในปีนี้เท่ากับ 4,690 ล้านบาท 

ลดลงรอ้ยละ 1.9 เนื่องมาจากการควบคมุการใชจ้่ายทีด่ี 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปีนี้เท่ากับ 8,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ย

ละ 5.8 จากปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิยงครั้ง

เดียวจากการเปลีย่นแปลงรูปแบบวิธิการบรหิารจัดการเครอืข่าย และ

ขาดทนุสุทธิจากการขายสินทรพัย์ 

ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญ ในปนีี้เท่ากับ 1,341 ล้านบาท ลดลง

รอ้ยละ 2.2 จากปกี่อน  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บรหิาร ในปนีี้เทา่กับ 921 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 6.5 จากปกี่อน 

EBITDA และก าไรสุทธิ  

EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ในปนีี้เทา่กับ 25,741 ลา้นบาท ลดลง

รอ้ยละ 9.3 จากปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย

ด้านโครงข่าย ซึ่งเกิดจากการขยายโครงข่าย ตลอดจนต้นทุนที่

เกี่ยวข้องกับ CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน อย่างไรก็

ตามได้ถูกชดเชยบางส่วนจากต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลง  ส่งผลให้ 

EBITDA margin (ไม่รวมรายได้จาก  CAT ภายใต้สัญญาเช่า

สินทรัพย์สัมปทาน และ รายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก 

TOT) ในปนีี้เทา่กับรอ้ยละ 35.6 ลดลงจากรอ้ยละ 38.4 ในปกี่อน 

ก าไรสุทธิ ในปนีี้เท่ากับ 5,899 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 69.4 จากปี

ก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการระงับข้อพิพาทกับ CAT 

ในไตรมาส 4/61  
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมลูส าคัญทางการเงิน 

ณ ส้ินปี 2562 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจ านวน 143,049 ล้านบาท 

ลดลงจาก 150,958 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2561 เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 8,528 ล้านบาท ลดลงจาก 14,090 ล้าน

บาท ณ ส้ินปี 2561 จากการช าระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาท

ให้แก่ CAT ในขณะที่หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 47,000 

ล้านบาท ณ ส้ินปี 2561 มาอยู่ที่ระดับ 49,000 ล้านบาท ทั้งนี้

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ระดับ 1.6 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 

1.2 เทา่ ณ ส้ินป ี2561 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรับปีนี้เท่ากับ 13,006 ล้านบาท จากการ

ขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

(ค านวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน) เท่ากับ 

12,735 ลา้นบาท 

แนวโน้มปี 2563 

ในปี 2563 ดีแทคมีความมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตรายปี รวมทั้ง

การวางรากฐานและการเตรยีมความพรอ้มส าหรบั 5G โดยดีแทคจะ

ใหค้วามส าคัญกับการ “ไมห่ยุดพัฒนา” ประสบการณ์การใชง้านของ

ลูกค้า  การเตรียมความพร้อมส าหรับปี  2564 และปีต่อ ๆ ไป 

ตลอดจนการมองหาโอกาสในการเติบโตใหม ่ๆ 

แนวโน้มส าหรบัป ี2562 

• รายได้จากการให้บรกิารไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย:  เพิ่มขึ้นใน

อตัรารอ้ยละทีเ่ปน็เลขหลกัเดียวในระดับต ่า 

• EBITDA:  เพิ่ มขึ้ น ในอัตราร้อยละที่ เป็น เลขหลัก เ ดียวใน

ระดับกลาง 

• เงินลงทนุ:  13,000-15,000 ลา้นบาท 

ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปนัผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงินปนัผล

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะ

ทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดย

บรษิัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปนัผลทุกครึง่ปี โดยจากผลก าไร

สุทธิของบรษิทัในป ี2562 คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมัติการจ่ายเงิน

ปนัผลประจ าปีในอัตราหุน้ละ 1.61 บาท หากได้รบัการอนุมัติจากมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้

ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่  12 

กุมภาพันธ์ 2563 และก าหนดวันจ่ายเงินปนัผลประจ าปี ในวันที่ 24 

เมษายน 2563

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ส้ินปี ส้ินปี

(ล้านบาท) (Pre-TFRS 15 & 16) 2561 2562

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 14,090 8,528

สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 14,427 14,619

สินทรพัย์ไมห่มุนเวยีน 122,441 119,901

รวมสินทรัพย์ 150,958 143,049

หนีสิ้นหมุนเวยีน 53,208 55,751

หนีสิ้นไมห่มุนเวยีน 75,820 62,379

รวมหน้ีสิน 129,028 118,129

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,930 24,919

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 150,958 143,049

งบกระแสเงินสด ปี 2561 ปี 2562

(ล้านบาท) (Pre-TFRS 15 & 16)

  เงนิสดจากกจิกรรมด าเงนิงาน              21,084               16,373 

  จ่ายดอกเบีย้และภาษเีงนิได้              (2,828)                (3,157)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน             18,256              13,216 

เงินสดสุทธิท่ีใชใ้นกิจกรรมลงทุน          (25,238)          (17,794)

  เงนิสดสุทธิรบั/(ช าระคนื) เงนิกูแ้ละหุน้กู้               (2,015)               2,000 

  จ่ายเงนิปนัผล             (2,960)              (2,983)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน             (4,975)                 (983)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้/(ลดลง)           (11,957)             (5,562)
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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 าไรขาดทุน (ล้านบาท) - (Pre-TFRS 15 & 16) ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 %QoQ %YoY ปี 2561 ปี 2562 %YoY

รายได้จากการใหบ้รกิารหลัก (บรกิารเสียงและข้อมลู)*              14,346             15,000              15,032 0.2% 4.8%             58,796              58,853 0.1%

รายได้จากบรกิารข้ามแดนอัตโนมตัิ                    256                      161                     210 30.0% -18.0%                   1,127                      831 -26.3%

รายได้จากการใหบ้รกิารอืน่                      710                    599                    549 -8.3% -22.6%                  3,197                2,425 -24.1%

รายไดจ้ากการให้บริการ ไม่รวม IC               15,311             15,760              15,791 0.2% 3.1%             63,120             62,109 -1.6%

รายได้จากคา่เชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                    550                     530                    546 3.2% -0.7%                2,204                 2,102 -4.6%

รวมรายไดจ้ากการให้บริการ              15,861             16,290             16,338 0.3% 3.0%             65,325              64,211 -1.7%

รายได้จากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย                 2,166                  1,535                2,544 65.8% 17.4%                7,769                 7,798 0.4%

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่                 1,208                 2,710                 2,812 3.7% 132.8%                 2,196               10,136 361.6%

รวมรายได้              19,235             20,535             21,693 5.6% 12.8%             75,290             82,146 9.1%

ต้นทุนการใหบ้รกิาร            (10,033)             (11,893)           (12,209) 2.7% 21.7%           (47,455)           (46,745) -1.5%

คา่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รายได้               (1,271)                  (681)                  (641) -5.8% -49.5%            (6,262)             (2,634) -57.9%

คา่ใช้จ่ายด้านโครงข่าย              (3,014)              (3,041)             (3,045) 0.1% 1.0%             (8,475)          (12,094) 42.7%

คา่เชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                 (555)                  (541)                  (538) -0.6% -3.1%             (2,275)              (2,195) -3.5%

คา่ใช้จ่ายอ่ืน             (2,420)              (3,931)            (4,260) 8.4% 76.1%            (6,246)           (15,279) 144.6%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย              (2,772)             (3,698)              (3,724) 0.7% 34.4%           (24,197)           (14,544) -39.9%

ต้นทุนจากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย              (2,961)               (2,130)              (3,369) 58.1% 13.8%              (9,825)           (10,549) 7.4%

รวมตน้ทุน          (12,993)          (14,023)           (15,578) 11.1% 19.9%          (57,280)          (57,294) 0.0%

ก าไรขัน้ตน้                6,242                 6,511                 6,115 -6.1% -2.0%              18,010             24,852 38.0%

คา่ใช้จ่ายในการขายและบรหิาร              (3,976)              (3,655)              (4,425) 21.1% 11.3%             (14,851)              (15,317) 3.1%

การขายและการตลาด               (1,491)                (1,173)              (1,274) 8.6% -14.6%              (4,778)            (4,690) -1.9%

การบรหิาร              (1,935)               (1,912)              (2,551) 33.4% 31.8%             (7,844)            (8,296) 5.8%

การต้ังส ารองหน้ีสูญ                  (333)                 (340)                  (363) 6.5% 8.8%                (1,371)               (1,341) -2.2%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย                   (217)                 (229)                  (238) 3.9% 9.9%                 (864)                  (921) 6.5%

ขาดทุนจากการด้อยคา่ของทรพัย์สิน                        -                          -                          -   -100.0% -100.0%                         6                    (69) -100.0%

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น                        34                        (6)                        30 -637.9% -9.3%                           7                      (15) -321.9%

ดอกเบีย้รบั                       49                          9                         13 49.0% -72.3%                      241                        58 -76.0%

รายได้อืน่และส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม                           2                        (0)                        (2) 3234.7% -174.9%                        (4)                        (6) 52.3%

ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงินและภาษีเงินได้                2,350               2,860                 1,732 -39.4% -26.3%                3,403                9,572 181.3%

คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                  (766)                  (670)                   (641) -4.4% -16.3%                (1,351)              (2,585) 91.3%

คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้                 1,326                   (355)                    (161) -54.7% -112.2%                   1,431               (1,088) -176.1%

ส่วนที่เปน็ของผูม้ส่ีวนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย                        (0)                        (0)                          0 n.m. n.m.                        (0)                          0 n.m.

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น                2,910                1,834                    930 -49.3% -68.0%                3,482               5,899 69.4%

EBITDA (ล้านบาท)** - (Pre-TFRS 15 & 16) ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 %QoQ %YoY ปี 2561 ปี 2562 %YoY

ก าไรส าหรบังวด                 2,910                  1,834                    930 -49.3% -68.0%                 3,482                5,899 69.4%

    คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                    766                    670                     641 -4.4% -16.3%                   1,351                2,585 91.3%

    คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้               (1,326)                     355                      161 -54.7% -112.2%                (1,431)                 1,088 -176.1%

    คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหนา่ย                2,988                 3,927                3,962 0.9% 32.6%              25,061              15,465 -38.3%

    รายการอืน่                     (70)                         14                     510 3601.3% -829.0%                      (73)                     704 -1066.7%

EBITDA                5,269               6,800                6,204 -8.8% 17.7%              28,391               25,741 -9.3%

EBITDA margin 27.4% 33.1% 28.6% 37.7% 31.3%

EBITDA margin (ไมร่วมรายได้จาก CAT และ TOT ในตัวหาร) 29.0% 37.9% 32.7% 38.4% 35.6%

** EBITDA ในที่น้ีเปน็ EBITDA กอ่นรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

* มกีารจัดประเภทรายการใหมร่ะหวา่งรายได้จากการใหบ้รกิารหลัก (บรกิารเสียงและข้อมลู) และรายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ซึ่งไมส่่งผลกระทบต่อรายได้รวม

เงินกู้ หุ้นกู้

ป ี2563 12,000 4,000

ป ี2564 - 2,500

ป ี2565 1,333 3,000

ป ี2566 เปน็ต้นไป 2,667 23,500

รวม 16,000 33,000

ก าหนดการคืนหน้ี (ล้านบาท) ณ ส้ินปี 2562 อตัราส่วนทางการเงิน  - (Pre-TFRS 15 & 16) ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 ปี 2561 ปี 2562

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (%)** 13.6% 31.0% 25.2% 13.6% 25.2%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวม (%)*** 2.6% 8.1% 6.5% 2.6% 6.5%

อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.2 x 1.8 x 1.6 x 1.2 x 1.6 x

อัตราส่วนเงนิลงทุนต่อรายได้รวม (%) 41.5% 11.9% 17.9% 25.9% 15.8%

** ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้น (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย

*** ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉล่ีย


