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ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรบัปี 2564 และปี 2565 อยู่บนพื้นฐานของนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้องส าหรบัแต่ละปี เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

สรุปสาระส าคัญ

ผลประกอบการส าหรบัปี 2565 ของดีแทคเริม่มีการฟื้นตัว แม้ยังคง

ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปจัจัยภายนอก ซึ่งรวมถึงการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจท่ีเป็นไปอย่างช้า ๆ หลังการแพร่ระบาดของโรค  

ความท้าทายของเศรษฐกิจระดับมหภาค และต้นทุนค่าสาธารณูปโภค

ท่ีสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและลูกค้า ดีแทคยังคง 

ยึดม่ันในเสาหลักเชิงกลยุทธ์ซึ่งได้แสดงผลลัพธ์ท่ีพิสูจน์และวัดผลได้

ในช่วงปี 2564-2565 ตลอดจนมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น  

เพื่อมอบสัญญาณเครือข่ายท่ีเช่ือถือได้และให้ประสบการณ์ท่ีดีขึ้น 

แก่ลูกค้าในปีนี้ ดีแทคได้ด าเนินการขยายเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุม

ท้ังหมด 77 จังหวัด ตลอดจนการปรับปรุงประสบการณ์และการใช้

คล่ืนย่านความถี่ต ่า โดยสามารถบรรลุเป้าหมายในการให้บริการ 5G 

ด้วยการขยายการให้บริการ 5G ให้ครอบคลุมประชากรถึงร้อยละ 

46 ภายในครึ่ ง ปีแรก  และ ด้วยความมุ่ง ม่ัน ในการยกระดับ

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดีแทคยังคง

เดินหน้าขยายสถานีฐานของคล่ืนย่านความถี่ต ่าเป็นจ านวนกว่า 

6,300 สถานีฐานในปีนี้  ส่งผลให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในอาคาร 

ได้ดีขึ้น การใช้งานเร็วขึ้น และการเช่ือมต่อท่ีดีขึ้น ในปี 2565 ดีแทค 

มีจ านวนผู้ ใ ช้บริการ ท่ี เพิ่ มขึ้นกว่ า  1.5 ล้านราย ด้วยคะแนน 

ความพึงพอใจสุทธิ  (NPS) ท่ี ดีขึ้นจากปีก่อน รวมถึงสามารถ 

เพิ่มรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายอย่างมีนัยส าคัญจากกลุ่มผู้ใช้บริการ

คล่ืนความถี่  700 MHz เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีไม่ได้ใช้งาน ท้ังนี้ 

ปริมาณการใช้งานท้ัง  4G และ 5G ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 

การเติบโตร้อยละ 14 และรอ้ยละ 11 จากปีก่อน ตามล าดับ นอกจากนี้ 

ด้วยแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องและความมุ่งม่ันในการปรับปรุง

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ดีแทคสามารถลดการร้องเรียนท่ี

เกี่ยวกับเครอืข่ายได้ถึงรอ้ยละ 57 จากปีก่อน 

กลยุทธ์ของดีแทคในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางยังคงด าเนินต่อไป 

โดย มุ่งหวั ง ท่ีจ ะ เติ บ โตร้ อยละ  20 จาก ปีก่ อน  จากบริก าร 

ท่ีนอกเหนือจากการเช่ือมต่อ (dtac beyond) ซึ่งรวมถึงบรกิารต่าง ๆ 

เช่น บริการใจดี การเข้าถึงผู้ให้บริการเนื้อหา บริการช าระเงินผ่าน 

ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการโทรศัพท์  บริการประกันภัย เกม และอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ ดีแทคยังมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มการเติบโตของรายได้ B2B 

ในอัตราร้อยละ 15 จากปีก่อน  ด้วยการมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่ม SME 

บริการโซลูช่ัน บริการด้านการเช่ือมต่อ และการเป็นพันธมิตรกับคู่ค้า 

นอกจากนี้ ด้วยการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้บริการดิจิทัลร้อยละ 25  

จากปีก่อน  ไปอยู่ ท่ีร ะดับ  8.4 ล้านราย ตลอดจนการเติบ โต 

ของกลุ่มผู้ใช้บริการดิจิทัลในระบบเติมเงินร้อยละ 60 จากปีก่อน 

ส่ งผลใ ห้ราย ได้ จ ากบริก าร  beyond connectivity เพิ่ มขึ้ น 

รอ้ยละ 18 จากปีก่อน  

นอกจากนี้  ด้วยการท่ีดีแทคเป็นแบรนด์ ท่ี เ ป็น ท่ีต้องการของ 

กลุ่มนักท่องเท่ียวและแรงงานต่างด้าว ดีแทคสามารถเพิ่มการเติบโต 

ของรายได้จากการให้บริการระบบเติมเงินได้อย่างแข็งแกร่ง

ติดต่อกันเป็นจ านวน 5 ไตรมาส ตลอดจนสามารถสร้างการเติบโต

ของรายได้ B2B อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 13 จาก 

ปีก่อน  เ ป็นผลมาจากการเป ล่ียนแปลงด้ านดิจิ ทัล  และ การ 

สร้างพันธมิตร ซึ่งน าไปสู่การขายโซลูช่ันท่ีตอบโจทย์มากขึ้น 

ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง รวมไปถึงองค์กร

ขนาดใหญ่ 

การขับเคล่ือนประสิทธิภาพในเชิงโครงสร้างเป็นหนึ่งในปจัจัยหลัก 

ท่ี ช่วยสร้างมูลค่าในการด าเนินงานตลอดจนสร้างการเติบโต 

อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น ใ ห้ กั บดี แ ทค  โ ดยนอกจ ากก าร เ ป ล่ี ยนแปลง 

ในเชิงโครงสร้างด้านเครือข่าย การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานด้านไอที/เครือข่าย และการประหยัดจากการเปล่ียนผ่าน 

สู่ดิจิทัลแล้ว ดีแทคยังมีความมุ่งม่ันในการประหยัดกระแสเงินสด 

จากค่าใช้จ่ายท่ีอยู่ใต้ EBITDA ในปีนี้ ท้ังนี้ ดีแทคสามารถลดค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินงานส าหรับปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

ควบรวมกิจการในปี 2565) คิดเป็นอัตราเฉล่ียประมาณร้อยละ 8 

ต่ อ ปีติ ดต่ อกั น ใน ช่ วง  3  ปี ท่ี ผ่ านมา  แล ะด้ วยผลจากการ 

เพิ่มประสิทธิภาพในเชิงโครงสร้างท่ีส าคัญในปี 2565 ดีแทคสามารถ 

ลดค่าใช้จ่ายคิดเป็นจ านวนท้ังปีประมาณ 860 ล้านบาท พร้อมกับ

การประหยัดกระแสเงินสดอีกประมาณ 150 ล้านบาทจากค่าใช้จ่าย 

ท่ีอยู่ใต้ EBITDA 

จ านวนผู้ใช้บริการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ส้ินปี 2565 

มีผู้ใช้บริการรวมอยู่ท่ี 21.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน การเติบโตของ

ผู้ใช้บริการมาจากผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพิ่มขึ้น 146 พันเลขหมาย 

ในขณะท่ีผู้ใช้บรกิารระบบรายเดือนลดลงจ านวน 39 พันเลขหมายใน

ไตรมาสท่ี 4/2565  โดยมีจ านวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน 

คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 29 ของจ านวนผู้ใช้บรกิารรวม 

ในปี 2565 รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

ลดลงรอ้ยละ 1.6 จากปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน

เนื่องจากการลดลงของรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายจากการแข่งขัน 

ท่ีเข้มข้น รายได้จากการให้บริการหลัก (บริการเสียงและข้อมูล) 

ลดลงร้อยละ 1.3 จากปีก่อน และร้อยละ 0.8 จากไตรมาสก่อน 

เนื่องจากการแข่งขันท่ีเข้มข้นและการลดลงของรายได้จากการ

ให้บริการระบบรายเดือน ชดเชยเล็กน้อยจากรายได้ท่ีมาจากระบบ

เติมเงิน จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวและแรงงานต่างด้าวในช่วง

ครึ่งปีหลัง  รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

ในไตรมาส 4/2565 ลดลงร้อยละ 27.6 จากไตรมาสเดียวกันของ 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

ปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการ

เ ปิดตัวของโทรศัพ ท์  iPhone ใน ไตรมาส 3/65 ซึ่ ง เร็วกว่ า

ก าหนดการปกติ รายได้เฉล่ียสองระบบในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 2.4 

จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 9.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ในไตรมาสนี้ EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 0.3 จากไตรมาสก่อน เป็นผล

มาจากการมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงโครงสรา้ง

และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย ท่ามกลางความกดดัน

ทางเศรษฐกิจระดับมหภาคและการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และ 

เม่ือหักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน รายได้ 

ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการควบรวมกิจการประมาณ 160 ล้านบาท EBITDA margin 

จะอยู่ในระดับท่ีแข็งแกร่งท่ีร้อยละ 43.8  ในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ 

ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 4/65 อยู่ท่ีระดับ 901 ล้านบาท เติบโตขึ้น 

รอ้ยละ 84.6 จากไตรมาสก่อน ท้ังนี้ การเติบโตของก าไรสุทธิร้อยละ 

426.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  เ ป็นผลมาจากการ 

ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์แบบครั้งเดียวประมาณ  430 ล้านบาทใน 

ไตรมาสท่ี 4/2564
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลการด าเนินงาน

ณ ส้ินปี 2565 ดีแทคมีจ านวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 21.2 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านเลขหมายจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากลูกค้า 

ระบบเติมเงิน  โดยเพิ่มขึ้น 146 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อนและ 1.7 ล้านเลขหมายจากส้ินปีก่อน มาอยู่ท่ี 15.1 ล้านเลขหมาย และลูกค้า 

ระบบรายเดือนลดลง 39 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อน และ 85 พันเลขหมายจากส้ินปีก่อน  

รายได้ เฉ ล่ียต่อ เลขหมาย ไ ม่รวมค่า เ ช่ือมต่อโครงข่ าย  (“ARPU”) ส าหรับ ปี  2565 เ ท่ ากับ  225 บาทต่อ เดือน  ลดลงร้อยละ  7.7  

จากปีก่อน เนื่องจากการแข่งขันท่ีเข้มข้น และความท้าทายจากเศรษฐกิจระดับมหภาค การผ่อนผันมาตรการท่ีเกี่ยวกับโรคระบาด พร้อมท้ังการเปิด

พรมแดนระหว่างประเทศในหลาย ๆ ประเทศ ส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวและแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 

โดย ณ ส้ินปี 2565 ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29 ของจ านวนลูกค้ารวม รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบราย

เดือนในปีนี้ เท่ากับ 486 บาทต่อเดือน ลดลงรอ้ยละ 2.3 จากปีก่อน ขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินเท่ากับ 112 บาทต่อเดือน 

ลดลงรอ้ยละ 9.6 จากปีก่อน  

ปริมาณการใช้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ของ TOT ยังคงอยู่ท่ีระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จ านวนสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300MHz 

ภายใต้ความร่วมมือกับ TOT อยู่ท่ีประมาณ 21,870 สถานีฐาน ณ ส้ินปี 2565 จ านวนผู้ใช้บริการบนระบบ 4G อยู่ท่ี 14.1 ล้านเลขหมาย คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 67 ของฐานลูกค้ารวม ในขณะท่ีจ านวนเครื่องโทรศัพท์ท่ีรองรบัการใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนอยู่ท่ีร้อยละ 

79 และรอ้ยละ 90 ของฐานลูกค้ารวม ตามล าดับ 

 

 

 

จ ำนวนผู้ใชบ้ริกำรรวม (พันเลขหมำย) ไตรมำส 4/64 ไตรมำส 3/65 ไตรมำส 4/65 %QoQ %YoY ปี 2564 ปี 2565 %YoY

    ระบบรายเดือน 6,186 6,139 6,100 -0.6% -1.4% 6,186 6,100 -1.4%

    ระบบเติมเงนิ                      13,375                     14,914                    15,059 1.0% 12.6%                13,375              15,059 12.6%

รวม                    19,561                    21,053                     21,159 0.5% 8.2%              19,561               21,159 8.2%

จ ำนวนผู้ใชบ้ริกำรใหม่สุทธิ (พันเลขหมำย) ไตรมำส 4/64 ไตรมำส 3/65 ไตรมำส 4/65 %QoQ %YoY ปี 2564 ปี 2565 %YoY

    ระบบรายเดือน                                 5                            (58)                            (39) -31.7% -822.3%                        79                  (292) -467.4%

    ระบบเติมเงนิ                            281                            833                            146 82.5% 48.2%                     625                 1,684 -169.4%

รวม                          286                           775                           106 86.3% 62.9%                    704                 1,392 -97.6%

ปริมำณกำรใชง้ำน (นำทีตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 4/64 ไตรมำส 3/65 ไตรมำส 4/65 %QoQ %YoY ปี 2564 ปี 2565 %YoY

    ระบบรายเดือน 182 160 155 -3.1% -14.7% 188 163 -12.9%

    ระบบเติมเงนิ 68 53 49 -6.6% -27.5% 71 56 -22.0%

เฉล่ียสองระบบ 104 85 80 -5.6% -23.3% 109 88 -18.8%

    ระบบบรายเดือน ไมร่วมนาทีเรยีกเข้า 123 107 104 -3.4% -16.0% 129 110 -14.4%

    ระบบเติมเงนิ ไมร่วมนาทีเรยีกเข้า 47 35 32 -8.0% -31.0% 50 37 -25.3%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวมนำทีเรียกเข้ำ 71 56 53 -6.3% -25.6% 75 59 -21.1%

รำยไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เดอืน) - (Post-TFRS 15&16) ไตรมำส 4/64 ไตรมำส 3/65 ไตรมำส 4/65 %QoQ %YoY ปี 2564 ปี 2565 %YoY

    ระบบรายเดือน 506 493 490 -0.6% -3.2% 509 495 -2.9%

    ระบบเติมเงนิ 123 114 112 -2.1% -9.3% 127 115 -9.8%

เฉล่ียสองระบบ 245 227 221 -2.4% -9.8% 250 230 -8.2%

    ระบบบรายเดือน ไมร่วม IC 494 484 481 -0.5% -2.5% 497 486 -2.3%

    ระบบเติมเงนิ ไมร่วม IC 120 111 109 -2.3% -9.2% 124 112 -9.6%

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 239 222 217 -2.4% -9.3% 244 225 -7.7%
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได ้

ร าย ได้ ร ว ม  ใ น ปี  2565 เ ท่ า กั บ  80,600 ล้ า นบาท  ลดลง 

ร้อยละ  0.9 จากปีก่อน ท้ังนี้  รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวม 

ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย เท่ากับ 55,512 ล้านบาท ในปี 2565 ลดลง 

ร้อยละ 1.6 จากปีก่อน เนื่องจากรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายท่ีลดลง  

โดยรายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายส าหรับ 

ไตรมาส 4/2565 ลดลงร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 

0.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ท่ีระดับ 13,865 ล้านบาท  

รายได้จากการให้บริการหลัก  (รายได้จากการให้บริการเสียง 

และข้อมูล) ในปีนี้เท่ากับ 53,939 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 จาก 

ปีก่อนเป็นผลมาจากการแข่งขันท่ีเข้มข้น รายได้จากการให้บริการ

หลักในไตรมาสนี้ เ ท่ากับ 13,426 ล้านบาท ลดจงร้อยละ 0.8  

จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 1.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ระบบรายเดือนซึ่งถูกชดเชย 

โดยการเติบโตของรายได้ระบบเติมเงิน จากกลุ่มลูกค้านักท่องเท่ียว

และแรงงานต่างด้าว 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ   ในปี  2565 เ ท่ากับ 374 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 128.2 จากปีก่อน และในไตรมาสนี้เท่ากับ 

147 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.5 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 

138.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ

นักท่องเท่ียวและแรงงานต่างด้าว 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน  ในปีนี้เท่ากับ 1,198 ล้านบาท ลดลง 

ร้อยละ 25.3 จากปีก่อน และส าหรับไตรมาสนี้เท่ากับ 291 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 2.1 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 7.9 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการ

โทรทางไกลระหว่างประเทศ  

รายได้ จ ากการจ าหน่ าย เ ครื่ อ ง โทร ศัพ ท์แล ะ ชุด เ ลขหมาย  

ใ น ปี นี้ เ ท่ า กั บ  8,957 ล้ า น บ า ท  เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ  1.2 จ า ก 

ปีก่อน และในไตรมาสนี้เท่ากับ 2,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 

จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการเปิดตัวการขาย iPhone รุ่นใหม่ 

ในขณะท่ีลดลงร้อยละ 27.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากอุปสงค์ท่ีลดลงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ีเป็นไปอย่าง

ช้า ๆ หลังจากสถานการณ์โรคระบาด  

ต้นทุนการด าเนินงาน 

ต้นทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ในปี 2565 เท่ากับ 

48,678 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2 จากปีก่อน และในไตรมาสนี้

เท่ากับ 12,346 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 จากไตรมาสก่อน และ

ร้อยละ 0.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในเชิงโครงสร้าง  

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในปี 2565 เท่ากับ 1,188 ล้านบาท ลดลง 

ร้อยละ 44.1 จากปีก่อน เป็นผลมาจากผลกระทบเชิงบวกประมาณ 1 

พันล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณรบกวน

คล่ืนความถี่ ในไตรมาสท่ี 2/2565 ท้ังนี้  ต้นทุนค่าธรรมเนียม 

ในไตรมาสท่ี 4/65 คิดเป็นจ านวน 560 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 

จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในปี 2565 นี้เท่ากับ 5,284 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 0.8 จากปีก่อน และในไตรมาสนี้ เท่ากับ  1,419 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 9.3 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนด้านพลังงานท่ีสูงขึ้น  

และการเร่งขยายสถานีฐาน  โดยในภาพรวม การบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ปรบัปรุงประสิทธิภาพในเชิงโครงสรา้ง 

ต้นทุนการให้บริการอ่ืน ในปี 2565 เท่ากับ 21,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.3 จากปีก่อน และส าหรับไตรมาสนี้เท่ากับ 5,316 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จาก 

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนค่าโรมม่ิงบน

เครือข่าย 2300 MHz ของ TOT ท้ังนี้  ต้นทุนสุทธิค่าโรมม่ิงบน

เครือข่าย 2300 MHz ของ TOT หลังหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่าย

ท่ีได้รับจาก TOT อยู่ท่ีประมาณ 1,277 ล้านบาทในไตรมาส 4/65 

คงท่ีจากไตรมาสก่อน 

ค่ า เสื่ อมราคาและ ค่าตัดจ าหน่ ายของต้น ทุนการ ใ ห้บริการ  

ในปี 2565 เท่ากับ 21,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปีก่อน 

และส าหรับไตรมาสนี้เท่ากับ 5,051 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 จาก

ไตรมาสก่อน และร้อยละ 5.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากผลกระทบเชิงบวกประมาณ 450 ล้านบาท  จากค่าเสื่อม

ราคาท่ีลดลงจากการเปล่ียนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 

เป็นหลัก 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่า ใ ช้จ่ ายในการขายและบริหาร  ใน ปี  2565 เ ท่ากับ  13,491  

ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 1.8 จากปีก่อน และในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,180 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 16.7  

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงด้าน

ดิจทัิลและการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด  ในปี 2565 เ ท่ากับ  3,731  

ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 10.8 จากปีก่อน และในไตรมาสนี้เท่ากับ 838  

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ

ลดลงร้อยละ 1.9 จากไตรมาสก่อน และร้อยะ 30.4 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและ

การมุ่งเน้นการน าดิจิทัลมาปรับใช้งาน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2565 เท่ากับ 6,243 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 7.0 จากปีก่อน และในไตรมาสนี้ เท่ากับ  1,603 ล้านบาท 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ  17.6 จาก 

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบเชิงลบจากค่าใช้จ่าย 

ท่ี เกี่ ยวข้องกับการควบรวมกิจการประมาณ 160 ล้านบาท  

และค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์แบบครั้งเดียวประมาณ 430 ล้านบาท 

ในไตรมาสท่ี 4/2564 

ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองหนี้สูญ ในปี 2565 นี้เท่ากับ 1,535 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 จากปีก่อน และในไตรมาสนี้เท่ากับ 406 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.4 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 44 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปจัจัยทางเศรษฐกิจระดับมหภาค 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ในปี 2565 เท่ากับ 1,377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.8 จากปีก่อน 

และในไตรมาสนี้เท่ากับ 334 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 2.9 จากไตรมาส

ก่อนและรอ้ยละ 13.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

EBITDA และก าไรสุทธ ิ 

EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ในปี 2565 เท่ากับ 29,851 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 0.5 จากปีก่อน  EBITDA ส าหรับไตรมาสนี้ เ ท่ากับ 

7,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 

2.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นการ

เพิ่มประสิทธิภาพในเชิงโครงสร้าง และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

อย่างมีวินัยแม้จะมีความท้าทายจากปจัจัยทางเศรษฐกิจระดับมหภาค 

EBITDA margin (ไ ม่รวมรายได้จาก  CAT ภายใต้สัญญาเ ช่า

สินทรัพย์สัมปทาน และรายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก 

TOT) ในไตรมาสนี้ เท่ากับร้อยละ 42.8 ลดลงจากร้อยละ 43.8   

ในไตรมาสก่อน ท้ังนี้ เม่ือปรับปรุงรายการท่ีเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 

EBITDA margin ในไตรมาส 4/65 ยังแข็งแกร่งอยู่ ท่ีร้อยละ 

43.8% 

ก าไรสุทธิ ในปี 2565 นี้เท่ากับ 3,119 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.1   

จากปีก่อน ส าหรับไตรมาสนี้เท่ากับ 901 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

84.6 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 426.6 จากไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน เป็นผลมาจากผลกระทบเชิงบวกประมาณ  110 ล้านบาท  

จากการได้รับค่าสินไหมทดแทนบางส่วน  ผลกระทบเชิงบวกสุทธิ

ประมาณ 450 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาท่ีลดลง และผลกระทบ 

เชิงลบประมาณ 160 ล้านบาทจากต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการควบรวม

กิจการ ก าไรสุทธิของไตรมาส 4/64 ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการ

ตัดจ าหน่ายสินทรพัย์เพียงครัง้เดียวประมาณ 430 ล้านบาท  

งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

ณ  ส้ิ น ปี  2565 ดี แ ท ค มี สิ น ท รั พ ย์ ร ว ม จ า น ว น  152,535  

ล้านบาท ลดลงจาก 164,315 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2564 เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 5,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,575 

ล้านบาท ณ ส้ินปี 2564 ในขณะท่ีหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียรวมหนี้สิน

ตามสัญญาเช่าลดลงจาก 74,611 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2564 มาอยู่ท่ี

ระดับ 71,192 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2565 ท้ังนี้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ 

EBITDA (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ยังคงตัวท่ีระดับ 2.4 เท่า 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในปี 2565 เท่ากับ 11,552 ล้านบาท เป็นผล

มาจากการเรง่รดัขยายสถานีฐานบนเครอืข่ายคล่ืนย่านความถี่ต ่าและ

การขยายความจุเครือข่าย และในไตรมาสนี้เท่ากับ 2,180 ล้านบาท  

และมุ่งเน้นไปท่ีการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และการขยาย

ความจุเครือข่าย กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (ค านวณจาก 

EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน) เท่ากับ 5,020 ล้านบาท

ส าหรบัไตรมาสนี้ 

แนวโน้มปี 2566 

การควบรวมกิจการคาดหมายว่าจะเสร็จส้ินในไตรมาสท่ี 1 ในปี 

2566 นี้ ดังนั้นฝ่ายบริหารของดีแทคจึงงดให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ

แนวโน้มส าหรบัปี 2566 

จากก า ไ ร ส ะสมของบริ ษั ท  ณ  วั น ท่ี  30  กั นยายน  2565 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลในอัตรา

หุ้นละ 1.22 บาท โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงิน

ปนัผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566 

และก าหนดจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

 

     

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ส้ินปั 2564 ส้ินปี 2565 งบกระแสเงินสด ปี 2564 ปี 2565

(ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16) (ล้ำนบำท) (Post-TFRS 15 & 16)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 3,575 5,652   เงนิสดจากกจิกรรมด าเงนิงาน                   30,349                  29,729 

สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 16,152 15,190   จ่ายดอกเบีย้และภาษเีงนิได้                    (3,855)                   (2,654)

สินทรพัย์ไมห่มุนเวยีน 144,587 131,694 เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน                 26,494                  27,075 

รวมสินทรัพย์ 164,315 152,535 เงินสดสุทธิท่ีใชใ้นกิจกรรมลงทุน                (21,914)               (17,940)

หนีสิ้นหมุนเวยีน 47,096 43,763   เงนิสดสุทธิรบั/(ช าระคนื) เงนิกูแ้ละหุน้กู้                        (146)                   (2,559)

หนีสิ้นไมห่มุนเวยีน 97,051 89,949   จ่ายเงนิปนัผล                   (7,506)                   (4,499)

รวมหน้ีสิน 144,147 133,711 เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน                  (7,652)                  (7,058)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,167 18,824 เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้/(ลดลง)                  (3,072)                     2,076 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 164,315 152,535



 รายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน 

ปี 2565 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

     

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 4/64 ไตรมำส 3/65 ไตรมำส 4/65 %QoQ %YoY ปี 2564 ปี 2565 %YoY

รายได้จากการใหบ้รกิารหลัก (บรกิารเสียงและข้อมลู)                       13,615                    13,534                   13,426 -0.8% -1.4%              54,633              53,939 -1.3%

รายได้จากบรกิารข้ามแดนอัตโนมตัิ                               62                            98                           147 50.5% 138.7%                      164                      374 128.2%

รายได้จากการใหบ้รกิารอืน่                              316                         298                          291 -2.1% -7.9%                 1,604                  1,198 -25.3%

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร ไม่รวม IC                     13,994                  13,930                  13,865 -0.5% -0.9%            56,400              55,512 -1.6%

รายได้จากคา่เชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                             352                          274                          277 1.1% -21.3%                  1,424                   1,122 -21.2%

รวมรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร                     14,345                  14,204                   14,142 -0.4% -1.4%             57,824             56,634 -2.1%

รายได้จากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย                          3,517                     2,040                     2,546 24.8% -27.6%                 8,847                 8,957 1.2%

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่                         3,725                      3,786                      3,793 0.2% 1.8%              14,649               15,010 2.5%

รวมรำยได้                      21,587                 20,030                 20,480 2.2% -5.1%              81,320            80,600 -0.9%

ต้นทุนการใหบ้รกิาร                    (12,729)                 (13,094)                 (12,688) -3.1% -0.3%             (50,177)           (49,922) -0.5%

คา่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รายได้                         (554)                      (576)                      (560) -2.8% 1.0%              (2,125)               (1,188) -44.1%

คา่ใช้จ่ายด้านโครงข่าย                     (1,299)                   (1,360)                    (1,419) 4.4% 9.3%              (5,325)             (5,284) -0.8%

คา่เชื่อมต่อโครงข่าย (IC)                          (347)                       (338)                       (342) 1.4% -1.3%              (1,395)               (1,243) -10.9%

คา่ใช้จ่ายอ่ืน                      (5,175)                  (5,320)                   (5,316) -0.1% 2.7%         (20,469)            (21,149) 3.3%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย                      (5,353)                 (5,500)                   (5,051) -8.2% -5.6%          (20,862)           (21,057) 0.9%

ต้นทุนจากการจ าหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย                        (4,211)                   (2,502)                   (2,887) 15.4% -31.4%            (10,610)            (10,759) 1.4%

รวมตน้ทุน                  (16,939)               (15,596)                (15,576) -0.1% -8.0%          (60,787)          (60,681) -0.2%

ก ำไรขัน้ตน้                       4,648                    4,434                    4,904 10.6% 5.5%             20,533              19,919 -3.0%

คา่ใช้จ่ายในการขายและบรหิาร                        (3,817)                   (3,230)                    (3,180) -1.5% -16.7%             (13,745)             (13,491) -1.8%

การขายและการตลาด                      (1,203)                      (854)                       (838) -1.9% -30.4%              (4,184)               (3,731) -10.8%

การบรหิาร                      (1,945)                   (1,584)                   (1,603) 1.2% -17.6%              (6,716)             (6,243) -7.0%

การต้ังส ารองหน้ีสูญ                         (282)                      (400)                      (406) 1.4% 44.0%               (1,241)               (1,535) 23.7%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย                          (387)                       (344)                       (334) -2.9% -13.8%               (1,616)               (1,377) -14.8%

ขาดทุนจากการด้อยคา่ของทรพัย์สิน                                 0                         (48) 0 100.0% 100.0%                        12                 (604) -4966.7%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัการปอ้งกนัความเส่ียงของกลุม่รายการของฐานะสุทธิ                                 (1)                            (13)                              14 209.8% 1808.9%                    (148)                           4 -102.6%

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยุติธรรมของสินทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์                                 -                                -                                -   N/A N/A                          -                            -   n.m.

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น                               20                             (8)                             23 383.9% 11.3%                           5                           5 4.9%

ดอกเบีย้รบั                                    1                                5                               9 71.0% 872.7%                         12                         21 68.4%

รายได้อืน่และส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม                                 13                            171                           132 -22.8% 888.0%                       121                     307 155.1%

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้                            864                      1,359                     1,902 40.0% 120.1%                6,778                6,766 -0.2%

คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                            (714)                       (759)                        (782) 3.0% 9.5%              (2,830)               (2,891) 2.2%

คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้                                 21                         (112)                       (220) 95.2% -1164.1%                  (592)                   (755) 27.5%

ส่วนที่เปน็ของผูม้ส่ีวนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย                                 -                                -                                -   N/A N/A                          -                            -   n.m.

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น                              171                         488                          901 84.6% 426.6%                3,356                  3,119 -7.1%

EBITDA (ล้ำนบำท)* - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 4/64 ไตรมำส 3/65 ไตรมำส 4/65 %QoQ %YoY ปี 2564 ปี 2565 %YoY

ก าไรส าหรบังวด                               171                          488                          901 84.6% 426.6%                 3,356                   3,119 -7.1%

    คา่ใช้จ่ายทางการเงนิ                              714                          759                          782 3.0% 9.5%                 2,830                 2,891 2.2%

    คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิได้                              (21)                            112                         220 95.2% -1164.1%                     592                     755 27.5%

    คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหนา่ย                        5,740                      5,843                      5,384 -7.9% -6.2%              22,478              22,434 -0.2%

    รายการอืน่                            400                          (26)                          (86) 232.8% -121.6%                      733                      651 -11.1%

EBITDA                        7,004                       7,177                     7,200 0.3% 2.8%             29,989              29,851 -0.5%

EBITDA margin 32.4% 35.8% 35.2% 36.9% 37.0%

EBITDA margin (ไมร่วมรายได้จาก CAT และ TOT ในตัวหาร) 38.9% 43.8% 42.8% 44.6% 45.2%

* EBITDA ในที่น้ีเปน็ EBITDA กอ่นรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

เงินกู้ หุ้นกู้

ป ี2566 3,000 6,000

ป ี2567 7,160 6,882

ป ี2568 390 10,302

ป ี2569 เปน็ต้นไป 750 27,188

รวม 11,300 50,372

ก ำหนดกำรคืนหน้ี (ล้ำนบำท) ณ ส้ินปี 2565 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน  - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมำส 4/64 ไตรมำส 3/65 ไตรมำส 4/65 ปี 2564 ปี 2565

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (%)*** 15.1% 12.6% 16.0% 15.1% 16.0%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวม (%)**** 4.0% 3.5% 4.3% 4.0% 4.3%

อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.5 x 2.4 x 2.4 x 2.5 x 2.4 x

อัตราส่วนเงนิลงทุนต่อรายได้รวม (%) 17.8% 9.8% 10.6% 17.6% 14.3%

*** ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุน้ (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยส่วนของผู้ถือหุน้เฉล่ีย

**** ก าไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยสินทรพัย์รวมเฉล่ีย



 รายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน 

ปี 2565 
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Sensitivity: Open Sensitivity: Open 

ตารางก าหนดการช าระเงินค่าคลื่น ณ สิ้นปี 2565 

 

ข้อปฏิเสธความรบัผิดชอบ 

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปจัจัยท่ีเกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์

และความเชื่อของบริษัท รวมท้ังข้อมูลอ่ืนท่ีไม่ใช่ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างของค าท่ีใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ต้ังใจว่า” “ประมาณ” “เชื่อว่า” “ยังคง” “วางแผนว่า” หรอืค า

ใดๆ ที่มีความหมายท านองเดียวกัน เป็นต้น 

แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดท าขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลท่ีมีอยู่ในปจัจุบันเป็นพ้ืนฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจจะ

ท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน ความส าเรจ็ท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกท้ังบรษัิท และผู้บรหิาร/พนักงาน ไม่อาจ

ควบคุมหรอืรบัรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาท่ีจะเกิดขึ้น หรอืความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ 

 

 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

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

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

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

จ ำนวนท่ีต้องช ำระเงินท้ังหมด 68,159         5,565   5,565   5,565   5,565   5,565   1,758    1,758    1,758    

คล่ืนควำมถ่ี
 รำคำ 

(ล้ำนบำท)

ก ำหนดกำรช ำระเงินคล่ืนควำมถ่ี


