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Sensitivity: Open 

ตวัเลขและการวเิคราะหท์างการเงนิส าหรับปี 2561 อยูบ่นพืน้ฐานของมาตรฐานบญัชเีดมิ (IAS 18) และส าหรับปี 2562 อยูบ่นพืน้ฐานของ
มาตรฐานบญัชใีหม ่(TFRS 15) เวน้แตจ่ะแจง้เป็นอยา่งอืน่ 

สรปุสาระส าคญั 
ในไตรมาส 2/62 ดแีทคยังคงมุง่เนน้ใหค้วามส าคัญกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาเครอืข่าย ซึง่รวมถงึการขยายเครอืขา่ย 
2300 MHz เพือ่ใหล้กูคา้มปีระสบการณ์การใชง้านทดีอียา่ง
ตอ่เนือ่งและสม ่าเสมอ ซึง่ดแีทคไดเ้ริม่เห็นสัญญาณทีด่ขี ึน้ 
โดยมรีายไดร้ะบบเตมิเงนิทีเ่ร ิม่ทรงตัว จ านวนลูกคา้ระบบ
รายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้ ปรมิาณการรอ้งเรยีนของลูกคา้ทีล่ดลง
อย่างมาก และดัชนีชีวั้ดความพงึพอใจของลูกคา้ที่มีต่อ
เครอืขา่ยเพิม่ขึน้ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/62 ดแีทคมสีถานีฐานบนเครอืข่าย 4G-
2300 MHz ที่ไดรั้บการตดิตัง้แลว้จ านวนทัง้สิน้ประมาณ 
16,000 สถานีฐาน โดยเพิม่ขึน้เป็นจ านวนประมาณ 600 
สถานีฐานในระหว่างไตรมาสนี้ นอกจากนี้ ดแีทคยังตดิตัง้
สถานีฐานบนเครือข่าย 4G/3G-2100 MHz เพิ่มเติมอีก
จ านวนประมาณ 348 สถานฐีาน ท าใหจ้ านวนสถานฐีานบน
เครอืข่าย 4G-2100 MHz และ 3G-2100 MHz เพิม่ขึน้เป็น
จ านวนประมาณ 24,600 สถานฐีานในทัง้สองเครอืขา่ย 

ในเดอืนมถิุนายน 2562 ดแีทคไดเ้ขา้ร่วมการจัดสรรคลื่น
ความถี่ย่าน 700 MHz และไดร้ับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 
700 MHz จ านวน 2x10 MHz ซึง่สามารถใชง้านไดน้าน 15 
ปี โดยคาดว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะมผีลในเดือนตุลาคม 

2563 ทัง้นี้ การไดร้ับจัดสรรคลืน่ความถีย่่าน 700 MHz ยัง
ส่งผลใหด้แีทคไดรั้บสทิธใินการยดืระยะเวลาการช าระเงนิ
ส าหรับคลืน่ความถีย่า่น 900 MHz ซึง่ดแีทคไดม้กีารบันทกึ
ผลกระทบจากการยดืระยะเวลาการช าระเงนิส าหรับคลื่น
ความถีย่่าน 900 MHz ดังกล่าวไวแ้ลว้ในไตรมาสนี้ในส่วน
ของหนี้ส ินไม่หมุนเวียน โดยไดบั้นทึกผลต่างไวเ้ป็น 
‘ตน้ทุนการไดร้ับใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีฯ่ คา้งจ่าย – 
รอตัดจ่าย’ ซึง่จะมีการปรับปรุงรายการนี้กับการไดม้าซึง่
คลืน่ความถีย่า่น 700 MHz เมือ่มกีารออกใบอนุญาต 

ตลาดยังคงมกีารแขง่ขันและขยายตัวอยา่งตอ่เนือ่ง เป็นผล
มาจากความตอ้งการใชง้านขอ้มูล และแนวโนม้ของลูกคา้
ทีจ่ะเปลีย่นไปใชบ้รกิารระบบรายเดอืน การปรับตัวทีด่ขี ึน้
ล่าสุดในส่วนของระบบเตมิเงนิเป็นผลมาจากการยกเลกิ
แพ็คเกจระบบเตมิเงนิทีใ่หบ้รกิารขอ้มูลแบบไม่จ ากัด และ
การออกแพ็คเกจทีใ่หบ้รกิารขอ้มูลแบบจ ากัดและมีราคา
สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กนอ้ย ซึ่งส่งผลใหร้ะบบเติมเงินมีผล
ประกอบการทีด่ขี ึน้เมือ่เทยีบกับไตรมาสก่อน ถอืเป็นครัง้
แรกตัง้แต่ไตรมาสที่ 1/58 ในขณะที่จ านวนผูใ้ชบ้ริการ
ระบบรายเดอืนยังคงมแีนวโนม้เป็นบวก และมจี านวนลูกคา้
ทีย่า้ยออกจากระบบทีล่ดลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสกอ่น 

ณ สิน้ไตรมาส 2/62 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวมเท่ากับ 20.6 
ลา้นเลขหมาย โดยประมาณรอ้ยละ 31 เป็นลูกคา้ในระบบ
รายเดือนซึง่ยังคงเตบิโตอย่างต่อเนื่องจากการยา้ยฐาน
ของผูใ้ชบ้รกิารในระบบเตมิเงนิและแคมเปญส่งเสรมิการ
ขายทีน่่าสนใจ 

ผลประกอบการทีด่ีของเราเป็นผลมาจากพัฒนาการดา้น
เครอืข่าย พัฒนาการดา้นปรมิาณผูใ้ชบ้รกิารในระบบเตมิ

เงนิและรายเดอืนทีเ่ป็นผลจากจากความพยายามดา้นการ
ขายและการตลาด รายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่ไม่รวมค่า
เชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาส 2/62 เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.6 
จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 5.3 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเลขหมายเฉลี่ยสอง
ระบบมีการปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดยีวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการยกเลกิการใหบ้รกิาร
ขอ้มูลแบบไม่จ ากัดและการปรับขึ้นราคาในช่วงเดือน
พฤษภาคมทีผ่า่นมาเป็นหลัก รวมถงึการเพิม่ขึน้ของรายได ้
จากระบบรายเดอืน EBITDA (ก่อนรายการอืน่ ๆ) เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 7.2 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายไดท้ี่เพิม่ขึ้น 
ในขณะทีค่วบคมุตน้ทนุไดด้อีย่างตอ่เนือ่ง แตล่ดลงรอ้ยละ 
13.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เหลือ 6,569 ลา้น
บาท เป็นผลมาจากรายไดท้ี่ลดลงเป็นหลัก EBITDA 
margin ของไตรมาส 2/62 ทีค่ านวณรายไดก้่อนและหลัง
หักรายไดจ้าก CAT ภายใตส้ัญญาเช่าสนิทรัพยส์ัมปทาน 
และรายไดค้่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT จาก
ตัวหาร เท่ากับรอ้ยละ 32.4 และ 36.9 ตามล าดับ โดยมี
แนวโนม้ที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อน นอกจากนี้ ก าไรสุทธิ
ส าหรับไตรมาส 2/62 เทา่กับ 1,695 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 20.3 จากไตรมาสกอ่น 

ตามทีไ่ดป้ระกาศในวัน Capital Markets Day เมือ่วันที ่4 
มถิุนายน 2562 ดแีทคคาดว่ารายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไม่
รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย) จะลดลงในอัตรารอ้ยละที่เป็น
เลขหลักเดยีวในระดับต ่า และม ีEBITDA และเงนิลงทนุอยู่
ทีป่ระมาณ 24-25 พันลา้นบาท และ 13-15 พันลา้นบาท 
ตามล าดับ ในปี 2562 

เมือ่วันที ่4 เมษายน 2562 ดแีทคไดช้ าระคา่ตอบแทนเพือ่
การระงับขอ้พพิาทส่วนแรกภายใตส้ัญญาระงับขอ้พพิาท
ใ ห ้แ ก่  CAT จ า น ว น  6,840 ล ้า น บ า ท  ( ไ ม่ ร ว ม
ภาษีมูลค่าเพิม่) และไดม้ีการช าระค่าตอบแทนครึง่หนึ่ง
ของส่วนที่เหลือในช่วงปลายไตรมาส หลังจากที่ศาลมี
ค าสั่งถอนคดี ทัง้นี้ ดีแทคจะช าระค่าตอบแทนในส่วนที่
เหลอืเมือ่กระบวนการถอนขอ้พพิาทและ/หรอืคดฟ้ีองรอ้งที่
คา้งอยูใ่นศาลเสร็จสิน้ลงแลว้ 

บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
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Sensitivity: Open 

สรปุผลการด าเนินงาน 
ณ สิน้ไตรมาส 2/62 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรวมเท่ากับ 20.6 ลา้นเลขหมาย ลดลง 94 พันเลขหมายจากสิน้ไตรมาส 1/62 จากการ
ลดลงของลูกคา้ในระบบเตมิเงนิ ซึง่ถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิม่ขึน้ของลูกคา้ในระบบรายเดอืน ฐานลูกคา้ระบบเตมิเงิน
เท่ากับ 14.3 ลา้นเลขหมาย ลดลงประมาณ 204 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อน เนื่องจากการยา้ยไปสู่ระบบรายเดอืน และการ
แขง่ขันในตลาด ในชว่งเดยีวกัน ฐานลกูคา้ระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้ประมาณ 109 พันเลขหมายเป็น 6.3 ลา้นเลขหมาย 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (“ARPU”) ส าหรับไตรมาส 2/62 เท่ากับ 249 บาทต่อเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 4.5 จากไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 1.3 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ลกูคา้ในระบบรายเดอืนคดิเป็นสัดสว่นประมาณรอ้ยละ 
31 ของจ านวนลกูคา้รวม ณ สิน้ไตรมาส 2/62 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายของลกูคา้ระบบรายเดอืนในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 532 บาท
ต่อเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.0 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 0.8 จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน ขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเลข
หมายของลกูคา้ระบบเตมิเงนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 จากไตรมาสกอ่น แตล่ดลงรอ้ยละ 6.8 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น มาอยู่ที ่
137 บาทตอ่เดอืน 

ปรมิาณการใชง้านบนเครอืขา่ย 4G-2300MHz ภายใตค้วามร่วมมอืกับ TOT ยังคงเพิม่ขึน้อย่างตอ่เนื่อง จากจ านวนสถานฐีานที่
เพิม่ขึน้และจ านวนผูใ้ชบ้รกิารบนเครอืขา่ยทีใ่ชเ้ครือ่งโทรศัทพท์ีร่องรับมากขึน้ จ านวนสถานฐีานบนเครอืข่าย 2300MHz ณ สิน้
ไตรมาส 2/62 ประมาณ 16,000 สถานีฐาน เพิม่ขึน้ประมาณ 600 สถานีฐานจากงวดก่อน จ านวนผูใ้ชบ้รกิารบนระบบ 4G อยู่ที ่
10.6 ลา้นเลขหมาย คดิเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 51 ของฐานลูกคา้รวม ในขณะทีจ่ านวนเครือ่งโทรศัพทท์ีร่องรับการใชง้าน
ในระบบ 4G และสัดสว่นสมารท์โฟนเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 72 และ 82 ของฐานลกูคา้รวม ตามล าดับ

 
  

จ ำนวนผู้ใช้บริกำรรวม (พันเลขหมำย) ไตรมำส 2/61 ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 2/62 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดือน (ภายใต้สญัญาสมัปทานจาก CAT) 219 0 0 - -100%
    ระบบเติมเงิน (ภายใต้สญัญาสมัปทานจาก CAT) 155 0 0 - -100%
    ระบบรายเดือน (ภายใต้ใบอนญุาต) 5,666 6,194 6,304 1.8% 11.3%
    ระบบเติมเงิน (ภายใต้ใบอนญุาต) 15,573 14,532 14,329 -1.4% -8.0%
รวม 21,612 20,726 20,632 -0.5% -4.5%
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรใหม่สุทธิ (พันเลขหมำย) ไตรมำส 2/61 ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 2/62 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดือน 154 123 109 -11.3% -29.1%
    ระบบเติมเงิน -354 -599 -204 -66% 42.5%
รวม -200 -476 -94 -80% 52.9%
ปริมำณกำรใช้งำน (นำทต่ีอเลขหมำยต่อเดือน) ไตรมำส 2/61 ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 2/62 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดือน 243 228 223 -2.2% -8.1%
    ระบบเติมเงิน 106 87 83 -5.2% -21.8%
เฉล่ียสองระบบ 141 126 123 -2.8% -12.8%
    ระบบบรายเดือน ไม่รวมนาทีเรียกเข้า 172 161 157 -2.4% -8.9%
    ระบบเติมเงิน ไม่รวมนาทีเรียกเข้า 81 66 61 -7.1% -24.7%
เฉล่ียสองระบบ ไม่รวมนำทเีรียกเข้ำ 104 92 88 -4.0% -15.3%
รำยได้เฉล่ียต่อเลขหมำย (บำทต่อเดือน) ไตรมำส 2/61 ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 2/62 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดือน 556 540 551 2.1% -0.9%
    ระบบเติมเงิน 152 135 142 4.7% -7.0%
เฉล่ียสองระบบ 255 247 258 4.5% 1.2%
    ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC 537 522 532 2.0% -0.8%
    ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 147 130 137 4.8% -6.8%
เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 246 238 249 4.5% 1.3%
รำยได้เฉล่ียต่อเลขหมำย (บำทต่อเดือน) - IAS18 ไตรมำส 2/62 %QoQ %YoY
    ระบบรายเดือน 566 553 564 4.4% 1.4%
    ระบบเติมเงิน 152 135 142 4.7% -7.0%
เฉล่ียสองระบบ 258 251 262 5.9% 2.6%
    ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC 547 535 545 4.5% 1.6%
    ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 147 130 137 4.8% -6.8%
เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 248 242 253 6.0% 2.8%
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Sensitivity: Open 

สรปุผลประกอบการดา้นการเงนิ 
รายได ้

รายไดร้วมในไตรมาส 2/62 เท่ากับ 20,255 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 8.0 จาก
ไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน จากรายไดจ้ากการด าเนนิงาน
อื่น ซึ่งเป็นรายไดจ้าก CAT ตามสัญญาเช่าสินทรัพย์
ภายใตส้ัมปทาน และคา่เชา่เครอืขา่ย 2300MHz จาก TOT 
โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีไ่ม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงขา่ย 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 5.3 
จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น มาอยู่ที ่15,691 ลา้นบาท 
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
บัญชทีีเ่กดิขึน้ในไตรมาสกอ่น 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกั (รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
เสียงและขอ้มูล) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 14,366 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.6 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 3.2 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการยกเลกิแพ็คเกจ

ระบบเตมิเงนิทีใ่หบ้รกิารขอ้มูลแบบไม่จ ากัด และการออก
แพ็คเกจที่ใหบ้ริการขอ้มูลแบบจ ากัดและมีราคาสูงขึ้น
กวา่เดมิเล็กนอ้ย 

รายได้จากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ ในไตรมาสนี้
เทา่กับ 182 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 34.4 จากไตรมาสกอ่น
จากปัจจัยทางฤดูกาลและการแข่งขัน และลดลงรอ้ยละ 
45.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี้ เนื่องจากผล
ก า ไ ร จ ากก า ร จ่ า ยช า ร ะผลปร ะ โ ยชน์  (Gain from 
settlement) จาก  China Mobile ที่ เ กิดขึ้น ในไตรมาส
เดยีวกันของปีก่อนเนื่องมาจากการใชง้านในปี 2559 และ
จากปรมิาณการใชง้านทีล่ดลง 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 629 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.0 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 
25.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลัก
จากแนวโนม้ที่ลดลงของรายไดจ้ากบรกิารโทรทางไกล
ระหวา่งประเทศ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศพัทแ์ละชุดเลข
หมาย ในไตรมาสนี้เท่ากับ 2,021 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
5.7 จากไตรมาสก่อน แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.5 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน โดยการเพิม่ขึน้ส่วนหนึ่งมาจากการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานบัญช ี(TFRS 15) ทีเ่กดิขึน้ในไตร
มาสก่อน ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละ
ชดุเลขหมายในไตรมาสนี้ลดลงจาก 485 ลา้นบาทในไตร
มาสกอ่น มาอยูท่ี ่399 ลา้นบาท ในไตรมาสนี ้

ตน้ทนุการด าเนนิงาน 

ตน้ทุนการด าเนนิงานไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย ใน
ไตรมาสนี้ เท่ากับ 11,004 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 
จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 5.9 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน การเปลี่ยนแปลงของตน้ทุนการ
ด าเนนิงานมสีาเหตหุลักมาจากการเปลีย่นโครงสรา้งตน้ทุน

ภายหลังการสิน้สุดของสัญญาสัมปทาน การเพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสก่อนมสีาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนที่
เกีย่วขอ้งกับการโรมมิง่บนเครอืขา่ย 2300 MHz ของ TOT 
ซึง่ถูกชดเชยบางส่วนจากตน้ทุนค่าธรรมเนียมทีล่ดลง ใน
ส่วนของการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของตน้ทุนค่าธรรมเนียม และ
ค่าตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ภายใตส้ัมปทานที่ส ิน้สุดลงแลว้ 
ซึง่ถกูชดเชยบางสว่นจากค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตใชค้ลืน่
ความถี ่1800 MHz และ 900 MHz ค่าเชา่สนิทรัพยภ์ายใต ้
สัมปทานทีจ่่ายใหก้ับ CAT ภายใตส้ัญญาเชา่ และตน้ทนุที่
เกีย่วขอ้งกับการโรมมิง่บนเครอืขา่ย 2300MHz ของ TOT 

ตน้ทุนคา่ธรรมเนยีม ในไตรมาสนี้เท่ากับ 646 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 3.0 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 58.9 จาก
ไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน ภายหลังสัญญาสัมปทานและ

มาตรการเยียวยาสิ้นสุดลง ส่งผลใหส้ัดส่วนตน้ทุน
คา่ธรรมเนยีมตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมคา่เชือ่มต่อ
โครงข่ายลดลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 4.3 จากรอ้ยละ 9.8 ในไตร
มาสเดยีวกันของปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 2,973 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 2.0 จากไตรมาสกอ่น แตเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 
63.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเพิม่ขึ้นจากปี
ก่อนเป็นผลมาจากการขยายเครอืข่าย และค่าเชา่ทีจ่่ายให ้
CAT ส าหรับเช่าสนิทรัพยภ์ายใตส้ัญญาสัมปทาน ในไตร
มาสนี้ ค่าเช่าสุทธิที่จ่ายให ้CAT หลังหักรายไดท้ี่ไดร้ับ
ภายใตส้ัญญาการเชา่ เท่ากับ 673 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
5.9 จากไตรมาสกอ่น 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารอืน่ ในไตรมาสนี้เทา่กับ 3,776 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.1 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 
162 จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน จากตน้ทุนค่าโรมมิง่
บนเครอืข่าย 2300 MHz ของ TOT การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุ
ส่วนนี้จากไตรมาสก่อนมสีาเหตุหลักจากการเพิม่ขึน้ของ
การตดิตัง้สถานฐีานบนเครอืขา่ย 2300 MHz ซึง่ถูกชดเชย
บางสว่นจากรายไดค้า่เชา่เครอืขา่ยทีไ่ดรั้บ สง่ผลใหต้น้ทนุ
สุทธิหลังหักรายไดจ้ากค่าเช่าเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
ประมาณ 19 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้

ค่าเส ื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของต้นทุนการ
ใหบ้รกิาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 3,609 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 2.7 จากไตรมาสก่อน จากการขยายเครอืข่าย แต่
ลดลงรอ้ยละ 47.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จาก
การสิน้สุดของค่าตัดจ าหน่ายสนิทรัพยภ์ายใตส้ัมปทานใน
เดือนกันยายน 2561 ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากค่าตัด
จ าหน่ายใบอนุญาตใชค้ลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 
MHz และการขยายเครอืขา่ย 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ล้ำนบำท) ไตรมำส 4/61 ไตรมำส 2/62

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,090 4,731
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 14,427 15,591
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 122,441 121,505
รวมสินทรัพย์ 150,958 141,826
หนีส้นิหมนุเวียน 53,208 46,361
หนีส้นิไม่หมนุเวียน 75,820 69,907
รวมหนีสิ้น 129,028 116,268
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,930 25,558
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 150,958 141,826

ไตรมำส ไตรมำส
H118 1H19

  เงินสดจากกิจกรรมด าเงินงาน 13,328 1,465
  จา่ยดอกเบีย้และภาษีเงินได้ -2,042 -1,797
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 11,286 -332
เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน -5,407 -12,028
  เงินสดสทุธิรับ/(ช าระคืน) เงินกู้และหุ้นกู้ -15 3,000
  จา่ยเงินปันผล -568 0
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน -583 3,000
เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้/(ลดลง) 5,295 -9,360

งบกระแสเงินสด (ล้ำนบำท)
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Sensitivity: Open 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 
3,537 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.4 จากไตรมาสก่อน และ
รอ้ยละ 1.5 จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน การลดลงจาก
ไตรมาสก่อนเป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายดา้นการขายและ
การตลาด และค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีล่ดลง ในขณะที่
ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญค่อนขา้งคงทีจ่ากไตรมาส
เดยีวกันของปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการตลาด ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 
1,105 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.0 เนื่องจากการใชจ้่ายที่
สูงในไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4.0 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน โดยการเพิม่ขึน้ส่วนหนึ่งมาจากการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานบัญช ี(TFRS 15) ทีเ่กดิขึน้ในไตร
มาสกอ่น และการเพิม่ขึน้ของกจิกรรมทางการขาย 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 1,883 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 3.5 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 6.0 
จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น คา่ใชจ้่ายในสว่นนีค้อ่นขา้ง
ทรงตัวจากการด าเนินมาตรการเพิม่ประสทิธิภาพในการ
ท างานอยา่งตอ่เนือ่ง 

คา่ใชจ้า่ยการต ัง้ส ารองหนีส้ญู ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 319 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.3 จากไตรมาสก่อน แต่เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 2.0 จากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนอันเป็นผลจาก
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าเส ือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายของ่าใชจ้า่ยในการ
ขายและบรหิาร ในไตรมาสนี้เท่ากับ 230 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.5 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 8.4 จาก
ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

EBITDA และก าไรสทุธ ิ

EBITDA (ก่อนรายการอื่น ๆ) ในไตรมาสนี้ เท่ากับ 
6,569 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.2 จากไตรมาสก่อน แต่
ลดลงรอ้ยละ 13.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การ
เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนมสีาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึน้
ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลักโดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเลข
หมายทีสู่งขึน้ ตน้ทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลงเล็กนอ้ย และ
การควบคุมค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึง่ถูกชดเชยบางส่วน
จากการเพิ่มขึ้นของตน้ทุนค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 
MHz ของ TOT และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง การ
ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนมสีาเหตุหลักมาจาก
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง ประกอบกับการเพิม่ขึน้
ของค่าใชจ้่ายดา้นเครือข่าย และตน้ทุนค่าโรมมิ่งบน
เครอืขา่ย 2300 MHz ของ TOT ซึง่ถกูชดเชยบางสว่นจาก
ตน้ทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลง EBITDA margin (ค านวณ
โดยหักรายไดจ้าก  CAT ภายใตส้ัญญาเช่าสินทรัพย์
สัมปทาน และ รายไดค้่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก 
TOT จากตัวหาร) ในไตรมาสนีเ้ทา่กับรอ้ยละ 36.9 เพิม่ขึน้
จากรอ้ยละ 34.7 ในไตรมาสก่อน แต่ลดลงจากรอ้ยละ 
40.4 ในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

ก าไรสุทธ ิในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,695 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20.3 จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก EBITDA ที่

เพิม่ขึน้ ซึง่ถูกชดเชยบางส่วนจากค่าเสือ่มราคาและค่าตัด
จ าหน่าย และตน้ทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และรอ้ยละ 
845.2 จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จากการลดลงอย่าง
มากของคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 

งบแสดงฐานะทางการเง ินและข้อมูลส าคญัทาง
การเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาส 2/62 ดแีทคมสีนิทรัพยร์วมจ านวน 141,826 
ลา้นบาท ลดลงจาก 150,958 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 เงนิ
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 4,731 ลา้นบาท 
ลดลงจาก 14,090 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 จากการช าระ
ค่าตอบแทนเพื่อการระงับขอ้พพิาทใหแ้ก่ CAT และการ
จ่ายเงนิส าหรับเงนิลงทุนในเครอืข่าย ในขณะทีห่นี้สนิทีม่ี
ภาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จาก 47,000 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 
มาอยู่ทีร่ะดับ 50,000 ลา้นบาท ทัง้นี้อัตราส่วนหนี้สนิสุทธิ
ต่อ EBITDA อยู่ทีร่ะดับ 1.8 เท่า เพิม่ขึน้จาก 1.2 เท่า ณ 
สิน้ปี 2561 

รายจ่ายเพือ่การลงทนุส าหรับไตรมาสนีเ้ทา่กับ 2,321 ลา้น
บาท จากการขยายเครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง กระแสเงนิสด
จากการด าเนนิงาน (ค านวณจาก EBITDA หักดว้ยรายจ่าย
เพือ่การลงทนุ) เทา่กับ 4,248 ลา้นบาท 

แนวโนม้ปี 2562 

ในปี 2562 ดแีทคจะใหค้วามส าคัญในการพัฒนาโครงขา่ย
และ ประสบการณ์การใชง้านของลูกคา้ใหด้ขีึน้ รวมทัง้จะ
สรา้งสรรคข์อ้เสนอและใหบ้รกิารทีส่ะทอ้นจุดยนืของเราใน
เรื่องของความง่าย ความซื่อสัตย์ และการมีความเป็น
มนุษย์ ทัง้นี้ ภายใตก้ารใหค้วามส าคัญอย่างต่อเนื่องใน
ส่วนของคุณค่าของแบรนด ์เราจะรเิริม่แสวงหาโอกาสใน
การขยายธุรกจิในดา้นการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่ก่
ตลาดลูกคา้องคก์ร ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการตดิตอ่สือ่สาร 

แนวโนม้ส าห รับปี 2562 (ตามที่ เคยแจง้ใน Capital 
Markets Day) 

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย:  
ลดลงในอัตรารอ้ยละทีเ่ป็นเลขหลักเดยีวในระดับต ่า 

• EBITDA:  24,000-25,000 ลา้นบาท 
• เงนิลงทนุ:  13,000-15,000 ลา้นบาท 

ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของ
บริษัท ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการ
ประกอบธุรกจิของบรษัิทในอนาคต โดยบรษัิทมเีป้าหมาย
พิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี โดยจากผลก าไรสุทธิ
ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2562 คณะกรรมการบรษัิทได ้
อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 1.26 
บาท โดยก าหนดวันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริับเงนิ
ปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที ่30 กรกฎาคม 
2562 และก าหนดวันจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในวันที ่9 
สงิหาคม 2562

 

ขอ้ปฏเิสธความรบัผดิชอบ 

ในเอกสารฉบับนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชปั้จจัยทีเ่กีย่วขอ้งในหลายดา้นซึง่จะขึน้อยูก่ับความเสีย่งและความไมแ่น่นอนตา่งๆ
ซ ึง่ขอ้มลูดังกลา่วรวมถงึแผนธรุกจิกลยทุธแ์ละความเชือ่ของบรษัิท รวมทัง้ขอ้มลูอืน่ทีไ่มใ่ชข่อ้มลูทีเ่กดิขึน้ในอดตีตัวอยา่งของค าทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เชน่ 
“อาจจะ” “จะ” “คาดวา่” “ตัง้ใจวา่” “ประมาณ” “เช ือ่วา่” “ยังคง” “วางแผนวา่” หรอืค าใดๆ ทีม่คีวามหมายท านองเดยีวกัน เป็นตน้ 

แมว้า่การคาดการณ์ดังกลา่วจะถกูจัดท าขึน้จากสมมตุฐิานและความเชือ่ของฝ่ายบรหิาร โดยอาศยัขอ้มลูทีม่อียูใ่นปัจจบุันเป็นพืน้ฐานก็ตาม สมมตุฐิานเหลา่นีย้ังคงมี
ความเสีย่งและความไมแ่น่นอนตา่งๆ ซ ึง่อาจจะท าใหผ้ลงาน ผลการด าเนนิงาน ความส าเร็จทีเ่กดิขึน้จรงิแตกตา่งจากทีบ่รษัิทคาดการณ์ไวใ้นอนาคต ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลู
ดังกลา่วจงึควรระมัดระวงัในการใชข้อ้มลูขา้งตน้ อกีทัง้บรษัิท และผูบ้รหิาร/พนักงาน ไมอ่าจควบคมุหรอืรับรองความเกีย่วขอ้ง ระยะเวลาทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูดังกลา่วได ้



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  ไตรมาส 2/2562 

5   

Sensitivity: Open 

  

          

หมายเหต:ุ ตวัเลขตัง้แตไ่ตรมาส 1/62 แสดงบนมาตรฐาน TFRS 15 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) ไตรมำส 2/61 ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 2/62 %QoQ %YoY
บริการหลกั (บริการเสยีงและข้อมลู) **                14,848                14,007                14,366 2.6% -3.2%
บริการข้ามแดนอตัโนมตัิ                     335                     278                     182 -34.4% -45.7%
รายได้จากการให้บริการอ่ืน                     849                     648                     629 -3.0% -25.9%
รำยได้จำกกำรให้บริกำร ไม่รวม IC            16,033            14,932            15,177 1.6% -5.3%
รายได้จากคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย (IC)                     546                     513                     514 0.2% -5.9%
รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร            16,579            15,445            15,691 1.6% -5.4%
รายได้จากการจ าหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย                  1,972                  2,144                  2,021 -5.7% 2.5%
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน                     209                  2,071                  2,543 22.8% 1114%
รวมรำยได้            18,760            19,660            20,255 3.0% 8.0%
ต้นทนุการให้บริการ               (12,274)               (11,050)               (11,593) 4.9% -5.6%
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้             (1,571)                (666)                (646) -3.0% -58.9%
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย             (1,821)             (3,034)             (2,973) -2.0% 63.3%
ค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (IC)                (578)                (526)                (589) 11.9% 1.9%
ค่าใช้จ่ายอืน่             (1,439)             (3,311)             (3,776) 14.1% 162.5%
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย             (6,866)             (3,514)             (3,609) 2.7% -47.4%

ต้นทนุจากการจ าหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย                 (2,490)                 (2,629)                 (2,420) -8.0% -2.8%
รวมต้นทุน            (14,764)            (13,679)            (14,013) 2.4% -5.1%
ก ำไรขัน้ต้น              3,997              5,981              6,242 4.4% 56.2%
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร                 (3,590)                 (3,669)                 (3,537) -3.6% -1.5%
การขายและการตลาด             (1,062)             (1,175)             (1,105) -6.0% 4.0%
การบริหาร             (2,003)             (1,950)             (1,883) -3.5% -6.0%
การตัง้ส ารองหนีสู้ญ                (312)                (320)                (319) -0.3% 2.0%
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย                (212)                (224)                (230) 2.5% 8.4%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรพัย์สิน                   -                   (69)                   -   -100% -100%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น                       55                      (20)                      (20) -3% -135.9%
ดอกเบีย้รับ                       82                       18                       17 -3.5% -78.7%
รายได้อ่ืนและสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม                       24                          ()                        (4) 1877% -116.0%
ก าไรกอ่นคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้                     567                  2,241                  2,700 20% 376.5%
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน                    (378)                    (611)                    (663) 8.4% 75%
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้                        (9)                    (221)                    (343) 55% 3507.8%
สว่นทีเ่ป็นของผู้ มีสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย                          ()                         0                          () -669% 0.4%
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น                     179                  1,408                  1,695 20% 845.2%

EBITDA (ล้ำนบำท) ไตรมำส 2/61 ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 2/62 %QoQ %YoY
ก าไรส าหรับงวด                     179                  1,408                  1,695 20% 845.2%
    คา่ใช้จา่ยทางการเงิน                     378                     611                     663 8.4% 75%
    คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้                         9                     221                     343 55% 3507.8%
    คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย                  7,078                  3,738                  3,838 2.7% -45.8%
    รายการอ่ืน                      (68)                     150                       30 -79.8% -144.6%
EBITDA                  7,577                  6,129                  6,569 7.2% -13.3%
EBITDA margin 40.4% 31.2% 32.4%
EBITDA margin (ไม่รวมรำยได้จำก CAT และ TOT ในตัวหำร) 40.4% 34.7% 36.9%

(**) มีการจัดประเภทรายการใหมระหว่างรายได้จากบริการหลักและรายได้จากบริการอ่ืน ซึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้รวม

EBITDA ในทีน้ี่เป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

เงินกู้ หุ้นกู้
ปี 2562 7,875 1,500
ปี 2563 7,875 4,000
ปี 2564 875 2,500
ปี 2565 เป็นต้นไป 875 21,500

ก ำหนดกำรคืนหนี ้(ล้ำนบำท) ณ สิน้ไตรมำส 2/62 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ไตรมำส 2/61 ไตรมำส 1/62 ไตรมำส 2/62
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) n/a n/a n/a
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (%) -31% -34% n/a
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA (เท่า) 1.2 x 1.3 x 1.8 x
อตัราสว่นเงินลงทนุตอ่รายได้รวม (%) 42% 22% 11%


