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ภำพรวม 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) หรือ ดีแทค คือผู้

ให้บริกำรโทรคมนำคมไร้สำยรำยใหญ่อันดับสองในประเทศไทย ให้บริกำร

โทรคมนำคมด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/2G และบริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ รวมท้ัง

โซลูช่ันส ำหรับลูกค้ำองค์กร ณ สิ้นปี 2558 ดีแทคมีส่วนแบ่งกำรตลำดในเชิง

รำยได้ประมำณ 28% และมีส่วนแบ่งกำรตลำดในเชิงจ ำนวนผู้ใช้บริกำร

ประมำณ 30% หรือคิดเป็นผู้ใช้บริกำรจ ำนวน 25 ล้ำนเลขหมำยซ่ึงในจ ำนวน

ผู้ใช้บริกำรดังกล่ำวเป็นผู้ใช้บริกำรประเภทระบบเติมเงินประมำณ 83% ท่ี

เหลือเป็นผู้ใช้บริกำรประเภทระบบรำยเดือน ดีแทคก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2532 

และจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550  
 

ปัจจุบัน ดีแทคให้บริกำรโทรคมนำคมบนคล่ืนควำมถี่ 3 ย่ำนได้แก่ คล่ืน

ควำมถี่ย่ำน 2.1GHz, 1800MHz และ 850MHz โดยกำรให้บริกำรบนคล่ืน

ควำมถี่ย่ำน 2.1GHz จะให้บริกำรผ่ำนบริษัทดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด (ดีทีเอ็น) 

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของดีแทคท่ีได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่ดังกล่ำวจำก

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม

แห่งชำติ (กสทช.) โดยใบอนุญำตดังกล่ำวจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2570 

ในขณะท่ีกำรให้บริกำรบนคล่ืนควำมถี่ย่ำน 1800MHz และ 850MHz นั้นอยู่

ภำยใต้สัญญำสัมปทำนระหว่ำงดีแทคกับบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 

(มหำชน) ซ่ึงสัญญำสัมปทำนดังกล่ำวจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2561 

 

วิสยัทศัน:์  Empower Societies 

เปำ้หมำย:   แบรนด์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศไทยภำยในปี พ.ศ. 2563  

กลยทุธ:์      - Loved by Customers 

 - Engaging Products 
 - Winning Team 
 - Most Efficient Operator 
 

จดุเดน่กำรลงทนุ 

 ผู้ให้บรกิำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอนัดบัสองของประเทศไทย 

 มีคลืน่ควำมถี่เพียงพอในกำรให้บรกิำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ครบทั้ง

เทคโนโลยี 4G/3G/2G 

 พร้อมส ำหรับโอกำสในกำรเติบโตจำกบรกิำรข้อมลู 

 สถำนะกำรเงินท่ีพรอ้มส ำหรบัโอกำสทำงธรุกจิในอนำคต 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 

ลูกค้ำระบบรำยเดือน 

 บริกำรโทรคมนำคมไร้สำย: อินเทอร์เน็ต, กำรโทร, Wifi, 
บริกำรข้ำมแดนอัตโนมัติ, โทรทำงไกลระหว่ำงประเทศ 

 บริกำรดิจิทัลออนไลน์: cloud computing, เพลง, บริกำร
ธุรกรรมกำรเงินออนไลน์, คอนเทนต์ 

 สมำร์ทโฟนและอุปกรณ์ 

ลูกค้ำระบบเติมเงิน 

 บริกำรโทรคมนำคมไร้สำย: อินเทอร์เน็ต, กำรโทร, Wifi, 
บริกำรข้ำมแดนอัตโนมัติ, โทรทำงไกลระหว่ำงประเทศ 

 บริกำรดิจิทัลออนไลน์: cloud computing, เพลง, บริกำร
ธุรกรรมกำรเงินออนไลน์, คอนเทนต์ 

 สมำร์ทโฟนและอุปกรณ์ 

ลูกค้ำองค์กร 

 บริกำรโทรคมนำคมไร้สำย: อินเทอร์เน็ต, กำรโทร, Wifi, 
บริกำรข้ำมแดนอัตโนมัติ, โทรทำงไกลระหว่ำงประเทศ 

 บริกำรดิจิทัลออนไลน์โซลูช่ัน: Mobile marketing, 
Corporate Internet gateway, Vehicle & Asset 

Tracking, E1/VoIP, M2M Management, Device 
Security & Management 

 สมำร์ทโฟนและอุปกรณ์ 

 

คลืน่ควำมถีท่ีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำรของบรษิทั 

 ระบบใบอนุญำต ระบบสัมปทำน 

4G 
2100MHz 

(ปริมำณคลื่นควำมถี่ 2x5MHz) 
1800MHz 

(ปริมำณคลื่นควำมถี่ 2x15MHz) 

3G 
2100MHz 

(ปริมำณคลื่นควำมถี่ 2x10MHz) 
850MHz 

(ปริมำณคลื่นควำมถี่ 2x10MHz) 

2G - 
1800MHz 

(ปริมำณคลื่นควำมถี่ 2x10MHz) 
ปริมำณคลื่นควำมถี่ = แบนด์วิธ (Bandwidth) 

 

ขอ้มลูหลกัทรพัย ์
(ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2559) 

สัญลักษณ์ DTAC:TB (Bloomberg) 
DTAC.BK (Reuter) 

รำคำหลักทรัพย์ (บำท/หุ้น) 36.25 
ช่วงรำคำหลักทรัพย์ย้อนหลัง 52 สัปดำห์ สูงสุด 88.00 บำท / ต่ ำสุด 27.50 บำท 
ปริมำณซ้ือขำยเฉลีย่ย้อนหลัง 52 สัปดำห์ ประมำณ 13.5 ล้ำนหุ้นต่อวัน 
มูลค่ำซ้ือขำยเฉลีย่ยอ้นหลงั 52สัปดำห์ ประมำณ 573 ล้ำนบำทต่อวัน 
มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด  ประมำณ 86 พันล้ำนบำท 
สัดส่วนผูถ้ือหุ้นรำยยอ่ย 29% 
อันดับเครดิต AA+ (TRIS) 
จดทะเบียนท่ี ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) 
จ ำนวนหุ้น 2,367,811,000 
ผู้สอบบญัชี  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

 

รำคำหลกัทรพัยแ์ละปรมิำณกำรซือ้ขำย   

 

 
 

เปรยีบเทยีบกำรเคลือ่นไหวของรำคำหลกัทรพัยก์บัดชันตีลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่
(ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559) 

ล ำดับ ช่ือ %หุ้น 

1 Telenor Asia Pte Ltd 42.62 

2 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 22.43 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 7.07 

4 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 5.58 

5 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation 
Limited, Fund Services Department 

2.74 

6 ส ำนักงำนประกันสังคม 1.80 

7 State Street Bank Europe Limited 1.01 

8 Chase Nominee Limited 0.63 
 

กรรมกำรบรษิทั 
(ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2559) 

ล ำดับ ช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นำย บุญชัย เบญจรงคกุล ประธำนกรรมกำร 

2 นำย มอร์เทน คำร์ลเซน ซอร์บี้ รองประธำนคณะกรรมกำร 

3 นำย ลำร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง กรรมกำร, ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

4 นำย จุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

5 นำง กมลวรรณ วิปุลำกร กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

6 นำย สตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

7 นำง ชนัญญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมกำรอิสระ 

8 นำย ฮำกุน บรัวเช็ท เชิร์ล กรรมกำร 

9 นำย มำร์ติน ยำคอบ ฟูรูเซ็ท กรรมกำร 

10 น.ส. ธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมกำร 

11 นำง ทูเน่ ริปเปล กรรมกำร 

12 นำย ทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมกำร 
 

ผูบ้รหิำร 
(ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2559) 

ช่ือ ต ำแหน่ง 

นำย ลำร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

นำย ซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มกำรเงิน 

นำย สิทธิโชค นพชินบุตร รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มกำรตลำด 

นำย ประเทศ ตันกุรำนันท์ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มเทคโนโลย ี

นำย อลัน บองเก้ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มส่งเสริมกำรขำย 

นำย แอนดริว กวำลเซท รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มกลยุทธ์ 

นำย รำจีฟ บำวำ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มกจิกำรองค์กร 

น.ส. นำฎฤดี อำจหำญวงศ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มบุคคล 

 

ขอ้มลูหลกัดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

 2556 2557 2558 
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรรวม (ล้ำนเลขหมำย) 27.9 28.0 25.3 

สัดส่วนผู้ใช้บริกำรลงทะเบียนของดีทีเอ็น 43% 72% 90% 

สัดส่วนผู้ใช้บริกำรประเภทรำยเดือน 13% 14% 17% 

สัดส่วนผู้ใช้อุปกรณ์สมำร์ทดีไวซ์ 33% 48% 61% 

รำยได้เฉลี่ยต่อเลขหมำยต่อเดือน (บำท) 211 202 204 

รำยได้ระบบรำยเดือนต่อเลขหมำยต่อเดือน (บำท) 602 586 530 

รำยได้ระบบเติมเงินต่อเลขหมำยต่อเดือน (บำท) 161 147 149 
รำยได้ต่อเลขหมำยต่อเดือน (ARPU) ไม่รวมค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำย 

 

ขอ้มลูหลกัดำ้นกำรเงนิ 

 2556 2557 2558 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรไม่รวมค่ำเช่ือมต่อ
โครงข่ำย (ล้ำนบำท) 

70,106 68,294 66,222 

- บริกำรข้อมูล 22,583 27,810 30,746 

- บริกำรเสียง 41,743 35,259 29,252 

- บริกำรอ่ืนๆ 5,779 5,225 6,223 

รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 94,617 90,493 87,753 

EBITDA (ล้ำนบำท) 30,047 30,900 27,941 

EBITDA margin (%) 31.7% 34.1% 31.8% 

ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 10,569 10,729 5,893 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 4.46 4.53 2.49 

เงินปันผล (บำท/หุ้น) 3.72 6.91 2.93 

อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่ำ) 0.9 0.9 1.4 

สินทรัพย์รวม (ล้ำนบำท) 105,054 106,426 110,965 

หนี้สินรวม (ล้ำนบำท) 72,334 73,828 83,742 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ำนบำท) 32,720 32,598 27,224 

 

ก ำหนดกำรคนืหนี ้ 
(ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559) 

(ล้ำนบำท) เงินกู้ยืม หุ้นกู้ 

ปี 2559 - 5,000 

ปี 2560 - - 

ปี 2561 - 2,000 

ปี 2562 12,600 - 

ปี 2563 12,600 4,000 

ระหว่ำงปี 2564-2570 3,800 9,000 
 

แนวโนม้ป ีพ.ศ. 2559 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรไม่รวมค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยอยู่ในระดับทรงตัว

หรือเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจำกปี พ.ศ. 2558  

 EBITDA margin อยู่ในช่วงประมำณ 27-31% 

 เงินลงทุน อยู่ในระดับเดียวกับปีท่ีแล้ว (ประมำณ 20,000ล้ำนบำท) 
 

นโยบำยปนัผล 

“บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิของ

บริษัท ข้ึนอยู่กับฐำนะทำงกำรเงินและแผนกำรประกอบธุรกิจของบริษัทใน

อนำคต โดยบริษัทมีเป้ำหมำยจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลทุกคร่ึงปี” 
 

ตดิตอ่บรษิทั 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
ท่ีอยู่:        319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ถนนพญำไท เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศัพท์ติดต่อส ำนักงำนใหญ่: +66 2 202 8000 
เว็บไซต์บริษัท: www.dtac.co.th/en/home.html 
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์: dtac.listedcompany.com/home.html 
โทรศัพท์ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์: +66 2 202 8882 
อีเมล์ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์: ir@dtac.co.th 
 
 

 

 

ขอ้ปฎเิสธควำมรบัผดิชอบ 

ในเอกสำรฉบับนี้อำจจะมขี้อมูลบำงส่วนที่เกี่ยวข้องกบักำรคำดกำรณ์ในอนำคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลำยด้ำนซ่ึงจะขึ้นอยู่กับควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนต่ำงๆซ่ึงข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์และควำมเชื่อของบริษทั รวมทั้งข้อมูลอ่ืนที่ไม่ใชข่้อมูลที่เกิดขึ้น
ในอดีต ตัวอย่ำงของค ำที่ใชใ้นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต เช่น อำจจะ,จะ, คำดว่ำ, ต้ังใจว่ำ, ประมำณ, เชื่อว่ำ, ยังคง, วำงแผนว่ำ,  หรือค ำใดๆ ที่มีควำมหมำยท ำนองเดียวกัน  เป็นต้น  

แม้ว่ำกำรคำดกำรณ์ดังกล่ำวจะ จัดท ำขึน้จำกสมมุติฐำนและควำมเชื่อของฝ่ำยบริหำร โดยอำศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐำนก็ตำม  สมมุติฐำนเหล่ำนี้ยังคงมคีวำมเสี่ยงและควำมไม่แนน่อนต่ำงๆ ซ่ึงอำจจะท ำให้ผลงำน ผลกำรด ำเนินงำน ควำมส ำเร็จที่เกิดขึน้จริง
แตกต่ำงจำกที่บรษิัทคำดกำรณ์ไว้ในอนำคต  ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่ำวจึงควรระมัดระวังในกำรใชข้้อมูลข้ำงต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหำร/พนักงำนไม่อำจควบคุมหรือรับรองควำมเกี่ยวข้อง ระยะเวลำที่จะเกิดขึ้น หรือควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้ 

http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=DTAC-R&language=en&country=US

