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ภำพรวม 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค คือผู้

ให้บริการโทรคมนาคมไร้สายรายใหญ่อันดับสองในประเทศไทย ให้บริการ

โทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/2G และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ รวมท้ัง

โซลูช่ันส าหรับลูกค้าองค์กร โดย ณ สิ้นปี 2558 ดีแทคมีส่วนแบ่งการตลาดใน

เชิงรายได้ประมาณ 28% และมีส่วนแบ่งการตลาดในเชิงจ านวนผู้ใช้บริการ

ประมาณ 30% หรือคิดเป็นผู้ใช้บริการจ านวน 25 ล้านเลขหมายซ่ึงในจ านวน

ผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการประเภทระบบเติมเงินประมาณ 83% และท่ี

เหลือเป็นผู้ใช้บริการประเภทระบบรายเดือน ดีแทคก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2532 

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550  
 

ปัจจุบัน ดีแทคให้บริการโทรคมนาคมบนคล่ืนความถี่ 3 ย่านได้แก่ คล่ืน

ความถี่ย่าน 2.1GHz, 1800MHz และ 850MHz โดยการให้บริการบนคล่ืน

ความถี่ย่าน 2.1GHz จะให้บริการผ่านบริษัทดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ดีทีเอ็น) 

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของดีแทคท่ีได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ดังกล่าวจาก

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2570 

ในขณะท่ีการให้บริการบนคล่ืนความถี่ย่าน 1800MHz และ 850MHz นั้นอยู่

ภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างดีแทคกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) ซ่ึงสัญญาสัมปทานดังกล่าวจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 

 

วิสยัทศัน:์  Empower Societies 

เปำ้หมำย:   แบรนด์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563  

กลยทุธ:์      - Loved by Customers 

 - Engaging Products 
 - Winning Team 
 - Most Efficient Operator 
 

จดุเดน่กำรลงทนุ 

 ผู้ให้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอนัดบัสองของประเทศไทย 

 มีคลืน่ความถี่เพียงพอในการให้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ครบทั้ง

เทคโนโลยี 4G/3G/2G 

 พร้อมส าหรับโอกาสในการเติบโตจากบรกิารข้อมลู 

 สถานะการเงินท่ีพรอ้มส าหรบัโอกาสทางธรุกจิในอนาคต 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 

ลูกค้าระบบรายเดือน 

 บริการโทรคมนาคมไร้สาย: อินเทอร์เน็ต, การโทร, Wifi, 
บริการข้ามแดนอัตโนมัติ, โทรทางไกลระหว่างประเทศ 

 บริการดิจิทัลออนไลน์: cloud computing, เพลง, บริการ
ธุรกรรมการเงินออนไลน์, คอนเทนต์ 

 สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ 

ลูกค้าระบบเติมเงิน 

 บริการโทรคมนาคมไร้สาย: อินเทอร์เน็ต, การโทร, Wifi, 
บริการข้ามแดนอัตโนมัติ, โทรทางไกลระหว่างประเทศ 

 บริการดิจิทัลออนไลน์: cloud computing, เพลง, บริการ
ธุรกรรมการเงินออนไลน์, คอนเทนต์ 

 สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ 

ลูกค้าองค์กร 

 บริการโทรคมนาคมไร้สาย: อินเทอร์เน็ต, การโทร, Wifi, 
บริการข้ามแดนอัตโนมัติ, โทรทางไกลระหว่างประเทศ 

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

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

 สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ 

 

คลืน่ควำมถีท่ีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำรของบรษิทั 

 ระบบใบอนุญาต ระบบสัมปทาน 

4G 
2100MHz 

(ปริมาณคลื่นความถี่ 2x5MHz) 
1800MHz 

(ปริมาณคลื่นความถี่ 2x15MHz) 

3G 
2100MHz 

(ปริมาณคลื่นความถี่ 2x10MHz) 
850MHz 

(ปริมาณคลื่นความถี่ 2x10MHz) 

2G - 
1800MHz 

(ปริมาณคลื่นความถี่ 2x10MHz) 
ปริมาณคลื่นความถี่ = แบนด์วิธ (Bandwidth) 

 

ขอ้มลูหลกัทรพัย ์
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) 

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

ราคาหลักทรัพย์ (บาท/หุ้น) 34.50 
ช่วงราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง 52 สัปดาห์ สูงสุด 71.75 บาท / ต่ าสุด 27.50 บาท 
ปริมาณซ้ือขายเฉลีย่ย้อนหลัง 52 สัปดาห์ ประมาณ 16 ล้านหุ้นต่อวัน 
มูลค่าซ้ือขายเฉลีย่ยอ้นหลงั 52สัปดาห์ ประมาณ 634 ล้านบาทต่อวัน 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  ประมาณ 81.7 พันล้านบาท 
สัดส่วนผูถ้ือหุ้นรายยอ่ย 29% 
อันดับเครดิต AA+ (TRIS) 
จดทะเบียนท่ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) 
จ านวนหุ้น 2,367,811,000 
ผู้สอบบญัชี  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

 

รำคำหลกัทรพัยแ์ละปรมิำณกำรซือ้ขำย   

 

 
 

เปรยีบเทยีบกำรเคลือ่นไหวของรำคำหลกัทรพัยก์บัดชันตีลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่
(ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559) 

ล าดับ ช่ือ %หุ้น 

1 Telenor Asia Pte Ltd 42.62 

2 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส ์จ ากดั 22.43 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จ ากัด 6.39 

4 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 5.58 

5 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, 

Fund Services Department 

1.86 

6 ส านักงานประกันสังคม 1.80 

7 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟนัด ์ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 0.50 

 

กรรมกำรบรษิทั 
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง 

1 นาย บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 

2 นาย มอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ รองประธานคณะกรรมการ 

3 นาย ลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4 นาย จุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5 นาง กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

6 นาย สตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

7 นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 

8 นาย ฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล กรรมการ 

9 นาย มาร์ติน ยาคอบ ฟูรูเซ็ท กรรมการ 

10 น.ส. ธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ 

11 นาง ทูเน่ ริปเปล กรรมการ 

12 นาย ทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ 
 

ผูบ้รหิำร 
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) 

ช่ือ ต าแหน่ง 

นาย ลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

นาย ซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงิน 

นาย สิทธิโชค นพชินบุตร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการตลาด 

นาย ประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเทคโนโลย ี

นาย อลัน บองเก้ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มส่งเสริมการขาย 

นาย แอนดริว กวาลเซท รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มกลยุทธ์ 

นาย ภารไดย  ธีระธาดา รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มกจิการองค์กร 

น.ส. นาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบุคคล 

 

ขอ้มลูหลกัดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

 2556 2557 2558 
จ านวนผู้ใช้บริการรวม (ล้านเลขหมาย) 27.9 28.0 25.3 

สัดส่วนผู้ใช้บริการลงทะเบียนของดีทีเอ็น 43% 72% 90% 

สัดส่วนผู้ใช้บริการประเภทรายเดือน 13% 14% 17% 

สัดส่วนผู้ใช้อุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ 33% 48% 61% 

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (บาท) 211 202 204 

รายได้ระบบรายเดือนต่อเลขหมายต่อเดือน (บาท) 602 586 530 

รายได้ระบบเติมเงินต่อเลขหมายต่อเดือน (บาท) 161 147 149 
รายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 

 

ขอ้มลูหลกัดำ้นกำรเงนิ 

 2556 2557 2558 
รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อ
โครงข่าย (ล้านบาท) 

70,106 68,294 66,222 

- บริการข้อมูล 22,583 27,810 30,746 

- บริการเสียง 41,743 35,259 29,252 

- บริการอ่ืนๆ 5,779 5,225 6,223 

รายได้รวม (ล้านบาท) 94,617 90,493 87,753 

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

EBITDA margin (%) 31.7% 34.1% 31.8% 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 10,569 10,729 5,893 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.46 4.53 2.49 

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 3.72 6.91 2.93 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 0.9 0.9 1.4 

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

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

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

 

ก ำหนดกำรคนืหนี ้ 
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) 

(ล้านบาท) เงินกู้ยืม หุ้นกู้ 

ระหว่าง กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559 - 5,000 

ปี 2560 - - 

ปี 2561 - 2,000 

ปี 2562 12,600 - 

ปี 2563 12,600 4,000 

ระหว่างปี 2564-2570 3,800 9,000 
 

แนวโนม้ป ีพ.ศ. 2559 

 รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายลดลงเล็กน้อยจากปีท่ีแล้ว  

 EBITDA margin อยู่ในช่วงประมาณ 31-33% 

 เงินลงทุน อยู่ในระดับเดียวกับปีท่ีแล้ว (ประมาณ 20,000ล้านบาท) 
 

นโยบำยปนัผล 

“บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของ

บริษัท ข้ึนอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทใน

อนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกคร่ึงปี” 
 

ตดิตอ่บรษิทั 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่:        319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ติดต่อส านักงานใหญ่: +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 

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมขี้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซ่ึงจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆซ่ึงข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์และความเชื่อของบริษทั รวมทั้งข้อมูลอ่ืนที่ไม่ใชข่้อมูลที่เกิดขึ้น
ในอดีต ตัวอย่างของค าที่ใชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น อาจจะ,จะ, คาดว่า, ต้ังใจว่า, ประมาณ, เชื่อว่า, ยังคง, วางแผนว่า,  หรือค าใดๆ ที่มีความหมายท านองเดียวกัน  เป็นต้น  

แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะ จัดท าขึน้จากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม  สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมคีวามเสี่ยงและความไม่แนน่อนต่างๆ ซ่ึงอาจจะท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จที่เกิดขึน้จริง
แตกต่างจากที่บรษิัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต  ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใชข้้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงานไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ 

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

