บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จำกัด (มหำชน)
Factsheet
ภำพรวม

(พฤศจิกายน 2560)

คลืน
่ ควำมถีท
่ ใี่ ช้ในกำรให้บริกำรของบริษท
ั

บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) หรื อ ดี แ ทค คื อ ผู้
ให้บริการโทรคมนาคมไร้สายชั้นนาในประเทศไทย ให้บริการโทรคมนาคมด้วย
เทคโนโลยี 4G/3G/2G และบริก ารดิ จิทัลคอนเทนต์ รวมทั้ง โซลูชั่ น สาหรั บ
ลูกค้าองค์กร โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 ดีแทคมีส่วนแบ่งการตลาดในเชิง
รายได้ ป ระมาณ 24% และมีส่ ว นแบ่ ง การตลาดในเชิ ง จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ประมาณ 25% หรือ คิดเป็น ผู้ใช้บริก ารจานวน 23.1 ล้านเลขหมายซึ่งใน
จานวนผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการประเภทระบบรายเดือนประมาณ
24% และที่เหลือเป็นผู้ใช้บริการประเภทระบบเติมเงิน ดีแทคก่อตั้งขึ้น ในปี
พ.ศ. 2532 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.
2550
ปัจจุบัน ดีแทคให้บริการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ รวม 3 ย่านได้แก่ คลื่น
ความถี่ย่าน 2.1GHz, 1800MHz และ 850MHz โดยการให้บริการบนคลื่น
ความถี่ย่าน 2.1GHz จะให้บริการผ่านบริษัทดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ดีทีเอ็น )
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของดีแทคที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่ ง ชาติ (กสทช.) โดยใบอนุ ญ าตดั ง กล่ า วจะหมดอายุ ใ นปี พ.ศ. 2570
ในขณะที่การให้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz และ 850MHz นั้นอยู่
ภายใต้ สัญญาสัมปทานระหว่างดีแ ทคกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากั ด
(มหาชน) ซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าวจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561

วิสยั ทัศน์: Empower Societies
เป้ำหมำย: แบรนด์ดิจทิ ัลอันดับหนึ่งของประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563
กลยุทธ์: - Loved by Customers
- Engaging Digital Products and Channels
- Winning Team
- Most Efficient Operator
จุดเด่นกำรลงทุน
 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนั้ นาของประเทศไทย
 มีคลืน
่ ความถี่เพียงพอในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครบทั้ง
เทคโนโลยี 4G/3G/2G
 พร้อมสาหรับโอกาสในการเติบโตจากบริการข้อมูล
 สถานะการเงินที่พร้อมสาหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

4G
3G

ระบบใบอนุญาต
2100MHz
(ปริมาณคลื่นความถี่ 2x5MHz)
2100MHz
(ปริมาณคลื่นความถี่ 2x10MHz)

2G

-

ระบบสัมปทาน
1800MHz
(ปริมาณคลื่นความถี่ 2x15MHz)
850MHz
(ปริมาณคลื่นความถี่ 2x10MHz)
1800MHz
(ปริมาณคลื่นความถี่ 2x10MHz)

**ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่จะใช้ 4G บนคลื่น 1800MHz ปริมาณคลื่นความถี่ 20MHz

ข้อมูลหลักทรัพย์
(ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)

สัญลักษณ์
ราคาหลักทรัพย์ (บาท/หุ้น)
ช่วงราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง 52 สัปดาห์
ปริมาณซือ้ ขายเฉลีย่ ย้อนหลัง 52 สัปดาห์
มูลค่าซื้อขายเฉลีย่ ย้อนหลัง 52สัปดาห์
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
สัดส่วนผูถ้ ือหุ้นรายย่อย
อันดับเครดิตองค์กร
จดทะเบียนที่
จานวนหุ้น
ผู้สอบบัญชี

DTAC:TB (Bloomberg)
DTAC.BK (Reuter)
44.75
สูงสุด 59.75 บาท / ต่าสุด 32.25 บาท
ประมาณ 11.2 ล้านหุ้นต่อวัน
ประมาณ 519 ล้านบาทต่อวัน
ประมาณ 106 พันล้านบาท
29%
AA+ (TRIS)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
2,367,811,000
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

รำคำหลักทรัพย์และปริมำณกำรซือ้ ขำย

(22 พ.ย. 2559 – 21 พ.ย. 2560)

บาท/หุ้น

ล้านบาท
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มูลค่าการซื้อขาย (แกนขวา)
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0
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ราคาหลักทรัพย์ (แกนซ้าย)

ผลิตภัณฑ์และบริกำร
ลูกค้าระบบรายเดือน

ลูกค้าระบบเติมเงิน

ลูกค้าองค์กร

 บริการโทรคมนาคมไร้สาย: อินเทอร์เน็ต, การโทร, Wifi,
บริการข้ามแดนอัตโนมัติ, โทรทางไกลระหว่างประเทศ
 คอนเทนต์ดิจิทัล
 สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์
 บริการโทรคมนาคมไร้สาย: อินเทอร์เน็ต, การโทร, Wifi,
บริการข้ามแดนอัตโนมัติ, โทรทางไกลระหว่างประเทศ
 คอนเทนต์ดิจิทัล
 สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์
 บริการโทรคมนาคมไร้สาย: อินเทอร์เน็ต, การโทร, Wifi,
บริการข้ามแดนอัตโนมัติ, โทรทางไกลระหว่างประเทศ
 บริการดิจิทัลออนไลน์โซลูชั่น: Mobile marketing,
Private Voice Network, Corporate Internet gateway,
Asset Tracking, M2M Management Portal
 สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์

เปรียบเทียบกำรเคลือ่ นไหวของรำคำหลักทรัพย์กบ
ั ดัชนีตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (22 พ.ย. 2559 – 21 พ.ย. 2560)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จำกัด (มหำชน)
Factsheet
ผูถ้ อื หุน
้ รำยใหญ่

(พฤศจิกายน 2560)

ข้อมูลหลักด้ำนกำรเงิน
(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ

%หุ้น

Telenor Asia Pte Ltd
บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จากัด
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
สานักงานประกันสังคม
กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
CHASE NOMINEES LIMITED
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลีย้ งชีพ

รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ
โครงข่าย (ล้านบาท)
- บริการข้อมูล
- บริการเสียง
- บริการอื่นๆ
รายได้รวม (ล้านบาท)
EBITDA (ล้านบาท)
EBITDA margin (%)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)

42.62
22.43
5.58
5.22
1.85
1.80
0.82
0.69
0.50
0.50

กรรมกำรบริษท
ั
(ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)

ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ

ตาแหน่ง

นาย บุญชัย เบญจรงคกุล
นาย เพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค
นาย ลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง
นาง กมลวรรณ วิปลุ ากร

5

นาย จุลจิตต์ บุณยเกตุ

6

นาย สตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

7
8
9
10
11
12

นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
นาย ฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล
นาย มอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น
น.ส. ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
นาง ทูเน่ ริปเปล
นาย ทอเร่ จอห์นเซ่น

ประธานกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

27,810
35,259
5,225
90,493
30,900
34.1%
10,729
4.53
6.91
0.9
106,426
73,828
32,598

30,746
29,252
6,223
87,753
27,941
31.8%
5,893
2.49
2.93
1.4
111,044
83,821
27,224

35,744
22,953
5,997
82,478
27,915
33.8%
2,086
0.88
0.42
1.1x
115,369
88,224
27,145

เงินกู้ยืม
7,875
7,875
1,750

หุ้นกู้
2,000
1,500
4,000
24,000

แนวโน้มปี พ.ศ. 2560




ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มส่งเสริมการขาย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดิจิทลั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กร
และพัฒนาธุรกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบุคคล

ข้อมูลหลักด้ำนกำรดำเนินงำน
จานวนผู้ใช้บริการรวม (ล้านเลขหมาย)
สัดส่วนผู้ใช้บริการลงทะเบียนของดีทีเอ็น
สัดส่วนผู้ใช้บริการประเภทรายเดือน
สัดส่วนผู้ใช้อุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
รายได้รวมเฉลีย่ ต่อเลขหมายต่อเดือน (บาท)
รายได้เฉลีย่ ระบบรายเดือนต่อเลขหมายต่อเดือน (บาท)
รายได้เฉลีย่ ระบบเติมเงินต่อเลขหมายต่อเดือน (บาท)

2559
64,693

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

(ล้านบาท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 เป็นต้นไป

(ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)

น.ส. นาฎฤดี อาจหาญวงศ์

2558
66,222

กำหนดกำรคืนหนีเ้ งินกูร้ ะยะยำว

ผูบ
้ ริหำร
ชื่อ
นาย ลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง
นาย ดิลิป ปาล
นาย สิทธิโชค นพชินบุตร
นาย ประเทศ ตันกุรานันท์
นาย ปัญญา เวชบรรยงรัตน์
นาย แอนดริว กวาลเซท
นาย ราจีฟ บาวา

2557
68,294

2557

2558

2559

28.0
72%
14%
48%
202
586
147

25.3
90%
17%
61%
204
530
149

24.5
95%
21%
68%
216
519
151

รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย: อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน
EBITDA: อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนเป็นอย่างน้อย
เงินลงทุน: 17,000-20,000 ล้านบาท

นโยบำยปันผล
“บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของ
บริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี ”

ติดต่อบริษท
ั
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
ที่อยู่:
319 ชั้น 41 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ติดต่อสานักงานใหญ่: +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

รายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

ข้อปฎิเสธควำมรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์และความเชื่อของบริษทั รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้น
ในอดีต ตัวอย่างของคาที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น อาจจะ,จะ, คาดว่า, ตั้งใจว่า, ประมาณ, เชื่อว่า, ยังคง, วางแผนว่า, หรือคาใดๆ ที่มีความหมายทานองเดียวกัน เป็นต้น
แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะจัดทาขึน้ จากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจจะทาให้ผลงาน ผลการดาเนินงาน ความสาเร็จที่เกิดขึน้ จริง
แตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงานไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้

2

