
 

 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะของบริษัทระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2559 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากัด (มหาชน) ตามล าดับ  ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 26.3 และข้อ 27 เก่ียวกับความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัเน่ืองจากกลุ่มบริษัท 
มีคดีฟ้องร้องท่ียงัไม่ทราบผล และสัญญาส าคญัทางธุรกิจท่ีอยูใ่นระหวา่งสรุปในรายละเอียด ผลสุดทา้ยของคดีฟ้องร้องและขอ้สรุปเก่ียวกบั
สัญญาส าคญัทางธุรกิจดังกล่าวยงัไม่สามารถระบุได้ในขณะน้ี และบริษัทไม่ได้ท  ารายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนในข้อมูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาล ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดเ้สนอรายงานอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองเหล่าน้ี 
 
 
 
 

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 



�¦ ·¬�́��¦ ¼��° ¦ r�°Á¦ �́É���Îµ�́��(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,953,052 10,590,382 1,411,237 2,193,900

Á�·� ��̧É¤ £̧µ¦ ³ �¼�¡ �́ 48,178 558,973 48,178 558,973

เงินลงทุน 11 2,843 2,837 1,781 1,775

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ�� 12 36,494,658 38,628,427 5,631,094 4,694,346

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 28 147,300 147,000 20,790,000 19,815,000

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10,339,551 8,294,579 26,140 28,176

£µ¬Á̧�·�Å�o®�́����̧É�nµ¥ 6,688,483 5,593,775 299,924 921,918

£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ 7,558,158 7,001,952 - 6,515

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 13 7,549,175 7,042,763 78,740 79,697

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 81,781,398 77,860,688 28,287,094 28,300,300

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

Á�·� ��̧É¤ £̧µ¦ ³ �¼�¡ �́ 26,200 47,962 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 14 - - 111,489,416 111,484,964

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ - สุทธิ 14 17,915,290 14,994,504 16,327,908 16,327,908

Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́° ºÉ��- สุทธิ 325,211 325,211 240,741 240,741

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��- สุทธิ 5,528 5,528 - -

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�- สุทธิ 15 107,102,928 98,456,929 1,947,190 2,017,377

ค่าความนิยม - สุทธิ 11,403,094 11,403,094 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 138,370,428 69,297,499 2,269,210 2,620,065

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 5,562,759 5,663,351 391,739 497,856

 ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 6,323,721 4,789,501 163,389 180,680

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 287,035,159 204,983,579 132,829,593 133,369,591

รวมสินทรัพย์ 368,816,557 282,844,267 161,116,687 161,669,891

2

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê



�¦ ·¬�́��¦ ¼��° ¦ r�°Á¦ �́É���Îµ�́��(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o�

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế� 47,635,579 29,927,210 16,193,498 15,982,280

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 18 70,012,426 65,865,891 2,518,404 3,196,007

 nª ��̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧�°�

เงินกูย้มืระยะยาว 19 12,661,964 12,602,574 6,188,803 6,180,748

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 28 - - 250,000 555,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 75,301 29,099 - -

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 20 3,796,634 3,375,821 322,325 154,614

¦ ª ¤®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧� 134,181,904 111,800,595 25,473,030 26,068,649

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�

เงินกูย้มืระยะยาว 19 55,405,814 55,522,317 31,179,542 31,290,335

®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧ 17 1,947,074 2,074,718 - -

®�̧Ê ·�£µ¥Ä�o �́�µ°�»�µ�Ä®o�ÎµÁ�·��µ¦ 21 88,635 86,053 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,411,678 1,368,617 381,672 370,857

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 22 98,617,922 36,785,434 11,974 23,470

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧� 157,471,123 95,837,139 31,573,188 31,684,662

¦ ª ¤®�̧Ê ·� 291,653,027 207,637,734 57,046,218 57,753,311

3

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê



�¦ ·¬�́��¦ ¼��° ¦ r�°Á¦ �́É���Îµ�́��(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 23

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั : 24,607,928,150 ®»o��¤¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o

      หุน้ละ 4 บาท 98,431,713 98,431,713 98,431,713 98,431,713

�»��̧É° °�Â̈ ³ �Îµ¦ ³ Á�È¤¤¼̈�nµÂ̈ oª

   หุน้สามญั : 24,607,928,150 ®»o��¤¼̈�nµ�̧É�Îµ¦ ³ Â̈ oª

      หุน้ละ 4 บาท 98,431,713 98,431,713 98,431,713 98,431,713

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 275,914 275,914 275,914 275,914

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (20,394,855) (22,362,876) 5,362,842 5,208,953

°��r�¦ ³ �°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º° ®»o� (1,797,288) (1,797,302) - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 76,515,484 74,547,449 104,070,469 103,916,580

 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 648,046 659,084 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 77,163,530 75,206,533 104,070,469 103,916,580

368,816,557 282,844,267 161,116,687 161,669,891

4

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o�



�¦ ·¬�́��¦ ¼��° ¦ r�°Á¦ �́É���Îµ�́��(มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2559

(ปรับปรุงใหม่)
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
รายได้
¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ Ã�¦ «¡́ �rÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ ° ºÉ� 24,717,774 23,106,664 2,377,074 2,713,230
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,295,886 5,194,832 - 1,417,783

รวมรายได้ 29,013,660 28,301,496 2,377,074 4,131,013

ต้นทุนขายและการให้บริการ
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 17,833,314 16,535,363 1,165,207 1,182,725
ตน้ทุนขาย 4,385,037 4,487,742 - 693,353

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 22,218,351 21,023,105 1,165,207 1,876,078

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 6,795,309 7,278,391 1,211,867 2,254,935
¦ µ¥Å�o° ºÉ� 371,465 869,285 590,329 530,329
ค่าใชจ่้ายในการขาย (3,571,047) (2,899,671) (195,246) (255,373)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (2,974,597) (2,852,941) (710,122) (645,275)
�nµÄ�o�nµ¥° ºÉ� (207,711) (230,273) (3,401) (2,889)
ตน้ทุนทางการเงิน - สุทธิ 8 (1,478,450) (664,235) (633,420) (581,558)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 3,299,297 340,792 - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,234,266 1,841,348 260,007 1,300,169
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 (277,283) (280,325) (106,118) (119,785)

กาํไรสําหรับงวด 1,956,983 1,561,023 153,889 1,180,384

�ÎµÅ¦ Á�È�Á ¦ È�° ºÉ��:
¦ µ¥�µ¦ �̧É�³ �́��¦ ³ Á£�¦ µ¥�µ¦ Ä®¤nÁ�È��ÎµÅ¦

หรือขาดทุนภายหลงั :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 14 (305) - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,956,997 1,560,718 153,889 1,180,384

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด
 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 1,968,021 1,569,421 153,889 1,180,384
 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ (11,038) (8,398) - -

กาํไรสําหรับงวด 1,956,983 1,561,023 153,889 1,180,384

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 1,968,035 1,569,116 153,889 1,180,384
 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ (11,038) (8,398) - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,956,997 1,560,718 153,889 1,180,384

�ÎµÅ¦ �n°®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ� nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 10
- �ÎµÅ¦ �́Ê�¡ ºÊ��µ��(บาทต่อหุน้) 0.08 0.06 0.01 0.05
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท



�¦ ·¬�́��¦ ¼��° ¦ r�°Á¦ �́É���Îµ�́��(มหาชน)

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º°®»o��(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2559

พนับาท

�»�Á¦ º°�®»o��̧É° °�

และชําระแล้ว ส่วนเกนิ  nª ��ÎÉµ�ª nµ ทุนสํารองตาม �µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä� nª �Å�oÁ ¥̧ ผลต่างจากการ ¦ ª ¤ °��r�¦ ³�°�° ºÉ� รวมส่วนของ  nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ ¸

     หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทุนสะสม �̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�ª��ª��»¤ แปลงค่างบการเงนิ ของส่วนของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นส่วนใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

¥°���Á®¨ º°�o��ª����ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2558 246,079,282 11,432,046 (121,995,650) 34,881 (63,424,799) (1,784,713) 8,591 (1,776,122) 70,349,638 591,087 70,940,725

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) - - - - 1,569,421 - (305) (305) 1,569,116 (8,398) 1,560,718

¥°���Á®¨ º°  ·Ê��ª����ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2558 246,079,282 11,432,046 (121,995,650) 34,881 (61,855,378) (1,784,713) 8,286 (1,776,427) 71,918,754 582,689 72,501,443

¥°���Á®¨ º°�o��ª����ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2559 98,431,713 - - 275,914 (22,362,876) (1,806,543) 9,241 (1,797,302) 74,547,449 659,084 75,206,533

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 1,968,021 - 14 14 1,968,035 (11,038) 1,956,997

¥°���Á®¨ º°  ·Ê��ª����ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2559 98,431,713 - - 275,914 (20,394,855) (1,806,543) 9,255 (1,797,288) 76,515,484 648,046 77,163,530

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

6

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่

°��r�¦ ³�°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º°®»o�

ข้อมูลทางการเงนิรวม 



�¦ ·¬�́��¦ ¼��° ¦ r�°Á¦ �́É���Îµ�́��(มหาชน)

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º°®»o��(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มนีาคม พ.ศ. 2559

พนับาท

�»�Á¦ º°�®»o��̧É° °�

และชําระแล้ว ส่วนเกนิ  nª ��ÎÉµ�ª nµ ทุนสํารองตาม กาํไร(ขาดทุน)

หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น กฎหมาย สะสม รวม

¥°���Á®¨ º°�o��ª����ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2558 246,079,282 11,432,046 (121,995,650) 34,881 (37,152,258) 98,398,301

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 1,180,384 1,180,384

¥°���Á®¨ º°  ·Ê��ª����ª �́�̧É�31 มนีาคม พ.ศ. 2558 246,079,282 11,432,046 (121,995,650) 34,881 (35,971,874) 99,578,685

¥°���Á®¨ º°�o��ª����ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2559 98,431,713 - - 275,914 5,208,953 103,916,580

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 153,889 153,889

¥°���Á®¨ º°  ·Ê��ª����ª �́�̧É�31 มนีาคม พ.ศ. 2559 98,431,713 - - 275,914 5,362,842 104,070,469
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 



�¦ ·¬�́��¦ ¼��° ¦ r�°Á¦ �́É���Îµ�́��(มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มนีาคม พ.ศ. 2559

(ปรับปรุงใหม่)

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 24 842,894 12,621,745 (399,927) (1,207,574)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

Á�·� ��̧É¤ £̧µ¦ ³ �¼�¡ �̈́�̈� 532,557 189,646 510,795 190,113

เงินสดจ่ายจากเงินลงทุน - (17) - -

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 28 (300) - (7,370,000) (16,045,000)

Á�·� ��nµ¥�ºÊ° �̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r (8,143,429) (8,344,770) (14,008) (1,955)

Á�·� ��nµ¥�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª �� (8,290,446) (315,690) (1,762) (313)

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 14 - (25,000) (4,452) (3,000)

Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́° ºÉ� - (2,439) - -

เงินสดจ่ายจากการจดัประเภทเงินลงทุนใหม่ - (22,859) - -

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 28 - - 6,395,000 15,475,000

Á�·� �¦ �́�µ��µ¦ �µ¥ ·��¦ ¡́ ¥r¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤ 25 - 806,897 - -

Á�·� �¦ �́�µ��µ¦ �µ¥�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �rÂ̈ ³  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª �� 4,010 7,678 - 19

เงินปันผลรับ 28 387,788 359,214 387,788 359,214

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (15,509,820) (7,347,340) (96,639) (25,922)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 28 - - 1,750,000 5,055,000

Á�·� �¦ �́�µ�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế� 25,662,052 6,774,422 8,157,352 6,274,422

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 28 - - (2,055,000) (2,200,000)

Á�·� ��nµ¥�Îµ¦ ³ �º�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế� (8,011,878) (8,100,000) (8,000,000) (7,300,000)

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื 19 (610,852) (511,328) (138,449) (126,977)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 17,039,322 (1,836,906) (286,097) 1,702,445

Á�·� �Â̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ Á�̧¥�Á�nµÁ�·� �Á¡ ·É¤�¹Ê�(ลดลง)สุทธิ 2,372,396 3,437,499 (782,663) 468,949

ยอดยกมาตน้งวด 10,590,382 6,611,594 2,193,900 651,912

�̈�¦ ³ ���µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥� (9,726) (35,067) - -

¥°���Á®¨ º°  ·Ê��ª� 12,953,052 10,014,026 1,411,237 1,120,861

¦ µ¥�µ¦ �̧É¤ ·Ä�nÁ�·� �

¦ µ¥�µ¦ �̧É¤ ·Ä�nÁ�·� ��̧É Îµ�́�¤�̧́��̧Ê

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

�µ¦ �ºÊ° �̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �rÃ�¥�µ¦ �Îµ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� 477.31 330.65 - -

�µ¦ �ºÊ° �̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�Â̈ ³  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ��¥�́Å¤nÅ�o�nµ¥�Îµ¦ ³ 110,153.55 23,028.26 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

8

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและด ำเนิน
กิจกำรในประเทศไทย ท่ีอยูข่องบริษทัตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต้ั้งอยู ่เลขท่ี 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
ประเทศไทย  
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่ำกลุ่มบริษทั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั ได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะบริษทัท่ีน ำเสนอน้ีไดรั้บกำรสอบทำนแลว้แต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2. นโยบำยกำรบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะบริษัท ได้จัดท ำข้ึนตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน 
ประเทศไทยภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน 
ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) 
ไดจ้ดัท ำให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงิน
จดัท ำเป็นแบบยอ่ให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล และไดเ้พ่ิมหมำยเหตุประกอบขอ้มูลกำรเงิน
ตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทัฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำข้ึนจำกข้อมูลทำงกำรเงิน 
ระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558  
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตดับญัชีโดยใช้เกณฑเ์ดียวกบักำรแสดง
รำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะได ้



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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2. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ปรับปรุงใหม่ 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินรวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลประโยชน์พนักงำน ได้มีกำรอธิบำยเก่ียวกบัวิธีกำรปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับเงิน
สมทบจำกพนกังำนหรือบุคคลท่ีสำมแก่โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวใ้ห้ชดัเจนข้ึน กำรปรับปรุงดงักล่ำวให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่ำนั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำร
ท่ีมำกกว่ำหน่ึงรอบระยะเวลำบัญชี กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนฉบับน้ี และไม่มีผลกระทบต่อ 
กลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจกำรท่ีให้บริกำร
ดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญัแก่กิจกำรท่ีรำยงำน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจกำรท่ีรำยงำน ซ่ึงกิจกำรตอ้งเปิดเผยจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดจ่้ำยให้แก่
กิจกำรท่ีให้บริกำรดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญั กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนฉบบัน้ีและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุนท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ยเขำ้มำใน
กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมสำมำรถแสดงงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพียงงบเดียวได ้และไดก้  ำหนดให้วดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวไปยงัก ำไรหรือขำดทุน กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบจำก 
กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนฉบบัน้ีและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ไดมี้กำรก ำหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในกรณี
ท่ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่ำโดยใช้วิธีมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรเปิดเผยดงักล่ำวรวมถึง 1) 
ล ำดับชั้ นของมูลค่ำยุติธรรม 2) กรณีท่ีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในล ำดับชั้ นท่ี 2 และ 3 จะต้องมีกำรเปิดเผย เทคนิคท่ีใช้ในกำร 
วดัมูลค่ำยติุธรรม และขอ้สมมติฐำนส ำคญัท่ีใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนฉบบัน้ีและไม่มีผลกระทบต่อ 
กลุ่มบริษทั 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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2. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ได้ก  ำหนดให้ชัดเจนข้ึนว่ำกิจกำรควรพิจำรณำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 ในกำรพิจำรณำว่ำกำรไดม้ำซ่ึงอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนนั้นเขำ้เง่ือนไขกำรรวมธุรกิจ
หรือไม่ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนฉบบัน้ี และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกำรรวมธุรกิจ ไดก้  ำหนดให้ชดัเจนข้ึนในเร่ือง ก) ภำระผูกพนัท่ีกิจกำร
ตอ้งจ่ำยช ำระส่ิงตอบแทนท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีเขำ้ค  ำนิยำมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ว่ำเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินหรือส่วนของเจำ้ของตำม 
ค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เม่ือมีกำรประกำศใช)้ หรือตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้  ำหนดให้วดัมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมและรับรู้กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรหรือขำดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลำกำรรำยงำน และ ข) มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 3 ไม่ได้ถือปฏิบัติกับกำรบัญชีส ำหรับกำรจดัตั้ งกำรร่วมค้ำท่ีอยู่ภำยใต้มำตรฐำนกำรกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนฉบบัน้ี และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงำนด ำเนินงำน ไดก้  ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหำรในกำรรวมส่วนงำนเขำ้ด้วยกนั และก ำหนดให้น ำเสนอกำรกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงำนกบัสินทรัพยข์องกิจกำร 
เม่ือกิจกำรรำยงำนขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงำนให้กบัผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของกิจกำร กลุ่มบริษทัได้ประเมิน 
ผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนฉบบัน้ีและไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนน้ีแลว้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินรวม กำรปรับปรุงน้ีไดใ้ห้ค  ำนิยำมของกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจ
ดำ้นกำรลงทุนและไดก้  ำหนดขอ้ยกเวน้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ซ่ึงกำรปรับปรุงดงักล่ำวส่งผลให้กองทุนหลำยกองทุนและกิจกำรท่ีมี
ธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จำกกำรน ำบริษทัยอ่ยเกือบทั้งหมดมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม แต่จะวดัมูลค่ำเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยเหล่ำนั้นดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนฉบบัน้ี และ 
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ไดก้  ำหนดให้กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุนเปิดเผยขอ้มูลท่ีก ำหนดไว้
ส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุน กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนฉบับน้ีและได้ปฏิบติัตำม
มำตรฐำนน้ีแลว้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองมูลค่ำยติุธรรมไดก้  ำหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของ
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใชก้บัทุกสัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง กำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เม่ือมีกำรประกำศใช้) หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เม่ือมีกำร
ประกำศใช้) ซ่ึงรวมถึงสัญญำท่ีไม่เป็นสัญญำทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนฉบับน้ีและ 
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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3. กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 
3.1 นโยบำยกำรบัญชีเร่ืองกำรรับรู้และวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 

 
เพ่ือบริหำรจดักำรลดควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัได้ท  ำสัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำหลำยสัญญำ ก่อนหน้ำน้ีกลุ่มบริษทัไม่ได้รับรู้รำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ณ วนัท่ีท  ำสัญญำ จ ำนวนท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในจ ำนวนเงินท่ีจะไดรั้บจำกสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระหน้ีสินจะถูกหกักลบกบัมูลค่ำท่ีเปล่ียนแปลงไปของสญัญำ
อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ีได้รับหรือจ่ำยช ำระจริง รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือ
อนุพนัธ์จะถูกหกักลบกนัในกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินและไม่รับรู้ในขอ้มูลทำงกำรเงิน 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 ผูบ้ริหำรไดท้บทวนวิธีกำรบญัชีส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินและตดัสินใจเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวกบั
อนุพนัธ์ทำงกำรเงินดงักล่ำวเพ่ือให้ขอ้มูลทำงกำรเงินสะทอ้นฐำนะกำรเงินท่ีตรงกบัควำมเป็นจริงไดดี้ข้ึน เคร่ืองมืออนุพนัธ์ทำงกำรเงินจะ
ถูกวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ซ่ึงอำ้งอิงจำกรำคำตลำด ณ วนัส้ินงวดบญัชี ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวดจะถูกรับรู้ในงบก ำไรและ
ขำดทุน และรับรู้เป็นลูกหน้ีหรือเจำ้หน้ีอนุพนัธ์ทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 ท่ีน ำมำเปรียบเทียบไดมี้กำรปรับปรุงยอ้นหลงั ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

   31 มีนำคม 
   พ.ศ. 2558 

   ล้ำนบำท 
    

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนลดลง   37.50 
ก ำไรต่อหุ้น   - 
 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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3. กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
3.2 นโยบำยบัญชีเร่ืองกำรรับรู้ต้นทุนใบอนุญำตเมื่อเร่ิมแรก 

 
เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กลุ่มบริษทัไดท้บทวนวิธีกำรปฏิบติัทำงบญัชีเก่ียวกบักำรรับรู้
ตน้ทุนใบอนุญำตท่ีได้รับเม่ือเร่ิมแรก โดยวดัมูลค่ำใหม่ด้วยรำคำเทียบเท่ำเงินสดโดยใช้มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ 
ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระกบัมูลค่ำปัจจุบนัของตน้ทุนใบอนุญำตจะรับรู้เป็นตน้ทุนทำงกำรเงินตลอดระยะเวลำกำรช ำระ 
ตน้ทุนใบอนุญำตจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของใบอนุญำต กลุ่มบริษทัไดท้  ำกำรปรับปรุงยอ้นหลงัส ำหรับกำรเปล่ียนวิธีปฏิบติัดงักล่ำว 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

   31 มีนำคม 
   พ.ศ. 2558 

   ล้ำนบำท 
    

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน   36.94 
ตน้ทุนกำรให้บริกำรลดลง (ค่ำตดัจ ำหน่ำย)   (9.73) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดล้ดลง   (4.83) 
ก ำไรต่อหุ้น   - 

 
4. กำรประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งท่ีมำของ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยูม่ำใชเ้ช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558  
 

5. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
คณะผูบ้ริหำรเป็นผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน คณะผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำส่วนงำนด ำเนินงำนโดยใชข้อ้มูลท่ีไดผ้ำ่นกำรทบทวน
จำกคณะผูบ้ริหำรแลว้เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำวำ่กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว 
คณะผูบ้ริหำรได้แบ่งส่วนงำนด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วนงำนด ำเนินงำนหลกัคือ กำรให้บริกำรโทรศพัท์พ้ืนฐำน กำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
และกำรให้บริกำรโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิก 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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5. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
 กำรให้บริกำรโทรศพัทพ้ื์นฐำน ให้บริกำรติดตั้งและบริกำรโทรศพัทพ้ื์นฐำน 2.6 ลำ้นเลขหมำย รวมถึงกำรให้บริกำร

โทรศพัท์สำธำรณะและบริกำรเสริมต่ำงๆ บริกำรส่ือสำรข้อมูล บริกำรมลัติมีเดีย 
บริกำรให้เช่ำวงจรส่ือสัญญำณควำมเร็วสูงผ่ำนโครงข่ำยมลัติมีเดีย บริกำร Broadband  
บริกำรอินเตอร์เน็ต และบริกำรอ่ืน 

 
 กำรให้บริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบเซลลูล่ำร์ ขำยต่อบริกำร 3G โดยใช้เทคโนโลย ี

HSPA ให้เช่ำอุปกรณ์โทรคมนำคม ให้บริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภำยใตใ้บอนุญำตให้
ใชค้ล่ืนควำมถ่ี IMT ยำ่น 2.1GHz  คล่ืนควำมถ่ี 1800MHz และ คล่ืนควำมถ่ี 900MHz
และจ ำหน่ำยอุปกรณ์และให้บริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

 

 กำรให้บริกำรโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิก ให้บริกำรโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิกทั้ งระบบผ่ำนดำวเทียมและระบบ 
ผ่ำนสำยเคเบิ้ล ให้เช่ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์และให้บริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กำรขำย
โฆษณำและตวัแทนโฆษณำ 

 
ไม่มีลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีลูกคำ้จ ำนวนมำก ซ่ึงไดแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรทั้งภำคธุรกิจและผูใ้ชร้ำยยอ่ยทัว่ไป 
 
คณะผูบ้ริหำรประเมินและวดัผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนด ำเนินงำนดว้ยก ำไรก่อนดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ โดยไม่รวมผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกและรำยกำรท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวของส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
รำยได้ 
 
รำยกำรขำยระหว่ำงส่วนงำนด ำเนินงำนใช้รำคำเดียวกบัรำคำท่ีใช้กบับุคคลภำยนอก รำยได้จำกบุคคลภำยนอกท่ีรำยงำนต่อคณะผูบ้ริหำร
เป็นไปในทิศทำงเดียวกบัท่ีรำยงำนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
 

 จ ำนวนเงนิ : ล้ำนบำท 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด  

 วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 

 

รำยได้รวมตำม
ส่วนงำน
ด ำเนินงำน 

รำยได้ระหว่ำง
ส่วนงำน
ด ำเนินงำน 

รำยได้จำก
ลูกค้ำภำยนอก 

รำยได้รวมตำม
ส่วนงำน
ด ำเนินงำน 

รำยได้ระหว่ำง
ส่วนงำน
ด ำเนินงำน 

รำยได้จำก
ลูกค้ำภำยนอก 

       

โทรศพัทพ้ื์นฐำน 7,230.44 (1,460.27) 5,770.17 7,833.94 (1,421.84) 6,412.10 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 21,100.98 (325.84) 20,775.14 19,834.52 (209.72) 19,624.80 

โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิก 3,049.35 (581.00) 2,468.35 2,908.90 (644.30) 2,264.60 

รวม 31,380.77 (2,367.11) 29,013.66 30,577.36 (2,275.86) 28,301.50 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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5. ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้ ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

 จ ำนวนเงนิ: ล้ำนบำท 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 

 

รำยกำรที่รวม
รำยกำร

ระหว่ำงส่วน
งำนด ำเนินงำน 

รำยกำร
ระหว่ำงส่วน
งำนด ำเนินงำน 

รำยกำรที่ 
ไม่รวมรำยกำร
ระหว่ำงส่วน
งำนด ำเนินงำน 

รำยกำรที่รวม
รำยกำร

ระหว่ำงส่วน
งำนด ำเนินงำน 

รำยกำร
ระหว่ำงส่วน
งำนด ำเนินงำน 

รำยกำรที่ 
ไม่รวมรำยกำร
ระหว่ำงส่วน
งำนด ำเนินงำน 

       

โทรศพัทพ้ื์นฐำน 2,391.54 (1,079.66) 1,311.88 2,853.10 (1,072.93) 1,780.17 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3,062.68 1,373.49 4,436.17 2,284.94 1,356.97 3,641.91 
โทรทศัน์ระบบบอกรับ       

   เป็นสมำชิก 289.15 (379.72) (90.57) 393.81 (403.58) (9.77) 

รวม 5,743.37 (85.89) 5,657.48 5,531.85 (119.54) 5,412.31 
ค่ำเส่ือมรำคำและ 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำย (5,458.97) 51.16 (5,407.81) (3,915.35) 28.82 (3,886.53) 
ดอกเบ้ียรับ 250.45 (208.36) 42.09 168.70 (125.61) 43.09 
ดอกเบ้ียจ่ำย (1,307.65) 208.37 (1,099.28) (763.47) 125.61 (637.86) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (223.62) - (223.62) (29.33) - (29.33) 
ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
   กบัใบอนุญำต (131.93) - (131.93) (40.55) - (40.55) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน - - - 0.09 (0.09) - 
(ค่ำใชจ่้ำย)รำยไดภ้ำษีเงินได:้       
   ภำษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั (304.33) - (304.33) (119.62) - (119.62) 
   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 27.05 - 27.05 (160.71) - (160.71) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน 3,299.30 - 3,299.30 340.79 - 340.79 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี       

   อ  ำนำจควบคุม 7.74 3.30 11.04 7.44 0.96 8.40 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 1,901.41 (31.42) 1,869.99 1,019.84 (89.85) 929.99 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ       
   ก่อนภำษีเงินได ้       

   รอกำรตดับญัชี 1,874.36 (31.42) 1,842.95 1,180.55 (89.85) 1,090.70 

(ขำดทุน)ก ำไรจำกอตัรำ       
   แลกเปล่ียนเงินตรำ 
   ต่ำงประเทศ (178.88) - (178.88) 180.10 - 180.10 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)อ่ืน 277.53 (0.62) 276.91 470.98 (11.65) 459.33 

ก ำไรส ำหรับงวด 2,000.06 (32.04) 1,968.02 1,670.92 (101.50) 1,569.42 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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5. ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
กำรเปิดเผยข้อมูลก ำไรหรือขำดทุนอืน่ 
 
 จ ำนวนเงนิ: ล้ำนบำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 

 

ค่ำเส่ือมรำคำ
และค่ำ 

ตัดจ ำหน่ำย 
ค่ำใช้จ่ำย 
ภำษเีงนิได้ 

ส่วนแบ่ง 
ก ำไร(ขำดทุน)
จำกเงนิลงทุน 

ค่ำเส่ือมรำคำ
และค่ำ 

ตัดจ ำหน่ำย 

รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย) 
ภำษเีงนิได้ 

ส่วนแบ่งก ำไร
(ขำดทุน)จำก 
เงนิลงทุน 

       

โทรศพัทพ้ื์นฐำน (1,588.83) (172.41) 3,304.11 (1,380.03) (230.17) 350.64 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (3,253.59) (108.79) - (2,014.84) (50.90) - 
โทรทศัน์ระบบบอก       
   รับเป็นสมำชิก (565.39) 3.92 (4.81) (491.66) 0.74 (9.85) 

 (5,407.81) (277.28) 3,299.30 (3,886.53) (280.33) 340.79 

 
สินทรัพย์ 
 จ ำนวนเงนิ: ล้ำนบำท 
 วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

 สินทรัพย์รวม 

เงนิลงทุนใน
บริษทัร่วม และ

อืน่ๆ 

ส่วนเพิม่ใน
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน สินทรัพย์รวม 

เงนิลงทุนใน
บริษทัร่วม และ

อืน่ๆ 

ส่วนเพิม่ใน
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน 

       

โทรศพัทพ้ื์นฐำน 78,765.50 18,243.26 3,607.97 74,493.95 15,317.67 14,011.49 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 262,460.40 0.40 77,786.09 180,498.36 0.40 57,277.72 

โทรทศัน์ระบบบอกรับ       

   เป็นสมำชิก 27,590.66 2.37 1,538.26 27,851.96 7.17 4,994.78 

 368,816.56 18,246.03 82,932.32 282,844.27 15,325.24 76,283.99 

 
หนีสิ้น 

 จ ำนวนเงนิ: ล้ำนบำท 

 วนัที่ 31 มีนำคม วนัที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

โทรศพัทพ้ื์นฐำน 83,098.35 83,189.75 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 195,667.85 111,344.97 

โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิก 12,886.83 13,103.01 

 291,653.03 207,637.73 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 

17 

 
6. มูลค่ำยุติธรรม 

 
6.1 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูล
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือ 

โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค  ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้ (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 3) 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 
 

 ข้อมูลระดบัที่ 2 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในกองทุนรวม 1.89 1.89 1.78 1.78 

ลูกหน้ีอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 559.06 1,209.51 25.19 12.09 

รวมสินทรัพย ์ 560.95 1,211.40 26.97 13.87 
     

หนีสิ้น     

เจำ้หน้ีอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 314.28 22.99 - - 

 
6.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 2 

 
หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 วดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใช้วิธีคิดมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (“NAV”) ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ท่ีเผยแพร่ในตลำดตรำสำรหน้ีแห่งประเทศไทย ค  ำนวณโดยผูจ้ดักำรกองทุนผูอ้อกตรำสำรนั้น 
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงินท่ีอยูใ่นระดบัท่ี 2 วดัมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยโ์ดยกำรใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด เช่น อตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ ท่ีประกำศไวใ้นแหล่งขอ้มูลท่ีประชำชนทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถึงได ้ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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7. ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 
รำยกำรบำงรำยกำรท่ีรวมอยูใ่นกำรค ำนวณก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนสำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

  ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 5,949.32 4,401.22 451.84 458.59 
  หน้ีสงสยัจะสูญ 338.51 295.20 53.31 57.42 
 

8. ต้นทุนทำงกำรเงนิ - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ดอกเบ้ียจ่ำย (1,099.28) (637.86) (610.94) (570.45) 
(ขำดทุน)ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (23.61) 43.50 (7.40) 3.92 
ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบอนุญำต (131.93) (40.55) - - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินอ่ืน (223.62) (29.33) (15.08) (15.03) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน - สุทธิ (1,478.45) (664.24) (633.42) (581.56) 

 
9. ภำษเีงนิได้ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั (304.33) (119.62) - - 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 27.05 (160.71) (106.12) (119.79) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (277.28) (280.33) (106.12) (119.79) 

 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนและปรับลด 

 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษัทค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก 
ในระหวำ่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 จ  ำนวน 24,977.05 ลำ้นหุ้น (พ.ศ. 2558 : 24,977.05 ลำ้นหุ้น)  
 

11. เงนิลงทุน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินฝำกประจ ำ 0.95 0.95 - - 
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - ตรำสำรทุน 1.89 1.89 1.78 1.78 

รวมเงินลงทุน 2.84 2.84 1.78 1.78 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ          
เฉพำะบริษทั 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559   
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด  2.84 1.78 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 2.84 1.78 

 
 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 

20 

 
12. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ลูกหน้ี ทศท. 685.97 688.96 685.97 688.96 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 18,605.76 17,840.74 2,241.34 2,212.60 

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 28) 9,507.94 8,805.07 3,555.01 2,704.74 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 28,799.67 27,334.77 6,482.32 5,606.30 

รำยไดค้ำ้งรับ 11,461.51 13,031.44 2,136.71 2,042.13 
     

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 40,261.18 40,366.21 8,619.03 7,648.43 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (7,854.14) (7,558.06) (3,110.88) (3,067.99) 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 32,407.04 32,808.15 5,508.15 4,580.44 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 2,867.47 2,711.99 62.31 50.91 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,152.70 3,067.12 58.84 58.34 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 67.45 41.17 1.79 4.66 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 36,494.66 38,628.43 5,631.09 4,694.35 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ยอดท่ียงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 12,241.52 10,420.93 1,115.04 1,122.48 
คำ้งช ำระนอ้ยกวำ่ 3 เดือน 5,185.60 6,225.85 2,968.17 920.43 
คำ้งช ำระ 3 - 6 เดือน 2,522.23 1,904.95 70.68 791.22 
คำ้งช ำระ 6 - 12 เดือน 2,842.45 3,234.22 224.51 657.43 

คำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 6,007.87 5,548.82 2,103.92 2,114.74 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 28,799.67 27,334.77 6,482.32 5,606.30 

รำยไดค้ำ้งรับ 11,461.51 13,031.44 2,136.71 2,042.13 
     

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 40,261.18 40,366.21 8,619.03 7,648.43 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (7,854.14) (7,558.06) (3,110.88) (3,067.99) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 32,407.04 32,808.15 5,508.15 4,580.44 

 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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12. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะบริษทัไดร้วมรำยได้
ค้ำงรับจำก ทศท. ส ำหรับค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยบริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศ จ ำนวน 246.35 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558 : 245.57 ล้ำนบำท) ทั้ งน้ี
เน่ืองจำก ทศท. ไม่สำมำรถให้ขอ้มูลท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีบริษทัจะเห็นชอบกบัวิธีกำรท่ี ทศท. ใช้ในกำรค ำนวณค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยในปัจจุบนัได ้
บริษทัจึงได้บนัทึกรำยกำรค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยโดยใช้ขอ้มูลปัจจุบนัท่ีบริษทัสำมำรถหำได้โดยกำรบนัทึกจ ำนวนนำทีกำรใช้ของโทรศพัท์
ระหว่ำงประเทศของลูกค้ำเพ่ือค  ำนวณค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำย เร่ืองน้ีก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำตกลงกับ ทศท. อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของบริษทั 
เช่ือวำ่บริษทัจะไดรั้บช ำระยอดคงคำ้งดงักล่ำว 
 

13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีรอใบก ำกบัภำษี 2,770.20 2,755.05 53.55 67.61 
ค่ำสิทธิส ำหรับรำยกำรและภำพยนตร์ (หมำยเหตุขอ้ 16) 778.61 530.78 - - 
ตน้ทุนในกำรไดม้ำของผูใ้ชบ้ริกำร - สุทธิ 3,441.31 2,547.34 - - 
ลูกหน้ีอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 559.06 1,209.51 25.19 12.09 
อ่ืน ๆ  - 0.08 - - 

รวม 7,549.18 7,042.76 78.74 79.70 

 
14. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกจิกำรร่วมค้ำ - สุทธิ 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน มีดงัน้ี 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะบริษทั 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559   
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด  14,994.50 127,812.87 
เงินลงทุนเพ่ิม - 4.45 
เงินปันผลรับ (หมำยเหตุขอ้ 28) (387.79) - 
ส่วนแบ่งก ำไร 3,308.58 - 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 17,915.29 127,817.32 

 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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14. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิกำรร่วมค้ำ - สุทธิ (ต่อ) 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

  31 มีนำคม พ.ศ. 2559 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
  เงนิลงทุนตำม   เงนิลงทุนตำม   
  วธีิรำคำทุน กำรด้อยค่ำ เงนิลงทุน - สุทธิ วธีิรำคำทุน กำรด้อยค่ำ เงนิลงทุน - สุทธิ 
 ประเภทธุรกจิ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
บริษทัย่อย        
บริษทั เทเลคอมโฮลด้ิง จ  ำกดั  ธุรกิจลงทุน 34,290.24 10,271.43 24,018.81 34,290.24 10,271.43 24,018.81 

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ  ำกดั ให้บริกำรโทรคมนำคม ประเภทส่ือสำรไร้สำย 84,843.77 - 84,843.77 84,843.77 - 84,843.77 

บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จ  ำกดั  ผูใ้ห้บริกำรอินเตอร์เน็ต 2,149.88 - 2,149.88 2,149.88 - 2,149.88 

บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล เกตเวย ์จ  ำกดั  บริกำรโทรคมนำคมและอินเตอร์เน็ต 436.00 - 436.00 436.00 - 436.00 

บริษทั เค. ไอ. เอน็. (ประเทศไทย) จ  ำกดั  ธุรกิจลงทุน 180.40 180.40 - 180.40 180.40 - 

บริษทั ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชัน่ จ  ำกดั  บริกำรโทรคมนำคม 86.00 86.00 - 86.00 86.00 - 

บริษทั ทรู วิสตำ้ส์ จ  ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ 39.95 - 39.95 35.50 - 35.50 

บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ  ำกดั  บริกำรโทรคมนำคม 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ  122,027.24 10,537.83 111,489.41 122,022.79 10,537.83 111,484.96 
        
บริษทัร่วม        

กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั ลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคม 16,327.91 - 16,327.91 16,327.91 - 16,327.91 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ  16,327.91 - 16,327.91 16,327.91 - 16,327.91 
        

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - สุทธิ  138,355.15 10,537.83 127,817.32 138,350.70 10,537.83 127,812.87 

 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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14. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิกำรร่วมค้ำ - สุทธิ (ต่อ) 

 

บริษทัย่อยประกอบด้วย 

ช่ือบริษัทย่อย 
อตัรำร้อยละ  
ของกำรถือหุ้น ประเภทธุรกจิ ประเทศทีจ่ดทะเบียน 

    

บริษทั เอพีแอนดเ์จ โปรดกัชนั จ ำกดั * 70.00 ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 
บริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั * 100.00 ผูใ้หบ้ริกำร PCT ประเทศไทย 
บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ำกดั (มหำชน) * 99.48 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 
บริษทั บีบอยด ์ซีจี จ ำกดั * 70.00 ผลิตกำร์ตูนแอนนิเมชัน่ ประเทศไทย 
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ำกดั * 100.00 ผูใ้หเ้ช่ำอุปกรณ์โทรคมนำคม ประเทศไทย 
บริษทั ซีนิเพลก็ซ ์จ ำกดั * 100.00 ผลิตรำยกำรโทรทศัน์ ประเทศไทย 
บริษทั ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จ ำกดั * 68.02 หยุดด ำเนินงำน ประเทศไทย 
บริษทั ฮทัชิสนั มลัติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกดั * 100.00 หยุดด ำเนินงำน ประเทศไทย 
บริษทั ฮทัชิสนัเทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั * 100.00 หยุดด ำเนินงำน ประเทศไทย 
บริษทั ฮทัชิสนั ไวร์เลส มลัติมีเดีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั * 92.02 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 
บริษทั ศูนยบ์ริกำรวิทยำกำร อินเตอร์เนต จ ำกดั * 56.93 กำรส่ือสำรโทรคมนำคมท่ีมิใช่ภำครัฐ ประเทศไทย 
บริษทั เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ำกดั * 56.83 โทรคมนำคมและบริกำรอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
บริษทั เอม็เคเอสซีเวิลดด์อทคอม จ ำกดั * 91.08 ธุรกิจอินเตอร์เน็ตและผูจ้ดัจ ำหน่ำย ประเทศไทย 
บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ำกดั * 99.92 ใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรจดักำรแก่ศิลปิน และ  
     ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ประเทศไทย 
บริษทั เรียล มูฟ จ ำกดั * 99.48 ผูใ้หบ้ริกำรขำยต่อบริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ประเทศไทย 
บริษทั สมุทรปรำกำร มีเดีย คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั * 99.43 หยุดด ำเนินงำน ประเทศไทย 
บริษทั แซทเทลไลท ์เซอร์วิส จ ำกดั * 99.53 ขำยและใหเ้ช่ำอุปกรณ์เก่ียวกบับริกำรโทรทศัน ์  
     ระบบบอกรับเป็นสมำชิก ประเทศไทย 
บริษทั เอสเอม็ ทรู จ ำกดั * 51.00 ใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรจดักำรแก่ศิลปินและ  
     ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ประเทศไทย 
บริษทั ส่องดำว จ ำกดั * 99.41 หยุดด ำเนินงำน ประเทศไทย 
บริษทั เทเลเอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิสเซส จ ำกดั * 100.00 ใหบ้ริกำรเน้ือหำ ประเทศไทย 
บริษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ำกดั * 100.00 บริหำรจดักำรกำรตลำด ประเทศไทย 
บริษทั เทเลคอมโฮลด้ิง จ ำกดั  100.00 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 
บริษทั เทเลคอม เคเอสซี จ ำกดั * 34.39 หยุดด ำเนินงำน ประเทศไทย 
บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอน็เอน็) จ ำกดั * 100.00 ช่องข่ำวโทรทศัน ์ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ ำกดั * 99.44 ธุรกิจจดัจ ำหน่ำย ประเทศไทย 
บริษทั ทรูโฟร์ย ูสเตชัน่ จ ำกดั * 100.00 กิจกำรโทรทศันแ์ละบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ไอคอนเทน้ท ์จ ำกดั * 100.00 ใหบ้ริกำรเน้ือหำ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินคิวบ ์จ ำกดั * 100.00 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ำกดั * 100.00 ใหบ้ริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั * 100.00 บริกำรโทรคมนำคม ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล เกตเวย ์จ ำกดั 100.00 บริกำรโทรคมนำคมและอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ำกดั  100.00 ผูใ้หบ้ริกำรอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ไลฟ์ พลสั จ ำกดั * 100.00 ผูค้ำ้ปลีกบริกำรโทรคมนำคม ประเทศไทย 
บริษทั ทรู มีเดีย โซลูชัน่ จ ำกดั * 100.00 ขำยโฆษณำและตวัแทนโฆษณำ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู มูฟ จ ำกดั * 99.44 ผูใ้หบ้ริกำรระบบเซลลูลำร์ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั  100.00 ใหบ้ริกำรโทรคมนำคม ประเภทส่ือสำรไร้สำย ประเทศไทย 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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14. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิกำรร่วมค้ำ - สุทธิ (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยประกอบด้วย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัทย่อย 
อตัรำร้อยละ  
ของกำรถือหุ้น ประเภทธุรกจิ ประเทศทีจ่ดทะเบียน 

    

บริษทั ทรู มลัติมีเดีย จ ำกดั * 91.08 ใหบ้ริกำรเช่ำวงจรส่ือสญัญำณควำมเร็วสูง  
     และบริกำรมลัติมีเดีย ประเทศไทย 
บริษทั ทรู มิวสิค จ ำกดั * 99.40 ใหบ้ริกำรเน้ือหำ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู มิวสิค เรดิโอ จ ำกดั * 69.94 ซ้ือขำยและผลิตส่ือโฆษณำ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั  100.00 บริกำรโทรคมนำคม ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ทชั จ ำกดั * 100.00 บริกำร Call centre ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ยไูนเตด็ ฟุตบอล คลบั จ ำกดั * 70.00 จดักำรทีมฟุตบอลและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ ์จ ำกดั * 100.00 บริกำรโทรคมนำคม ประเทศไทย 
บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จ ำกดั (มหำชน) * 99.53 โทรทศันร์ะบบบอกรับเป็นสมำชิก ประเทศไทย 
บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบ้ิล จ ำกดั (มหำชน) *  99.10 ใหบ้ริกำรโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิก  
     ผำ่นสำยเคเบ้ิล ประเทศไทย 
บริษทั ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ำกดั * 100.00 โทรทศันร์ะบบบอกรับเป็นสมำชิก ประเทศไทย 
บริษทั ทรู วิสตำ้ส์ จ ำกดั 100.00 ผลิตและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ประเทศไทย 
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. * 100.00 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island 
Gold Palace Logistics Limited * 100.00 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island 
Gold Palace Investments Limited * 100.00 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island  
Golden Light Co., Ltd. * 100.00 ธุรกิจลงทุน Republic of Mauritius 
Goldsky Co., Ltd. * 100.00 ธุรกิจลงทุน Republic of Mauritius 
Rosy Legend Limited * 99.48 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island 
Prospect Gain Limited * 100.00 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island 
True Internet Technology (Shanghai) Company Limited * 100.00 

 

พฒันำ ออกแบบ ผลิตและขำยผลิตภณัฑ์
ซอฟทแ์วร์ 

 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

True Trademark Holdings Company Limited * 100.00 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island  
 
* บริษทัถือหุ้นโดยทำงออ้ม 
 
แมว้่ำกลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั เทเลคอม เคเอสซี จ  ำกดั (“TKSC”) เพียงร้อยละ 34.39 อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษทัมีอ ำนำจควบคุมทำงกำรเงิน
และกำรด ำเนินงำนของ TKSC ดงันั้น TKSC ไดถู้กจดัประเภทเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
 
รำยกำรที่เกดิขึน้ระหว่ำงงวด พ.ศ. 2559 
 
ระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษทัลงทุนเพ่ิมในบริษทั ทรู วิสตำ้ส์ จ  ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 4.45 ล้ำนบำท โดยบริษทั 
ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
 
ระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษทั Golden Pearl Global Limited บริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้นทั้งหมดได้เลิกกิจกำร
และกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ขำดทุนจ ำนวน 24.88 ลำ้นบำท ภำยใต ้“ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน” 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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14. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิกำรร่วมค้ำ - สุทธิ (ต่อ) 

 
บริษทัร่วมประกอบด้วย 
 

ช่ือบริษัทย่อย 
อตัรำร้อยละ        
ของกำรถือหุ้น ประเภทธุรกจิ ประเทศทีจ่ดทะเบียน 

    

กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั (“DIF”) 28.11   ใหเ้ช่ำโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ประเทศไทย 
บริษทั ทรู จีเอส จ ำกดั * 45.00 จ ำหน่ำยสินคำ้ผำ่นส่ือต่ำงๆ ประเทศไทย 
 
* บริษทัถือหุ้นโดยทำงออ้ม 
 
กจิกำรร่วมค้ำประกอบด้วย 
 

ช่ือบริษัทย่อย 
อตัรำร้อยละ        
ของกำรถือหุ้น ประเภทธุรกจิ ประเทศทีจ่ดทะเบียน 

    

บริษทั เอเชีย อินโฟเน็ท จ ำกดั * 65.00 ใหบ้ริกำรอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
บริษทั บีอีซี - เทโร ทรู วิชัน่ส์ จ ำกดั * 50.00 กีฬำและสนัทนำกำร ประเทศไทย 
บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั * 28.57 ผลิตและจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู วอยซ ์จ ำกดั * 55.00 ใหบ้ริกำรเก่ียวกบักำรรู้จ ำเสียงพดู และอุปกรณ์

ฮำร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประเทศไทย 

 
* บริษทัถือหุ้นโดยทำงออ้ม 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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15. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 
 

อุปกรณ์นอกระบบ 
โครงข่ำย 

 
อุปกรณ์โครงข่ำย 

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559    
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 4,459.75 93,997.18 98,456.93 
ซ้ือสินทรัพย ์ 269.79 11,153.06 11,422.85 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (4.72) (7.95) (12.67) 
รำยกำรปรับปรุง/ จดัประเภทรำยกำรใหม่ (หมำยเหตุ 16) (44.73) 23.26 (21.47) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (305.56) (2,437.15) (2,742.71) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 4,374.53 102,728.40 107,102.93 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 
 

อุปกรณ์นอกระบบ 
โครงข่ำย 

 
อุปกรณ์โครงข่ำย 

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559    
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 162.36 1,855.02 2,017.38 
ซ้ือสินทรัพย ์ 14.01 - 14.01 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (0.06) - (0.06) 

คำ่เส่ือมรำคำ (15.55) (68.59) (84.14) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 160.76 1,786.43 1,947.19 

 
ตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวนเงิน 83.95 ลำ้นบำท ไดร้วมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยร์ะหว่ำงก่อสร้ำงในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
พ.ศ. 2559 
 
ภำระผูกพนั 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะบริษทั 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 38,125.40 11.94 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 17,839.39 4.58 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ประเภทหมุนเวียน (รวมอยูใ่น “สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน”     
   (หมำยเหตุขอ้ 13)) 778.61 530.78 - - 

ประเภทไม่หมุนเวียน 138,370.43 69,297.50 2,269.21 2,620.07 

รวม 139,149.04 69,828.28 2,269.21 2,620.07 

 
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
เฉพำะบริษทั 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559   
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 69,828.28 2,620.07 
ซ้ือเพ่ิม 71,509.47 1.76 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (0.07) - 
รำยกำรปรับปรุง/จดัประเภทรำยกำรใหม่ (หมำยเหตุขอ้ 15) 21.47 - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,210.11) (352.62) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 139,149.04 2,269.21 

 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยได้จ่ำยช ำระค่ำคล่ืนควำมถ่ีโทรคมนำคม 900MHz งวดแรกจ ำนวนเงิน 8,040.00 ลำ้นบำท (ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ให้กบั กสทช. และเม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม พ.ศ. 2559 กสทช. ไดอ้อกใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโทรคมนำคม 900MHz ให้แก่
บริษัทย่อย ใบอนุญำตดังกล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 15 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนำคม พ.ศ. 2559 เงินค้ำงช ำระจ ำนวน 62,197.75 ล้ำนบำท  
(มูลค่ำปัจจุบนั) ไดแ้สดงไวภ้ำยใต ้“หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน” ตน้ทุนค่ำคล่ืนควำมถ่ีจะตดัจ ำหน่ำยตำมอำยขุองใบอนุญำต 
 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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17. ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีค  ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวทั้งจ  ำนวนตำมวิธีหน้ีสินโดยใช้อตัรำภำษีร้อยละ 20 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีและฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,628,.41 1,728.18 633.74 736.82 
ขำดทนุสะสมทำงภำษี 4,905.33 4,537.20 - - 
ค่ำเผ่ือ 2,508.99 2,453.53 27.56 27.50 
เงินกูย้มื 72.82 57.21 57.68 57.21 
รำยไดร้อกำรรับรู้ 214.59 195.59 - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 5.65 34.58 - - 
ค่ำสิทธิส ำหรับรำยกำรและภำพยนตร์ 22.72 22.87 - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 57.72 55.88 - - 
ประมำณกำรหน้ีสิน 635.10 694.52 - - 

เจำ้หน้ีอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 29.80 1.99 - - 

 10,076.19 9,781.55 718.98 821.53 
     

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
เงินกูย้มื (2,471.42) (2,521.78) - - 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,980.44) (2,001.85) (2.64) (3.12) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ (284.25) (280.57) (284.25) (280.56) 
ตน้ทุนกำรกูย้มื (46.45) (45.97) (32.83) (35.85) 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (77.30) (54.34) (2.48) (1.72) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,359.08) (1,049.11) - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (159.04) - - - 

ลูกหน้ีอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน (82.53) (239.29) (5.04) (2.42) 

 3,615.68 (6,192.91) (327.24) (323.67) 
     

 3,615.68 3,588.64 391.74 497.86 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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17. ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,562.76 5,663.35 391.74 497.86 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,947.08) (2,074.71) - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 3,615.68 3,588.64 391.74 497.86 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพย ์และหน้ีสินภำษีเงินไดด้งักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
เดียวกัน ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม สินทรัพย ์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย ์และหน้ีสินสุทธิใน 
แต่ละบริษทั 
 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 48,015.37 40,619.90 773.46 1,030.59 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 18,397.36 21,333.81 1,294.54 1,378.20 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 3,237.93 3,127.85 195.99 140.53 

เจำ้หน้ีอ่ืน 361.77 784.33 254.41 646.69 

 70,012.43 65,865.89 2,518.40 3,196.01 

 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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19. เงนิกู้ยมื 

 
เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัเป็นเงินกูย้มืในสกุลเงินบำท เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ และเงินเยนญ่ีปุ่ น  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ประเภทหมุนเวยีน     
   - หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,479.76 1,437.25 - 6.24 
   - หุ้นกู ้ 10,911.15 10,906.22 5,917.75 5,915.40 
   - เงินกูย้มืท่ีเก่ียวกบัสญัญำจดัหำและติดตั้งอุปกรณ์ 271.05 259.11 271.05 259.11 

รวมเงินกูย้มืประเภทหมุนเวียน 12,661.96 12,602.57 6,188.80 6,180.75 
     

ประเภทไม่หมุนเวยีน     
   - หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 4,273.61 4,284.39 - - 
   - หุ้นกู ้ 50,997.34 50,979.66 31,044.67 31,032.06 
   - เงินกูย้มืท่ีเก่ียวกบัสญัญำจดัหำและติดตั้งอุปกรณ์ 134.87 258.27 134.87 258.27 

รวมเงินกูย้มืประเภทไม่หมุนเวียน 55,405.82 55,522.32 31,179.54 31,290.33 
     

รวมเงินกูย้มืทั้งส้ิน 68,067.78 68,124.89 37,368.34 37,471.08 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืมีดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
เฉพำะบริษทั 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559   
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 68,124.89 37,471.08 
เงินกูย้มืเพ่ิม   
   - รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด - สญัญำเช่ำกำรเงิน 477.31 - 
   - ดอกเบ้ีย 81.31 0.22 
จ่ำยคืนเงินกูย้มื   
   - รำยกำรท่ีเป็นเงินสด  (610.85) (138.45) 
   - ก  ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง 2.65 2.65 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 17.71 - 
กำรตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรกูย้มื 22.61 14.97 

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (47.85) 17.87 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 68,067.78 37,368.34 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอใบก ำกบัภำษี 2,378.37 2,651.68 262.25 96.23 
อ่ืน ๆ 1,418.26 724.14 60.08 58.38 

รวม 3,796.63 3,375.82 322.33 154.61 

 
21. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 

 
รำยละเอียดหน้ีสินภำยใตส้ญัญำอนุญำตให้ด ำเนินกำรมีดงัต่อไปน้ี  
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

หมุนเวียน (รวมอยูใ่น “ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย”) 18.58 18.04 
ไม่หมุนเวียน 88.64 86.05 

 107.22 104.09 

 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภำยใตส้ญัญำอนุญำตให้ด ำเนินกำรมีดงัน้ี 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

ล้ำนบำท 
  

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 104.09 
ดอกเบ้ียจ่ำย 3.13 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 107.22 

 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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22. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินรับล่วงหนำ้จำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนระยะยำว      
   (หมำยเหตุขอ้ 25) 11,012.57 11,166.23 - - 
เงินมดัจ ำรับจำกลูกคำ้ 1,466.21 1,498.44 - - 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอใบก ำกบัภำษีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร     
   ปรับโครงสร้ำงหน้ี 8.69 16.89 8.68 16.89 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปรับ     
   โครงสร้ำงหน้ี 3.29 6.58 3.29 6.58 
ค่ำสิทธิคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุขอ้ 16) 82,884.54 20,561.72 - - 
ประมำณกำรส ำหรับกำรใชสิ้ทธิของ กสท. 3,175.49 3,472.60 - - 
อ่ืนๆ 67.13 62.97 - - 

รวม 98,617.92 36,785.43 11.97 23.47 

 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ประมำณกำรส ำหรับกำรใชสิ้ทธิของ กสท. จ  ำนวน 297.11 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2558 : 297.78 
ลำ้นบำท) ไดถู้กกลบัรำยกำรและรับรู้เป็นรำยไดอ่ื้นในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
 

23. ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น และส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น 
 

 
 

จ ำนวนหุ้น 
 

หุ้นสำมัญ 
 ล้ำนหุ้น ล้ำนบำท 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 24,607.93 98,431.71 
   

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 24,607.93 98,431.71 

 
หุ้นจดทะเบียนจ ำนวนทั้งส้ิน 24,607.93 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2558 : 24,607.93 ล้ำนหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 4 บำท (พ.ศ. 2558 : หุ้นละ 4 บำท) 
หุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยไดรั้บช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 
 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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24. กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

 

กำรกระทบยอดก ำไรส ำหรับงวดให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท 

   (ตำมทีป่รับใหม่)   
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่  31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 
  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 หมำยเหตุ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้  2,234.27 1,841.35 260.01 1,300.17 

รำยกำรปรับปรุง :      
ค่ำเส่ือมรำคำและกำรตดัจ ำหน่ำย 7 5,949.32 4,401.22 451.84 458.59 

ดอกเบ้ียรับ  (42.09) (43.09) (194.37) (167.67) 

ดอกเบ้ียจ่ำย  8 1,099.28 637.86 610.94 570.45 

ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำใบอนุญำต 8 131.93 40.55 - - 

รับเงินปันผล  28 - - (387.79) (359.21) 

ขำดทุนจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   8.73 20.98 0.06 - 

หน้ีสงสยัจะสูญ  7 338.51 295.20 53.31 57.42 

ตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์โครงข่ำย   - 80.63 - - 

ขำดทุนจำกกำรเลิกกิจกำร 14 24.88 - - - 

ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยพ์ื้นฐำนโทรคมนำคม 25 - (360.60) - - 

กลบัรำยกำรประมำณกำรใชสิ้ทธิของ กสท. 22 (297.11) (297.78) - - 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนเพิ่มข้ึน  49.15 44.99 10.82 10.15 

ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปล่ียน      
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  299.85 (208.62) 4.77 (6.36) 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน      
   ท่ีเก่ียวกบักำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม  19 2.65 2.41 2.65 2.41 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน 14 (3,308.58) (343.74) - - 

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน      
-  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  1,773.71 (3,226.39) (1,004.77) (418.97) 

-  เงินลงทุนชัว่ครำว - หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้  (0.01) - (0.01) - 

-  สินคำ้คงเหลือ  (2,044.97) (863.52) 2.04 22.58 

-  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (3,399.21) (957.15) 20.57 17.70 

-  เงินลงทุนในค่ำสิทธิส ำหรับรำยกำรภำพยนตร์  (1,114.55) (1,058.85) - - 

-  สินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน  (569.68) 18.26 17.29 (26.94) 

-  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  1,885.79 1,657.30 (819.66) (2,533.99) 

-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  141.57 349.01 179.35 (14.79) 

-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (198.27) 11,505.64 (11.50) (11.21) 

กระแสเงินสดไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน  2,965.17 13,535.66 (804.45) (1,099.67) 

บวก  เงินสดรับ - ดอกเบ้ียรับ  15.80 28.12 197.23 179.83 

          เงินสดรับ - ภำษีเงินได ้  1,072.64 256.05 669.73 - 

หกั    เงินสดจ่ำย - ดอกเบ้ียจ่ำย  (785.25) (230.62) (414.70) (220.51) 

         เงินสดจ่ำย - ภำษีเงินได ้  (2,425.48) (967.47) (47.74) (67.22) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน  842.88 12,621.75 (399.93) (1,207.57) 
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25. ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

 
เม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม พ.ศ. 2558 บริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จ  ำกดั (“AWC”) ได้ท  ำสัญญำกบักองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคม 
ดิจิตอล (“DIF”) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
ก) สญัญำโอนขำยทรัพยสิ์นและสิทธิรำยได้ : เพ่ือโอนสิทธิในรำยไดสุ้ทธิจำกค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมจ ำนวน 338 ตน้ (รวมถึงเงินท่ีไดรั้บ

จำกกำรใช้สิทธิเรียกร้อง ค  ำตดัสินพิพำกษำคดีควำมท่ีตดัสินให้ AWC ไดรั้บรวมทั้งกำรด ำเนินกำรหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง AWC มีสิทธิ
ได้รับท่ีเกิดข้ึนจำก หรือเก่ียวกับรำยได้หรือสัญญำซ่ึงก่อให้เกิดรำยได้ดงักล่ำว) ตั้งแต่วนัท่ีสัญญำ มีผลบงัคบัใช้ (วนัท่ี 5 มีนำคม  
พ.ศ. 2558) จนถึงวนัส้ินสุดสัญญำ (วนัท่ี 3 สิงหำคม พ.ศ. 2568) ภำยใต้สัญญำ AWC จะต้องโอนเสำโทรคมนำคมให้กับ DIF  
ในวนัครบก ำหนดสญัญำ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจ ำนวน 360.60 ลำ้นบำท ภำยใต ้“รำยไดอ่ื้น” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
พ.ศ. 2558  

 งบกำรเงนิรวม 

 ล้ำนบำท 
  

เงินสดท่ีไดรั้บมำ 806.89 
หกั  ตน้ทุนสินทรัพยแ์ละตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (291.24) 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง (14.03) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย ์ 501.62     
หกั  ก ำไรท่ียงัไม่รับรู้ (141.02) 

ก ำไรท่ีรับรู้ในงวด 360.60 

 
กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนใน DIF ร้อยละ 28.11 ดังนั้นก ำไรท่ียงัไม่รับรู้หมำยถึงร้อยละ 28.11 ของก ำไรจำกกำรท ำธุรกรรมข้ำงตน้ท่ี 
กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถรับรู้ได ้
 

ข) สญัญำเช่ำระยะยำวรวมทั้งสิทธิในกำรซ้ือ : เพ่ือให้เช่ำระบบใยแกว้น ำแสงควำมยำว 7,981 กิโลเมตร แก่ DIF เป็นเวลำ 20 ปี ตั้งแต่วนัท่ี
สัญญำมีผลบังคับใช้ (วนัท่ี 5 มีนำคม พ.ศ. 2558) จนถึงวนัส้ินสุดสัญญำ (วนัท่ี 4 มีนำคม พ.ศ. 2578)  ทั้ งน้ี DIF ช ำระค่ำเช่ำทรัพยสิ์น
ล่วงหนำ้เป็นจ ำนวนเงิน 12,293.12 ลำ้นบำท 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำจ  ำนวน 110.46 ล้ำนบำท ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 รำยได้รับล่วงหน้ำส่วนท่ี
หมุนเวียนจ ำนวน 614.66 ล้ำนบำท และไม่หมุนเวียนจ ำนวน 11,012.57 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 แสดงไวภ้ำยใต ้
“เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน” และ “หน้ีสินไม่หมุนเวียน” ตำมล ำดบั 
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26. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ 

 
26.1 หลกัประกนั 

 
ภำยใตข้อ้ก ำหนดของสัญญำต่ำง ๆ ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยบำงแห่งไดท้  ำไว ้เงินฝำกธนำคำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยบำงแห่ง ได้น ำไป 
ค ้ำประกนั เพ่ือเป็นหลกัประกนักบัคู่สญัญำ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินฝำกประจ ำและออมทรัพย ์ 74.38 606.94 48.18 558.97 
เงินลงทุนในหุ้นทุนในบริษทัร่วม 760.41 635.84 694.55 694.55 
 

26.2 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 
 
ยอดคงเหลือของสญัญำค ้ำประกนัท่ีธนำคำรไดอ้อกให้แก่บุคคลภำยนอกดงัน้ี 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
เฉพำะบริษทั 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 103,450.64 3,797.88 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 30,427.24 3,797.88 
 

26.3 ค่ำแอสเสสชำร์จ 
 
ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ 40.2 ในงบกำรเงินประจ ำปี พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้หนงัสือถึง ทศท. และ กสท. เพ่ือแจง้ว่ำ 
จะหยดุช ำระค่ำแอสเสสชำร์จภำยใตส้ัญญำเช่ือมต่อโครงข่ำย (“สัญญำ AC”) เน่ืองจำกอตัรำและกำรเรียกเก็บค่ำแอสเสสชำร์จภำยใต้
สญัญำ AC ขดัแยง้กบักฎหมำยหลำยประกำร ในปี พ.ศ. 2554 ทศท. ไดฟ้้องร้อง กสท. และบริษทัยอ่ยดงักล่ำวเพ่ือเรียกร้องค่ำแอสเสสชำร์จ 
จ ำนวน 41,540.27 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ทศท. ไดย้ื่นค  ำร้องขอเพ่ิมเติมจ ำนวนเงินท่ีเรียกร้องเป็น 59,628.00 ลำ้นบำท 
พร้อมดอกเบ้ียตั้งแต่วนัฟ้องไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จส้ินขณะน้ีคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 
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26. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
26.3 ค่ำแอสเสสชำร์จ (ต่อ) 

 
ถ้ำบริษัทย่อยต้องช ำระค่ำแอสเสสชำร์จ บริษัทย่อยอำจจะต้องบันทึกค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพ่ิมเติมส ำหรับค่ำแอสเสสชำร์จตั้ งแต่วนัท่ี  
18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 15 กนัยำยน พ.ศ. 2556 ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี  
 
  ผลกระทบสุทธิต่อ 
  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
 ค่ำแอสเสสชำร์จ ซ่ึงสุทธิจำกเงนิส่วนแบ่ง 
 ค้ำงจ่ำย รำยได้ที่จ่ำยให้แก่ กสท. 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรับระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549   
   ถึงวนัท่ี 15 กนัยำยน พ.ศ. 2556 32,344.56 23,762.55 

 
ผูบ้ริหำรและท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัยอ่ยมีควำมเห็นวำ่บริษทัยอ่ยไม่ตอ้งช ำระค่ำแอสเสสชำร์จดงักล่ำว  
 

27. สัญญำ คดฟ้ีองร้องและข้อพิพำทยืน่ต่ออนุญำโตตุลำกำรและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ 
 
27.1 สัญญำ  

 
3G HSPA 
 
เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม พ.ศ. 2554 BFKT บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำ กบั กสท. ในกำรเช่ำเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยคุมนำคม
ระบบ HSPA โดยมีอำยุสัญญำ 14.5 ปี ภำยใต้สัญญำเช่ำอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภำระต้องจดัหำ ติดตั้ ง บริหำรจดักำรและ
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ตำมท่ีจ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรภำยใตเ้ทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตำมควำมจุท่ีได้ระบุไวใ้นสัญญำและสัญญำ
แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 3 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลำ 14.5 ปี และเพื่อเป็นกำรตอบแทน BFKT มีสิทธิไดรั้บรำยได้
จำกกำรให้บริกำรดงักล่ำวตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญำ 
 
เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม พ.ศ. 2554 RMV บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำกบั กสท. (“สัญญำ”) ภำยใตเ้ง่ือนไขในสัญญำ RMV 
ตอ้งให้บริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภำยใตเ้ทคโนโลยี HSPA ซ่ึงไดรั้บขำยส่งมำจำก กสท. เป็นระยะเวลำ 14.5 ปี เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2558 RMV ได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้บริกำรขำยต่อบริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและบริกำรอินเตอร์เน็ตแบบ 
ท่ีหน่ึงจำก กทช. RMV มีสิทธิและหน้ำท่ีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตำมท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญำตและตอ้งมีค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีตอ้งจ่ำยให้ กสท. ตำมสญัญำ ใบอนุญำตมีก ำหนดส้ินสุดวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ต่อมำไดมี้ควำมเห็นท่ีต่ำงกนัระหวำ่งกลุ่มบริษทัและ กสท. ในหลำยประเด็นท่ีเก่ียวกบักำรตีควำมสัญญำและในรำยละเอียดของกำร
ค ำนวณรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
จนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัและ กสท. ได้ตกลงในกำรรับและจ่ำยช ำระหน้ีบำงส่วนส ำหรับรำยได้ค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรของ BFKT และต้นทุนกำรด ำเนินงำนของ RMV ส ำหรับรำยกำรท่ีเกิดในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกรำคม  
พ.ศ. 2559  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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27. สัญญำ คดฟ้ีองร้องและข้อพิพำทยืน่ต่ออนุญำโตตุลำกำรและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
27.1 สัญญำ (ต่อ) 

 
ขณะน้ีทุกฝ่ำยอยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำรำยละเอียดของยอดคงคำ้งท่ีเหลือทั้งหมด ฝ่ำยบริหำรมีควำมเห็นวำ่กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรำยไดแ้ละ
ค่ำใชจ่้ำยอยำ่งเหมำะสมตำมสญัญำแลว้และผลของกำรเจรจำจะไม่มีผลกระทบอยำ่งมีส ำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 
 

27.2 คดฟ้ีองร้องและข้อพิพำทของบริษทัย่อย 
 
ในระหว่ำงงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 คดีฟ้องร้องและขอ้พิพำทตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 39 ในงบกำรเงินประจ ำปี 
พ.ศ. 2558 ยงัไม่มีควำมคืบหนำ้นอกเหนือจำกเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 
 
เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 กสท. ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงต่อศำลปกครองกลำง เรียกร้องค่ำเสียหำยจ ำนวน 83.94 ลำ้นบำท
ซ่ึงรวมดอกเบ้ียแลว้ กสท. กล่ำวหำวำ่บริษทัยอ่ยไดติ้ดตั้งอุปกรณ์โทรคมนำคมของบริษทัยอ่ยเขำ้กบัอุปกรณ์ของ กสท.อยำ่งไม่ถูกตอ้ง
ตำมกฎหมำย ปัจจุบนัคดีก ำลงัอยูภ่ำยใตก้ำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 
 
เม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดย้ืน่ค  ำเสนอขอ้พิพำทกบั กสท. ต่อ สถำบนัอนุญำโตตุลำกำร เรียกร้องให้ กสท. 
ช ำระเงินจ ำนวน 11,827.67 ล้ำนบำทซ่ึงเป็นค่ำเสียหำยส ำหรับปีด ำเนินกำรท่ี 11 ถึง ปีด ำเนินกำรท่ี 17 ของสัญญำสัมปทำนและ
ดอกเบ้ียอีกร้อยละ 15 ต่อปีตั้งแต่วนัยื่นขอ้พิพำทไปจนกวำ่กำรช ำระเงินจะเสร็จส้ิน โดยค่ำเสียหำยท่ีเรียกร้องเป็นค่ำส่วนแบ่งรำยไดท่ี้
ไดน้ ำส่งมำกเกินไปเน่ืองจำกไดมี้กำรน ำรำยไดค้่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (IC) มำรวมในกำรค ำนวณส่วนแบ่งรำยไดด้ว้ย ทั้งน้ี
รำยไดค้่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (IC) ไม่ใช่รำยไดท่ี้อยูใ่นข่ำยจะตอ้งน ำมำแบ่งให้ กสท. ตำมสัญญำท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจุบนัคดีอยู่
ภำยใตก้ระบวนกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร 
 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม พ.ศ. 2559 กสท. ไดย้ืน่ค  ำเสนอขอ้พิพำทกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำร  เรียกร้องให้บริษทั
ยอ่ยช ำระค่ำผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมส ำหรับปีด ำเนินกำรท่ี 17 จ  ำนวน 2,596.51 ลำ้นบำท โดยอำ้งวำ่มีกำรค ำนวณไม่เหมำะสม 
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร 
 
ผลท่ีสุดของคดีควำมดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ในขณะน้ี ดังนั้ นบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่ได้ตั้ งส ำรองส ำหรับ 
ผลเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกผลของคดีดงักล่ำวไวใ้นขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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28. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) กำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
บริษทัร่วม 0.30 1,418.64 - 1,417.78 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

   กลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 681.23 331.01 - - 

 681.53 1,749.65 - 1,417.78 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 1,277.25 1,448.86 

กำรร่วมคำ้ 2.85 1.54 - - 

บริษทัร่วม 183.14 81.28 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   กลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 256.27 235.15 12.73 13.39 

   กลุ่มบริษทั China Mobile 39.09 - - - 

 481.35 317.97 1,289.98 1,462.25 

 
ข) กำรซื้อสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

กำรซื้อสินค้ำ     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   กลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 1,780.18 2,285.40 - 331.94 

 1,780.18 2,285.40 - 331.94 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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28. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) กำรซื้อสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

กำรใช้บริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 279.48 322.34 

กำรร่วมคำ้ 0.32 - - - 
บริษทัร่วม 1,386.49 981.43 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   กลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 1,370.64 1,123.06 111.68 99.09 

   บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 16.50 0.03 - 0.01 

 2,773.95 2,104.52 391.16 421.44 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรซื้อและขำยสินค้ำและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
   (รวมอยู่ใน “ลูกหนีก้ำรค้ำ”)     
บริษทัยอ่ย - - 3,435.94 2,597.40 
กำรร่วมคำ้ 3.25 3.38 - 0.03 
บริษทัร่วม 34.58 30.64 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   กลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 9,365.40 8,695.74 119.07 107.31 

   กลุ่มบริษทั China Mobile 104.71 75.13 - - 

   บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั - 0.18 - - 

 9,507.94 8,805.07 3,555.01 2,704.74 

 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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28. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรซื้อและขำยสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เจ้ำหนีบุ้คคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
   (รวมอยู่ใน “เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่”)     
บริษทัยอ่ย - - 282.62 330.34 
กำรร่วมคำ้ 0.15 21.99 - - 
บริษทัร่วม 315.08 315.89 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   กลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 7,268.39 6,963.03 104.17 212.61 

   กลุ่มบริษทั China Mobile 30.49 18.63 - - 

 7,614.11 7,319.54 386.79 542.95 

 
ง) เงนิให้กู้ยมืแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ประเภทหมุนเวียน 147.30 147.00 20,790.00 19,815.00 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะบริษทั 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559   
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 147.00 19,815.00 
กูย้มืเพ่ิม 0.30 7,370.00 
รับช ำระ - (6,395.00) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 147.30 20,790.00 

 
ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 
เป็นจ ำนวน 2.75 ลำ้นบำท และ 190.91 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2558 : จ ำนวน 2.77 ลำ้นบำท และ 141.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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28. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
จ) เงนิกู้ยมืจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ประเภทหมุนเวียน 250.00 555.00 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะบริษทั 
 ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 555.00 
เงินกูย้มืเพ่ิม 1,750.00 
จ่ำยคืนเงินกูย้มื (2,055.00) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 250.00 

 
ดอกเบ้ียจ่ำยในขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 1.67 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2558 : จ  ำนวน 27.04 ลำ้นบำท) 
 

ฉ) เงนิปันผลรับ 
 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัร่วมแห่งหน่ึง จ  ำนวน 387.79 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2558 : จ ำนวน 359.21 ลำ้นบำท) ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้เป็นเงินปันผลรับภำยใต้ “รำยไดอ่ื้น” ในก ำไรหรือขำดทุนระหว่ำงกำลเฉพำะ
บริษทั และไดรั้บรู้โดยกำรลดเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุอย่ำงย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559  
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29. เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในรำยงำนทำงกำรเงนิ 

 
เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ ำปี 2559 ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 
 
 อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 35,042.91 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 98,431.71 ล้ำนบำทเป็นทุนจดทะเบียน 

133,474.62 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 8,760.73 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 4 บำท (บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุน
กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559) 

 
 จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (“TSRs”) จ ำนวน 8,391.61 ล้ำนหน่วย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีค่ำใชจ่้ำย สดัส่วนกำรใชสิ้ทธิคือ 2.932445 หุ้นเดิมต่อ TSR 1 หน่วย โดยมีรำคำใชสิ้ทธิ 7.15 บำทต่อหุ้น 
 

 อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 0.06667 บำทต่อหุ้น โดยแยกเป็นดงัน้ี 
 

o จ่ำยเป็นหุ้นปันผล อตัรำ 200 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล 
o จ่ำยเป็นเงินสด 0.00667 บำทต่อหุ้น 


