
 
ท่ี TRUE-SEC 063/2559 

 

               วนัท่ี  10 พฤศจิกายน 2559 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เรื่อง น ำส่งงบกำรเงินประจ  ำไตรมำสที่ 3 ปี 2559  

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. งบการเงินประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 
                        ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

                   2.   รายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 
                           ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอน าส่งงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซ่ึงไดผ่้านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ มายงั

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 2,753.51 ลา้นบาท ซ่ึงเปล่ียนแปลงในอัตราท่ีสูงกว่ารอ้ยละ 20 จากผลการ

ด าเนินงานสุทธิในงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 ท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
                        

    (นายวิลเล่ียม  แฮริส) 

   หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

ภำพรวม 

ความมุง่มัน่และทุม่เทอยา่งตอ่เนือ่งในการพฒันาเครือขา่ย การมอบความคุ้มคา่ผา่นแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ และการเพิ่ม
คณุภาพการให้บริการของกลุม่ทรู เห็นผลอยา่งชดัเจน โดยสามารถเพิม่ความพงึพอใจให้กับลกูค้าได้เป็นอยา่งดี และท าให้กลุม่ทรู 
ยงัคงรักษาการเติบโตอยา่งเข้มแข็งของรายได้ EBITDA และฐานลกูค้า ได้อยา่งตอ่เนื่องในไตรมาส 3 ปี 2559 โดยเฉพาะที่กลุม่ธุรกิจ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่ทรูมฟู เอช มีผลประกอบการท่ีเติบโตโดดเดน่และเหนือกวา่ผู้ประกอบการรายอื่นเป็นอยา่งมาก ด้วยรายได้จาก
การให้บริการท่ีเพิม่ขึน้ร้อยละ 32 และ EBITDA ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 117 เมื่อเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัปีก่อนหน้า นอกจากนี ้ รายได้
จากบริการบรอดแบนด์ส าหรับกลุม่ลกูค้าทัว่ไป ยงัคงรักษาการเติบโตสงูในอตัราเลขสองหลกั จากชว่งเวลาเดยีวกนัปีก่อนหน้า 
ในขณะท่ี ผลตอบรับท่ีดีตอ่การถา่ยทอดสดรายการฟตุบอลพรีเมยีร์ลกี องักฤษ สง่ผลให้รายได้จากคา่สมาชิกที่กลุม่ทรูวิชัน่ส์เติบโต
เพิ่มขึน้ 

การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยยงัคงเป็นการแขง่ขนัในเร่ืองประสทิธิภาพของโครงขา่ย และการเพิม่
ความคุ้ มค่าให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอแคมเปญดีไวซ์ร่วมกับแพ็กเกจค่าบริการที่น่าดึงดูดใจส าหรับธุรกิจ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี และการยกระดบัความเร็วอินเทอร์เน็ตให้สงูขึน้ส าหรับธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ทรูมฟู เอช ยงัคงเติบโต
แข็งแกร่ง และมีจ านวนผู้ ใช้บริการเพิ่มขึน้สงูทัง้ในกลุม่ลกูค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน แม้การแข่งขนัยงัคงอยู่ในระดบัสงู 
โดยมีจ านวนผู้ ใช้บริการรายใหม่สทุธิ 1.1 ล้านราย ในไตรมาส 3 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ ใช้บริการรายใหม่สทุธิใน
อตุสาหกรรม ท าให้ฐานลกูค้าเพิ่มขึน้เป็น 22.6 ล้านราย ณ สิน้ไตรมาส นอกจากนี ้ผลตอบรับที่ดีต่อเนื่องต่อแคมเปญไฟเบอร์ 
บรอดแบนด์คณุภาพสงูของทรูออนไลน์ ผลกัดนัให้ฐานลกูค้าบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตของกลุม่เพิ่มขึน้เป็น 2.7 ล้านราย ในขณะที่ 
แพ็กเกจที่ผสานสินค้าและบริการหลากหลายของกลุ่มทรู ภายใต้แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ และแคมเปญ ทรู ซูเปอร์ ซอกเกอร์  
สง่ผลให้จ านวนสมาชิกในระบบคา่บริการสมาชิกของทรูวิชัน่ส์ในระหวา่งไตรมาสเพิ่มขึน้สงูเป็นประวตัิการณ์ ซึง่ผลกัดนัให้ฐานลกูค้า
ทัง้หมดของทรูวิชัน่ส์เติบโตเป็น 3.8 ล้านราย 

 
กลุม่ทรู มุง่มัน่ในการมอบความคุ้มคา่ที่เพิ่มขึน้ให้แก่ลกูค้าทัว่ประเทศ ด้วยการเน้นพฒันาคณุภาพโครงข่ายประสิทธิภาพ

สงูสดุ การผสมผสานสินค้าหลากหลายภายในกลุม่ได้อย่างคุ้มค่าและตรงใจลกูค้า  การให้บริการที่เป็นเลิศและสิทธิประโยชน์สดุ
พิเศษ สิง่เหลา่นี ้ร่วมกบัช่องทางในการขายที่มีอยูท่ัว่ประเทศของกลุม่ทรูและพนัธมิตร จะท าให้กลุม่ทรู สามารถขยายการเติบโตได้
อยา่งตอ่เนื่อง พร้อมรักษาความเป็นผู้น า อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ทัง้แบบมีสายและไร้สาย และธุรกิจโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก  
นอกจากนี ้กลุม่ทรู ยงัด าเนินการอย่างเข้มงวดในการควบคมุค่าใช้จ่ายหลายจุดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหลา่นี ้
เป็นหวัใจส าคญัตอ่ความมัน่คงทางการเงินและความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในระยะยาว 

 
กลุม่ทรูรายงานผลขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 2,753.5 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 ซึง่เปลีย่นแปลงใน

อตัราที่สงูกวา่ร้อยละ 20 จากไตรมาสเดยีวกนัปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตสุ าคญั สรุปได้ดงันี ้

รำยได้จำกกำรให้บริกำรโดยรวมของกลุม่ทรูเพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อนหน้า เป็น 
22.6 พนัล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นท่ี จากฐานลกูค้า
และการใช้งานโมบาย อินเทอร์เน็ต ที่เพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้ EBITDA เติบโตอยา่งแข็งแกร่งถึงร้อยละ 53 จากชว่งเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า
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เป็น 6.4 พนัล้านบาท ซึง่ไมร่วมก าไรจากการโอนเสาโทรคมนาคมใหมเ่ข้ากองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิิทลั (DIF) ใน
ปี 2558 เพื่อให้สามารถเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

กลุ่มทรู มีผลขำดทุนสุทธิส่วนที่ เป็นของบริษัทฯ จ านวน 2,753.5 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 อนัเป็นผลจาก
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการขยายโครงข่ายและการให้บริการให้ครอบคลมุประชากรทัว่ประเทศ รวมถึงการรับรู้ค่าตดัจ าหน่าย
ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 900 MHz เต็มไตรมาส 
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ตำรำงสรุปงบกำรเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 งวดเกา้เดอืน งวดเกา้เดอืน % เปลีย่นแปลง

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) ปี 2559 ปี 2559 ปี 2558 Q-o-Q Y-o-Y ปี 2559 ปี 2558

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอย่างอืน่) (ปรบัปรุง) (ปรบัปรุง)

รายได้

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  27,848           27,206           24,484           2.4 13.7 79,772            70,799            12.7

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,343             1,270             1,216             5.7 10.5 3,925              3,620              8.4

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,939             4,060             4,438             (3.0) (11.2) 10,588            12,137            (12.8)

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 22,566           21,876           18,830           3.2 19.8 65,259            55,042            18.6

  รายไดจ้ากการขาย 2,946             3,546             4,635             (16.9) (36.4) 10,788            15,431            (30.1)

       รวมรายได ้ 30,794         30,752         29,119         0.1 5.8 90,560          86,230          5.0

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 21,403           19,452           18,026           10.0 18.7 58,688            51,523            13.9

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากับดแูล (Regulatory cost) 1,093             1,044             994                4.7 10.0 3,149              1,793              75.7

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,428             1,386             1,217             3.0 17.3 4,348              4,226              2.9

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 13,237           13,081           12,580           1.2 5.2 37,718            36,248            4.1

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 5,645             3,941             3,235             43.2 74.5 13,473            9,255              45.6

 ตน้ทนุขาย   3,311             3,758             3,941             (11.9) (16.0) 11,454            12,823            (10.7)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  7,518             7,000             6,467             7.4 16.3 21,064            18,409            14.4

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,232             1,835             1,264             21.6 76.5 5,587              3,337              67.4

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 5,286             5,166             5,203             2.3 1.6 15,477            15,072            2.7

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน  32,231         30,210         28,433         6.7 13.4 91,205          82,755          10.2

 EBITDA 6,439           6,317           5,184           1.9 24.2 18,414          16,067          14.6

 EBITDA (ไม่รวมก าไรจากการโอนเสา 6,000 ตน้ ให ้DIF) 6,439           6,317           4,203           1.9 53.2 18,414          13,566          35.7

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (7,876)            (5,775)            (4,499)            36.4 75.1 (19,059)           (12,592)           51.4

ก าไรจากการด าเนนิงาน (1,437)          542              686              NM NM (646)              3,475            NM

ดอกเบีย้รับ 199                56                 23                 257.4 NM 297                 88                  237.0

 ดอกเบีย้จา่ย (1,115)            (1,170)            (738)              (4.7) 51.2 (3,385)             (1,985)             70.5

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (330)              (327)              (31)                0.9 NM (881)               (89)                 NM

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกับใบอนุญาต (537)              (131)              (38)                308.9 NM (800)               (118)               NM

ภาษีเงนิได ้ 94                 83                 (240)              12.9 NM (100)               (27)                 271.5

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั (17)                (63)                (89)                (73.5) (81.3) (384)               (261)               46.9

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 111                146                (151)              (24.2) NM 284                 234                 21.2

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 432                399                391                8.2 10.3 4,130              1,040              296.9

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (26)                (3)                  (18)                NM (44.4) (18)                 (23)                 22.6

 ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานปกตแิละผลการลงทนุในบรษิทัรว่ม (2,721)          (552)             35                (392.6) NM (1,403)           2,360            NM

รายการทีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (33)               182              1,016           NM NM 247               1,653            (85.1)

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (285)              (45)                720                NM NM (509)               608                 NM

    ก าไรทีรั่บรูจ้ากการขายสทิธิร์ายไดท้ีเ่กีย่วกับเสา 338 ตน้ ใหแ้ก่ DIF -                    -                    -                    - - -                     361                 (100.0)

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ 253                227                296                11.3 (14.7) 756                 685                 10.4

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (2,754)          (371)             1,051           NM NM (1,156)           4,014            NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 26                 3                   18                 NM 44.4 18                  23                  (22.6)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี (2,728)          (367)             1,069           NM NM (1,138)           4,037            NM

% เปลีย่นแปลง
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ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 

 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรโดยรวมของกลุม่ทรูเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 
และร้อยละ 3.2 จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 22.6 พนัล้านบาท เป็นผลจากฐานลกูค้าที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และความต้องการใช้
บริการนอนวอยซ์ทีเ่พิ่มขึน้สงูทัง้ในกลุม่ลกูค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน 

 รำยได้จำกกำรขำย (ไม่รวมรายได้จากการโอนเสาโทรคมนาคมเข้ากองทนุ DIF ในปี 2558) ค่อนข้างคงที่จาก
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า (เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4) แตล่ดลงร้อยละ 16.9 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 2.9 พนัล้านบาท จากการที่ลกูค้า
ชะลอการซือ้เพื่อรอไอโฟนรุ่นใหมท่ี่เปิดตวัในเดือนตลุาคม ซึง่ได้รับผลตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี 

  ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรก ำกับดูแล (Regulatory cost) เพิ่มขึน้เป็น 1.1 พนัล้านบาท ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและ
ตอ่เนื่องของรายได้จากการให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลกั (ประกอบด้วยต้นทนุการให้บริการอื่นๆ และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร
อื่นๆ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 4.2  จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 18.5 พนัล้านบาท จากคา่ใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบัโครงขา่ย คอนเทนต์ และบคุคลากร ที่เพิ่มขึน้ 

 EBITDA เติบโตสงูถึงร้อยละ 53.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า และร้อยละ 1.9 จากไตรมาสก่อน
หน้า เป็น 6.4 พนัล้านบาท (ไม่รวมก าไรจากการสง่มอบเสาโทรคมนาคมให้กองทนุ DIF ในปี 2558 เพื่อการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม) ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ซึ่งสงูกว่าค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานหลกัที่เพิ่มขึน้  

 การรับรู้คา่ตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี รวมถึงการขยายโครงขา่ยทัง้แบบมีสายและไร้สายอยา่งตอ่เนื่อง 
ของกลุม่ทรู สง่ผลให้ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย เพิม่ขึน้เป็น 7.9 พนัล้านบาท 

 ดอกเบีย้จ่ำย ลดลงร้อยละ 4.7 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 1.1 พนัล้านบาท เป็นผลจากการช าระหนีส้นิด้วยเงิน
สดได้มาจากการเพิม่ทนุ 

 รำยได้ภำษีเงนิได้ จ านวน 94 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในไตรมาส 3 ปีก่อนหน้า จากการลดลง
ของคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจบุนั และการลดลงของหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดัจ่ายที่เก่ียวข้องกบัสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน  

 คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการขยายโครงข่ายและการให้บริการให้ครอบคลมุประชากรทัว่ประเทศในทกุกลุม่ธุรกิจ
หลกั และการรับรู้ค่าตดัจ าหน่ายใบอนญุาตใช้คลื่นความถ่ี 900 MHz เต็มไตรมาส สง่ผลให้กลุม่ทรู มีผลขำดทุน จ านวน 2,753.5 
ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 
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หมายเหต:ุ รายการที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการด าเนินงานปกติ ในไตรมาส 3 ปี 2559 สว่นใหญ่ประกอบด้วย ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 
และการกลบัรายการประมาณการหนีส้ินส าหรับการใช้สิทธิซือ้สินทรัพย์ของ CAT 

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทนุ DIF ในปี 2556 กลุ่มทรูได้บันทึกประมาณการหนีส้ินส าหรับการใช้สิทธิของ CAT จ านวน 5.8 
พนัล้านบาท การตัง้ประมาณการหนีส้ินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามหลักความรอบคอบและระมัดระวังเน่ืองจากรายการนีเ้ก่ียวกับผลประโยชน์
สาธารณะและสญัญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทัง้นี ้ในไตรมาส 3 ปี 2559 กล่มทรูได้กลบัรายการประมาณการใช้สิทธิของ CAT ดงักล่าวเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 295 ล้านบาท (อยูภ่ายใต้ “รายได้อ่ืน”) เน่ืองจาก CAT ไมไ่ด้ท าการใช้สิทธิซือ้สินทรัพย์ดงักลา่วในระหวา่งไตรมาส 
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ตำรำงสรุปงบกำรเงนิ แยกตำมประเภทธุรกิจ – เทียบ งวดเก้ำเดือน ปี 2559 กับ งวดเก้ำเดือน ปี 2558 
 

 
 
 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) งวดเกา้เดอืน งวดเกา้เดอืน % งวดเกา้เดอืน งวดเกา้เดอืน % งวดเกา้เดอืน งวดเกา้เดอืน % งวดเกา้เดอืน งวดเกา้เดอืน งวดเกา้เดอืน งวดเกา้เดอืน % 

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2559 ปี 2558

(ปรบัปรงุ)

เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558

(ปรบัปรงุ)

เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558

(ปรบัปรงุ)

เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558

(ปรบัปรงุ)

ปี 2559 ปี 2558

(ปรบัปรงุ)

เปลีย่นแปลง

รายได้

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  56,477       48,309       16.9 21,113       20,377       3.6 9,195         9,219        (0.3) (7,013)        (7,106)        79,772       70,799       12.7

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 3,928         3,622         8.5 -            -            - -                -               - (4)              (2)              3,925         3,620         8.4

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 10,257       11,879       (13.7) 331            258            28.6 -                -               - -                -                10,588       12,137       (12.8)

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 42,291       32,808       28.9 20,781       20,119       3.3 9,195         9,219        (0.3) (7,009)        (7,104)        65,259       55,042       18.6

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 10,623       10,658       (0.3) 224            4,808         (95.3) 207            204          1.5 (267)           (239)           10,788       15,431       (30.1)

      รวมรายได้ 67,100      58,967      13.8 21,337      25,185      (15.3) 9,403        9,424      (0.2) (7,279)      (7,345)      90,560      86,230      5.0

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 39,216       34,483       13.7 13,988       12,514       11.8 9,139         8,342        9.6 (3,655)        (3,815)        58,688       51,523       13.9

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 1,392         51              NM 1,445         1,424         1.5 313            318          (1.6) -                -                3,149         1,793         75.7

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 4,352         4,231         2.9 -            -            - -                -               - (4)              (5)              4,348         4,226         2.9

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 26,477       26,584       (0.4) 7,735         6,923         11.7 6,991         6,448        8.4 (3,485)        (3,706)        37,718       36,248       4.1

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 6,995         3,618         93.4 4,808         4,167         15.4 1,835         1,575        16.5 (166)           (104)           13,473       9,255         45.6

 ตน้ทนุขาย  11,366       10,571       7.5 195            2,364         (91.8) 198            190          4.3 (305)           (302)           11,454       12,823       (10.7)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  17,551       14,230       23.3 5,291         5,723         (7.5) 1,302         1,461        (10.9) (3,080)        (3,005)        21,064       18,409       14.4

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 5,327         3,054         74.5 204            227            (10.2) 68              56            20.0 (12)            -                5,587         3,337         67.4

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 12,224       11,177       9.4 5,087         5,496         (7.4) 1,234         1,405        (12.1) (3,069)        (3,005)        15,477       15,072       2.7

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน   68,133      59,284      14.9 19,474      20,601      (5.5) 10,639      9,993      6.5 (7,040)      (7,122)      91,205      82,755      10.2

 EBITDA 11,289      6,354        77.7 6,874        8,977        (23.4) 667           1,063      (37.2) (417)         (327)         18,414      16,067      14.6

 EBITDA (ไม่รวมก าไรจากการโอนเสา 6,000 ตน้ ให ้DIF) -           -           - 6,874        6,476        6.2 -           -          - - - 18,414      13,566      35.7

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (12,322)      (6,671)        84.7 (5,012)        (4,393)        14.1 (1,903)        (1,632)      16.6 178            104            (19,059)      (12,592)      51.4

ก าไรจากการด าเนนิงาน  (1,033)      (317)         (226.0) 1,863        4,584        (59.4) (1,236)      (569)        (117.2) (239)         (223)         (646)         3,475        NM

ดอกเบีย้รับ 207            33              NM 468            537            (12.8) 7               4              65.9 (385)           (486)           297            88              237.0

 ดอกเบีย้จา่ย (1,683)        (592)           184.4 (1,902)        (1,678)        13.4 (185)           (202)         (8.3) 385            486            (3,385)        (1,985)        70.5

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (835)           (44)            NM (46)            (46)            0.6 -                -               - -                -                (881)           (89)            NM

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (752)           (60)            NM -            -            - (48)            (59)           (18.1) -                -                (800)           (118)           NM

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษีเงนิได ้ 89              364            (75.5) (436)           (456)           (4.5) 247            66            275.7 -                -                (100)           (27)            271.5

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั (26)            (109)           (75.9) (188)           (65)            189.5 (170)           (88)           93.6 -                -                (384)           (261)           46.9

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 115            472            (75.6) (248)           (392)           36.6 417            153          171.7 -                -                284            234            21.2

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษัิทร่วม -            -            -            4,174         1,062         293.0 (45)            (22)           (103.7) -                -                4,130         1,040         296.9

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (55)            23              NM (7)              (14)            44.7 2               (23)           NM 42              (10)            (18)            (23)            22.6

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงานปกตแิละสว่นแบง่

   ก าไร(ขาดทุน)ในบรษิทัรว่ม (NIOGO) (4,062)      (592)         NM 4,113        3,989        3.1 (1,258)      (804)        (56.4) (197)         (233)         (1,403)      2,360        NM

รายการทไีมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ 451           1,287        (64.9) (130)         312           NM (72)           66           NM (2)             (12)           247           1,653        (85.1)

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (445)           546            NM (4)              (49)            (92.8) (60)            111          NM -                -                (509)           608            NM

    ก าไรทีรั่บรูจ้ากการขายสทิธิร์ายไดท้ีเ่กีย่วกบัเสา 338 ตน้ ใหแ้ก ่DIF -            -            - -            361            (100.0) -                -               - -                -                -                361            (100.0)

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ 897            742            20.9 (126)           1               NM (12)            (46)           73.5 (2)              (12)            756            685            10.4

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (3,610)      695           NM 3,984        4,302        (7.4) (1,330)      (738)        (80.2) (199)         (245)         (1,156)      4,014        NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 55              (23)            NM 7               14              (44.7) (2)              23            NM (42)            10              18              23              (22.6)

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปี (3,556)      673           NM 3,991        4,315        (7.5) (1,332)      (716)        (86.1) (241)         (235)         (1,138)      4,037        NM

ทรมููฟ เอช ทรอูอนไลน์ ทรวูชิ ัน่ส ์ รายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม
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ตำรำงสรุปงบกำรเงนิ แยกตำมประเภทธุรกิจ – เทียบไตรมำส  3 ปี 2559 กับ ไตรมำส 3 ปี 2558 
 

 
 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 % ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 % ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 % ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 % 

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง

(ปรบัปรงุ) (ปรบัปรงุ) (ปรบัปรงุ) (ปรบัปรงุ)

รายได้

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  20,039      16,845      19.0 6,805        6,752        0.8 3,179        3,393        (6.3) (2,175)       (2,507)       27,848      24,484      13.7

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,344        1,216        10.5 -           -           - -               -               - (1)             -               1,343        1,216        10.5

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,829        4,328        (11.5) 110           110           0.0 -               -               - -               -               3,939        4,438        (11.2)

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 14,866      11,302      31.5 6,694        6,642        0.8 3,179        3,393        (6.3) (2,173)       (2,506)       22,566      18,830      19.8

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2,928        2,928        (0.0) 61            1,719        (96.4) 126           124           1.5 (169)         (136)         2,946        4,635        (36.4)

      รวมรายได้ 22,967     19,773     16.2 6,866       8,471       (18.9) 3,304       3,517       (6.0) (2,343)     (2,642)     30,794     29,119     5.8

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 14,430      11,859      21.7 4,766        4,264        11.8 3,159        3,111        1.5 (952)         (1,208)       21,403      18,026      18.7

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 505           403           25.1 478           474           0.8 110           117           (5.3) -               -               1,093        994           10.0

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,429        1,218        17.3 -           -           - -               -               - (1)             (1)             1,428        1,217        17.3

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 9,116        8,976        1.6 2,599        2,331        11.5 2,415        2,440        (1.0) (893)         (1,167)       13,237      12,580      5.2

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 3,380        1,262        167.9 1,689        1,459        15.7 634           554           14.4 (58)           (40)           5,645        3,235        74.5

 ตน้ทนุขาย  3,355        3,185        5.3 49            806           (93.9) 119           114           4.0 (212)         (165)         3,311        3,941        (16.0)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  6,282        5,124        22.6 1,816        2,077        (12.6) 485           493           (1.6) (1,065)       (1,228)       7,518        6,467        16.3

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,134        1,169        82.6 78            76            2.4 31            19            65.3 (12)           -               2,232        1,264        76.5

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 4,149        3,955        4.9 1,737        2,001        (13.2) 454           474           (4.3) (1,053)       (1,228)       5,286        5,203        1.6

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน   24,067     20,169     19.3 6,631       7,148       (7.2) 3,762       3,718       1.2 (2,229)     (2,601)     32,231     28,433     13.4

 EBITDA 4,414       2,035       116.9 2,003       2,859       (29.9) 207          372          (44.4) (184)        (81)          6,439       5,184       24.2

 EBITDA (ไม่รวมก าไรจากการโอนเสา 6,000 ตน้ ให ้DIF) -          -          - 2,003       1,877       6.7 -              -              - - - 6,439       4,203       53.2

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (5,514)       (2,430)       126.9 (1,767)       (1,536)       15.1 (665)         (573)         16.1 69            40            (7,876)       (4,499)       75.1

ก าไรจากการด าเนนิงาน  (1,100)     (396)        178.1 235          1,323       (82.2) (458)        (201)        (128.3) (115)        (41)          (1,437)     686          NM

ดอกเบีย้รับ 152           12            NM 55            161           (66.1) 3              2              101.9 (11)           (152)         199           23            NM

 ดอกเบีย้จา่ย (460)         (263)         75.0 (611)         (549)         11.2 (56)           (77)           (27.7) 11            152           (1,115)       (738)         51.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (315)         (16)           NM (15)           (15)           0.4 -               -               - -               -               (330)         (31)           NM

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (524)         (20)           NM -           -           - (14)           (18)           (23.4) -               -               (537)         (38)           NM

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษีเงนิได ้ 97            (138)         NM (96)           (96)           0.2 93            (6)             NM -               -               94            (240)         NM

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั 74            (65)           NM (22)           11            NM (69)           (35)           96.9 -               -               (17)           (89)           (81.3)

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 23            (73)           NM (74)           (107)         30.6 162           29            460.4 -               -               111           (151)         NM

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษัิทร่วม -           -           - 445           397           12.1 (14)           (6)             (121.0) -               -               432           391           10.3

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (19)           23            NM (17)           (4)             (290.1) (4)             (22)           80.0 15            (14)           (26)           (18)           (44.4)

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงานปกตแิละสว่นแบง่

   ก าไร(ขาดทุน)ในบรษิทัรว่ม (NIOGO) (2,168)     (798)        (171.8) (4)            1,216       NM (449)        (329)        (36.8) (99)          (55)          (2,721)     35            NM

รายการทไีมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (13)          935          NM 24            (52)          NM (43)          133          NM (1)            -              (33)          1,016       NM

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (303)         626           NM 57            (46)           NM (40)           140           NM -               -               (285)         720           NM

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ 290           309           (6.0) (33)           (6)             (479.7) (3)             (7)             52.2 (1)             -               253           296           (14.7)

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (2,181)     137          NM 20            1,165       (98.3) (492)        (196)        (151.7) (101)        (55)          (2,754)     1,051       NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 19            (23)           NM 17            4              290.1 4              22            (80.0) (15)           14            26            18            44.4

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปี (2,161)     115          NM 37            1,169       (96.8) (488)        (173)        (181.5) (116)        (42)          (2,728)     1,069       NM

ทรมููฟ เอช ทรอูอนไลน์ ทรวูชิ ัน่ส ์ รายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม
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ตำรำงสรุปงบกำรเงนิ แยกตำมประเภทธุรกิจ – เทียบไตรมำส  3 ปี 2559 กับ ไตรมำส 2 ปี 2559 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 % ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 % ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 % ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 % 

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2559 ปี 2559 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2559 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2559 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 เปลีย่นแปลง

รายได้

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  20,039     19,505     2.7 6,805      7,217      (5.7) 3,179      3,011      5.6 (2,175)     (2,527)     27,848     27,206     2.4

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,344      1,272      5.7 -          -          - -             -             - (1)            (1)            1,343      1,270      5.7

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,829      3,950      (3.1) 110         110         0.0 -             -             - -             -             3,939      4,060      (3.0)

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 14,866     14,284     4.1 6,694      7,106      (5.8) 3,179      3,011      5.6 (2,173)     (2,526)     22,566     21,876     3.2

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2,928      3,527      (17.0) 61           23           164.0 126         38           234.5 (169)        (42)          2,946      3,546      (16.9)

      รวมรายได้ 22,967   23,032   (0.3) 6,866     7,240     (5.2) 3,304     3,049     8.4 (2,343)    (2,569)    30,794   30,752   0.1

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 14,430     13,132     9.9 4,766      4,632      2.9 3,159      3,060      3.2 (952)        (1,373)     21,403     19,452     10.0

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 505         452         11.7 478         489         (2.3) 110         103         7.3 -             -             1,093      1,044      4.7

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,429      1,388      3.0 -          -          - -             -             - (1)            (2)            1,428      1,386      3.0

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 9,116      9,496      (4.0) 2,599      2,553      1.8 2,415      2,347      2.9 (893)        (1,314)     13,237     13,081     1.2

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 3,380      1,797      88.1 1,689      1,590      6.2 634         610         3.8 (58)          (57)          5,645      3,941      43.2

 ตน้ทนุขาย  3,355      3,738      (10.3) 49           25           95.7 119         36           229.7 (212)        (42)          3,311      3,758      (11.9)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  6,282      5,903      6.4 1,816      1,751      3.7 485         411         18.1 (1,065)     (1,065)     7,518      7,000      7.4

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,134      1,758      21.4 78           58           34.5 31           18           70.6 (12)          -             2,232      1,835      21.6

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 4,149      4,145      0.1 1,737      1,693      2.6 454         392         15.6 (1,053)     (1,065)     5,286      5,166      2.3

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน   24,067   22,774   5.7 6,631     6,408     3.5 3,762     3,507     7.3 (2,229)    (2,479)    32,231   30,210   6.7

 EBITDA 4,414     3,813     15.8 2,003     2,480     (19.3) 207        171        21.3 (184)       (147)       6,439     6,317     1.9

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (5,514)     (3,555)     55.1 (1,767)     (1,648)     7.2 (665)        (629)        5.8 69           57           (7,876)     (5,775)     36.4

ก าไรจากการด าเนนิงาน  (1,100)    258        NM 235        832        (71.7) (458)       (458)       0.0 (115)       (90)         (1,437)    542        NM

ดอกเบีย้รับ 152         24           NM 55           196         (72.2) 3             1             149.1 (11)          (166)        199         56           257.4

 ดอกเบีย้จา่ย (460)        (633)        (27.3) (611)        (651)        (6.2) (56)          (51)          8.3 11           166         (1,115)     (1,170)     (4.7)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (315)        (312)        0.9 (15)          (15)          0.2 -             -             - -             -             (330)        (327)        0.9

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (524)        (115)        355.9 -          -          - (14)          (17)          (17.3) -             -             (537)        (131)        308.9

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษีเงนิได ้ 97           100         (3.1) (96)          (167)        (42.6) 93           150         (38.2) -             -             94           83           12.9

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั 74           48           54.3 (22)          (62)          (64.8) (69)          (49)          41.1 -             -             (17)          (63)          (73.5)

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 23           52           (56.0) (74)          (106)        29.6 162         199         (18.7) -             -             111         146         (24.2)

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษัิทร่วม -          -          - 445         425         4.9 (14)          (26)          46.4 -             -             432         399         8.2

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (19)          (33)          42.5 (17)          12           NM (4)            (5)            (13.3) 15           24           (26)          (3)            NM

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงานปกตแิละสว่นแบง่

   ก าไร(ขาดทุน)ในบรษิทัรว่ม (NIOGO) (2,168)    (711)       (205.0) (4)           630        NM (449)       (405)       (10.9) (99)         (66)         (2,721)    (552)       (392.6)

รายการทไีมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (13)         294        NM 24          (107)       NM (43)         (5)           NM (1)           (1)           (33)         182        NM

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (303)        (8)            NM 57           (37)          NM (40)          (0)            NM -             -             (285)        (45)          NM

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ 290         302         (3.8) (33)          (70)          52.3 (3)            (4)            29.0 (1)            (1)            253         227         11.3

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (2,181)    (417)       NM 20          523        (96.2) (492)       (410)       (20.0) (101)       (67)         (2,754)    (371)       NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 19           33           (42.5) 17           (12)          NM 4             5             (13.3) (15)          (24)          26           3             NM

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปี (2,161)    (384)       NM 37          512        (92.8) (488)       (405)       (20.4) (116)       (90)         (2,728)    (367)       NM

ทรมููฟ เอช ทรอูอนไลน์ ทรวูชิ ัน่ส ์ รายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ– เทียบงวดเก้ำเดือน ปี 2559 กับ งวดเก้ำเดือน ปี 2558 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) งวดเกา้เดอืน ปี 2559 งวดเกา้เดอืน ปี 2558

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอย่างอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

% เปลีย่นแปลง

ทรูวชิ ัน่ส ์ 9,403       9,424       (0.2)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9,195        9,219        (0.3)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 207           204           1.5

รายการระหวา่งกัน (2,107)       (2,292)       (8.1)

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 7,296        8.1% 7,132        8.3% 2.3

ทรูมูฟ เอช 67,100     58,967     13.8

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 42,291      32,808      28.9

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 14,185      15,501      (8.5)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 10,623      10,658      (0.3)

รายการระหวา่งกัน (1,105)       (807)          37.0

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 65,995      72.9% 58,160      67.4% 13.5

ทรูออนไลน ์ 21,337     25,185     (15.3)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 20,781      20,119      3.3

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 3,632        3,913        (7.2)

    - บรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต สือ่สารขอ้มูลธรุกจิ และ อืน่ๆ 15,778      14,738      7.1

         -  บรกิารบรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต และสือ่สารขอ้มูลธรุกจิ 14,413      13,449      7.2

         -  บรกิารอนิเทอร์เน็ตอืน่ๆ 1,364        1,288        5.9

    - รายไดอ้ืน่ ๆ * 1,372        1,469        (6.6)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 331           258           28.6

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 224           4,808        (95.3)

รายการระหวา่งกัน (4,068)       (4,247)       (4.2)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกัน 17,269      19.1% 20,937      24.3% (17.5)

รายไดร้วม 97,839     93,575     4.6

รวมรายการระหวา่งกัน (7,279)       (7,345)       (0.9)

รายไดร้วม - สทุธิ 90,560     100.0% 86,230     100.0% 5.0

* รายไดอ้ืน่ ๆ อาท ิรายไดจ้ากแพ็กเกจที่รวมสนิคา้และบรกิารของกลุม่ทรภูายใตท้รไูลฟ์พลสั

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ) Final run 
Final run 

Final run 

Final run 
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ– เทียบไตรมำส  3 ปี 2559 กับ ไตรมำส 3 ปี 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) ไตรมาส 3 ปี 2559 ไตรมาส 3 ปี 2558

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอย่างอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

% เปลีย่นแปลง

ทรูวชิ ัน่ส ์ 3,304        3,517       (6.0)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,179          3,393        (6.3)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 126            124           1.5

รายการระหวา่งกัน (792)           (966)          (18.1)

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 2,513          8.2% 2,551        8.8% (1.5)

ทรูมูฟ เอช 22,967      19,773     16.2

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 14,866        11,302      31.5

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 5,173          5,544        (6.7)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2,928          2,928        (0.0)

รายการระหวา่งกัน (467)           (334)          40.0

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 22,500        73.1% 19,439      66.8% 15.7

ทรูออนไลน ์ 6,866        8,471       (18.9)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6,694          6,642        0.8

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 1,143          1,299        (12.0)

    - บรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต สือ่สารขอ้มูลธรุกจิ และ อืน่ๆ 5,100          4,898        4.1

         -  บรกิารบรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต และสือ่สารขอ้มูลธรุกจิ 4,618          4,433        4.2

         -  บรกิารอนิเทอร์เน็ตอืน่ๆ 482            465           3.7

    - รายไดอ้ืน่ ๆ * 451            445           1.5

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 110            110           0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 61              1,719        (96.4)

รายการระหวา่งกัน (1,084)        (1,342)       (19.2)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกัน 5,782          18.8% 7,129        24.5% (18.9)

รายไดร้วม 33,138      31,761     4.3

รวมรายการระหวา่งกัน (2,343)        (2,642)       (11.3)

รายไดร้วม - สทุธิ 30,794      100.0% 29,119     100.0% 5.8

* รายไดอ้ืน่ ๆ อาท ิรายไดจ้ากแพ็กเกจที่รวมสนิคา้และบรกิารของกลุม่ทรภูายใตท้รไูลฟ์พลสั

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ– เทียบไตรมำส  3 ปี 2559 กับ ไตรมำส 2 ปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) ไตรมาส 3 ปี 2559 ไตรมาส 2 ปี 2559

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอย่างอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

% เปลีย่นแปลง

ทรูวชิ ัน่ส ์ 3,304          3,049         8.4

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,179            3,011           5.6

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 126               38               234.5

รายการระหวา่งกัน (792)             (734)            7.9

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 2,513            8.2% 2,315           7.5% 8.5

ทรูมูฟ เอช 22,967        23,032       (0.3)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 14,866          14,284         4.1

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 5,173            5,221           (0.9)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2,928            3,527           (17.0)

รายการระหวา่งกัน (467)             (312)            49.9

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 22,500          73.1% 22,720         73.9% (1.0)

ทรูออนไลน ์ 6,866          7,240         (5.2)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6,694            7,106           (5.8)

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 1,143            1,214           (5.9)

    - บรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต สือ่สารขอ้มูลธรุกจิ และ อืน่ๆ 5,100            5,414           (5.8)

         -  บรกิารบรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต และสือ่สารขอ้มูลธรุกจิ 4,618            4,966           (7.0)

         -  บรกิารอนิเทอร์เน็ตอืน่ๆ 482               448              7.6

    - รายไดอ้ืน่ ๆ * 451               478              (5.5)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 110               110              0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 61                23               164.0

รายการระหวา่งกัน (1,084)           (1,524)          (28.8)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกัน 5,782            18.8% 5,717           18.6% 1.1

รายไดร้วม 33,138        33,321       (0.6)

รวมรายการระหวา่งกัน (2,343)           (2,569)          (8.8)

รายไดร้วม - สทุธิ 30,794        100.0% 30,752       100.0% 0.1

* รายไดอ้ืน่ ๆ อาท ิรายไดจ้ากแพ็กเกจที่รวมสนิคา้และบรกิารของกลุม่ทรภูายใตท้รไูลฟ์พลสั

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)
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 ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเภทธุรกิจ 

ทรูมูฟ เอช 

 ทรูมฟู เอช ยงัคงเติบโตโดดเดน่และตอ่เนื่อง จากความแข็งแกร่งในเร่ืองเครือข่ายประสิทธิภาพสงูและความครอบคลมุ
ทัว่ประเทศ รวมถึงการน าเสนอแคมเปญดีไวซ์ร่วมกบัค่าบริการได้อย่างคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการใช้งานของลกูค้าได้เป็นอย่างดี 
ทัง้นี ้ทรูมฟู เอช เติบโตสงูทัง้ในกลุม่ลกูค้าระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน ซึ่งมีรายได้เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 29 และร้อยละ 40 จากไตรมาส
เดียวกนัปีก่อนหน้า ตามล าดบั สง่ผลให้รายได้จากการให้บริการของทรูมฟู เอช เติบโตร้อยละ 32 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 
และมีสว่นแบ่งตลาดรายได้เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 24.2 ในไตรมาส 3 ปี 2559 ในขณะที่ รายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบการใหญ่ราย
อื่นมีจ านวนรวมกนัเติบโตขึน้เพียงร้อยละ 0.6 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า โดย ทรูมฟู เอช มีผู้ใช้บริการรายใหมส่ทุธิเพิ่มขึน้ในระหว่าง
ไตรมาสจ านวน 1.1 ล้านราย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ ใช้บริการรายใหม่สทุธิในอตุสาหกรรม ท าให้ฐานลกูค้าเพิ่มขึน้เป็น 
22.6 ล้านราย ณ สิน้ไตรมาส 

 
 รำยได้จำกกำรให้บริกำร เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 31.5 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

เป็น 14.9 พนัล้านบาท จากการเติบโตอยา่งสงูของฐานลกูค้าและบริการนอนวอยซ์ 
 

 รำยได้จำกบริกำรเสียง เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปี
ก่อนหน้า เป็น 5.3 พนัล้านบาท จากการทีท่รูมฟู เอช สามารถเข้าถึงลกูค้าในวงกว้างมากยิ่งขึน้ และขยายฐานลกูค้ากลุม่นีท้ัง้ในระบบราย
เดือนและระบบเติมเงินได้เป็นอยา่งดี 

 รำยได้จำกบริกำรที่ไม่ใช่เสียง หรือ นอนวอยซ์ เติบโตอย่างสงูถึงร้อยละ 46.3 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า 
และร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า เป็น 8.8 พนัล้านบาท จากการใช้งานโมบาย อินเทอร์เน็ต ที่เพิ่มขึน้ และฐานลกูค้าที่เติบโต 
อนัเป็นผลจากความเช่ือมัน่ของลกูค้าที่มีต่อโครงข่ายคณุภาพสงูและครอบคลมุทัว่ประเทศของทรูมูฟ เอช รวมถึงการขยายช่องทางการ
ขายของกลุม่ โดยรายได้จากบริการนอนวอยซ์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 59 ของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ของทรูมฟู เอช ใน
ไตรมาส 3 ปี 2559 ซึง่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 53 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 รำยได้จำกบริกำรโทรศัพท์ข้ำมแดนระหว่ำงประเทศและบริกำรอื่นๆ ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า แต่เติบโตจากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 796.6 ล้านบาท สว่นหนึ่งจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการใช้บริการโทรศพัท์ข้าม
แดนระหวา่งประเทศของกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศที่เข้ามาใช้งานทรูมฟู เอช ในประเทศไทย 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 17.0 จาก                
ไตรมาสก่อนหน้า เป็น 2.9 พนัล้านบาท โดยเป็นการลดลงตามฤดกูาลเนื่องจากลกูค้าชะลอการซือ้เพื่อรอไอโฟนรุ่นใหมท่ี่เปิดตวัในเดือน
ตลุาคม ซึง่ได้รับผลตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี 

 ค่ำใช้จ่ำยเชื่อมต่อโครงข่ำยสุทธิ (Net IC expense) ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 85.2 ล้านบาท เนื่องจากการ
โทรนอกเครือขา่ยลดลง (Off-net traffic) 
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 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรก ำกับดูแล (Regulatory cost) เพิ่มขึน้เป็น 504.6 ล้านบาท ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ
รายได้จากการให้บริการ 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลัก (ประกอบด้วยต้นทุนการให้บริการอื่นๆ ที่ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย และ
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ) ลดลงร้อยละ 2.8 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการยตุิการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่เครือข่าย 
2G บนคลื่นความถ่ี 1800 MHz แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.6 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 13.3 พนัล้านบาท เป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบัการขยายโครงขา่ยและบคุลากรที่เพิ่มขึน้ 

 EBITDA เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 116.9 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า และเติบโตร้อยละ 15.8 จาก           
ไตรมาสก่อนหน้า เป็น 4.4 พนัล้านบาท สว่นใหญ่จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้จากการให้บริการ นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานหลกัที่ลดลงยงัสง่ผลให้ EBITDA เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า 

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 5.5 พนัล้าน
บาท จากการรับรู้คา่ตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 900 MHz เต็มไตรมาส และการขยายโครงขา่ยอย่างต่อเนื่องทัง้ด้านความจุและ
ความครอบคลมุ ซึง่สง่ผลให้ ทรูมฟู เอช มีผลขำดทุน จ านวน 2.2 พนัล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 

 

ทรูออนไลน์ 

 ทรูออนไลน์ ยงัคงมุ่งมัน่ในการสนบัสนนุให้ประชากรไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูได้เพิ่มขึน้ 
ผา่นการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ของกลุม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความครอบคลมุแล้วกว่า 8.6 ล้านครัวเรือนทัว่ประเทศ สิ่งนี ้
ร่วมกบัผลตอบรับที่ดีตอ่เนื่องตอ่แคมเปญไฟเบอร์บรอดแบนด์คณุภาพสงูของกลุม่ โดยเฉพาะแพ็กเกจบริการคอนเวอร์เจนซ์ภายใต้กลุม่ทรู 
ผลกัดนัให้ฐานลกูค้าบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเพิ่มขึน้เป็น 2.7 ล้านราย ซึ่งสง่ผลให้รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ส าหรับ
กลุม่ลกูค้าทัว่ไปเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำร ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า (เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8)  
เป็น 6.7 พนัล้านบาท จากรายได้ของบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ที่เติบโตสงูกว่าการลดลงของรายได้จากบริการเสียงพืน้ฐาน ทัง้นี ้
รายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ 5.8 จากไตรมาสก่อนหน้า อันเป็นผลจากการให้ส่วนลดตามปริมาณการใช้งานบรอดแบนด์ 
อินเทอร์เน็ต แก่ลกูค้าธุรกิจ และการยตุิการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่บนเครือข่าย 2G ในขณะที่ บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ส าหรับ
ลกูค้าทัว่ไปยงัคงเติบโตอยา่งแข็งแกร่งตอ่เนื่อง 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเสียงพืน้ฐำน ลดลงร้อยละ 5.9 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 1.1 พนัล้านบาท อนัเป็นผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง  

 บริกำรบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เป็น 4.6 พนัล้านบาท ปรับตวัดีขึน้จากในช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า สว่นใหญ่
จากการเติบโตอยา่งแข็งแกร่งของบริการบรอดแบนด์ส าหรับกลุม่ลกูค้าทัว่ไป ซึง่มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 
ในขณะที่ รายได้จากบริการบรอดแบนด์ส าหรับกลุม่ลกูค้าธุรกิจ และบริการสือ่สารข้อมลูธุรกิจ ลดลงจากการให้สว่นลดตามปริมาณการใช้
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งานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต แก่ลกูค้าธุรกิจ ซึง่สะสมตัง้แตต้่นปีจนถึงสิน้ไตรมาส และการยตุิการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่บนเครือข่าย 
2G 

 แคมเปญบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต แบบไฟเบอร์ของทรูออนไลน์ ซึ่งเป็นการยกระดบัเทคโนโลยีส าหรับบริการบรอด
แบนด์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมทัง้ขยายโครงขา่ยไฟเบอร์ไปยงัพืน้ที่ในตา่งจงัหวดัอยา่งตอ่เนื่อง ได้รับผลตอบรับอย่างดี
เยี่ยม ในขณะที่ แพ็กเกจ บริการบรอดแบนด์ใหม่ ภายใต้แคมเปญ ทรู สมาร์ท ช้อยส์ ซึ่งมอบความเร็วอินเทอร์เน็ตสงูถึง 50 เมกะบิตต่อ
วินาที บนโครงข่ายแบบไฟเบอร์ พร้อมด้วยบริการอื่นๆ จากทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช ได้รับผลตอบรับในระยะเร่ิมแรกเป็นอย่างดีและมี
แนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง โดยสามารถเพิ่มฐานลกูค้าบรอดแบนด์ที่ใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ต 50 เมกะบิตต่อวินาที ให้เพิ่มขึน้มากกว่าเท่าตวัใน
ไตรมาส 3 สิง่เหลา่นี ้จะช่วยผลกัดนัให้รายได้และฐานลกูค้าบรอดแบนด์ของทรูออนไลน์เติบโตตอ่ไป 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรก ำกับดูแล (Regulatory cost) คอ่นข้างคงที่จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 2.3 
จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 478 ล้านบาท ตามการลดลงของสว่นแบง่รายได้ส าหรับบริการโทรศพัท์พืน้ฐาน 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลัก (ประกอบด้วยต้นทนุการให้บริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ)
ค่อนข้างคงที่จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 4.3 พนัล้านบาท เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการขายและการ
โฆษณาตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายของกลุ่ม ชดเชยการเพิ่มขึน้ของต้นทุนการให้บริการ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการขยาย
โครงขา่ยบรอดแบนด์แบบไฟเบอร์และการให้บริการให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ   

 EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 2.0 พนัล้านบาท (ไม่รวมก าไรจากการส่ง
มอบเสาโทรคมนาคมใหม่ให้แก่กองทุน DIF ในปี 2558 เพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม) ตามการ
เติบโตของรายได้จากการให้บริการ ในขณะที่ EBITDA ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากรายได้ที่ลดลง 

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 15.1 จากไตรมาสเดียวกนั 
ปีก่อนหน้า เป็น 1.8 พนัล้านบาท ตามการขยายโครงขา่ยบรอดแบนด์แบบไฟเบอร์อยา่งตอ่เนื่อง 

 ทรูออนไลน์ มีก ำไรสุทธิ ส ำหรับส่วนที่ เป็นของบริษัท จ านวน 20 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 ลดลงจาก                    
ไตรมาสก่อนหน้า ตาม EBITDA ที่ลดลง และลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เนื่องจาก ในปี 2558 มีการรับรู้ก าไรจากการ
สง่มอบเสาโทรคมนาคมใหมใ่ห้แก่กองทนุ DIF   

 

ทรูวิชั่นส์ 

 ทรูวิชั่นส์ ยงัคงมุ่งมัน่ในการมอบประสบการณ์การรับชมโทรทศัน์ที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้า ด้วยการสรรหาคอนเทนต์
คณุภาพสงูท่ีหลากหลายและครบครัน พร้อมคณุภาพท่ีคมชดัแบบเอช ดี อย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี ผลตอบรับท่ีดีเยี่ยมต่อการได้สิทธ์ิ
ถ่ายทอดสดฟตุบอลพรีเมียร์ลกี องักฤษ และรายการฟตุบอลชัน้น าอีกหลายรายการ บนช่องบีอินสปอร์ต ผา่นแพลตฟอร์มของทรูวิชัน่ส์ 
สง่ผลให้กลุม่ธุรกิจ มีจ านวนสมาชิกในระบบคา่บริการสมาชิกในระหวา่งไตรมาสเพิ่มขึน้สงูเป็นประวตัิการณ์ สิง่เหลา่นี ้ร่วมกบัผลตอบ
รับที่ดีต่อแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ของกลุม่ทรู ผลกัดนัให้ฐานลกูค้าของทรูวิชัน่ส์เพิ่มขึน้เป็น 3.8 ล้านราย และมีรายได้จากค่าสมาชิก
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เพิ่มขึน้เป็น 2.0 พนัล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559  โดยทรูวิชั่นส์ จะมุ่งรักษาการเป็นผู้น าด้านคอนเทนต์ เพื่อเพิ่มฐานลกูค้าใน
ระดบัพรีเมียมอยา่งตอ่เนื่อง ในขณะที ่ผลตอบรับท่ีดีและตอ่เนื่องตอ่กลอ่ง ทรู   ดิจิทลั เอชดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายแพ็กเกจที่สงูขึน้
และพว่งบริการอื่นได้มากยิ่งขึน้ ซึง่จะเป็นหนึง่ในปัจจยัส าคญัที่สร้างรายได้เพิ่มให้กบักลุม่ได้เป็นอยา่งดี  

 
 รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูวิชัน่ส์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.6 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 3.2 พนัล้านบาท เป็นผลจาก

การเติบโตของรายได้คา่สมาชิก รายได้จากธุรกิจมิวสคิ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และรายได้ค่าโฆษณา ทัง้นี ้รายได้จากการให้บริการลดลง
ร้อยละ 6.3 จากช่วงเวลาเดียวกนัก่อนหน้า สว่นใหญ่จากรายได้ที่ลดลงของธุรกิจมิวสคิ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากฐานรายได้ที่สงูในไตร
มาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ซึง่มีการจดัอีเว้นท์รายการใหญ่หลากหลายรายการในระหวา่งไตรมาส 

 รำยได้จำกค่ำสมำชิกและค่ำติดตัง้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 7.3 จากช่วงเวลา
เดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 2.0 พนัล้านบาท จากผลตอบรับที่ดีเยี่ยมต่อแคมเปญทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ ซึ่งทรูวิชัน่ส์ได้สิทธ์ิถ่ายทอดสด
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก องักฤษ บนช่องบีอินสปอร์ต สง่ผลให้ฐานลกูค้าแพ็กเกจแพลทินมัเติบโตร้อยละ 20 จากไตรมาสก่อนหน้า และ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของแพ็กเกจส าหรับกลุ่มลูกค้าระดับแมสของทรูวิชั่นส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่
ผสมผสานบริการอื่นๆ ภายใต้กลุม่ทรู 

 รำยได้จำกมิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และอื่นๆ เติบโตร้อยละ 10.1 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 648.3 ล้าน
บาท สว่นใหญ่เป็นผลจากความส าเร็จของคอนเสิร์ต “เอกโซ 2016 (EXO)” ที่จดัขึน้ในระหว่างไตรมาส ในขณะที่ รายได้ลดลงร้อยละ 
30.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า จากฐานรายได้ที่สูงในไตรมาส  3 ปีก่อนหน้า ซึ่งทรูวิชั่นส์มีการจัดอีเว้นท์ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ชัน้น าหลายรายการ อาทิ "เซิร์ค ด ูโซเลย์" และ “ทรู ซุปเปอร์ โทรฟ่ี – ลเิวอร์พลู ทวัร์ 2015” 

 รำยได้จำกค่ำโฆษณำ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.6 จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 12.0 จากไตรมาสเดียวกนัปี
ก่อนหน้า เป็น 520.4 ล้านบาท ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตุสาหกรรม ในขณะที่ แคมเปญทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ ซึ่งพ่วงกลอ่งทรู 
ดิจิทลั เอชดี กบัแพ็กเกจของทรูมฟู เอช ได้รับผลตอบรับที่ดี และช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้ค่าโฆษณาของกลุม่ทรูวิชัน่ส์ได้เป็น
อยา่งดี 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลัก (ประกอบด้วยต้นทนุการให้บริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ) 
เป็น 2.9 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 จากไตรมาสก่อนหน้า สว่นหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจมิวสิค 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และการถ่ายสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก องักฤษ แต่ลดลงร้อยละ 1.6 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า จากการลดลงของ
คา่ใช้จ่ายในการขายและการโฆษณา รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัธุรกิจมิวสคิ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

 EBITDA เป็น 207.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 21.3 จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 44.4 จากไตรมาสเดียวกนัปี
ก่อนหน้า ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได้ของกลุม่ 

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.8 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 16.1 จากช่วงเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 665.0 ล้านบาท ตามการขยายการให้บริการของกลุม่ทรูวิชัน่ส์ 

 ทรูวิชัน่ส์รายงานผลขำดทุนสุทธิ ส าหรับส่วนที่เป็นของบริษัท จ านวน 492.2 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 โดย 
EBITDA ที่ลดลงและการรับรู้ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น สง่ผลให้ผลประกอบการของทรูวิชัน่ส์ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 
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งบดุลรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

 
 

 
 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 48,080             10,590             354.0

ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 37,819             32,808             15.3

ลกูหนี้อืน่ 4,215               5,820               (27.6)

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 33,515             28,642             17.0

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 123,629          77,861            58.8

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 136,169           98,457             38.3

คา่ความนยิม - สทุธิ 11,403             11,403             (0.0)

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน - สทุธิ 138,390           69,297             99.7

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,702               5,663               0.7

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 25,803             20,163             28.0

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 317,468          204,984          54.9

รวมสนิทรพัย์ 441,096         282,844         56.0

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 42,458             29,927             41.9

เจา้หนี้การคา้ 62,294             40,620             53.4

เจา้หนี้อืน่ 24,894             25,246             (1.4)

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 31,574             12,603             150.5

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 5,165               3,405               51.7

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 166,384          111,801          48.8

เงนิกูย้มืระยะยาว 36,866             55,522             (33.6)

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 1,830               2,075               (11.8)

หนี้สนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 85,892             20,648             316.0

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 1,495               1,369               9.2

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 14,769             16,224             (9.0)

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 140,852          95,837            47.0

รวมหนีส้นิ 307,236         207,638         48.0

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 133,860         75,207           78.0

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 441,096         282,844         56.0

30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2558 % เปลีย่นแปลง

(ปรบัปรงุ)

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 1,851               8,139               (77)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (34,654)            (18,869)            84

   - รายจา่ยลงทนุทีเ่ป็นเงนิสด (รวมการช าระคา่ใบอนุญาต) (35,148)            (21,629)            63

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 70,328             15,223             362

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ 37,525           4,493             NM

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 10,555             6,683               58

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 48,080           11,176           330
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

กลุม่ทรูยงัคงมีโครงสร้างเงินทนุที่แข็งแกร่ง โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA 
เป็น 0.4 เทา่ และ 2.3 เทา่ ตามล าดบั ในไตรมาส 3 ปี 2559 ในขณะที่ อตัราก าไรขัน้ต้น (ไมร่วมการรับรู้ก าไรจากการโอนเสาโทรคมนาคม
ให้กองทนุ DIF ในปี 2558) ลดลงเป็นร้อยละ 19.7 เมื่อเทยีบกบัร้อยละ 22.5 ในไตรมาส 3 ปี 2558 และร้อยละ 24.5 ในไตรมาส 2  ปี 2559 
เป็นผลจากการรับรู้คา่ตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี และการขยายโครงขา่ย 4G และไฟเบอร์ของกลุม่อยา่งตอ่เนื่อง 

งบดุล 

สินทรัพย์ 

 กลุ่มทรูมีสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 56.0 จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 441.1 พันล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน เงินสด และสนิทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึน้เป็น 138.4 พนัล้านบาท เมื่อเทียบกับ 69.3 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 ส่วน
ใหญ่จากการได้มาซึง่ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 900 MHz  

 สินทรัพย์ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.3 จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 136.2  พนัล้านบาท จาก
การขยายโครงขา่ยและการให้บริการอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะที่ธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.3 จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 18.0 
พนัล้านบาท สว่นใหญ่จากการรับรู้มลูคา่เงินลงทนุใน DIF ทีเ่พิ่มขึน้ภายหลงัการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุในไตรมาสแรกของปี  

 ลูกหนีก้ำรค้ำ (สุทธิ) เพิ่มขึน้จาก 32.8 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เป็น 37.8 พนัล้านบาท ตามการขยายธุรกิจอย่าง
ตอ่เนื่องของกลุม่ทรู 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ลกูหนี ้ทศท. 686.21 688.96 686.21 688.96 
ลกูหนีก้ารค้า 21,025.78 17,840.74 2,030.38 2,212.60 

ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหตขุ้อ 28) 13,084.02 8,805.07 5,070.33 2,704.74 

ลกูหนีก้ารค้า 34,796.01 27,334.77 7,786.92 5,606.30 

รายได้ค้างรับ 11,364.41 13,031.44 2,128.54 2,042.13 

     
รวมลกูหนีก้ารค้า 46,160.42 40,366.21 9,915.46 7,648.43 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (8,341.86) (7,558.06) (3,073.19) (3,067.99) 

     
ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 37,818.56 32,808.15 6,842.27 4,580.44 
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ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     
ยอดที่ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 13,945.91 10,420.93 1,079.18 1,122.48 
ค้างช าระน้อยกวา่ 3 เดือน 6,425.26 6,225.85 1,055.04 920.43 
ค้างช าระ 3 - 6 เดือน 4,000.03 1,904.95 814.51 791.22 
ค้างช าระ 6 - 12 เดือน 3,922.59 3,234.22 2,759.82 657.43 

ค้างช าระมากกวา่ 12 เดือน 6,502.22 5,548.82 2,078.37 2,114.74 

     
ลกูหนีก้ารค้า 34,796.01 27,334.77 7,786.92 5,606.30 

รายได้ค้างรับ 11,364.41 13,031.44 2,128.54 2,042.13 

     
รวมลกูหนีก้ารค้า 46,160.42 40,366.21 9,915.46 7,648.43 

หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (8,341.86) (7,558.06) (3,073.19) (3,067.99) 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 37,818.56 32,808.15 6,842.27 4,580.44 
  
 

 ลกูหนีก้ารค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่าตามใบแจ้งหนี ้และจะวดัมลูค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หกัด้วยค่าเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลกูหนี ้
การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลกูหนีก้ารค้า หนีส้ญูที่เกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นประมาณการทีพ่ิจารณาจากหลายๆวิธีผสมกนั เช่น ตามอตัราร้อยละของรายได้ การวิเคราะห์อายุ
หนี ้ประสบการณ์การเก็บหนี ้โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบนัร่วมด้วย ทัง้นี ้ความช านาญและประสบการณ์ในการเก็บ
หนีข้องกลุ่มร่วมกับวิธีประมาณการอย่างเหมาะสมตามที่กล่าวข้างต้นท าให้ผู้บริหารมีความเช่ือมัน่ว่าค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญที่ตัง้ไว้ 
(จ านวน 8.3 พนัล้านบาท) มีความเพียงพอ 

 กลุม่บริษัทไมม่ีการกระจกุตวัของความเสีย่งจากการให้สินเช่ือแก่ลกูหนีก้ารค้า เนื่องจากลกูค้าของกลุม่บริษัทมีจ านวนมาก 
ซึง่ได้แก่ ผู้ใช้บริการโทรศพัท์ ทัง้ภาคธุรกิจและผู้ใช้รายยอ่ยทัว่ไป ผู้บริหารเช่ือวา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ได้บนัทกึไว้เพียงพอแล้วและจะไม่
มีความเสีย่งด้านการให้สินเช่ือมากไปกว่าจ านวนหนีส้งสยัจะสญูที่ได้บนัทึกแล้ว โดยค านึงจากลกัษณะของลกูหนีก้ารค้าของกลุม่บริษัท 
และจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีข้องกลุม่ 
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หนีส้ิน 

 หนีส้ินรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 48.0 จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 307.2 พนัล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ิน
ภำยใต้สัญญำและใบอนุญำตให้ด ำเนินกำร ซึ่งเพิ่มขึน้เป็น 85.9 พนัล้านบาท เนื่องจากการได้มาซึ่งใบอนญุาตใช้คลื่นความถ่ี 900 
MHz  

 หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย (ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาว ไม่รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่า
การเงิน) เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 104.7 พนัล้านบาท จากเงินกู้ ยืมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนและช าระค่าใบอนญุาตใช้
คลื่นความถ่ี 900 MHz ทัง้นี ้ในไตรมาส 3 ปี 2559 กลุม่ทรู ช าระคืนหนีส้ินด้วยเงินสดได้มาจากการเพิ่มทนุ จึงสง่ผลให้หนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้จ่าย ลดลงร้อยละ 14 จากไตรมาสก่อนหน้า 

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 62.3 พนัล้านบาท ตามการขยายธุรกิจของกลุม่ รวมถึงการท่ีกลุ่มทรู 
ได้รับเครดิตที่ดีจากกลุม่ผู้จดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ (vendor financing)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น เพิ่มขึน้จาก 75.2 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เป็น 133.9 พนัล้านบาท สว่นใหญ่จากการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของกลุม่ทรูในเดือนมิถนุายน ปี 2559 
 

สภำพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

 แหล่งเงินทุนหลกัของกลุ่มทรู ในงวดเก้าเดือน ปี 2559 มาจากกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ านวน
ทัง้สิน้ 70.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า อนัเป็นผลจากการเพิ่มทนุในเดือนมิถนุายน 
สง่ผลให้ปริมาณเงินสดคงเหลอื เป็น 48.1 พนัล้านบาท ณ สิน้เดือนกนัยายน ปี 2559 

 กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เป็น 1.9 พนัล้านบาท ในงวดเก้าเดือน ปี 2559 ลดลงจากจ านวนที่สงูใน
ช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้าซึง่มีการรับเงินสดลว่งหน้าจ านวน 12 พนัล้านบาท จากการจ าหนา่ยทรัพย์สินใยแก้วน าแสง (FOC) เพิ่มเติม
เข้ากองทนุ DIF โดยหากไมร่วมรายการนี ้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้จากงวดเก้าเดือน ปี 2558 

 กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในงวดเก้าเดือน ปี 2559 เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 34.7 
พนัล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของงบลงทนุ (ที่เป็นเงินสด) ที่เก่ียวข้องกบัการขยายโครงข่าย 4G และบรอดแบนด์แบบไฟเบอร์ของกลุม่ทัว่
ประเทศ และการช าระคา่ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 900 MHz 
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กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้ต้นทนุใบอนญุาตเมื่อเร่ิมแรก 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน กลุ่มบริษัทได้ทบทวนวิธีการปฏิบตัิทางบญัชี
เก่ียวกบัการรับรู้ต้นทนุใบอนญุาตที่ได้รับเมื่อเร่ิมแรก โดยวดัมลูคา่ใหมด้่วยราคาเทียบเทา่เงินสดโดยใช้มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินที่
ต้องจ่ายช าระ ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ต้องช าระกับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนใบอนุญาตจะรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินตลอด
ระยะเวลาการจ่ายช าระ ต้นทนุใบอนญุาตจะตดัจ าหนา่ยตามระยะเวลาของใบอนญุาต  

 
กลุม่บริษัทได้ท าการปรับปรุงย้อนหลงัส าหรับการเปลีย่นวิธีปฏิบตัิดงักลา่ว ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงในงบ

การเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แล้วเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสาม
เดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ได้ท าการปรับปรุงย้อนหลงั ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงมีดงัตอ่ไปนี ้

 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ตำมที่รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 
ต้นทนุการให้บริการ 18,036.06 (9.94) 18,026.12 
ต้นทนุทางการเงิน 797.16 34.47 831.63 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 245.41 (5.27) 240.14 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,087.86 (19.25) 1,068.61 
 
กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด    
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,070.05 (19.25) 1,050.80 
ก าไรขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 0.04 - 0.04 
 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ตำมที่รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2558 
ต้นทนุการให้บริการ 51,552.59 (29.51) 51,523.08 
ต้นทนุทางการเงิน 2,173.78 107.61 2,281.39 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 42.11 (15.25) 26.86 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 4,099.78 (62.85) 4,036.93 
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กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด    
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 4,076.49 (62.85) 4,013.64 
ก าไรขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 0.17 (0.01) 0.16 

 
 
สัญญำ คดีฟ้องร้องและข้อพิพำทยื่นต่ออนุญำโตตุลำกำรและหนีส้ินที่อำจจะเกิดขึน้ 
 
สัญญำ  
3G HSPA 
 
 เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT บริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทได้ท าสญัญา กบั กสท. ในการให้เช่าเคร่ืองและอปุกรณ์
วิทยคุมนาคมระบบ HSPA โดยมีอายสุญัญา 14.5 ปี ภายใต้สญัญาเช่าอปุกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจดัหา ติดตัง้ บริหาร
จดัการและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ตามที่จ าเป็นต่อการให้บริการภายใต้เทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความจุที่ได้ระบไุว้ในสญัญา
และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบงัคบัใช้วนัที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพื่อเป็นการตอบแทน BFKT มีสิทธิ
ได้รับรายได้จากการให้บริการดงักลา่วตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญา 
 
 เมื่อวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บริษัทย่อยของกลุม่บริษัทได้ท าสญัญากบั กสท. เพื่อให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่
ภายใต้เทคโนโลยี HSPA ซึง่ได้รับขายสง่มาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558RMV ได้รับการต่ออายุ
ใบอนญุาตประกอบกิจการให้บริการขายต่อบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่งจาก กทช. RMV มีสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2544 และเง่ือนไขตามที่ระบไุว้ในใบอนญุาต RMV มีคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่
ต้องจ่ายให้ กสท. ตามสญัญา ใบอนญุาตมีก าหนดสิน้สดุวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 ต่อมาได้มีความเห็นที่ต่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทและ กสท. ในหลายประเด็นที่เก่ียวกับการตีความสัญญาและใน
รายละเอียดของการค านวณรายได้และคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เก่ียวข้อง 
 
 ในระหว่าง พ.ศ. 2558 จนกระทัง่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 กลุม่บริษัทและ กสท. ได้ตกลงในการรับและจ่ายช าระหนี ้
บางสว่นส าหรับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ BFKT และต้นทนุการด าเนินงานของ RMV ส าหรับรายการที่เกิดในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
 ขณะนี ้ทัง้สองฝ่ายอยูร่ะหวา่งการเจรจารายละเอียดของยอดคงค้างที่เหลอืทัง้หมด ฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่กลุม่บริษัทได้
บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตามสัญญาแล้วและผลของการเจรจาจะไม่มี ผลกระทบอย่างมีส าระส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของกลุม่บริษัท 
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คดีฟ้องร้องและข้อพิพำทของบริษัทย่อย 
 
 ในระหวา่งงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 คดฟ้ีองร้องและข้อพิพาทตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตขุ้อ 39
ในงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2558 ยงัไมม่คีวามคืบหน้านอกเหนือจากเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
 เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ตอ่ศาลปกครองกลาง เรียกร้องคา่เสยีหายจ านวน 
83.94 ล้านบาทซึง่รวมดอกเบีย้แล้ว กสท. กลา่วหาวา่บริษัทยอ่ยได้ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทยอ่ยเข้ากบัอปุกรณ์ของ กส
ท.อยา่งไมถ่กูต้องตามกฎหมาย ปัจจบุนัคดกี าลงัอยูภ่ายใต้การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
 เมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทกับ กสท. ต่อ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
เรียกร้องให้ กสท. ช าระเงินจ านวน 11,827.67 ล้านบาทซึง่เป็นค่าเสียหายส าหรับปีด าเนินการที่ 11 ถึง ปีด าเนินการที่ 17ของสญัญา
สมัปทานและดอกเบีย้อีกร้อยละ 15 ตอ่ปีตัง้แตว่นัยื่นข้อพิพาทไปจนกวา่การช าระเงินจะเสร็จสิน้ โดยคา่เสยีหายที่เรียกร้องเป็นคา่สว่น
แบ่งรายได้ที่ได้น าสง่มากเกินไปเนื่องจากได้มีการน ารายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) มารวมในการค านวณส่วนแบ่ง
รายได้ด้วย ทัง้นีร้ายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) ไม่ใช่รายได้ที่อยู่ในข่ายจะต้องน ามาแบ่งให้ กสท. ตามสญัญาที่
เก่ียวข้อง ปัจจบุนัคดีอยูภ่ายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ 
 
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
เรียกร้องให้บริษัทย่อยช าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส าหรับปีด าเนินการที่ 17 จ านวน 2,596.51 ล้านบาท โดยอ้างว่ามีการ
ค านวณไมเ่หมาะสม ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ 
  
 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน 878.38 ล้านบาท ให้ช าระค่าธรรมเนียมเลข
หมายโทรศพัท์ส าหรับบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและคา่ธรรมเนียมที่เพิ่มขึน้ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาตามประกาศของ กสทช. เร่ือง 1) มาตรการคุ้มครองผู้ ใช้บริการในกรณีสิน้สดุการอนุญาต สมัปทานหรือสญัญา
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 และ2) ประกาศของ กสทช. เร่ืองการคุ้มครองผู้ ใช้บริการเป็นการชัว่คราวในกรณีสิน้สดุการ
อนญุาตหรือสมัปทานตามค าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 94/2557 ปัจจุบนัคดีอยู่ภายใต้กระบวนการของศาลปกครอง
กลางและบริษัทยอ่ยก าลงัอยูร่ะหวา่งเตรียมการเพื่อยื่นค าให้การตอ่ไป 
 
 เมื่อวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้จ่ายช าระค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 22,972.07 
ล้านบาท ส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระหว่างวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ปัจจุบนัคดีอยู่ภายใต้กระบวนการของศาลปกครองกลางและบริษัทย่อยก าลงัอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อยื่น
ค าให้การตอ่ไป 
 
 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อย เรียกร้องให้จ่ายช าระค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคม
พืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคม(“USO”) ที่ กสท.ได้จ่ายเงินลว่งหน้าให้กบั กสทช. ตามประกาศคณะกรรมกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคม ตัง้แต่วนัที่ 3 
สงิหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงิน 501.34 ล้านบาท ซึ่งรวมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัผิด
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นดั (วนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557) แล้ว จนถึงวนัฟ้องคดี นอกจากนี ้กสท.ยงัเรียกร้องให้บริษัทย่อยจ่ายช าระค่าใช้บริการ CDMA 
สว่นกลาง ส าหรับการให้บริการตัง้แตเ่ดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2556 จ านวนเงิน 509.38 ล้านบาทซึ่งรวม
ดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัผิดนดัจนถึงวนัฟ้องคดี และเรียกร้องค่าตอบแทนท าการตลาดเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 2.66 ล้าน
บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและดอกเบีย้แล้ว) มลูฟ้องทัง้หมดรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,013.38 ล้านบาท ปัจจุบนัคดีอยู่ภายใต้กระบวนการ
ของศาลปกครองกลางและบริษัทยอ่ยก าลงัอยูร่ะหวา่งเตรียมการเพื่อยื่นค าให้การตอ่ไป  
 
 เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ยื่นค าร้องต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเพื่อขอเพิ่มเติมค่าเสียหายต่อ ทศท. 
จ านวน 402.56 ล้านบาท เก่ียวกบัข้อพิพาทในสว่นแบ่งรายได้ในสว่นค่าโทรศพัท์ทางไกลต่างประเทศรวมเป็นทนุทรัพย์เก่ียวกบัคดีนี ้
ทัง้สิน้ 8,810.24 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ  

 
 เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเรียกร้องค่าเสียหายจ านวน 2,206.04 ล้านบาท 
ส าหรับคา่เสยีหายที่เกิดจากการท่ีบริษัทยอ่ยแหง่นัน้ใช้เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมซึง่ได้สง่มอบให้ กสท. หลงัจากสญัญาสมัปทาน 
ได้สิน้สดุลง ระยะเวลาที่ยื่นฟ้องตัง้แต ่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นช่วงเวลาที่ กสทช.ประกาศให้
บริษัทย่อยเป็นผู้มีหน้าที่ให้บริการโทรศัพท์และเป็นช่วงเวลาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”) ได้ประกาศขยายช่วงเวลา
คุ้มครองผู้ใช้บริการหลงัสิน้สดุสมัปทาน ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเรียกร้องให้บริษัทย่อยรือ้ถอน
อปุกรณ์โทรคมนาคมที่บคุคลอื่นน ามาติดตัง้หรือเช่ือมต่อกับทรัพย์สินภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการที่บริษัทย่อยท ากบั กสท. 
หรือให้บริษัทย่อยชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพย์สินนัน้จ านวน 417.66 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างกระบวนการทาง
อนญุาโตตลุาการ 
 
 ผลที่สดุของคดีฟ้องร้องและข้อพพิาทอื่นๆ ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี ้ ดงันัน้บริษัทและบริษัทยอ่ยจึงไมไ่ด้ตัง้ส ารอง
ส าหรับผลเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้จากผลของคดีดงักลา่วไว้ในข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาล 
 
 
ค่ำแอสเสสชำร์จของบริษัทย่อย 
 

ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหต ุ 40.2 ในงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2558 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ได้มีหนงัสอืถึง ทศท. และ กสท. 
เพื่อแจ้งวา่จะหยดุช าระคา่แอสเสสชาร์จภายใต้สญัญาเช่ือมตอ่โครงขา่ย (“สญัญา AC”) เนื่องจากอตัราและการเรียกเก็บคา่แอสเสส
ชาร์จภายใต้สญัญา AC ขดัแย้งกบักฎหมายหลายประการ ในปี พ.ศ. 2554 ทศท. ได้ฟ้องร้อง กสท. และบริษัทยอ่ยดงักลา่วเพื่อ
เรียกร้องคา่แอสเสสชาร์จ จ านวน 41,540.27 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทศท. ได้ยื่นค าร้องขอเพิม่เติมจ านวนเงินท่ี
เรียกร้องเป็น 59,628.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ตัง้แตว่นัฟ้องไปจนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 
 

ถ้าบริษัทยอ่ยต้องช าระคา่แอสเสสชาร์จ บริษัทยอ่ยอาจจะต้องบนัทกึคา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเพิม่เติมส าหรับคา่แอสเสสชาร์จ 
ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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  ผลกระทบสุทธิต่อ 

  งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 

 ค่ำแอสเสสชำร์จ ซึ่งสุทธิจำกเงนิส่วนแบ่ง 

 ค้ำงจ่ำย รำยได้ที่จ่ำยให้แก่ กสท. 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส าหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   

   ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 32,344.56 23,762.55 

 
ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยอ่ยมีความเห็นวา่บริษัทยอ่ยไมต้่องช าระคา่แอสเสสชาร์จดงักลา่ว  


