
 
ท่ี TRUE-SEC 029/2559 

 

               วนัท่ี  13 พฤษภาคม 2559 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เรื่อง น ำส่งงบกำรเงินประจ  ำไตรมำสที่ 1 ปี 2559  

  

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

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

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

ของบริษัทฯ ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงไดผ่้านการสอบทานจาก

ผูส้อบบญัชีแลว้ มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 ปรากฏผลก าไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 1,968.02 ลา้นบาท ซ่ึงเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีสูงกวา่รอ้ยละ 20 จากผลการ

ด าเนินงานสุทธิในงวดเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานการวิเคราะหผ์ลการ

ด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

   

 

   (นายนพปฎล  เดชอุดม)  

   หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 

 



1 
 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวม 

กลุมทรู รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกรงในไตรมาส 1 ป 2559 ดวยผลกําไร พรอมการเติบโตอยางมีนัยสําคัญของ
รายได EBITDA และ ฐานลูกคา ตอยอดความสําเร็จจากการไดรับใบอนุญาตใชคล่ืนความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz โดยการ
เติบโตอยางแข็งแกรงนี้ เปนผลจากธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมทรู ที่มีรายไดจากการใหบริการและ EBITDA เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 
23.7 และรอยละ 34.0 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา ตามลําดับ 

ในไตรมาสแรก ป 2559 กลุมทรู ยังคงความเปนผูนําเครือขายคุณภาพที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุด พรอมนําเสนอสินคา
และบริการรวมกับแพ็กเกจคอนเวอรเจนซที่คุมคา ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการใชงานบรอดแบนดทั้งแบบมีสายและไรสายที่
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของผูบริโภคไดเปนอยางดี ทั้งนี้ ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่มีรายไดจากการใหบริการที่เติบโตอยางมีนัยสําคัญโดยมี
สวนแบงตลาดรายไดจากการใหบริการเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 22 ในไตรมาส 1 ป 2559 แมยังไมมีการเปดใหบริการบนคลื่นความถี่ 
900 MHz อยางเปนทางการ นอกจากนี้ บริการบรอดแบนด อินเทอรเน็ต ยังคงเติบโตอยางแข็งแกรงและตอเนื่อง จากผลตอบรับที่ดี
มากตอแพ็กเกจไฟเบอรบรอดแบนด ในขณะที่ธุรกิจมิวสิค เอ็นเตอรเทนเมนท ผลักดันรายไดของทรูวิชั่นสใหเติบโตจากปกอนหนา 

กลุมทรู  มีฐานลูกคารายใหมสุทธิเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในกลุมลูกคาระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ในระหวาง
ไตรมาสแรก ป 2559 โดยทรูมูฟ เอช มีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นสุทธิถึง 1.3 ลานราย ซึ่งสูงกวาภาพรวมของอุตสาหกรรมอยางมาก อัน
เปนผลจากเครือขายคุณภาพสูงของกลุม และความสําเร็จของแคมเปญสําหรับลูกคาในระบบเติมเงิน รวมถึงความรวมมือกับ 
เครือเจริญโภคภัณฑ และ China Mobile ทั้งนี้ แคมเปญไฟเบอร บรอดแบนด “ทรูซูเปอรสปด ไฟเบอร” ผลักดันฐานผูใชบริการ 
บรอดแบนด อินเทอรเน็ต ใหเพิ่มขึ้นเปน 2.5 ลานราย ในขณะที่ฐานลูกคาของทรูวิชั่นสเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปน 3.2 ลานราย สวนใหญ
จากแพ็กเกจคอนเวอรเจนซของกลุม 

การแขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยยังคงอยูในระดับสูงในชวงไตรมาสแรก โดยผูประกอบการไดนําเสนอสินคา
และบริการที่นาดึงดูดใจและหลากหลาย โดยเฉพาะ การนําเสนอแพ็กเกจที่เพิ่มปริมาณการใชงานดาตาและแคมเปญรวมกับดีไวซที่
หลากหลายและคุมคามากยิ่งขึ้นสําหรับธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ในขณะที่ ผูประกอบการในธุรกิจบรอดแบนด อินเทอรเน็ต มีการเพิ่ม
ความคุมคาใหกับลูกคาดวยการปรับเพิ่มความเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางไรก็ตาม กลุมทรูยังคงเติบโตอยาง
แข็งแกรง และประสบความสําเร็จอยางสูงในการเพิ่มรายไดและฐานลูกคาทั้งในกลุมลูกคาระบบรายเดือนและเติมเงิน ซึ่งแสดงถึง
ความเชื่อม่ันของผูบริโภคที่ไววางใจในแบรนดทรูและศักยภาพเครือขายที่ดีเยี่ยมของกลุม ทั้งนี้ ผลตอบรับที่ดีตอบริการ 4G Plus  
ของทรูมูฟ เอช ดวยเครือขายสัญญาณที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทั่วประเทศ นาจะผลักดันใหกลุมทรูมีแนวโนมเติบโตแข็งแกรง
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ความรวมมือทางธุรกิจระหวางกลุมทรู กับบริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) หรือ Com7 นอกจากจะชวย
ยกระดับความเปนเลิศดานการใหบริการเพื่อมอบประสบการณที่ดีที่สุดแกลูกคาของกลุมแลว ยังเปนการเพิ่มชองทางในการขาย
สินคาในทั้ง 3 ธุรกิจหลักของกลุมทรูผานรานขายปลีกภายใตคอมเซเวน ส่ิงเหลานี้ รวมกับความมุงมั่นของกลุมทรู ในการพัฒนา
นวัตกรรมและบริการที่คุมคา จะเปนฐานอันสําคัญสําหรับการเติบโตอยางกาวกระโดดและยั่งยืนของกลุมทรูตอไป 
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กลุมทรูรายงานผลกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 1,968 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2559 ซึ่งเปลี่ยนแปลงในอัตราที่
สูงกวารอยละ 20 จากไตรมาสเดียวกันปกอนหนา โดยมีสาเหตุสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

รายไดจากการใหบริการโดยรวมของกลุมทรูเพิ่มขึ้นอยางสูงถึงรอยละ 15.6 จากไตรมาสเดียวกันในปกอนหนา เปน 
20.8 พันลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2559 จากการเติบโตอยางตอเนื่องในทั้ง 3 ธุรกิจหลัก โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เติบโต
โดดเดนทั้งในกลุมผูใชบริการระบบรายเดือนและเติมเงิน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรงของรายได สงผลให EBITDA เติบโตรอยละ 
15.7 จากชวงเดียวกันปกอนหนาเปน 5.7 พันลานบาท ซึ่งไมรวมกําไรจากการโอนเสาโทรคมนาคมใหมเขากองทุนรวมโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ในป 2558 เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

กลุมทรู มีผลกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 1,968 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2559 ปรับตัวดีขึ้นจากผลกําไร
จํานวน 1,569 ลานบาทในชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา อันเปนผลจากการเติบโตของรายได และการรับรูมูลคาเงินลงทุนใน DIF โดย 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ไดรับการแตงตั้งจาก SCBAM ไดมีการประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุน DIF ตามรอบระยะเวลา ดวย
มูลคายุติธรรม (Fair Value) ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งพบวากองทุน 
DIF มีมูลคาเพิ่มขึ้น สงผลให กลุมทรู ซึ่งถือหนวยลงทุนอยูรอยละ 28 สามารถรับรูมูลคาเพิ่มนี้เปนจํานวน 2.9 พันลานบาท ใน               
ไตรมาส 1 ป 2559 
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ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

(ยังไมไดตรวจสอบ) ป 2559 ป 2558 ป 2558 Q-o-Q Y-o-Y

(หนวย : ลานบาท ยกเวนในรายการท่ีมีการระบุเปนอยางอื่น) (ปรับปรุง)

รายได
  รายไดจากการใหบริการโทรศัพทและบริการอื่น  24,718           25,143           23,107           (1.7) 7.0
          - รายไดคาเช่ือมตอโครงขาย (IC) 1,312             1,133             1,180             15.7 11.2
          - รายไดคาเชาโครงขาย 2,589             4,249             3,925             (39.1) (34.0)
          - รายไดจากการใหบริการ 20,817           19,761           18,002           5.3 15.6
  รายไดจากการขาย 4,296             7,408             5,195             (42.0) (17.3)

       รวมรายได  29,014         32,551         28,301         (10.9) 2.5

คาใชจายในการดําเนินงาน
 ตนทุนการใหบริการรวม 17,833           19,523           16,535           (8.7) 7.8
     คาใชจายดานการกํากับดูแล (Regulatory cost) 1,013             934                622                8.4 62.7
     คาใชจายเช่ือมตอโครงขาย 1,534             1,284             1,493             19.4 2.8
     ตนทุนการใหบริการ ไมรวมคาเช่ือมตอโครงขาย (IC) 11,399           13,633           11,483           (16.4) (0.7)
     คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 3,887           3,672           2,938            5.9 32.3
 ตนทุนขาย   4,385             6,708             4,488             (34.6) (2.3)
 คาใชจายในการขายและบริหาร  6,546             5,187             5,753             26.2 13.8
     คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,520             1,238             949                22.8 60.2
     คาใชจายในการขายและบริหารท่ีเปนเงินสด 5,025             3,949             4,804             27.3 4.6
       รวมคาใชจายในการดําเนินงาน  28,764         31,418         26,776         (8.4) 7.4

 EBITDA 5,657           6,042           5,412           (6.4) 4.5

 EBITDA (ไมรวมกําไรจากการโอนเสา 6,000 ตน ให DIF) 5,657           5,246           4,892           7.8 15.7
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  (5,408)            (4,910)            (3,887)            10.1 39.1

กําไรจากการดําเนินงาน 250              1,133           1,526           (78.0) (83.6)
ดอกเบ้ียรับ 42                 54                 43                 (22.6) (2.3)

 ดอกเบ้ียจาย (1,099)            (912)              (638)              20.6 72.3
 คาใชจายทางการเงินอื่น (224)              (53)                (29)                318.3 NM
 คาใชจายทางการเงินท่ีเกี่ยวกับใบอนุญาต (132)              (76)                (41)                73.7 225.4
ภาษีเงินได (277)              (224)              (280)              23.5 (1.1)
    ภาษีเงินไดในปปจจุบัน (304)              (212)              (120)              43.3 154.4
    ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 27                 (12)                (161)              NM NM

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานปกติ (1,440)          (79)               581              NM NM
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,299             374                341                NM NM
(กําไร) ขาดทุนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจการควบคุม 11                 35                 8                   (68.1) 31.4

 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานปกติและผลการลงทุนในบริษัทรวม 1,870           330              930              467.2 101.1

รายการท่ีไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานปกติ 98                68                639              43.7 (84.7)
    กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   (179)              (110)              180                (63.0) NM
    กําไรท่ีรับรูจากการขายสิทธ์ิรายไดท่ีเกี่ยวกับเสา 338 ตน ใหแก DIF -                    -                    361                - (100.0)

    (คาใชจาย) รายไดอื่น 277                178                99                 55.6 180.5

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรับสวนท่ีเปนของบริษัท 1,968           398              1,569           394.6 25.4

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรับสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจการควบคุม (11)                (35)                (8)                  68.1 (31.4)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 1,957           363              1,561           438.8 25.4

% เปล่ียนแปลง
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ผลการดําเนินงานโดยรวม 
 

 รายไดจากการใหบริการโดยรวมของกลุมทรูเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 จากไตรมาสกอนหนา และรอยละ 15.6 เมื่อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา เปน 20.8 พันลานบาท จากการเติบโตในทั้ง 3 ธุรกิจหลัก โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่ง
มีรายไดนอนวอยซและฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นอยางสูงในระหวางไตรมาส 

 รายไดจากการขายเปน 4.3 พันลานบาท โดยลดลงรอยละ 42.0 จากไตรมาส 4 ป 2558 ซึ่งมีฐานรายไดที่สูง 
จากการเปดตัวไอโฟนรุนใหมในไตรมาส และลดลงรอยละ 17.3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา เนื่องจากในป 2558 มีการ
รับรูรายไดจากการสงมอบเสาโทรคมนาคมใหแกกองทุน DIF ทั้งนี้ หากไมรวมการรับรูรายไดจากการโอนเสาโทรคมนาคมดังกลาว 
รายไดจากการขาย เพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 จากไตรมาสเดียวกันปกอนหนา 

  คาใชจายดานการกํากับดูแล (Regulatory cost) เพิ่มขึ้นเปน 1.0 พันลานบาท สวนใหญตามการเติบโตอยาง
แข็งแกรงของรายไดในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ และบรอดแบรนด อินเทอรเน็ต ซึ่งสูงกวาสวนแบงรายไดที่ลดลงที่บริการโทรศัพทพื้นฐาน 

 คาใชจายในการดําเนนิงาน (ไมรวมคาใชจายเชื่อมตอโครงขาย คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย) เพิ่มขึ้นรอยละ 
2.0 จากไตรมาสเดียวกันปกอนหนา เปน 21.8  พันลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขยายโครงขายและบุคลากร 

  EBITDA เติบโตรอยละ 7.8 จากไตรมาสกอนหนา และรอยละ 15.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา 
เปน 5.7 พันลานบาท (ไมรวมกําไรจากการสงมอบเสาโทรคมนาคมใหกองทุน DIF ในป 2558 เพื่อการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม) ตามการเติบโตอยางแข็งแกรงของรายไดจากการใหบริการของกลุม 

 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 จากไตรมาสกอนหนาและรอยละ 39.1 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา เปน 5.4 พันลานบาท จากการขยายโครงขายและบริการของกลุมทรูอยางตอเนือ่ง รวมถึงการรับรูคา       
ตัดจําหนายใบอนุญาตใชคล่ืนความถี่ 1800 MHz เต็มไตรมาส 

 ดอกเบ้ียจาย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนาเปน 1.1 พันลานบาท จากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น สวนใหญที่กลุมธุรกิจ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและชําระคาใบอนุญาตคลื่นความถี่ 

 รายจายภาษีเงนิได เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนาเปน 277 ลานบาท อันเปนผลจากกําไรทางภาษีที่เพิ่มขึ้นใน         
ไตรมาส 1 ป 2559  

 กลุมทรู มีผลกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 1,968 ลานบาท จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกรงขึ้น
และการรับรูมูลคาเงินลงทุนใน DIF ซึ่งกองทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 ป 2559 ภายหลังการประเมินมูลคา
ทรัพยสินของกองทุน DIF ตามรอบระยะเวลา ดวยมูลคายุติธรรม (Fair Value) 
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หมายเหตุ: รายการที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานปกติ ในไตรมาส 1 ป 2559 สวนใหญประกอบดวย ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการกลับรายการประมาณการหนี้สินสําหรับการใชสิทธิซื้อสินทรัพยของ CAT 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการจําหนายสินทรัพยเขากองทุน DIF ในป 2556 กลุมทรูไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับการใชสิทธิของ 
CAT จํานวน 5.8 พันลานบาท การตั้งประมาณการหนี้สินดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคตามหลักความรอบคอบและระมัดระวัง
เนื่องจากรายการนี้เกี่ยวกับผลประโยชนสาธารณะและสัญญากับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ป 2559 กลมทรูไดกลับ
รายการประมาณการใชสิทธิของ CATดังกลาวเปนจํานวนทั้งส้ิน 297.1 ลานบาท (อยูภายใต “รายไดอื่น”) เนื่องจาก CAT ไมไดทํา
การใชสิทธิซื้อสินทรัพยดังกลาวในระหวางไตรมาส 
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ตารางสรุปงบการเงิน แยกตามประเภทธุรกิจ – เทียบไตรมาส  1 ป 2559 กับไตรมาส  1 ป 2558 
 

 
 

(ยังไมไดตรวจสอบ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % 
(หนวยลานบาทยกเวนในรายการทีม่ีการระบุเปนอยางอื่น) ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง

(ปรับปรุง) (ปรับปรุง) (ปรับปรุง) (ปรับปรุง)

รายได
 รายไดจากการใหบริการโทรศัพทและบริการอื่น  16,933     15,690     7.9 7,091      6,775      4.7 3,005      2,841      5.8 (2,311)     (2,200)     24,718     23,107     7.0
          - รายไดคาเชื่อมตอโครงขาย 1,313      1,180      11.2 -          -          - -             -             - (1)            -             1,312      1,180      11.2
          - รายไดคาเชาโครงขาย 2,479      3,888      (36.3) 110         37           200.0 -             -             - -             -             2,589      3,925      (34.0)
          - รายไดจากการใหบริการ 13,141     10,622     23.7 6,981      6,738      3.6 3,005      2,841      5.8 (2,310)     (2,199)     20,817     18,002     15.6
 รายไดจากการขายสินคา 4,168      4,144      0.6 139         1,059      (86.9) 44           68           (34.8) (56)          (76)          4,296      5,195      (17.3)

      รวมรายได 21,101   19,835   6.4 7,230     7,834     (7.7) 3,049     2,909     4.8 (2,367)    (2,276)    29,014   28,301   2.5

คาใชจายในการดําเนินงาน
 ตนทนุการใหบริการรวม 11,654     11,267     3.4 4,590      4,032      13.8 2,920      2,553      14.4 (1,330)     (1,316)     17,833     16,535     7.8
     คาใชจายดานการกํากบัดูแล (Regulatory cost) 435         51           NM 478         470         1.6 100         101         (1.8) -             -             1,013      622         62.7
     คาใชจายเชื่อมตอโครงขาย 1,535      1,494      2.7 -          -          - -             -             - (1)            (2)            1,534      1,493      2.8
     ตนทนุการใหบริการ ไมรวมคาเชื่อมตอโครงขาย (IC) 7,865      8,566      (8.2) 2,583      2,252      14.7 2,229      1,953      14.1 (1,278)     (1,288)     11,399     11,483     (0.7)
     คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,818      1,156      57.3 1,529      1,310      16.7 591         498         18.8 (51)          (26)          3,887      2,938      32.3
 ตนทนุขาย  4,273      3,968      7.7 121         534         (77.3) 43           65           (32.9) (52)          (78)          4,385      4,488      (2.3)

 คาใชจายในการขายและบริหาร  5,365      4,330      23.9 1,724      1,800      (4.2) 406         414         (1.9) (950)        (791)        6,546      5,753      13.8

     คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,435      859         67.2 67           74           (9.3) 18           18           (3.7) -             (2)            1,520      949         60.2
     คาใชจายในการขายและบริหารทีเ่ปนเงินสด 3,930      3,471      13.2 1,657      1,725      (4.0) 389         396         (1.8) (950)        (789)        5,025      4,804      4.6
       รวมคาใชจายในการดําเนินงาน   21,292   19,564   8.8 6,435     6,365     1.1 3,369     3,031     11.1 (2,332)    (2,185)    28,764   26,776   7.4
 EBITDA 3,063     2,285     34.0 2,392     2,853     (16.2) 289        394        (26.6) (86)         (120)       5,657     5,412     4.5
 EBITDA (ไมรวมกําไรจากการโอนเสา 6,000 ตน ให DIF) -         -         - 2,392     2,332     2.5 -             -             - 3,266     2,559     5,657     4,892     15.7
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย   (3,254)     (2,015)     61.5 (1,596)     (1,384)     15.3 (609)        (516)        18.0 51           29           (5,408)     (3,887)     39.1

กําไรจากการดําเนินงาน  (191)       270        NM 795        1,469     (45.9) (320)       (123)       (161.2) (35)         (91)         250        1,526     (83.6)

ดอกเบี้ยรับ 31           10           198.8 218         157         38.6 2             1             52.0 (208)        (126)        42           43           (2.3)

 ดอกเบี้ยจาย (589)        (131)        350.9 (640)        (574)        11.5 (78)          (58)          33.6 208         126         (1,099)     (638)        72.3

 คาใชจายทางการเงินอื่น (209)        (14)          NM (15)          (15)          0.3 -             -             - -             -             (224)        (29)          NM

 คาใชจายทางการเงินทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (114)        (20)          478.1 -          -          - (18)          (21)          (14.5) -             -             (132)        (41)          225.4

(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได (109)        (51)          113.7 (172)        (230)        (25.1) 4             1             427.7 -             -             (277)        (280)        (1.1)

    ภาษีเงินไดในปปจจุบัน (149)        (75)          98.6 (104)        (19)          446.0 (51)          (26)          100.6 -             -             (304)        (120)        154.4

    ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 40           24           66.5 (68)          (211)        67.7 55           26           109.8 -             -             27           (161)        NM

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานปกติ (1,181)    65          NM 185        806        (77.0) (410)       (200)       (105.3) (35)         (91)         (1,440)    581        NM
สวนแบงกําไร(ขาดทนุ)ในบริษัทรวม -          -          -           3,304      351         NM (5)            (10)          51.2 -             -             3,299      341         NM
(กําไร) ขาดทนุของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจการควบคุม (2)            1             NM (2)            (4)            53.4 12           10           14.0 3             1             11           8             31.4

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานปกติและสวนแบง
   กําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวม (NIOGO) (1,183)    66          NM 3,487     1,153     202.5 (403)       (199)       (102.3) (31)         (90)         1,870     930        101.1

รายการทีไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานปกติ 170        238        (28.5) (47)         375        NM (25)         38          NM (1)           (12)         98          639        (84.7)
    กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   (135)        102         NM (24)          20           NM (20)          58           NM -             -             (179)        180         NM
    กําไรทีร่ับรูจากการขายสิทธิ์รายไดทีเ่กีย่วกบัเสา 338 ตน ใหแก DIF -          -          -           -          361         (100.0) -             -             - -             -             -             361         (100.0)
    (คาใชจาย) รายไดอื่น 305         136         123.8 (23)          (6)            (282.6) (4)            (20)          77.7 (1)            (12)          277         99           180.5

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรับสวนที่เปนของบริษัท (1,013)    304        NM 3,440     1,527     125.2 (428)       (161)       (165.8) (32)         (101)       1,968     1,569     25.4
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ สําหรับสวนทีเ่ปนของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจการควบคุม 2             (1)            NM 2             4             (53.4) (12)          (10)          (14.0) (3)            (1)            (11)          (8)            (31.4)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (1,011)    303        NM 3,442     1,532     124.7 (439)       (171)       (156.7) (35)         (102)       1,957     1,561     25.4

กลุมทรูโมบาย ทรูออนไลน ทรูวิชั่นส รายการระหวางกัน งบการเงินรวม
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ตารางสรุปงบการเงิน แยกตามประเภทธุรกิจ – เทียบไตรมาส  1 ป 2559 กับไตรมาส  4 ป 2558 
 

(ยังไมไดตรวจสอบ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 % 
(หนวยลานบาทยกเวนในรายการที่มีการระบุเปนอยางอื่น) ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง

รายได
 รายไดจากการใหบริการโทรศัพทและบริการอื่น  16,933     17,516     (3.3) 7,091      6,789      4.4 3,005      2,762      8.8 (2,311)     (1,924)     24,718     25,143     (1.7)
          - รายไดคาเชื่อมตอโครงขาย 1,313      1,134      15.8 -          -          - -             -             - (1)            (1)            1,312      1,133      15.7
          - รายไดคาเชาโครงขาย 2,479      4,138      (40.1) 110         110         0.1 -             -             - -             -             2,589      4,249      (39.1)
          - รายไดจากการใหบริการ 13,141     12,244     7.3 6,981      6,679      4.5 3,005      2,762      8.8 (2,310)     (1,923)     20,817     19,761     5.3
 รายไดจากการขายสินคา 4,168      6,188      (32.6) 139         1,231      (88.7) 44           9             406.5 (56)          (19)          4,296      7,408      (42.0)

      รวมรายได 21,101   23,704   (11.0) 7,230     8,020     (9.8) 3,049     2,770     10.1 (2,367)    (1,943)    29,014   32,551   (10.9)

คาใชจายในการดําเนินงาน
 ตนทุนการใหบริการรวม 11,654     12,149     (4.1) 4,590      5,363      (14.4) 2,920      3,032      (3.7) (1,330)     (1,020)     17,833     19,523     (8.7)
     คาใชจายดานการกํากับดูแล (Regulatory cost) 435         371         17.4 478         476         0.4 100         88           13.4 -             -             1,013      934         8.4
     คาใชจายเชื่อมตอโครงขาย 1,535      1,286      19.4 -          -          - -             -             - (1)            (1)            1,534      1,284      19.4
     ตนทุนการใหบริการ ไมรวมคาเชื่อมตอโครงขาย (IC) 7,865      9,004      (12.6) 2,583      3,242      (20.3) 2,229      2,362      (5.7) (1,278)     (975)        11,399     13,633     (16.4)
     คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,818      1,489      22.1 1,529      1,645      (7.0) 591         582         1.6 (51)          (44)          3,887      3,672      5.9
 ตนทุนขาย  4,273      6,258      (31.7) 121         446         (72.9) 43           8             423.7 (52)          (5)            4,385      6,708      (34.6)

 คาใชจายในการขายและบริหาร  5,365      4,270      25.6 1,724      1,276      35.2 406         492         (17.4) (950)        (851)        6,546      5,187      26.2

     คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,435      1,254      14.5 67           (35)          NM 18           19           (8.0) -             -             1,520      1,238      22.8
     คาใชจายในการขายและบริหารที่เปนเงินสด 3,930      3,017      30.3 1,657      1,311      26.4 389         473         (17.8) (950)        (851)        5,025      3,949      27.3
       รวมคาใชจายในการดําเนินงาน   21,292   22,678   (6.1) 6,435     7,084     (9.2) 3,369     3,532     (4.6) (2,332)    (1,876)    28,764   31,418   (8.4)
 EBITDA 3,063     3,769     (18.7) 2,392     2,546     (6.1) 289        (161)       NM (86)         (112)       5,657     6,042     (6.4)
 EBITDA (ไมรวมกําไรจากการโอนเสา 6,000 ตน ให DIF) -         -         -          2,392     1,749     36.7 -             -             - 3,266     3,496     5,657     5,246     7.8
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย   (3,254)     (2,743)     18.6 (1,596)     (1,610)     (0.8) (609)        (601)        1.3 51           44           (5,408)     (4,910)     10.1

กําไรจากการดําเนินงาน  (191)       1,026     NM 795        936        (15.0) (320)       (762)       58.0 (35)         (68)         250        1,133     (78.0)

ดอกเบี้ยรับ 31           20           52.9 218         172         27.0 2             2             2.0 (208)        (139)        42           54           (22.6)

 ดอกเบี้ยจาย (589)        (385)        53.2 (640)        (584)        9.6 (78)          (82)          (4.7) 208         139         (1,099)     (912)        20.6

 คาใชจายทางการเงินอื่น (209)        (38)          449.9 (15)          (16)          (2.9) -             -             - -             -             (224)        (53)          318.3

 คาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวกับใบอนุญาต (114)        (58)          96.8 -          -          -           (18)          (18)          (0.9) -             -             (132)        (76)          73.7

(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได (109)        (375)        (71.0) (172)        162         NM 4             (12)          NM -             -             (277)        (224)        23.5

    ภาษีเงินไดในปปจจุบัน (149)        (233)        (36.1) (104)        (19)          458.0 (51)          39           NM -             -             (304)        (212)        43.3

    ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 40           (142)        NM (68)          181         NM 55           (51)          NM -             -             27           (12)          NM

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานปกติ (1,181)    191        NM 185        670        (72.4) (410)       (872)       53.0 (35)         (68)         (1,440)    (79)         NM
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวม -          -          -           3,304      379         NM (5)            (6)            14.8 -             -             3,299      374         NM
(กําไร) ขาดทุนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจการควบคุม (2)            12           NM (2)            (4)            50.3 12           33           (64.6) 3             (7)            11           35           (68.1)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานปกติและสวนแบง
   กําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวม (NIOGO) (1,183)    203        NM 3,487     1,045     233.7 (403)       (844)       52.3 (31)         (74)         1,870     330        467.2

รายการทีไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานปกติ 170        219        (22.2) (47)         (92)         49.0 (25)         (57)         56.6 (1)           (2)           98          68          43.7
    กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   (135)        (109)        (24.0) (24)          44           NM (20)          (45)          54.9 -             -             (179)        (110)        (63.0)
    (คาใชจาย) รายไดอื่น 305         328         (6.9) (23)          (136)        83.1 (4)            (12)          63.1 (1)            (2)            277         178         55.6

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรับสวนที่เปนของบริษัท (1,013)    422        NM 3,440     953        261.0 (428)       (902)       52.6 (32)         (76)         1,968     398        394.6
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรับสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจการควบคุม 2             (12)          NM 2             4             (50.3) (12)          (33)          64.6 (3)            7             (11)          (35)          68.1

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (1,011)    410        NM 3,442     957        259.7 (439)       (934)       53.0 (35)         (69)         1,957     363        438.8

กลุมทรูโมบาย ทรูออนไลน ทรูวิชั่นส รายการระหวางกัน งบการเงินรวม
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โครงสรางรายไดรวม แยกตามประเภทธุรกิจ– เทียบไตรมาส  1 ป 2559 กับไตรมาส 1 ป 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไมไดตรวจสอบ) ไตรมาส 1 ป 2559 ไตรมาส 1 ป 2558

(หนวยลานบาทยกเวนในรายการท่ีมีการระบุเปนอยางอื่น) รายได
% ของรายไดรวม
หลังตัดรายการ
ระหวางกัน

รายได
% ของรายไดรวม
หลังตัดรายการ
ระหวางกัน

% เปล่ียนแปลง

ทรูวิชั่นส 3,049        2,909       4.8

รายไดจากการใหบริการ 3,005          2,841        5.8

รายไดจากการขายสินคา 44              68             (34.8)

รายการระหวางกัน (581)           (644)          (9.8)

ทรูวิช่ันส หลังตัดรายการระหวางกัน 2,468          8.5% 2,265        8.0% 9.0

กลุมทรูโมบาย 21,101      19,835     6.4

รายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 13,141        10,622      23.7

รายไดคาเชาโครงขายและคาเช่ือมตอโครงขาย (IC) 3,791          5,068        (25.2)

รายไดจากการขายสินคา 4,168          4,144        0.6

รายการระหวางกัน (326)           (210)          55.4

กลุมทรูโมบาย หลังตัดรายการระหวางกัน 20,775        71.6% 19,625      69.3% 5.9

ทรูออนไลน 7,230        7,834       (7.7)

    - บริการเสียงพ้ืนฐาน 1,275        1,323       (3.6)

          -  โทรศัพทพ้ืนฐาน 1,275          1,318        (3.3)

          -  โทรศัพทสาธารณะ 0                4              (99.7)

    - บรอดแบนด อินเทอรเน็ต ส่ือสารขอมูลธุรกิจ และ อ่ืนๆ 5,263        4,877       7.9

         -  บริการบรอดแบนด อินเทอรเน็ต และสื่อสารขอมูลธุรกิจ 4,829          4,476        7.9

         -  บริการอินเทอรเน็ตอื่น ๆ และบริการเสริม 434            401           8.3

    - รายไดอ่ืน ๆ * 442           539          (17.9)

รายไดจากการใหบริการ 6,981          6,738        3.6

รายไดคาเชาโครงขาย 110            37             200.0

รายไดจากการขายสินคา 139            1,059        (86.9)

รายการระหวางกัน (1,460)        (1,422)       2.7

ทรูออนไลน หลังตัดรายการระหวางกัน 5,770          19.9% 6,412        22.7% (10.0)

รายไดรวม 31,381      30,577     2.6

รวมรายการระหวางกัน (2,367)        (2,276)       4.0

รายไดรวม - สุทธิ 29,014      100.0% 28,301     100.0% 2.5

* รายไดอ่ืน ๆ อาทิ รายไดจากแพ็กเกจที่รวมสินคาและบริการของกลุมทรูภายใตทรูไลฟพลัส

      รายไดรวม (กอนตัดรายการระหวางกันระหวางกลุมธุรกิจ)
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โครงสรางรายไดรวม แยกตามประเภทธุรกิจ– เทียบไตรมาส  1 ป 2559 กับไตรมาส 4 ป 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไมไดตรวจสอบ) ไตรมาส 1 ป 2559 ไตรมาส 4 ป 2558

(หนวยลานบาทยกเวนในรายการท่ีมีการระบุเปนอยางอื่น) รายได
% ของรายไดรวม
หลังตัดรายการ
ระหวางกัน

รายได
% ของรายไดรวม
หลังตัดรายการ
ระหวางกัน

% เปล่ียนแปลง

ทรูวิชั่นส 3,049          2,770         10.1

รายไดจากการใหบริการ 3,005            2,762           8.8

รายไดจากการขายสินคา 44                9                 406.5

รายการระหวางกัน (581)             (409)            42.2

ทรูวิช่ันส หลังตัดรายการระหวางกัน 2,468            8.5% 2,362           7.3% 4.5

กลุมทรูโมบาย 21,101        23,704       (11.0)

รายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 13,141          12,244         7.3

รายไดคาเชาโครงขายและคาเช่ือมตอโครงขาย (IC) 3,791            5,272           (28.1)

รายไดจากการขายสินคา 4,168            6,188           (32.6)

รายการระหวางกัน (326)             (311)            4.8

กลุมทรูโมบาย หลังตัดรายการระหวางกัน 20,775          71.6% 23,393         71.9% (11.2)

ทรูออนไลน 7,230          8,020         (9.8)

    - บริการเสียงพ้ืนฐาน 1,275          1,278         (0.2)

          -  โทรศัพทพ้ืนฐาน 1,275            1,277           (0.1)

          -  โทรศัพทสาธารณะ 0                  1                 (99.0)

    - บรอดแบนด อินเทอรเน็ต ส่ือสารขอมูลธุรกิจ และ อ่ืนๆ 5,263          4,876         7.9

         -  บริการบรอดแบนด อินเทอรเน็ต และสื่อสารขอมูลธุรกิจ 4,829            4,413           9.4

         -  บริการอินเทอรเน็ตอื่น ๆ และบริการเสริม 434               464              (6.4)

    - รายไดอ่ืน ๆ * 442             524            (15.6)

รายไดจากการใหบริการ 6,981            6,679           4.5

รายไดคาเชาโครงขาย 110               110              0.1

รายไดจากการขายสินคา 139               1,231           (88.7)

รายการระหวางกัน (1,460)           (1,224)          19.3

ทรูออนไลน หลังตัดรายการระหวางกัน 5,770            19.9% 6,796           20.9% (15.1)

รายไดรวม 31,381        34,494       (9.0)

รวมรายการระหวางกัน (2,367)           (1,943)          21.8

รายไดรวม - สุทธิ 29,014        100.0% 32,551       100.0% (10.9)

* รายไดอ่ืน ๆ อาทิ รายไดจากแพก็เกจที่รวมสินคาและบริการของกลุมทรูภายใตทรูไลฟพลัส

      รายไดรวม (กอนตัดรายการระหวางกันระหวางกลุมธุรกิจ)
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 ผลการดําเนินงานตามประเภทธุรกิจ 

กลุมทรูโมบาย 

 จุดแข็งสําคัญของทรูมูฟ เอช ในเร่ืองเครือขายประสิทธิภาพสูง และความครอบคลุมทั่วประเทศ ผานคลื่นความถี่
หลากหลายครบครันทั้งยานความถี่ สูงและต่ํา ดวยแบนดวิธที่มากที่สุด เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหรายไดจากการใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ของกลุมทรูโมบาย เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญถึงรอยละ 23.7 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา เปน 13.1 พันลาน
บาท ในขณะที่ รายไดจากการใหบริการของผูประกอบการใหญรายอื่นมีจํานวนลดลงจากปกอนหนา สงผลใหทรูมูฟ เอช มีสวนแบง
ตลาดรายไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 22 ในไตรมาส 1 ป 2559  เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยรอยละ 19  ในปกอนหนา การเติบโตอยางมีนัยสําคัญ
นี้ เกิดจากความสําเร็จอยางสูงในการขยายฐานลูกคาทั้งในระบบเติมเงินและรายเดือนรวมถึงการใชงานดาตาที่เพิ่มสูงขึ้น 

 
 ทรูมูฟ เอช มีจํานวนผูใชบริการรายใหมสุทธิเพิ่มขึ้นอยางโดดเดนถึง 1.3 ลานราย ในไตรมาส 1 ป 2559 สงผลใหฐาน

ลูกคาโดยรวมเพิ่มเปน 20.4 ลานราย โดยผูใชบริการรายใหมสุทธิในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินของทรูมูฟ เอช คิดเปนสัดสวน         
รอยละ 79 และรอยละ 61 ของจํานวนผูใชบริการรายใหมสุทธิของทั้งอุตสาหกรรม ตามลําดับ ทั้งนี้ เครือขายคุณภาพสูงและครอบคลุม           
ทั่วประเทศ ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อม่ันในการใชบริการทรูมูฟ เอช มากยิ่งขึ้น ประกอบกับความสําเร็จอยางสูงของแคมเปญที่ 7-11 เปน
ปจจัยสําคัญที่ผลักดันการเติบโตอยางแข็งแกรงดังกลาว นอกจากนี้รายไดเฉล่ียตอผูใชบริการตอเดือนยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน 
215 บาท ในไตรมาส 1 ป 2559 
 

 รายไดจากบริการเสียง เพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 จากไตรมาสกอนหนา และรอยละ 1.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันป
กอนหนา เปน 4.9 พันลานบาท เปนผลจากการที่ทรูมูฟ เอช ขยายฐานลูกคาในระบบรายเดือนไปในตลาดระดับแมสมากยิ่งขึ้น รวมกับ
ผลตอบรับที่ดีมากตอแคมเปญสําหรับผูใชบริการระบบเติมเงินที่ 7-11 

 รายไดจากบริการที่ไมใชเสียง เติบโตอยางสูงถึงรอยละ 47.0 จากไตรมาสเดียวกันปกอนหนา และรอยละ 11.0 
จากไตรมาสกอนหนา เปน 7.5 พันลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 57 ของรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมทรูโมบาย
อันเปนผลจากการใชงานโมบาย อินเทอรเน็ตและฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรง จากความเชื่อม่ันตอโครงขายคุณภาพสูง และการ
เปนผูนํา 4G ของทรูมูฟ เอช  

 รายไดจากบริการโทรศัพทขามแดนระหวางประเทศและบริการอื่นๆ ลดลงรอยละ 6.1 จากไตรมาสกอนหนา 
แตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา เปน 747 ลานบาท สวนหนึ่งจากรายไดในสวนของการใหบริการ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในสถานที่นอกชายฝงของกลุมลูกคาธุรกิจ  

 รายไดจากการขายสินคา คอนขางคงที่จากไตรมาสเดียวกันในปกอนหนา แตลดลงรอยละ 32.6 เมื่อเทียบกับ  
ไตรมาส 4 ป 2558 ซึ่งมีฐานรายไดที่สูงจากการเปดตัวไอโฟนรุนใหม 

 คาใชจายเช่ือมตอโครงขายสุทธิ (Net IC expense) เปน 222 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา 
ตามอัตราคาเชื่อมตอโครงขายที่ลดลงจาก 0.45 บาท ตอนาที เปน 0.34 บาท ตอนาที ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป 2558 แตเพิ่มขึ้นจาก          
ไตรมาสกอนหนาเปนผลจากปริมาณการโทรออกนอกเครือขายที่เพิ่มขึ้น 
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 คาใชจายดานการกํากับดูแล (Regulatory cost) เพิ่มขึ้นเปน 435 ลานบาท ตามการเติบโตอยางแข็งแกรงและ
ตอเนื่องของรายได 

 คาใชจายในการดําเนินงาน (ไมรวมคาใชจายเชื่อมตอโครงขาย คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย) เพิ่มขึ้นรอยละ 
2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา เปน 16.5 พันลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายทางดานการขาย การตลาด และ
บุคลากร 

 การเติบโตอยางแข็งแกรงของรายได สามารถชดเชยคาใชจายในการดําเนินงานหลักและคาใชจายดานการกํากับ
ดูแลที่เพิ่มขึ้น สงผลให EBITDA เติบโตสูงถึงรอยละ 34.0 จากไตรมาสเดียวกันปกอนหนาเปน 3.1 พันลานบาท 

 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นเปน 3.3 พันลานบาท จากการรับรูคาตัดจําหนายใบอนุญาตใชคล่ืน
ความถี่ 1800 MHz เต็มไตรมาส 

 คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขยายโครงขายและการไดรับใบอนุญาตใชคล่ืนความถี่ สงผลใหกลุมทรูโมบาย มี                
ผลขาดทุนสุทธิ สําหรับสวนที่เปนของบริษัทจํานวน 1.0 พันลานบาท ในไตรมาสแรกของป 2559 

 

ทรูออนไลน 

 บริการบรอดแบนด อินเทอรเน็ต ของทรูออนไลน ยังคงเติบโตแข็งแกรงตอเนื่อง ทั้งในแงของรายไดและฐานลูกคา 
จากผลตอบรับที่ดีมากตอแพ็กเกจไฟเบอรบรอดแบนด รวมกับการขยายการใหบริการไปสูพื้นที่ตางจังหวัดอยางตอเนื่อง สงผลให ฐาน
ลูกคาบรอดแบนดของทรูออนไลน เพิ่มขึ้นเปน 2.5 ลานราย และมีรายไดเฉล่ียตอผูใชบริการตอเดือนเพิ่มขึ้นเปน  665 บาท ทั้งนี้               
ทรูออนไลน ยังคงเดินหนาขยายโครงขายบรอดแบนดอยางตอเนื่อง โดยมีความครอบคลุมแลวกวา 6.8 ลานครัวเรือนทั่วประเทศ ณ ส้ิน
ไตรมาส 1 ป 2559 

 รายไดจากการใหบริการ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 จากไตรมาสกอนหนา และรอยละ 3.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันป
กอนหนา เปน 7.0 พันลานบาทจากการเติบโตสูงอยางตอเนื่องของบริการบรอดแบนด อินเทอรเน็ต ในขณะที่รายไดจากบริการเสียง
พื้นฐาน คงที่จากไตรมาสกอนหนา และลดลง (ในอัตราที่นอยลง) รอยละ 3.6 จากไตรมาสเดียวกันปกอนหนา เปน 1.3  พันลานบาท  

 บริการบรอดแบนด อินเทอรเน็ต สําหรับลูกคาทั่วไป ยังคงเติบโตดีอยางตอเนื่อง ในอัตราเลข 2 หลัก เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา แมการแขงขันจะเพิ่มสูงขึ้น สงผลให รายไดจากการใหบริการบรอดแบนด อินเทอรเน็ต เพิ่มขึ้นเปน 
4.8 พันลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 69 ของรายไดจากการใหบริการของทรูออนไลน โดยการเติบโตอยางแข็งแกรงนี้ เปนผลจาก
ความสําเร็จอยางตอเนื่องของแพ็กเกจไฟเบอร บรอดแบนด ภายใตแคมเปญ “ทรูซูเปอรสปด ไฟเบอร” รวมกับแคมเปญคอนเวอรเจนซที่
นาดึงดูดใจของกลุมทรู  และการขยายบริการไปสูพื้นที่ตางจังหวัดมากยิ่งขึ้น 

 คาใชจายดานการกํากับดูแล (Regulatory cost) คอนขางคงที ่จากไตรมาสกอนหนา และเพิ่มขึน้รอยละ 1.6 เมือ่
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา เปน 478 ลานบาท ตามการเติบโตของบรกิารบรอดแบรนด อินเทอรเน็ต  ซึ่งชดเชยการลดลงของ
สวนแบงรายไดสําหรับบริการโทรศัพทพื้นฐาน  
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 คาใชจายในการดําเนินงาน  (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย)  เปน 4.8 พันลานบาท ลดลงรอยละ 11.6  
จากไตรมาสกอนหนา และรอยละ 2.9 จากไตรมาสเดียวกันปกอนหนา เปนผลจากตนทุนขายที่ลดลง จากฐานคาใชจายที่สูงจากการสง
มอบเสาโทรคมนาคมใหกองทุน DIF ในปกอนหนา ทั้งนี้ หากไมรวมคาใชจายดังกลาว คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา สวนใหญจากคาใชจายดานโครงขาย ซึ่งรวมถึงคาเชาทรัพยสินที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการจําหนาย
ทรัพยสินเพิ่มเติมเขากองทุน DIF ในเดือนมีนาคม 2558 

 EBITDA เพิ่มขึ้นรอยละ 36.7 จากไตรมาสกอนหนา และรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา เปน 
2.4 พันลานบาท (ไมรวมกําไรจากการสงมอบเสาโทรคมนาคมใหมใหแกกองทุน DIF ในป 2558 เพื่อการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม) อันเปนผลจากการเติบโตอยางแข็งแกรงของรายได ทั้งนี้คาใชจายในการดําเนินงานที่ลดลง ยังเปนอีก
ปจจัยที่สงผลให EBITDA เติบโตจากไตรมาสกอนหนา 

 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย คอนขางคงที่ จากไตรมาสกอนหนา และเพิ่มขึ้นรอยละ 15.3 เมื่อเทียบกับ            
ไตรมาสเดียวกันปกอนหนาเปน 1.6 พันลานบาท ตามการขยายโครงขายบรอดแบนด อินเทอรเน็ต ของกลุม 

 กําไรสุทธิ สําหรับสวนที่เปนของบริษัท เปน 3.4 พันลานบาท ในไตรมาสแรก ป 2559 จากผลการดําเนินงานที่
แข็งแกรงขึ้น และการรับรูมูลคาเงินลงทุนใน DIF ซึ่งกองทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิที่เพิ่มขึ้นภายหลังการประเมินมูลคาทรัพยสินของ
กองทุน DIF ตามรอบระยะเวลา ดวยมูลคายุติธรรม (Fair Value) 

 

กลุมทรูวิช่ันส 

 ทรูวิชั่นส ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องในตลาดระดับแมส โดยมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นสุทธิถึง 163,682 ราย 
ในไตรมาสแรกของป 2559 ซึ่งผลักดันฐานลูกคาของกลุมใหเพิ่มขึ้นเปน 3.2 ลานราย และมีรายไดตอผูใชบริการตอเดือนที่ 415 บาท 
ทั้งนี้ ทรูวิชั่นส จะมุงมั่นยกระดับประสบการณการรับชมโทรทัศนของสมาชิกอยางตอเนื่อง ดวยการนําเสนอคอนเทนตคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นรวมถึงการถายทอดสดรายการกีฬาชั้นนํายอดนิยมทั้งจากตางประเทศและในประเทศ พรอมนวัตกรรมที่จะทําใหสมาชิกเลือก
รับชมชองรายการโปรดไดงายยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มฐานลูกคาระดับพรีเมียมและรายไดของกลุม 

 รายไดจากการใหบริการของทรูวิชั่นสเปน 3.0 พันลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 จากไตรมาสกอนหนา สวนใหญ
เปนผลจากการเติบโตของรายไดคาโฆษณา และเติบโตรอยละ 5.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา จากรายไดที่เพิ่มขึ้นของ
ธุรกิจมิวสิค เอ็นเตอรเทนเมนท 

 รายไดจากคาสมาชิกและคาติดตั้ง คอนขางคงที่จากไตรมาสกอนหนา แตเติบโตเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ปกอนหนา เปน 1.9 พันลานบาท ดวยความสําเร็จอยางตอเนื่องในการขยายฐานลูกคาในกลุมตลาดแมส จากผลตอบรับที่ดีตอ
แคมเปญคอนเวอรเจนซของกลุมทรู 

 รายไดจากคาโฆษณา เติบโตจากไตรมาสกอนหนา แตลดลงเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา เปน 436 
ลานบาทโดยชองรายการทีวีดิจิทัล “ทรูโฟรยู” ของกลุม ไดรับผลตอบรับที่ดี และมีรายไดคาโฆษณาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ทรูวิชั่นส จะเรง
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ดําเนินการเพื่อเพิ่มรายไดจากคาโฆษณาและรายไดคาสมาชิกของกลุม ดวยการมุงเนนกลยุทธดานคอนเทนตโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
รายการกีฬายอดนิยม และชองรายการที่ผลิตขึ้นเองโดยกลุมทรูวิชั่นส 

 รายไดจากมิวสิค เอ็นเตอรเทนเมนท และอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 46.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน
หนา เปน 656 ลานบาทจากผลตอบรับที่ดีเยี่ยมตออีเวนทชั้นนําหลากหลาย ที่ทรูวิชั่นสจัดขึ้นในระหวางไตรมาส อาทิ คอนเสิรต
เกิรลสเจเนอเรชั่น และการจัดการแขงขันกีฬากอลฟอาชีพ "ทรู ไทยแลนด คลาสสิค 2016" ในขณะที่ รายไดจากมิวสิค 
เอ็นเตอรเทนเมนท และอื่นๆ ลดลงรอยละ 4.8 จากไตรมาสกอนหนา สวนหนึ่งเปนผลจากรายไดคาสปอนเซอรที่ลดลงตามฤดูกาลใน
ไตรมาสแรกของป 

  คาใชจายในการดําเนินงาน (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย) ลดลงรอยละ 5.8 จากไตรมาสกอนหนา 
จากคาใชจายดานคอนเทนต รวมถึงดานการขายและการบริหารที่ลดลง แตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 จากไตรมาสเดียวกันปกอนหนา เปน 2.8 
พันลานบาท เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนที่เกี่ยวของกับมิวสิค เอ็นเตอรเทนเมนท และคอนเทนต จากการที่ทรูวิชั่นสมุงสรรหาคอน
เทนตคุณภาพที่ครบครัน  เพื่อใหตรงตามความตองการของลูกคา อีกทั้งยังเพิ่มชองทางในการสรางรายไดดวยธุรกิจมิวสิค 
เอ็นเตอรเทนเมนท 

  EBITDA เติบโตจากไตรมาสกอนหนา เปน 289 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากรายไดที่เพิ่มขึ้นแตลดลงเมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา จากคาใชจายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น 

 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากไตรมาสกอนหนา และรอยละ 18.0 จากไตรมาส
เดียวกันปกอนหนา เปน 609 ลานบาท ตามการขยายการใหบริการของกลุมทรูวิชั่นส 

 ทรูวิชั่นสรายงานผลขาดทุนสุทธิ สําหรับสวนที่เปนของบริษัท จํานวน 428 ลานบาท ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส
กอนหนา จากการเติบโตของ EBITDA แตขาดทุนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปกอนหนา ตามคาใชจายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น 
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งบดุลรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

 

 
 

(ยังไมไดตรวจสอบ) 31 ม.ีค. 2559 31 ธ.ค. 2558 % เปล่ียนแปลง
(หนวย : ลานบาท ยกเวนในรายการท่ีมีการระบุเปนอยางอ่ืน)

งบดุลรวม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,953             10,590             22.3
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 32,407             32,808             (1.2)
ลูกหนี้อ่ืน 4,088               5,820               (29.8)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 32,334             28,642             12.9
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 81,781            77,861            5.0
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 107,103           98,457             8.8
คาความนิยม - สุทธิ 11,403             11,403             0.0
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 138,370           69,297             99.7
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 5,563               5,663               (1.8)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 24,596             20,163             22.0
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 287,035          204,984          40.0
รวมสินทรัพย 368,817         282,844         30.4
เงินกูยืมระยะสั้น 47,636             29,927             59.2
เจาหนี้การคา 48,015             40,620             18.2
เจาหนี้อ่ืน 21,997             25,246             (12.9)
สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปของเงินกูยืมระยะยาว 12,662             12,603             0.5
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,872               3,405               13.7
รวมหนี้สินหมุนเวียน 134,182          111,801          20.0
เงินกูยืมระยะยาว 55,406             55,522             (0.2)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,947               2,075               (6.2)
หนี้สินภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ 89                   86                   3.0
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,412               1,369               3.1
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 98,618             36,785             168.1
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 157,471          95,837            64.3
รวมหนี้สิน 291,653         207,638         40.5
รวมสวนของผูถือหุน 77,164           75,207           2.6
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 368,817         282,844         30.4

31 ม.ีค. 2559 31 มี.ค. 2558 % เปล่ียนแปลง

(ปรับปรุง)

งบกระแสเงินสดรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 843                 12,622             (93.3)
กระแสเงินสด (ใชไปใน) จากกิจกรรมการลงทุน (15,510)            (7,347)             111.1
   - รายจายลงทุนท่ีเปนเงินสด (รวมการชําระคาใบอนุญาต) (16,434)            (8,660)             89.8
กระแสเงินสด (ใชไปใน) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน 17,039             (1,837)             NM
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 2,372             3,437             (31.0)
ยอดยกมาตนงวด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 10,581             6,577               60.9
ยอดเงินคงเหลือส้ินงวด 12,953           10,014           29.3
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 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

ในไตรมาส 1 ป 2559 กลุมทรู มีอัตรากําไรสุทธ ิ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.8 เมือ่เทียบกับรอยละ 5.5 ในไตรมาส 1 ป 2558 และ          
รอยละ 1.2 ในไตรมาส 4 ป 2558 ซึ่งผลักดันให อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) เพิ่มขึ้นเปน รอยละ 6.4 ในขณะที่ อัตราสวนหนี้สิน
สุทธิตอ EBITDA เพิ่มขึ้นเปน 4.3 เทาเมื่อเทียบกับ 3.7 เทา ณ ส้ินปกอนหนา ทั้งนี้ แผนการเพิม่ทุนของกลุมทรูในปนี้ จะสรางความ
แข็งแกรงใหกับโครงสรางเงินทุนของกลุม และเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA ลดลงเปนต่ํากวา 2 เทา ตาม
เปาหมายที่ตั้งไว 

 อัตราสวนทางการเงิน 

1Q59             4Q58 1Q58 
 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.6 0.7 0.8   
 อัตราสวนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย เทา 4.3 6.3    8.1 
 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA เทา 4.3 3.7 1.3 
 อัตรากําไรขั้นตน % 23.4   19.4 25.7 
 อัตรากําไรสุทธิ % 6.8 1.2 5.5 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน %      6.4    6.1 -1.4  

งบดุล 

สินทรัพย 

 กลุมทรูมีสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 30.4 จาก ณ ส้ินป 2558 เปน 368.8 พันลานบาท สวนใหญจากการไดมาซึ่ง
ใบอนุญาตใชคล่ืนความถี่ 900 MHz 

 สินทรัพย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 จาก ณ ส้ินป 2558 เปน 107.1 พันลานบาท จาก
การขยายความครอบคลุมโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่และบรอดแบนดอยางตอเนื่อง 

 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้นเปน 138.4 พันลานบาท จาก 69.3 พันลานบาท ณ ส้ินป 2558 จากใบอนุญาต
ใชงานคลื่นความถี่ 900 MHz ที่ไดรับจากคณะกรรมการ กสทช. ในเดือนมีนาคม  

 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา (สุทธิ) เพิ่มขึ้นเปน 17.9 พันลานบาท เมื่อเทียบกับ 15.0 
พันลานบาท ณ ส้ินป 2558 จากการรับมูลคาเงินลงทุนใน DIF ที่เพิ่มขึ้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน            
ขอ 14) 

 ลูกหนี้การคา (สุทธิ) ลดลงจาก 32.8 พันลานบาท ณ ส้ินป 2558 เปน 32.4 พันลานบาท จากการลดลงของลูกหนี้
การคาที่เกี่ยวกับสัญญาดําเนินการใหบริการโทรคมนาคมภายใตเทคโนโลยี HSPA 
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 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     
ลูกหนี้ ทศท. 685.97 688.96 685.97 688.96 
ลูกหนี้การคา 18,605.76 17,840.74 2,241.34 2,212.60 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุขอ 28) 9,507.94 8,805.07 3,555.01 2,704.74 
ลูกหนี้การคา 28,799.67 27,334.77 6,482.32 5,606.30 
รายไดคางรับ 11,461.51 13,031.44 2,136.71 2,042.13 
     
รวมลูกหนี้การคา 40,261.18 40,366.21 8,619.03 7,648.43 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,854.14) (7,558.06) (3,110.88) (3,067.99) 
     
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 32,407.04 32,808.15 5,508.15 4,580.44 
 
 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สามารถวิเคราะหไดดังนี้  
 
 ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     
ยอดที่ยังไมครบกําหนดชําระ 12,241.52 10,420.93 1,115.04 1,122.48 
คางชําระนอยกวา 3 เดือน 5,185.60 6,225.85 2,968.17 920.43 
คางชําระ 3 - 6 เดือน 2,522.23 1,904.95 70.68 791.22 
คางชําระ 6 - 12 เดือน 2,842.45 3,234.22 224.51 657.43 
คางชําระมากกวา 12 เดือน 6,007.87 5,548.82 2,103.92 2,114.74 
     
ลูกหนี้การคา 28,799.67 27,334.77 6,482.32 5,606.30 
รายไดคางรับ 11,461.51 13,031.44 2,136.71 2,042.13 
     
รวมลูกหนี้การคา 40,261.18 40,366.21 8,619.03 7,648.43 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,854.14) (7,558.06) (3,110.88) (3,067.99) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 32,407.04 32,808.15 5,508.15 4,580.44 
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 ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของ
คาใชจายในการบริหาร 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนประมาณการที่พิจารณาจากหลายๆวิธีผสมกัน เชน ตามอัตรารอยละของรายได การวิเคราะห
อายุหนี้ ประสบการณการเก็บหนี้ โดยพิจารณาสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจปจจุบันรวมดวย ทั้งนี้ ความชํานาญและประสบการณใน
การเก็บหนี้ของกลุมรวมกับวิธีประมาณการอยางเหมาะสมตามที่กลาวขางตนทําใหผูบริหารมีความเชื่อม่ันวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้ง
ไว (จํานวน 7,854 ลานบาท) มีความเพียงพอ 

 กลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อแกลูกหนี้การคา เนื่องจากลูกคาของกลุมบริษัทมีจํานวน
มาก ซึ่งไดแก ผูใชบริการโทรศัพท ทั้งภาคธุรกิจและผูใชรายยอยทั่วไป ผูบริหารเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดบันทึกไวเพียงพอแลว 
และจะไมมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อมากไปกวาจํานวนหนี้สงสัยจะสูญที่ไดบันทึกแลว โดยคํานึงจากลักษณะของลูกหนี้การคาของ
กลุมบริษัท และจากประสบการณการเรียกเก็บหนี้ของกลุม 

 

หนี้สิน 

 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 40.5 จาก ณ ส้ินป 2558 เปน 291.7 พันลานบาท สวนใหญจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม
หมุนเวียนอื่นที่เกี่ยวกับการไดมาซึ่งใบอนุญาตใชคล่ืนความถี่ 900 MHz ในเดือนมีนาคม 

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย (ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชา
การเงิน) เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2558 เปน 109.9 พันลานบาท จากเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มเติม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และการชําระคา
ใบอนุญาตใชคล่ืนความถี่ 900 MHz ในงวดแรก 

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจาก 36.8 พันลานบาท ณ ส้ินป 2558 เปน 98.6 พันลานบาท จากหนี้สินที่
เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งใบอนุญาตใชคล่ืนความถี่ 900 MHz ทั้งนี้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น หรือ “TUC” ภายใต
กลุมทรู ไดชําระคาใบอนุญาตใชคล่ืนความถี่  900 MHz ในงวดแรกแลวเมื่อเดือนมีนาคม โดยเหลือจํานวนคางชําระ 62.2 พันลานบาท 
(มูลคาปจจุบัน) ซึ่งรับรูภายใต “หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น”  

 เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2558 เปน 48.0 พันลานบาท ตามการขยายธุรกิจของกลุม รวมถึงการที่กลุมทรู 
ไดรับเครดิตที่ดีจากกลุมผูจัดจําหนายอุปกรณ (vendor financing)  

 

สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 เปน 77.1 พันลานบาท จากการที่กลุมทรู รายงานผลกําไรไดอยางตอเนื่องใน
ไตรมาส 1 ป 2559 
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สภาพคลองและแหลงเงินทุน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เปน 843 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2559 ลดลง จากจํานวนที่สูงใน 
ไตรมาส 1 ป 2558 ซึ่งเปนไตรมาสที่มีการรับเงินสดลวงหนาจากการจําหนายทรัพยสินใยแกวนําแสง (FOC) เพิ่มเติมเขากองทุน DIF 
ในเดือนมีนาคม ป 2558 จํานวน 12 พันลานบาท โดยหากไมรวมรายการนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในไตรมาส 1             
ป 2559 มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอนหนา 

 แหลงเงินทุนหลักของกลุมทรู ในไตรมาส 1 ป 2559 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน   
17.0 พันลานบาท จากการกูยืมเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุม และชําระคาใบอนุญาตคลื่นความถี่ 

 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน ในไตรมาส 1 ป 2559 เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา เปน           
15.5 พันลานบาท สวนใหญจากการเพิ่มขึ้นของงบลงทุน (ที่เปนเงินสด) ที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งใบอนุญาตใชคล่ืนความถี่ 900 MHz 

 กลุมทรู มีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.4 พันลานบาท ในระหวางไตรมาส ทําให ณ ส้ินไตรมาส 1 ป 2559 มีเงินสดจํานวน
ทั้งส้ิน 13.0 พันลานบาท 
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
นโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูและวัดมูลคาตราสารอนุพันธ 

เพื่อบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย กลุมบริษัทได
ทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาหลายสัญญา กอนหนานี้กลุมบริษัทไมไดรับรูรายการเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ทํา
สัญญา จํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในจํานวนเงินที่จะไดรับจากสินทรัพยหรือที่จะตองจายชําระหนี้สินจะถูกหักกลบกับมูลคาที่
เปล่ียนแปลงไปของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาที่เกี่ยวของ ณ วันที่ไดรับหรือจายชําระจริง รายการกําไรและรายการขาดทุนที่
ยังไมเกิดขึ้นจากเครื่องมืออนุพันธจะถูกหักกลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงินและไมรับรูในขอมูลทางการเงิน 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2558 ผูบริหารไดทบทวนวิธีการบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงินและตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

ที่เกี่ยวกับอนุพันธทางการเงินดังกลาวเพื่อใหขอมูลทางการเงินสะทอนฐานะการเงินที่ตรงกับความเปนจริงไดดีขึ้น เครื่องมืออนุพันธ
ทางการเงินจะถูกวัดดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งอางอิงจากราคาตลาด ณ วันส้ินงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันส้ินงวดจะถูก
รับรูในงบกําไรและขาดทุน และรับรูเปนลูกหนี้หรือเจาหนี้อนุพันธทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่นํามาเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงยอนหลัง ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงมีดังตอไปนี้ 

  ขอมูลทางการเงินรวม 
   31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
   ลานบาท 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม    
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนลดลง   37.50 
กําไรตอหุน   - 
 

นโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูตนทุนใบอนุญาตเมื่อเริ่มแรก 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน กลุมบริษัทไดทบทวนวิธีการปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับการรับรูตนทุนใบอนุญาตที่ไดรับเมื่อเริ่มแรก โดยวัดมูลคาใหมดวยราคาเทียบเทาเงินสดโดยใชมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ที่ตองจายชําระ ผลตางระหวางจํานวนเงินที่ตองชําระกับมูลคาปจจุบันของตนทุนใบอนุญาตจะรับรูเปนตนทุนทางการเงินตลอด
ระยะเวลาการชําระ ตนทุนใบอนุญาตจะตัดจําหนายตามระยะเวลาของใบอนุญาต กลุมบริษัทไดทําการปรับปรุงยอนหลังสําหรับการ
เปล่ียนวิธีปฏิบัติดังกลาว ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมีดังตอไปนี้ 

  ขอมูลทางการเงินรวม 
   31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
   ลานบาท 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ    
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น   36.94 
ตนทุนการใหบริการลดลง (คาตัดจําหนาย)   (9.73) 
คาใชจายภาษีเงินไดลดลง   (4.83) 
กําไรตอหุน   - 
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สัญญา คดีฟองรองและขอพิพาทยื่นตออนุญาโตตุลาการและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

สัญญา  
3G HSPA 
 
 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT บริษัทยอยของกลุมบริษัทไดทําสัญญากับ กสท. ในการเชาเครื่องและอุปกรณ
วิทยุคมนาคมระบบ HSPA โดยมีอายุสัญญา 14.5 ป ภายใตสัญญาเชาอุปกรณระบบ HSPA BFKT มีภาระตองจัดหา ติดตั้ง บริหาร
จัดการและบํารุงรักษาอุปกรณตามที่จําเปนตอการใหบริการภายใตเทคโนโลยี HSPA โดยใหเปนไปตามความจุที่ไดระบุไวในสัญญา
และสัญญาแกไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใชวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 14.5 ป และเพื่อเปนการตอบแทน BFKT มีสิทธิ
ไดรับรายไดจากการใหบริการดังกลาวตามที่ไดระบุไวในสัญญา 
 
 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บริษัทยอยของกลุมบริษัทไดทําสัญญากับ กสท. (“สัญญา”) ภายใตเงื่อนไขใน
สัญญา RMV ตองใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตเทคโนโลยี HSPA ซึ่งไดรับขายสงมาจาก กสท. เปนระยะเวลา 14.5 ป เมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 RMV ไดรับการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหบริการขายตอบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการ
อินเตอรเน็ตแบบที่หนึ่งจาก กทช. RMV มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และ
เงื่อนไขตามที่ระบุไวในใบอนุญาตและตองมีคาใชจายตางๆที่ตองจายให กสท. ตามสัญญา ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นสุดวันที่                
15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 ตอมาไดมีความเห็นที่ตางกันระหวางกลุมบริษัทและ กสท. ในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการตีความสัญญาและใน
รายละเอียดของการคํานวณรายไดและคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของ 

 
 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 กลุมบริษัทและ กสท. ไดตกลงในการรับและจายชําระหนี้บางสวนสําหรับรายไดคาเชา
และคาบริการของ BFKT และตนทุนการดําเนินงานของ RMV สําหรับรายการที่เกิดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2559 
 
 ขณะนี้ทุกฝายอยูระหวางการเจรจารายละเอียดของยอดคงคางที่เหลือทั้งหมด ฝายบริหารมีความเห็นวากลุมบริษัทได
บันทึกรายไดและคาใชจายอยางเหมาะสมตามสัญญาแลวและผลของการเจรจาจะไมมีผลกระทบอยางมีสําระสําคัญตอการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัท 
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คดีฟองรองและขอพิพาทของบริษัทยอย 
 

 ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 คดีฟองรองและขอพิพาทตามที่อธิบายไวในหมายเหตุขอ 39 ในงบ
การเงินประจําป พ.ศ. 2558 ยังไมมีความคืบหนานอกเหนือจากเหตุการณดังตอไปนี้ 

 
 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กสท. ไดยื่นฟองบริษัทยอยแหงหนึ่งตอศาลปกครองกลาง เรียกรองคาเสียหายจํานวน 
83.94 ลานบาท ซึ่งรวมดอกเบี้ยแลว กสท. กลาวหาวาบริษัทยอยไดติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคมของบริษัทยอยเขากับอุปกรณของ  
กสท.อยางไมถูกตองตามกฎหมาย ปจจุบันคดีกําลังอยูภายใตการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดยื่นคําเสนอขอพิพาทกับ กสท. ตอ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
เรียกรองให กสท. ชําระเงินจํานวน 11,827.67 ลานบาทซึ่งเปนคาเสียหายสําหรับปดําเนินการที่ 11 ถึง ปดําเนินการที่ 17 ของ
สัญญาสัมปทานและดอกเบี้ยอีกรอยละ 15 ตอป ตั้งแตวันยื่นขอพิพาทไปจนกวาการชําระเงินจะเสร็จส้ิน โดยคาเสียหายที่เรียกรอง
เปนคาสวนแบงรายไดที่ไดนําสงมากเกินไปเนื่องจากไดมีการนํารายไดคาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม (IC) มารวมในการคํานวณ
สวนแบงรายไดดวย ทั้งนี้รายไดคาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม (IC) ไมใชรายไดที่อยูในขายจะตองนํามาแบงให กสท. ตาม
สัญญาที่เกี่ยวของ ปจจุบันคดีอยูภายใตกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

 
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสท. ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทกับบริษัทยอยแหงหนึ่งตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
เรียกรองใหบริษัทยอยชําระคาผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับปดําเนินการที่ 17 จํานวน 2,596.51 ลานบาท โดยอางวามีการ
คํานวณไมเหมาะสม ปจจุบันคดีอยูระหวางกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

 
ผลที่สุดของคดีความดังกลาวขางตนไมสามารถคาดการณไดในขณะนี้ ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจึงไมไดตั้งสํารอง

สําหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกลาวไวในขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
 

 
คาแอสเสสชารจ 

 
 ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุ 40.2 ในงบการเงินประจําป พ.ศ. 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีหนังสือถึง ทศท. และ กสท. 
เพื่อแจงวาจะหยุดชําระคาแอสเสสชารจภายใตสัญญาเชื่อมตอโครงขาย (“สัญญา AC”) เนื่องจากอัตราและการเรียกเก็บคาแอสเสส
ชารจภายใตสัญญา AC ขัดแยงกับกฎหมายหลายประการ ในป พ.ศ. 2554 ทศท. ไดฟองรอง กสท. และบริษัทยอยดังกลาวเพื่อ
เรียกรองคาแอสเสสชารจ จํานวน 41,540.27 ลานบาท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทศท. ไดยื่นคํารองขอเพิ่มเติมจํานวนเงิน
ที่เรียกรองเปน 59,628.00 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยตั้งแตวันฟองไปจนกวาจะชําระเสร็จส้ินขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 
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ถาบริษัทยอยตองชําระคาแอสเสสชารจ บริษัทยอยอาจจะตองบันทึกคาใชจายคางจายเพิ่มเติมสําหรับคาแอสเสสชารจ
ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 
  ผลกระทบสุทธิตอ 
  งบกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จรวม 
 คาแอสเสส

ชารจ 
ซึ่งสุทธิจากเงนิ

สวนแบง 
 คางจาย รายไดที่จายใหแก 

กสท. 
 ลานบาท ลานบาท 
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   
   ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556 32,344.56 23,762.55 

 
ผูบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยอยมีความเห็นวาบริษัทยอยไมตองชําระคาแอสเสสชารจดังกลาว  

 
 

รายงานของผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับความไมแนนอนเกี่ยวกับคดีฟองรองที่ยังไมทราบผล และสัญญาสําคัญทาง
ธุรกิจที่อยูระหวางการสรุปในรายละเอียด (รายละเอียดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26.3และขอ 27) ซึ่งผลสุดทาย
ของคดีและขอสรุปของสัญญายังไมสามารถระบุได อยางไรก็ตาม ผูบริหารเชื่อม่ันเปนอยางยิ่งวางบการเงินหรือการดําเนินงานของ
กลุมจะไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากปจจัยดังกลาว 

 

 
 

 

 


