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   วนัที 13 พฤศจิกายน 2563 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เรือง นาํส่งขอ้มูลทางการเงิน ประจาํไตรมาสที 3 ปี 2563  
  
สิงทีสง่มาดว้ย   1. ขอ้มูลทางการเงิน ประจาํไตรมาสที 3 ปี 2563 
                        ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 
                   2.   รายงานการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาสที 3 ปี 2563 
                           ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําสง่ขอ้มูลทางการเงินรวมและ 
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาํไตรมาสที 3 ปี 2563 สินสุด ณ วนัที 30 กนัยายน 2563  
ซึงไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้ มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลการดาํเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสที 3 ของปี 2563 ปรากฏผลกาํไรสุทธิ
สว่นทีเป็นของบริษัทฯ จาํนวน 104.15 ลา้นบาท ซึงเปลียนแปลงในอตัราทีสูงกวา่รอ้ยละ 20 จากผลการดาํเนินงาน
สุทธิในงวดเดียวกนัของปีก่อน ทงันี โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในรายงานการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
สาํหรบัไตรมาสที 3 ปี 2563 ทีแนบมาพรอ้มนี 

จึงเรียนมาเพือทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

 (นางสาวยุภา  ลีวงศเ์จริญ)  
     หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวม 

กลุมทรู มีรายไดจากการใหบริการ 26.5 พันลานบาทในไตรมาส 3 ป 2563 และ 79.7 พันลานบาทในงวดเกา

เดือนแรกของป 2563 หนุนโดยรายไดจากการใหบริการหลักที่เติบโตขึ้นรอยละ 4 จากชวงเดียวกันในปกอนหนา แมไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ทําใหกําลังซื้อชะลอลง รวมทั้ง

รายไดที่หายไปจากนักทองเที่ยว อยางไรก็ตาม ความมุงมั่นในการบริหารคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพทําใหคาใชจายใน

การดําเนินงานหลักลดลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งแนวโนมการเติบโตของระบบนิเวศดิจิทัลที่กลุมทรูมีครบวงจร สงผลให 

EBITDA เติบโตทั้งจากไตรมาสเดียวกันในปกอนในอัตรารอยละ 19 และจากไตรมาสกอนในอัตรารอยละ 2 เปน 9.4 

พันลานบาทในไตรมาส 3 หรือ 13.4 พันลานบาท คิดเปนการเติบโตรอยละ 30 จากปกอนหากรวมผลกระทบจากการปรับ

มาใชมาตรฐานบัญชีใหม (TFRS16) ผลักดันผลการดําเนินงานชวงเกาเดือนแรกของปใหเติบโตดวย EBITDA รวมจํานวน 

38.6 พันลานบาท สอดคลองกับกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 38.6 พันลานบาท และมีกําไรสุทธิ 1.2 

พันลานบาทในชวงเกาเดือนแรกของป 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการอยางเขมงวดและวางมาตรการบริหารตนทุน และ

เพิ่ม productivity ในทุกภาคสวนเพื่อเพิ่ม margin ไดอยางตอเนื่อง พรอมสรางกําไรใหเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 

แมวาการใชจายและพฤติกรรมผูบริโภคโดยรวมมีความระมัดระวังมากขึ้นจากผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจ

และสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ แตก็เปนความทาทายที่สรางศักยภาพการเติบโตใหกับกลุมทรู

จากวิถีชีวิตแบบใหม หรือ New Normal ที่สงผลใหผูบริโภคและภาคธุรกิจปรับตัวเขาหาดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง ความตองการใชงานอินเทอรเน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหลานี้ รวมกับระบบนิเวศและแพลตฟอรมดิจิทัลที่ครบวงจรลวน

สงเสริมศักยภาพธุรกิจดิจิทัลหรือ New S-Curve ของกลุมทรูใหพรอมเติบโตไปกับการเปลี่ยนผานของเทคโนโลยีดังเชนยุค 

3G และ 4G ในอดีต ตลอดจนยุค 5G ที่กําลังจะมาถึง ในขณะเดียวกัน กลุมทรูจะมุงเนนการขายและใหบริการดานดิจิทัล

มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและขยายฐานผูใชบริการในหลากหลายผลิตภัณฑของกลุมทรูตอไป 

ทรูมูฟ เอช ขยายฐานลูกคากลุมระบบรายเดือนไดอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนผูใชบริการรายใหมสุทธิในระบบ

รายเดือนที่สูงสุดในอุตสาหกรรมจํานวน 269 พันรายในไตรมาส 3 สงผลใหรายไดจากกลุมลูกคาระบบรายเดือนเติบโตใน

อัตราแบบเลขสองหลักจากชวงเดียวกันของปกอน ในขณะที ่ผลกระทบจากเศรษฐกิจและสถานการณ COVID-19 ที่สงผล

ใหการใชจายของผูบริโภคและจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติลดลง ยังคงกดดันรายไดในกลุมลูกคาระบบเติมเงินและรายได

จากบริการโรมมิ่งระหวางประเทศซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม โดยภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม

คอนขางทรงตัวและยังคงเนนการนําเสนอแพ็กเกจดาตาแบบใชงานไมจํากัดเปนหลัก ทรูมูฟ เอช มีรายไดจากการ

ใหบริการ 19.9 พันลานบาทในไตรมาส 3 ป 2563 ผลักดันรายไดจากการใหบริการในชวง 9 เดือนแรกของปใหเพิ่มขึ้น               

รอยละ 4 จากปกอนเปน 60.2 พันลานบาท มีฐานผูใชบริการรวมจํานวน 30.1 ลานราย แบงเปนลูกคาระบบเติมเงิน 20.8 

ลานรายและระบบรายเดือน 9.3 ลานราย ทั้งนี้ ทรูมูฟ เอช จะเดินหนาใหความสําคัญกับคุณภาพโครงขายและการบริการ

ที่ครอบคลุม พรอมเพิ่มมูลคาผานคอนเทนตที่ตรงตามความตองการและไลฟสไตลของลูกคาอยางตอเนื่อง อีกทั้งการ

เปดตัวเทคโนโลยี 5G อยางเปนทางการ ตลอดจนแนวโนมการใชงานและดีไวซ 5G ที่โมเดลพรีเมียมจะออกสูตลาดมาก

ขึ้น จะเปนปจจัยสรางการเติบโตใหทรูมูฟ เอช ผานเครือขาย 5G ประสิทธิภาพสูง ทามกลางอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ที่มีจํานวนผูใชงานสูงอยูแลวในปจจุบัน 
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ตลาดบรอดแบนดอินเทอรเน็ตยังคงเติบโตตอเนื่องหนุนโดยวิถีชีวิตแบบใหมหรือ New Normal แตยังคงมีการ

แขงขันที่สูงโดยผูใหบริการในอุตสาหกรรมตางเนนจุดเดนดานความเร็วและอุปกรณ อีกทั้งยังมีการนําเสนอแพ็กเกจคุม

คาที่ราคาเขาถึงไดเพื่อสรางการเติบโตและเขาถึงลูกคาในวงกวางไดมากยิ่งขึ้น ทรูออนไลนคงความเปนผูนําตลาด               

บรอดแบนดอินเทอรเน็ตไดอยางตอเนื่องโดยมีจํานวนผูใชบริการบรอดแบนดรายใหมสุทธิเพิ่มขึ้นแข็งแกรงที่ 111             

พันรายในไตรมาส 3 ขยายฐานลูกคาเปน 4.1 ลานราย ผลักดันรายไดบรอดแบนดอินเทอรเน็ตใหเพิ่มขึ้นเปน 6.8 พันลาน

บาทในไตรมาส 3 และ 20.0 พันลานบาทในงวด 9 เดือน ป 2563 นับเปนอัตราการเติบโตรอยละ 3 และรอยละ 4 เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนาตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มประสบการณการใชงานอินเทอรเน็ตของลูกคาดวยนวัตกรรม

สินคาและบริการคุณภาพสูงเปนกลยุทธหลักที่ทรูออนไลนมุงเนนอยางตอเนื่อง ทั้งการนําเสนอ True Gigatex Fiber 

Router และ Mesh WiFi นวัตกรรมเทคโนโลยี Band Steering ใหมลาสุดที่รวมคลื่น WiFi ทุกความถี่เปนหนึ่งเดียว พรอม

เลือกสัญญาณที่ดีที่สุดใหอัตโนมัติ การเพิ่มความเร็วอินเทอรเน็ตใหตรงตามการใชงานของลูกคาและการอัพเกรดบริการ

ดวยสิทธิประโยชนจากทรูการด สิ่งเหลานี้ รวมกับแนวโนมความตองการใชบริการบรอดแบนดที่เพิ่มสูงขึ้น จะเปนปจจัย

สําคัญในการสรางการเติบโตและรายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับทรูออนไลน 

ทรูวชิั่นส มีรายไดจากการใหบริการ 7.9 พันลานบาทในงวด 9 เดือนป 2563 และ 2.6 พันลานบาทในไตรมาส 3 

ป 2563 โดยรายไดหลักจากการบอกรับเปนสมาชิกปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสสามหลังจากผลกระทบทางธุรกิจจาก

สถานการณ COVID-19 เริ่มทรงตัว ขณะที่แพ็กเกจพรีเมียมกลับมาเติบโตและมีแนวโนมเชิงบวกตามการฟนตัวของการ

ทองเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้ การมุงเนนดานออนไลนมากยิ่งขึ้น แพ็กเกจแบบ A-la-Carte ที่ตอบโจทยความตองการ

ของผูบริโภคแตละกลุมไดตรงจุด ตลอดจนรายไดจากเครือขาย Influencer หรือผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนที่สูงขึ้น จะเปน

ปจจัยสรางการเติบโตใหกับทรูวิชั่นสตอไป ทั้งนี้ ทรูวิชั่นสมีฐานลูกคาจํานวน 4.0 ลานราย ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2563 หนุน

โดยกลุมลูกคาประเภทพรีเมียมที่เพิม่ขึ้นรอยละ 4 จากไตรมาสกอน และลูกคากลุมแพ็กเกจมาตรฐานที่เติบโตตอเนื่อง 

ธุรกิจดิจิทัลของกลุมทรูเติบโตตอเนื่อง โดยมีรายไดจากการสมัครรับชมคอนเทนตดิจิทัลและรายไดจากโฆษณา

เพิ่มขึ้นในอัตราเลขสองหลัก ทรูไอดีมียอดจํานวนการซื้อคอนเทนตสูงถึง 311,000 ครั้ง หรือคิดเปนการเติบโตรอยละ 18 

เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา ในขณะที่ยอดการรับชมวิดีโอตอเดือนยังเติบโตขึ้นสูงถึง 240 ลานวิวในไตรมาสสาม 

ในขณะที่ แพลตฟอรมดิจิตอลบนจอโทรทัศนอยางกลองทรูไอดี ทีวี เติบโตตอเนื่องดวยยอดกวา 1.8 ลานกลอง เพิ่มโอกาส

ในการ cross sell หรือพวงการขายสินคาอื่นๆ ภายใตกลุมทรูไดมากยิ่งขึ้น รวมถึงสรางความผูกพันของลูกคาไดอยาง

ตอเนื่องดวยแคมเปญสิทธิประโยชนจากทรูยู ในสวนของลูกคาองคกร กลุมธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น เพิ่มจํานวนอุปกรณ

เซ็นเซอร IoT ที่เชื่อมตอและใชบริการแลวกวา 281,000 อุปกรณในไตรมาส 3 และไดเปดตัวโซลูชั่น Smart Living สําหรับ

ตลาดผูบริโภค เชน Home Center application และ Home IoT sensors ตลอดจนอุปกรณ Homecare อื่นๆ ซึ่งจะชวย

เรงการเติบโตใหกับกลุมธุรกิจตอไป 
 

สรุปผลประกอบการในไตรมาส 3 ป 2563 

กลุมทรูรายงานผลกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ 104.2 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2563 ซึ่งคิดเปนการ

เปลี่ยนแปลงที่มากกวารอยละ 20 จากปกอน โดยผลการดําเนินงานโดยสรุปมีดังนี้ 

กลุมทรูมีรายไดจากการใหบริการรวมคอนขางทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนเปน 26.5 พันลานบาทใน

ไตรมาส 3 ป 2563 และเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 จากชวงเดียวกันของปกอนเปน 79.7 พันลานบาทในชวง 9 เดือนป 2563                   

แมไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจ หนุนโดยการเติบโตของฐาน
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ผูใชบริการกลุมลูกคาระบบรายเดือนและบรอดแบนดอินเทอรเน็ต ในขณะเดียวกัน ความมุงมั่นในการบริหารโครงสราง

ตนทุนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสงผลให EBITDA เพิ่มขึ้นรอยละ 19 จากไตรมาสเดียวกันในปกอนเปน 9.4 

พันลานบาทในไตรมาสสาม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30 จากไตรมาสเดียวกันในปกอนเปน 13.4 พันลานบาทหากรวม

ผลกระทบจากการปรับมาใชมาตรฐานบัญชีใหม (TFRS16) ผลักดัน EBITDA ในชวงเกาเดือนแรกของปใหเพิ่มขึ้นเปน 

38.6 พันลานบาท 

กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปกอนเปน 104.2 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2563 และ 1.2 

พันลานบาทในชวง 9 เดือนแรกของป 2563 จากคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่เพิ่มขึ้นตามการขยายโครงขายอยาง

ตอเนื่องและใบอนุญาตการใชงานคลื่นความถี่ที่ไดรับเพิ่มในปนี้ รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากการปรับมาใชมาตรฐานบัญชี 

TFRS16 และฐานทีสู่งในไตรมาส 3 ป 2562 ซึ่งมีการบันทึกกําไรจากการขายสินทรัพยเขากองทุน DIF  
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ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษทัยอย 

 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 งวดเกา้เดอืน งวดเกา้เดอืน % เปลี�ยนแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการที�มกีารระบเุป็นอยา่งอื�น) ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 Y-o-Y Q-o-Q ปี 2563 ปี 2562 Y-o-Y

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอื�น  30,011          30,135          30,378          (1.2) (0.4) 90,207               90,139          0.1

รายไดค้า่เชื�อมตอ่โครงขา่ย (IC) 405              389              723              (43.9) 4.3 1,183                 2,387            (50.5)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,140            3,134            3,058            2.7 0.2 9,365                 9,156            2.3

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 26,466          26,612          26,598          (0.5) (0.5) 79,659               78,597          1.4

  รายไดจ้ากการขาย 2,997            3,743            6,357            (52.9) (19.9) 11,523               13,123          (12.2)

 รวมรายได ้ 33,008        33,878        36,735        (10.1) (2.6) 101,730            103,263      (1.5)

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารรวม 20,606          19,976          22,063          (6.6) 3.2 60,837               64,800          (6.1)

ค่าใชจ้า่ยดา้นการกํากับดแูล (Regulatory cost) 764              716              703              8.6 6.6 2,149                 2,147            0.1

ค่าใชจ้า่ยเชื�อมต่อโครงขา่ย 533              545              860              (38.0) (2.2) 1,612                 2,700            (40.3)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร ไมร่วมค่าเชื�อมต่อโครงขา่ย (IC) 10,268          10,070          14,628          (29.8) 2.0 31,211               43,076          (27.5)

ค่าเสื�อมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 9,041            8,645            5,872            54.0 4.6 25,865               16,877          53.3

 ตน้ทุนขาย   3,256            4,315            4,569            (28.7) (24.5) 12,913               12,236          5.5

 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  6,595            6,912            6,670            (1.1) (4.6) 20,429               19,833          3.0

ค่าเสื�อมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 1,759            1,741            998              76.3 1.1 5,214                 2,522            106.7

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอื�นๆ 4,836            5,172            5,672            (14.7) (6.5) 15,215               17,311          (12.1)

 EBITDA 13,351        13,060        10,303        29.6 2.2 38,630              25,792         49.8

 EBITDA ไมร่วม TFRS16 และ การขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทุน DIF 9,376           9,225           7,910           18.5 1.6 27,059              23,399         15.6

 คา่เสื�อมราคาและคา่ตัดจําหน่าย  (10,800)         (10,385)         (6,869)          57.2 4.0 (31,079)              (19,399)         60.2

กําไรจากการดําเนนิงาน 2,550           2,674           3,433           (25.7) (4.6) 7,551                6,393           18.1

ดอกเบี�ยจ่าย (สทุธ)ิ (2,323)          (2,191)          (1,929)          20.4 6.0 (6,574)                (5,232)           25.7

ดอกเบี�ยรับ 66                34                78                (15.5) 92.6 244                    230               6.0

ดอกเบี�ยจา่ย (2,389)          (2,226)          (2,008)          19.0 7.3 (6,818)                (5,462)           24.8

 ดอกเบี�ยจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกับหนี�สนิตามสัญญาเชา่ (1,605)          (1,621)          -                   NM (1.0) (4,861)                -                   NM

 คา่ใชจ้่ายทางการเงนิอื�น (225)             (250)             (77)               192.5 (10.2) (572)                  (177)             223.4

 คา่ใชจ้่ายทางการเงนิที�เกี�ยวกับใบอนุญาต (473)             (502)             (478)             (0.9) (5.8) (1,416)                (1,457)           (2.8)

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ (27)               (12)               (3,044)          (99.1) 117.0 (14)                    (2,198)           (99.4)

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 913              1,016            1,002            (8.8) (10.2) 2,946                 4,073            (27.7)

(กําไร) ขาดทุนของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจการควบคุม 41                40                (23)               NM 3.7 118                    24                385.0

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ   (234)             276              (67)               (249.1) NM 399                    505               (20.8)

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ื�น 1,486            1,833            4,040            (63.2) (18.9) 3,629                 3,495            3.8

กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิสําหรบัสว่นที�เป็นของบรษิทั 104              1,262           2,857           (96.4) (91.7) 1,205                5,426           (77.8)

กําไร (ขาดทุน) สทุธ ิสาํหรับสว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจการควบคมุ (41)               (40)               23                NM (3.7) (118)                  (24)               (385.0)

กําไร (ขาดทนุ) สทุธสิําหรบัปี 63                1,222           2,880           (97.8) (94.9) 1,087                5,402           (79.9)

% เปลี�ยนแปลง
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ผลการดําเนินงานโดยรวมประจําไตรมาส 3 ป 2563 

 รายไดจากการใหบริการโดยรวมของกลุมทรู เปน 26.5 พันลานบาท คอนขางทรงตัวจากผลกระทบของสภาพ

เศรษฐกิจที่ออนตัวและสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงกดดันจํานวนนักทองเที่ยวขาเขาอยาง

ตอเนื่อง โดยรายไดจากการใหบริการหลักเติบโตขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนในอัตรารอยละ 3 ในไตรมาส 3 ป 

2563 และรอยละ 4 ในชวง 9 เดือนป 2563 ตามการเติบโตของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่และบรอดแบนดอินเทอรเน็ต 

หนุนโดยฐานผูใชบริการกลุมลูกคาระบบรายเดือนและบรอดแบนดที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่จํานวนอีเวนทที่ลดลงสงผลให

ทั้งรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของของทรูวิชั่นสลดลงดวย ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการโดยรวมสะสมเกาเดือนเปน 

79.7 พันลานบาท คิดเปนการเติบโตรอยละ 4 จากชวงเดียวกันในปกอนหากไมรวมรายไดจากอีเวนทและรายไดที่ไม

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจหลัก หรือคิดเปนการเติบโตรอยละ 1.4 จากชวงเดียวกันในปกอนตามรายงานในงบ

การเงิน 

o ทรูมูฟ เอช ขยายฐานลูกคากลุมระบบรายเดือนอยางตอเนื่อง สงผลใหทั้งรายไดจากกลุมลูกคา

ระบบรายเดือนและฐานผูใชบริการเติบโตในอัตราแบบเลขสองหลัก โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 13 และ              

รอยละ 15 จากไตรมาสเดียวกันในปกอน ตามลําดับ ในขณะที่การฟนตัวอยางชาของเศรษฐกิจและ

ผลกระทบจาก COVID-19 ที่ยืดเยื้อ สงผลใหผูบริโภคระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น โดยเฉพาะใน

กลุมลูกคาระบบเติมเงินที่มีความออนไหวตอราคา และจํานวนนักทองเที่ยวขาเขาที่ลดลง สิ่งเหลานี้

สงผลให รายไดจากการใหบริการของทรูมูฟ เอช เพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 จากไตรมาสเดียวกันในป

กอน แตออนตัวลงรอยละ 1.1 จากไตรมาสกอนเปน 19.9 พันลานบาทในไตรมาส 3 ป 2563 

โดยมีรายไดรวมบริการเสียงและไมใชเสียงหรือนอนวอยซ เปน 18.9 พันลานบาท และ

รายไดจากการใหบริการโทรศัพทขามแดนระหวางประเทศและอื่นๆ เปน 1.1 พันลาน

บาท ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการของทรูมูฟ เอช ในชวง 9 เดือนแรก ป 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก

ชวงเดียวกันของปกอนเปน 60.2 พันลานบาท 

o ฐานผูใชบริการรวมของทรูมูฟ เอช มีจํานวน 30.1 ลานราย แบงเปนกลุมลูกคาระบบเติมเงิน 20.8 

ลานรายและกลุมลูกคาระบบรายเดือน 9.3 ลานราย ขณะที่รายไดเฉลี่ยตอผูใชบริการรวมตอเดือน 

(Blended ARPU) เพิ่มขึ้นเปน 217 บาทในไตรมาส 3 ป 2563 จาก 210 บาทในไตรมาส 3 ป 2562 

และ 216 บาทในไตรมาส 2 ป 2563 

o รายไดจากการใหบริการของทรูออนไลน เปน 9.5 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 จากไตรมาส

กอนหนาและรอยละ 1 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน (หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 จากปกอน หากไม

รวมรายไดที่ไมใชธุรกิจหลักและรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา ซึ่งรายงานภายใตรายไดจากการ

ใหบริการอื่น เชน รายไดจากการใหบริการคอนแทคเซ็นเตอรของบริษัท ทรู ทัช ซึ่งกลุมทรูไดจําหนาย

เงินลงทุนแลวในเดือนธันวาคมป 2562) หนุนโดยความตองการใชงานบรอดแบนดอินเทอรเน็ตที่

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ผลักดันรายไดจากการใหบริการของทรูออนไลนในชวง 9 เดือนป 2563 ใหเติบโต

เปน 27.8 พันลานบาท 
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 รายไดจากการใหบริการบรอดแบนด บริการอนิเทอรเนต็ และสื่อสารขอมูลธุรกิจ 

เติบโตรอยละ 2.7 จากไตรมาสเดียวกันในปกอนและรอยละ 2.3 จากไตรมาสกอนเปน 6.8 

พันลานบาทในไตรมาส 3 ป 2563 และเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 จากชวงเดยีวกันของปกอนเปน 

20.0 พันลานบาทในชวง 9 เดือนแรกป 2563 ตามแนวโนมวิถีชวีิตแบบใหมหรือ New 

Normal ซึ่งสงผลใหความตองการเชื่อมตอบรอดแบนดที่บานเพิม่สูงขึ้น ทั้งนี้ ทรูออนไลนมี

รายไดและจาํนวนผูใชบริการบรอดแบนดรายใหมสทุธิทีเ่พิ่มขึ้นแข็งแกรงจากไตรมาสกอน

เปนผลมาจากความมุงมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานอินเทอรเน็ตใหกับลูกคาอยาง

ตอเนื่องทัง้ดานความเร็วและนวตักรรมดีไวซ ทั้งนี้ ทรูออนไลนมีจํานวนผูใชบริการ                       

บรอดแบนดรายใหมสุทธิ 111 พันรายในไตรมาส 3 ขยายฐานผูใชบริการบรอดแบนดเพิ่มขึ้น

เปน 4.1 ลานราย และ ARPU ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนเปน 534 บาทตอเดือน แตออน

ตัวลงเมื่อเทยีบกับปกอนจากการแขงขันในอตุสาหกรรม 

o รายไดจากการใหบริการของทรูวิชั่นส เปน 2.6 พันลานบาทในไตรมาส 3 ป 2563 ทรงตัวจาก              

ไตรมาสกอนเนื่องจากฐานลูกคาพรีเมียมโดยเฉพาะลูกคากลุมธุรกิจโรงแรมปรับตัวเพิ่มขึ้น และฐาน

ลูกคาทั่วไปยังคงเติบโต โดยสามารถชดเชย รายไดจากการใหบริการอื่น (ประกอบดวย รายไดจาก

ธุรกิจบันเทิง การโฆษณา สปอนเซอรและรายอื่นได) ที่ลดลงเปน 922 ลานบาท ทั้งนี้ ผลกระทบจาก

สถานการณ COVID-19 กดดันรายไดจากการใหบริการของทรูวิชั่นส เปน 7.9 พันลานบาทในชวง               

9 เดือนป 2563 

 รายไดจากคาสมาชิกและคาตดิตั้ง ฟนตัวจากแนวโนมขาลงในไตรมาสกอน (เพิ่มขึ้น   

รอยละ 0.7 จากไตรมาสกอน) เปน 1.7 พันลานบาทในไตรมาส 3 ป 2563 คิดเปนสัดสวน

รอยละ 65 ของรายไดจากการใหบริการของทรวูิชั่นส 

o กลุมทร ูมุงสรางการเติบโตในแตละกลุมลูกคา และสรางมูลคาเพิ่มใหกับคอนเทนตผานแพลตฟอรมที่

หลากหลายเพื่อตอบโจทยความตองการของผูบริโภคในการเขาถึงคอนเทนตแบบทุกที่ ทุกเวลามาก

ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผานแพลตฟอรม TrueID ซึ่งมียอดการสมัครรับชมคอนเทนตดิจิทัลและรายไดจาก

การโฆษณาดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นในอัตราแบบเลขสองหลัก 

 รายไดจากการขาย เปน 3.0 พันลานบาท ลดลงสอดคลองกับกําลังซื้อผูบริโภคที่ออนตัวลง อยางไรก็ตาม การ

บริหารคาใชจายดาน subsidy โดยมุงเนนที่การเติบโตของฐานลูกคาคุณภาพ สงผลใหขาดทุนจากยอดขายสุทธิ

ลดลงกวาครึ่งจากไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันในปกอน (ไมรวมกําไรจากการขายสินทรัพยเขากองทุน DIF ใน

ไตรมาส 3 ป 2562) 

 คาใชจายเชื่อมตอโครงขายสุทธิ ลดลงจากท้ังไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันในปกอน เปน 128 ลานบาท จาก

พัฒนาการที่ดีขึ้นของการปรับลดแพ็กเกจบริการโทรออกนอกโครงขายแบบไมจํากัด 
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 คาใชจายในการดําเนินงานหลัก (ประกอบดวยตนทุนในการใหบริการไมรวมคา IC และคาใชจายในการขายและการ

บริหารอื่นๆ) ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องทั้งจากไตรมาสเดียวกันในปกอนและไตรมาสกอนหนาติดตอกันเปนไตรมาส

ที่สาม โดยลดลงรอยละ 26 และรอยละ 1 ตามลําดับ เปน 15.1 พันลานบาท ซึ่งเปนผลจากมาตรการบริหาร

คาใชจายอยางตอเนื่องแมการดําเนินงานบางสวนจะกลับมาเปนปกติหลังผานพนชวงล็อกดาวน ทั้งนี้ ผลกระทบ

จากการปรับมาใชมาตรฐานบัญชี TFRS16 ยังสงผลใหคาใชจายลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปกอน หากไมรวม

ผลกระทบจากมาตรฐานนี้ คาใชจายจากการดําเนินงานหลักลดลงรอยละ 6 เมื่อเทียบกับปกอน 

 ความมุงมั่นในการบริหารคาใชจายใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลให EBITDA กอนการปรับมาใช

มาตรฐานบัญชี TFRS16 เติบโตรอยละ 19 จากไตรมาสเดียวกันในปกอนและรอยละ 2 จากไตรมาสกอน เปน 9.4 

พันลานบาท ทั้งนี้ EBITDA ตามงบการเงินเปน 13.4 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 29.6 จากไตรมาสเดียวกันในป

กอนและรอยละ 2.2 จากไตรมาสกอน 

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นเปน 10.8 พันลานบาท เปนผลจากการปรับมาใชมาตรฐานบัญชี 

TFRS16 หรือ 8 พันลานบาทหากไมรวมผลกระทบจากมาตรฐานนี้ เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงขาย รวมถึงโครงขาย 

5G ในยานสําคัญใน 77 จังหวัด และการรับรูคาตัดจําหนายใบอนุญาตการใชงานคลื่นความถี่ 2600 MHz ที่เริ่มรับรู

ในปนี ้

 กําไรจากการดําเนินงาน ไมรวมกําไรจากการขายสินทรัพยเขากองทุนโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) 

เปน 2.6 พันลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปกอนตามการเติบโตของ EBITDA และการปรับมาใช

มาตรฐานบัญชี TFRS16 แตลดลงจากไตรมาสกอนจากการขยายโครงขาย 

 ดอกเบี้ยจาย (สุทธ)ิ เปน 3.9 พันลานบาท หรือ 2.4 พันลานบาทหากไมรวมผลกระทบจากการปรับมาใชมาตรฐาน

บัญชี TFRS16 เพิ่มขึ้นจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอายุ

ครบกําหนดเฉล่ียยาวขึ้น 

 คาใชจายภาษีเงินได ลดลงเปน 27 ลานบาท ในไตรมาส 3 ป 2563 เทียบกับคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 3.0 

พันลานบาท ซึ่งมีการรับรูคาใชจายสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการขายสินทรัพยเขากองทุน DIF ใน               

ไตรมาส 3 ป 2562 

 กําไรสุทธสิําหรับสวนที่เปนของบริษัทฯ เปน 104 ลานบาทหรือ 268 ลานบาทหากไมรวมผลกระทบจากการปรับ

มาใชมาตรฐานบัญชี TFRS16 ในไตรมาส 3 ป 2563  โดยมีการรับรูขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

จํานวน 234 ลานบาท ทําใหกําไรลดลงจากไตรมาสกอนหนาซึ่งมีการบันทึกกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่การ

ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปกอนเกิดจากการบันทึกกําไรพิเศษจากการขายสินทรัพยเขากองทุน DIF ใน

ไตรมาส 3 ป 2562 
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โครงสรางรายไดรวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สําหรับงวด 9 เดือน) 

 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ื�นภายใตท้รอูอนไลน ์อาท ิรายไดท้ี�เกี�ยวกบัการดําเนนิงานและการบํารงุรักษา (O&M) แพลตฟอรม์ดจิทิัลและสทิธปิระโยชน ์

 

  

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) % เปลี�ยนแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการที�มกีารระบเุป็นอยา่งอื�น) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

YoY

ทรมูฟู เอช 82,937           83,262           (0.4)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที� 60,205            57,890            4.0

    - บรกิารเสยีง และบรกิารที�ไมใ่ชเ่สยีง 56,998            54,270            5.0

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอื�นๆ 3,207              3,620              (11.4)

รายไดค้า่เชื�อมตอ่โครงขา่ย (IC) 1,184              2,388              (50.4)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 9,031              8,833              2.2

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 12,518            14,151            (11.5)

รายการระหวา่งกัน (4,987)             (4,579)             8.9

ทรูมฟู เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 77,950            76.6% 78,683            76.2% (0.9)

ทรอูอนไลน ์ 28,330           27,681           2.3

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 27,794            27,191            2.2

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสื�อสารขอ้มลูธรุกจิ 20,037            19,207            4.3

    - รายไดอ้ื�น ๆ 7,757              7,984              (2.8)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 334                 323                 3.6

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 201                 167                 20.4

รายการระหวา่งกัน (10,762)           (10,245)           5.0

ทรูออนไลน ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 17,568            17.3% 17,437            16.9% 0.8

ทรวูชิ ั�นส์ 7,904             9,052             (12.7)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 7,903              8,971              (11.9)

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตั �ง 5,285              5,759              (8.2)

    - รายไดอ้ื�น ๆ 2,618              3,212              (18.5)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1                    82                   (98.9)

รายการระหวา่งกัน (1,693)             (1,910)             (11.4)

ทรูวชิั�นส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 6,211              6.1% 7,143              6.9% (13.0)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 79,659           78,597           1.4

รายไดร้วม 119,171         119,996         (0.7)

รวมรายการระหวา่งกัน (17,441)           (16,733)           4.2

รายไดร้วม - สทุธิ 101,730         100% 103,263         100% (1.5)

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

งวดเกา้เดอืน ปี 2563 งวดเกา้เดอืน ปี 2562



9 
 

โครงสรางรายไดรวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สําหรับงวด 3 เดือน) 
 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ื�นภายใตท้รอูอนไลน ์อาท ิรายไดท้ี�เกี�ยวกบัการดําเนนิงานและการบํารงุรักษา (O&M) แพลตฟอรม์ดจิทิัลและสทิธปิระโยชน ์

 

  

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)

(หน่วย: ลา้นบาทยกเวน้ในรายการที�มกีารระบเุป็นอย่างอื�น) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

YoY QoQ

ทรมูฟู เอช 26,738         27,708         30,349         (11.9) (3.5)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที� 19,940          20,171          19,269          3.5 (1.1)

    - บรกิารเสยีง และบรกิารที�ไมใ่ชเ่สยีง 18,858          19,171          18,212          3.5 (1.6)

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอื�นๆ 1,082            1,000            1,058            2.3 8.2

รายไดค้่าเชื�อมต่อโครงขา่ย (IC) 406               389               723               (43.9) 4.2

รายไดค้่าเชา่โครงขา่ย 3,025            3,024            2,950            2.5 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 3,367            4,125            7,406            (54.5) (18.4)

รายการระหวา่งกัน (1,853)           (1,668)           (2,193)           (15.5) 11.1

ทรมููฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 24,885          75.4% 26,040          76.9% 28,156          76.6% (11.6) (4.4)

ทรอูอนไลน ์ 9,657           9,431           9,588           0.7 2.4

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9,454            9,239            9,406            0.5 2.3

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสื�อสารขอ้มลูธรุกจิ 6,832            6,676            6,652            2.7 2.3

    - รายไดอ้ื�น ๆ 2,623            2,562            2,754            (4.8) 2.3

รายไดค้่าเชา่โครงขา่ย (FOC) 115               111               108               6.8 3.9

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 88                 82                 74                 19.4 8.4

รายการระหวา่งกัน (3,583)           (3,627)           (3,494)           2.6 (1.2)

ทรอูอนไลน์ หลังตัดรายการระหว่างกัน 6,075            18.4% 5,804            17.1% 6,094            16.6% (0.3) 4.7

ทรวูชิ ั�นส์ 2,648           2,642           3,074           (13.9) 0.2

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,648            2,642            3,074            (13.9) 0.2

    - คา่สมาชกิและค่าตดิตั �ง 1,726            1,714            1,870            (7.7) 0.7

    - รายไดอ้ื�น ๆ 922               928               1,204            (23.4) (0.7)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ (0)                 0                  0                  NM NM

รายการระหวา่งกัน (599)              (608)              (589)              1.7 (1.5)

ทรวูชิั�นส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 2,049            6.2% 2,034            6.0% 2,485            6.8% (17.6) 0.7

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 26,466         26,612         26,598         (0.5) (0.5)

รายไดร้วม 39,043         39,781         43,011         (9.2) (1.9)

รวมรายการระหวา่งกัน (6,035)           (5,904)           (6,276)           (3.8) 2.2

รายไดร้วม - สทุธิ 33,008         100% 33,878         100% 36,735         100% (10.1) (2.6)

ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2562

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

% เปลี�ยนแปลง
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งบดุลรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

 

 

 

  

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 % เปลี�ยนแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการที�มกีารระบเุป็นอยา่งอื�น)

งบดุลรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 32,020                49,405                (35.2)

ลกูหนี�การคา้ - สทุธิ 41,188                37,396                10.1

ลกูหนี�อื�น 7,046                  10,217                (31.0)

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 28,996                37,432                (22.5)

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 109,249              134,449              (18.7)

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 225,012               228,962               (1.7)

คา่ความนยิม - สทุธิ 9,994                  9,994                  0.0

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน - สทุธิ 124,015               114,622               8.2

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,641                  3,275                  72.2

สนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนอื�น 141,755               32,690                333.6

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีน 506,417              389,543              30.0

รวมสนิทรพัย์ 615,666             523,993             17.5

เงนิกูย้มืระยะสั �น 3,500                  16,663                (79.0)

เจา้หนี�การคา้ 65,115                65,935                (1.2)

เจา้หนี�อื�น 29,164                43,430                (32.8)

สว่นที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 42,890                18,037                137.8

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 19,565                7,086                  176.1

รวมหนี�สนิหมนุเวยีน 160,233              151,150              6.0

เงนิกูย้มืระยะยาว 175,077               178,030               (1.7)

หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 6,055                  6,271                  (3.4)

หนี�สนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ําเนนิการ 42,246                38,598                9.5

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,965                  3,750                  5.7

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 142,236               20,175                NM

รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน 369,580              246,823              49.7

รวมหนี�สนิ 529,813             397,974             33.1

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 85,853               126,019             (31.9)

รวมหนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 615,666             523,993             17.5

30 ก.ย. 2563 30 ก.ย.  2562 % เปลี�ยนแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนนิงาน กอ่นดอกเบี�ยและภาษีเงนิได ้ 43,470                17,808                144.1

    ดอกเบี�ยจา่ยและภาษีเงนิไดจ้า่ย (สทุธ)ิ (4,839)                 (6,136)                 (21.1)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนนิงาน 38,631                11,672                231.0

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (54,800)               (28,994)               89.0

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ (1,241)                 19,864                (106.2)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ�มข ึ�น (ลดลง) สทุธ ิ (17,410)              2,543                  NM

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน 49,429                20,656                139.3

ยอดเงนิคงเหลอืส ิ�นงวด 32,020               23,199               38.0
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

กลุมทรูสามารถชําระหนี้สินและปฏิบัติตามขอผูกพันตามสัญญาทางการเงิน โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2563

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA เปน 4.1 เทา ลดลงจาก 4.3 เทาในไตรมาส 2 ป 2563 และ 4.7 เทาในไตรมาส 3 ป 2562 

จาก EBITDA ที่เติบโตขึ้น อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนทรงตัวจากไตรมาสกอนที่ 2.2 เทา แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันในปกอนจากผลกระทบของการปรับมาใชมาตรฐานการบัญชี TFRS16 ขณะที่อัตราสวนสภาพคลองทรงตัวจาก                 

ไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันในปกอนเปน 0.7 เทา ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) เปนรอยละ 1.3 

และอัตรากําไรสุทธิเปนรอยละ 0.3 ลดลงจากไตรมาสกอนสวนหนึ่งจากกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 

และลดลงจากไตรมาส 3 ป 2562 ซึ่งมีการบันทึกกําไรจากการขายสินทรัพยเขากองทุน DIF   

 

 สินทรัพย 

 กลุมทรูมีสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 17.5  จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 615.7 พันลานบาท สวนใหญจากสินทรัพย

สิทธิการใชจํานวน 111.2 พันลานบาท จากการปรับใชมาตรฐานบัญชี TFRS16 (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 13)  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) ลดลงรอยละ 1.7 จาก ณ ส้ินป 2562 เปน 225.0 พันลานบาท จากการปรับใช

มาตรฐานบัญชี TFRS16 สงผลใหสินทรัพยตามสัญญาเชาถูกบันทึกภายใตรายการสินทรัพยสิทธิการใช จากกอน

หนานีท้ี่ถูกบันทึกภายใตรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 124.0 พันลานบาท จากใบอนุญาตใชงาน

คลื่นความถี่ 2600MHz ซึ่งไดรับในปนี ้

 เงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในการรวมคา ลดลงรอยละ 13.4 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 22.6 พันลาน

บาท เนื่องจากกลุมทรูขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) (รายละเอียด

เพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11) โดยหลังธุรกรรมการขายดังกลาว กลุมทรูถือหนวยลงทุนใน DIF  คิด

เปนรอยละ 23.38  

 ลูกหนี้การคา (สุทธิ) เพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 41.2 พันลานบาท ตามการขยายตัวของธุรกิจ

(รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10) 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ลกูหนี� ทศท. 332.67 343.35 332.67 343.35 
ลกูหนี�การคา้ 24,887.88 20,610.57 856.22 860.59 
ลกูหนี�และรายไดค้า้งรับ – กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน 
(หมายเหตขุอ้ 23) 

13,466.99 12,985.49 15,817.58 10,824.74 

     
ลกูหนี�การคา้ 38,687.54 33,939.41 17,006.47 12,028.68 
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รายไดค้า้งรับ 10,247.02 10,420.15 2,268.85 2,268.96 

     
รวมลกูหนี�การคา้ 48,934.56 44,359.56 19,275.32 14,297.64 

หัก  ขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (7,746.90) (6,964.03) (2,977.71) (2,990.01) 

     

ลกูหนี�การคา้ – สทุธ ิ 41,187.66 37,395.53 16,297.61 11,307.63  

     

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ลกูหนี�การคา้ซึ�งแสดงรวมในรายการลกูหนี�การคา้
และลกูหนี�อื�นในงบแสดงฐานะการเงนิ สามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี�ที�คา้งชําระไดด้ังนี� 
 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ยอดที�ยังไมค่รบกําหนดชําระ 12,241.01 10,586.64 2,147.92 2,369.28 
คา้งชําระนอ้ยกวา่ 3 เดอืน 9,321.04 9,547.15 977.12 4,071.14 
คา้งชําระ 3 - 6 เดอืน 5,828.51 3,312.06 5,160.92 428.18 
คา้งชําระ 6 - 12 เดอืน 4,792.50 2,517.01 1,521.00 1,547.56 

คา้งชําระมากกวา่ 12 เดอืน 6,504.48 7,976.55 7,199.51 3,612.52 

     
ลกูหนี�การคา้ 38,687.54 33,939.41 17,006.47 12,028.68 

รายไดค้า้งรับ 10,247.02 10,420.15 2,268.85 2,268.96 

     
รวมลกูหนี�การคา้ 48,934.56 44,359.56 19,275.32 14,297.64 

หัก ขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น (7,746.90) (6,964.03) (2,977.71) (2,990.01) 

     

ลกูหนี�การคา้ – สทุธ ิ 41,187.66 37,395.53 16,297.61 11,307.63 

 

หนี้สิน 

 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 33.1 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 529.8 พันลานบาท สวนใหญจากหนี้สินตามสัญญาเชา 

(รวมประเภทหมุนเวียนและไมหมุนเวียน) จํานวน 134 พันลานบาท จากการปรับมาใชมาตรฐานบัญชี TFRS16 ในป

นี ้(รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17) 

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย (ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชา

การเงิน) เพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 221.5 พันลานบาท เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง

รวมถึงการใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

 เจาหนี้การคา ลดลงรอยละ 1.2 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 65.1 พันลานบาท จากการจายชําระในระหวางไตรมาส 

 

สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน เปน 85.9 พันลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนจากกําไรสุทธิในไตรมาส 3 ป 2563 แต

ลดลงจากสิ้นป 2562 จากผลกระทบของการปรับมาใชมาตรฐานบัญชี TFRS16  
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สภาพคลองและแหลงเงินทุน 

 แหลงเงินทุนหลักของกลุมทรู ในงวดเกาเดือนแรกของป 2563 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

ซึ่งปรับตัวดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญเปน 43.5 พันลานบาทกอนดอกเบี้ยและภาษีจาย และ 38.6 พันลานบาทหลัง

ดอกเบี้ยและภาษีจาย เทียบกับ 17.8 พันลานบาทและ 11.7 พันลานบาทในงวดเกาเดือนแรกของป 2562 

ตามลําดับ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ EBITDA ที่เติบโต และการไดรับคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT refund)  

 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน เปน 54.8 พันลานบาทในงวดเกาเดือนแรก

ของป 2563 สวนใหญจากเงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน เนื่องจากมีการชําระคาใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 

MHz และ 2600 MHz ในไตรมาส 1 ป 2563 ทั้งนี้เงินสดจายลงทุนสําหรับสินทรัพยที่ดิน อาคารและอุปกรณทรง

ตัวจากปกอนเปน 30 พันลานบาท 

 กลุมทรูมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินจํานวน 1.2 พันลานบาท ในงวดเกาเดือนแรก

ของป 2563 ซึ่งรวมผลกระทบจากการปรับมาใชมาตรฐานบัญชี TFRS16 ทําใหมีการบันทึกเงินสดจายชําระ

หนี้สินตามสัญญาเชาภายใตกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนกวา 14.4 พันลานบาท หากไมรวม

ผลกระทบดังกลาว กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเปน 13.1 พันลานบาท 

 กลุมทรูมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 32.0 พันลานบาท ณ ส้ินงวดเกาเดือนแรกของป 2563 
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติ 

กลุมกิจการไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และท่ี

เกี่ยวกับสัญญาเชา (TFRS 16) มาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แตกลุมกิจการไมได

ทําการปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนแนวทางที่สามารถ

กระทําไดตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว ทั้งนี้กลุมกิจการไดทําการปรับปรุงรายการ

และจัดประเภทรายการใหมตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมในยอดยกมา ณ วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุมกิจการนําแนวปฏิบัติทางบัญชีใหมสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานมาถือปฏิบัติ 

ซึ่งไดอธิบายในหมายเหตุขอ 5 เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 (TAS 106) เรื่องการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนิน

ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนถูกยกเลิกดวยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใช 

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

การปรับปรุงรายการแตละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการปรับใชกลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื่องสัญญาเชา (TFRS 16) เปนครั้งแรกและการ

ปรับปรุงรายการจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชขีองบรษิัทรวมมีดังนี ้

 

 ขอมูลทางการเงินรวม 

 

วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

ตามที่รายงาน 

ไวเดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รายการปรับปรงุ

และการจัดประเภท 

รายการใหม 

TFRS 16 
รายการปรับปรงุ

และการจัดประเภท

รายการใหม 

รายการปรับปรงุจาก
การเปลีย่นแปลง

มาตรฐานการบญัชี

ของบริษัทรวม 

วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

ตามที่ปรับปรุง

ใหม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

      

งบแสดงฐานะการเงิน      

      

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 47,612.58 (218.79) (2,588.71) - 44,805.08 

เงินลงทุนระยะสั้น 1.13 (1.13) - - - 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น 1,071.67 (1,071.67) - - - 

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

 

- 

 

711.68 - - 711.68 

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จอื่น 

 

 

- 

 

 

401.72 - - 401.72 

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยทนุตัด

จําหนาย 
- 1.02 

- 
- 1.02 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 141.25 (141.25) - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,897.33 (0.37) - - 5,896.96 

เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 26,159.39 - - (186.87) 25,972.52 
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1,319.61 - (101.83) - 1,217.78 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 228,962.45 - (20,476.40) - 208,486.05 

สินทรัพยสิทธิการใช - - 108,009.37 - 108,009.37 

สินทรัพยไมมีตัวตน 115,130.82 - (2,044.95) - 113,085.87 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 3,275.16 41.51 2,066.74 - 5,383.41 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (109,365.09) - 50.53 - (109,314.56) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (6,910.15) 816.78 - - (6,093.37) 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (13,636.20) 2,442.55 - - (11,193.65) 

หนี้สินทางการเงินที่วัดมลูคาดวย 

   มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

 

- 

 

(3,248.08) - - (3,248.08) 

หนี้สินตามสญัญาเชาสวนที่ถึงกําหนด 

   ชําระภายในหนึ่งป 

 

- 

 

- (13,002.62) - (13,002.62) 

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปของ 

   เงินกูยืมระยะยาว 

 

(18,037.02) 

 

- 1,934.64 - (16,102.38) 

เงินกูยืมระยะยาว (178,029.70) - 5,740.54            - (172,289.16) 

หนี้สินตามสญัญาเชา - - (118,476.63) - (118,476.63) 

หนี้สินตามสญัญาและใบอนุญาตให 

   ดําเนินการ (61,839.01) - 2,364.66 - (59,474.35) 

ประมาณการหนี้สิน (3,507.12) - (1,231.64) - (4,738.76) 

สวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม 651.20 - (0.31) - 650.89 

ขาดทุนสะสม (33,630.89) (166.03) (37,756.61) (186.87) (71,740.40) 

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (1,898.20) (100.00) - - (1,998.20) 

 
    

     

     

     

     

     

     

     
 


