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เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
เรื่อง น ำส่งขอ้มูลทำงกำรเงิน ประจ  ำไตรมำสที่ 2 ปี 2562  

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. ขอ้มลูทางการเงิน ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

                        ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

                   2.   รายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 
                           ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

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

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  

ซ่ึงไดผ่้านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 ปรากฏผลก าไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 1,060.30 ลา้นบาท ซ่ึงเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีสูงกว่ารอ้ยละ 20 จากผลการ

ด าเนินงานสุทธิในงวดเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานการวิเคราะหผ์ลการ

ด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นางสาวยุภา  ลีวงศเ์จริญ)  

 หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวม 

กลุ่มทรู รายงานผลการด าเนินงานท่ีเติบโตและก าไรได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมีรายได้จากการให้บริการ
เพิ่มขึ้นเป็น 26.2 พันล้านบาท หนุนโดยรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่เติบโตจากไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้าได้สูงกว่า
ภาพรวมอุตสาหกรรมในอัตราร้อยละ 6.3 และมาตรการบริหารค่าใชจ้่ายที่ส่งผลบวกอยา่งต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายการสร้างผล
ก าไรส าหรับปี 2562 โดยในไตรมาส 2 นี้ กลุ่มทรูบันทึกรายการพิเศษเกี่ยวกับค่าชดเชยส าหรับพนักงานที่เกษียณอายุจ านวน 748 
ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขซึ่งได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากไม่รวมผลกระทบของรายการ
พิเศษนี้ กลุ่มทรูจะรายงานก าไรจ านวน 1.8 พันล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งเติบโตจากก าไร 1.5 พันล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 
2562 และผลขาดทุน 0.6 พันล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 ซึ่งไม่รวมก าไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF และการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ เพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 
ทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตแข็งแกร่งด้วยรายได้จากการให้บริการทีเ่พิ่มขึ้นสูงกวา่อุตสาหกรรมในอัตราร้อยละ 6.3 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 19.5 พันล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 ส่วนใหญ่จากการเติบโตของกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน อีกทั้ง
ยังมีรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการต่อเดือน หรือ ARPU ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้ามากกว่าร้อยละ 3 ทั้งนี้ ทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการ
เพียงรายเดียวที่มีฐานลูกค้าที่เติบโตในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิประมาณ 229,200 ราย และขยายฐาน
ลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 29.8 ล้านราย ในขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการต่อเดือน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 2 เป็น 212 
บาทในไตรมาส 2 ปี 2562 เทียบกับ 205 บาทในไตรมาสก่อนหน้า หนุนโดยการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนทั้ง
ระบบรายเดือนและเติมเงิน โดยการเติบโตอย่างสูงของทรูมูฟ เอช เป็นผลจากแคมเปญทางการตลาดที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด การผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเข้าถึงลูกค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในขณะท่ี สภาวะการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีปรับตัวดีขึ้น จากการที่ผู้ให้บริการต่างลดการน าเสนอแพ็กเกจ
ความเร็วคงที่โดยใช้ดาต้าได้ไม่จ ากัดและตลาดในภาพรวมมีการทยอยเพิ่มระดับราคาแพ็กเกจให้เหมาะสม 
  
 ทรูออนไลน์ คงความเป็นผู้น าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและเพิ่มฐานลูกค้าคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งเน้นด้าน
คุณภาพ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ โดยในไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ผ่านมา ทรูออนไลน์ มี
ลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตรายใหม่สุทธิกว่า 6.4 หมื่นราย ขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 ล้านราย และผลักดันรายได้ให้เติบโต
จากไตรมาสก่อนเป็น 6.3 พันล้านบาท ตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตยังคงมีการแข่งขันที่สูง โดยมีการดึงดูดลูกค้าด้วยการให้
ส่วนลดและเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ทรูออนไลน์ได้เปิดตัวแคมเปญ “Up Your Happiness” เพิ่ม
ความสุขให้ลูกค้าทรูออนไลน์ด้วยการปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติให้ลูกค้าปัจจุบันได้โปรโมชั่นเท่ากับลูกค้าใหม่ เพิ่ม
เทคโนโลยีผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ อีกทั้งยังเพิ่มสิทธิพิเศษคือเพิ่มอินเทอร์เน็ตมือถือหรือเพิ่มช่องทรูวิชั่นส์ส าหรับผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์ 
และทรูมูฟ เอช ที่ใช้แพ็กเกจร่วมกับทรูออนไลน์และต่อสัญญา โดยแคมเปญนี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสูง 
นอกจากนี้ ในต้นไตรมาส 3 ทรูออนไลน์ เปิดตัวแคมเปญ True Gigatex Fiber ให้บริการอินเทอร์เน็ต 1Gbps เต็มสปีด ด้วย
เทคโนโลยีล่าสุด Gigatex Fiber Router อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและกระจายสัญญาณ WiFi ในเครื่องเดียว พร้อมกล่อง 
TrueID TV เพื่อดูคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด ส่งผลให้ฐานลูกค้าพรีเมียมของทรูออนไลน์เพิ่ม
สูงขึ้น 
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ทรูวิชั่นส์ มีรายได้จากการให้บริการที่เติบโตร้อยละ 3.7 จากไตรมาสก่อนเป็น 3.0 พันล้านบาท หนุนโดยรายได้จากธุรกิจ

เอ็นเตอร์เทนเมนท์โดยเฉพาะการจัดคอนเสิร์ตเกาหลีในระหว่างไตรมาส ทั้งนี้ ทรูวิชั่นส์มุ่งพัฒนาและน าเสนอคอนเทนต์คุณภาพสูง
เพื่อตอบสนองความชอบของลูกค้าได้ตรงจุด อีกทั้งความร่วมมือและการผสานประโยชน์จากหลากหลายแพลตฟอร์มของกลุ่มทรู
โดยเฉพาะกล่อง TrueID TV สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและขยายฐานผู้ชมคอนเทนต์เพิ่มเติมจากฐานลูกค้ากว่า 4 ล้าน
รายของทรูวิชั่นส์ได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 3 ฤดูกาล 2019/20 – 
2021/22 ทั้งการถ่ายทอดสด รีรัน และ ไฮไลท์ ครบทั้ง 380 แมตช์ ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งทีวี ออนไลน์และดิจิทัล นับเป็นการสร้าง
โอกาสการเติบโตรายได้จากคอนเทนต์ทั้งแพ็กเกจของกลุ่มทรูและการ sublicense บางแมตซ์ให้ผู้ใหบ้ริการรายอื่น รวมถึงรายได้จาก
การโฆษณาในทุกช่องทางทั้งโทรทัศน์ มีเดียและดิจิทัล 

 
ทรูดิจิทัลกรุ๊ป มุ่งพัฒนาและน าเสนอนวัตกรรม แพลตฟอร์มและโซลูชั่นส์แบบครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตจาก

บริการต่างๆ เช่น บริการด้านดิจิทัล บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) บริการ IoT (Internet of Things) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั่วไปและกลุ่มองค์กร ตัวอย่างแพลตฟอร์มดิจิทัลจากทรูดิจิทัลกรุ๊ป ได้แก่ ทรูไอดี ผู้น า
แพลตฟอร์มในหมวดบันเทิง ท่ีมีจ านวนผู้ใช้บริการต่อเดือนมากกว่า 19 ล้านราย ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562 โดยแพลตฟอร์ม ทรูไอดี 
ได้รวบรวมคอนเทนต์บันเทิงคุณภาพสูง ท้ังภาพยนตร์ รายการทีวี ดนตรี กีฬา และบทความต่างๆ อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม
สิทธิประโยชน์ อย่าง ทรูยู และทรูพอยท์ในการแลกรับสิทธิพิเศษมากมายทั้งกิน ดื่ม ช้อปปิ้ง และบันเทิง นอกจากนี้ ทรูไอดี ยังได้
ขยายการให้บริการไปยัง ทรูไอดี ทีวี เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับชมคอนเทนต์และสิทธิประโยชน์จากหน้าจอโทรทัศน์ได้ เช่นกัน มากไป
กว่านั้น การที่ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก อังกฤษนั้น ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ทั้งทรูไอดี และทรูไอดี ทีวี จาก
พรีเมียมคอนเทนต์ การโฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัล และการท าการตลาดแบบ Affiliate marketing อีกทั้งยังช่วยเสริมความผูกพัน
ของลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ ภายใต้กลุ่มทรูได้อย่างมีนัยส าคัญ ในส่วนบริการดิจิทัลส าหรับลูกค้าองค์กร ได้แก่แพลตฟอร์ม Analytics 
สามารถสร้างแคมเปญการตลาดดิจทิัลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ พร้อมน าเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าถึงแต่ละกลุ่ม
ลูกค้าได้ตรงจุด นอกจากนี้ บริการด้าน IoT ของทรูดิจิทัลกรุ๊ป ได้เดินหน้าพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นส์ให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ 
การเกษตร ค้าปลีก สุขภาพ ขนส่งและโลจิสติกส์ ล่าสุดได้มีอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อและใช้บริการมากกว่า 193,000 อุปกรณ์ ซึ่ง
เติบโตร้อยละ 14 จากไตรมาสก่อนหน้า 
  

สรุปผลประกอบการประจ าไตรมาส 2 ปี 2562 

กลุ่มทรู รายงานผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 1,060.3 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ป ี 2562 ซึ่งเปล่ียนแปลงใน
อัตราที่สูงกว่าร้อยละ 20 จากไตรมาสเดยีวกันของปกี่อนหน้า โดยมีสาเหตุส าคัญ สรุปได้ดังนี ้

กลุ่มทรู มีรายได้จากการให้บริการโดยรวมจ านวน 26.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปีก่อนหน้าในอัตรา              
ร้อยละ 1.4 หรือ ร้อยละ 4.1 หากไม่รวมรายได้จากการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ส่วนใหญ่จากการเติบโตต่อเนื่อง
ของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีด้วยฐานลูกค้าและรายได้บริการนอนวอยซ์ที่เพิ่มสูงขึ้น ท้ังนี้ รายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานปกติ 
ในไตรมาส 2 ปี 2562 คือค่าชดเชยส าหรับพนักงานท่ีเกษียณอายุ และในไตรมาส 2 ปี 2561 คือผลกระทบจากการขายสินทรัพย์เข้า
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) และการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยหากไม่รวมรายการเหล่านี้เพื่อให้                                
ผลประกอบการสามารถเทียบเคียงกันได้อย่างเหมาะสม กลุ่มทรูมีก าไรสุทธิประมาณ 1.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 เติบโต
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เมื่อเทียบกับผลขาดทุน 0.6 พันล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า จากก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.4 พันล้าน
บาท อันเป็นผลจากรายได้ที่เติบโตและการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ก าไรสุทธิส าหรับส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 
ตามงบการเงินมีจ านวนประมาณ 1.1 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 และ 9.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 

 
ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

หมายเหตุ: รายการพเิศษในไตรมาส 2 ปี 2562 คอื คา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับคา่ชดเชยสําหรับพนักงานทีเ่กษียณอายปุระมาณ 748 ลา้นบาท (อยูภ่ายใต ้(คา่ใชจ่้าย) รายไดอ้ืน่ ในตาราง

ดา้นบน) ภายหลังพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงานฉบับแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกจิจานุเบกษาซึง่ระบวุา่คา่ชดเชยสําหรับพนักงานทีเ่กษียณอายแุละมอีายงุานมากกวา่หรอืเท่ากับ 20 ปี จะ
เปลีย่นจากจํานวน 300 วันของคา่จา้งอัตราสุดทา้ยเป็น 400 วันของคา่จา้งอัตราสุดทา้ย 
รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนินงานปกต ิหมายถงึ ผลกระทบจากคา่ชดเชยพนักงานตามที่กลา่วขา้งตน้ มูลคา่ DIF ทีเ่พิม่ขึน้ กําไรจากการขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทุน DIF และการดอ้ยคา่

ของสนิทรัพย ์
ผลประกอบการรายไตรมาสของปี 2561 ถูกปรับปรุง เนื่องจากกลุ่มทรูบรรลขุอ้ตกลงกับกสท. ในเดอืนพฤศจกิายน ปี 2561 เรือ่งกรรมสทิธใินเสาโทรคมนาคม และตกลงโอนกรรมสทิธใินเสา

โทรคมนาคมดังกล่าวใหแ้ก่กสท. 

  

อา้งองิความเห็นของผูส้อบบัญชเีกีย่วกับความไมแ่น่นอนของขอ้พพิาททางกฎหมายทีม่แีละขอ้ตกลงทางพาณชิย ์ ซึง่รายละเอยีดยังไมถ่งึ
ทีส่ดุ (อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิสว่นที ่18) ผลสดุทา้ยไมอ่าจคาดการณ์ไดใ้นปัจจุบันและฝ่ายบรหิารเชือ่วา่
จะไมม่ผีลทีม่นัียสําคัญตอ่ผลการดําเนนิงานทางการเงนิหรอืการปฏบัิตกิารของกลุม่ทร ู

 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ครึง่ปีแรก ครึง่ปีแรก % เปลีย่นแปลง

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 Q-o-Q Y-o-Y ปี 2562 ปี 2561 Y-o-Y

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) (ปรับปรงุ) (ปรับปรงุ)

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  30,086          29,675          30,248          1.4 (0.5) 59,761         59,485         0.5

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 826              838              1,000           (1.4) (17.4) 1,664           2,012           (17.3)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,074           3,024           3,429           1.7 (10.4) 6,098           6,851           (11.0)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 26,186          25,813          25,818          1.4 1.4 51,999         50,623         2.7

  รายไดจ้ากการขาย 3,487           3,280           30,950          6.3 (88.7) 6,767           34,800         (80.6)

 รวมรายได ้ 33,573        32,955        61,198        1.9 (45.1) 66,528        94,285        (29.4)

 รวมรายได ้ไมร่วมรายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทนุ DIF 33,573        32,955        34,433        1.9 (2.5) 66,528        67,521        (1.5)

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 21,543          21,194          20,865          1.6 3.2 42,737         41,328         3.4

คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากับดแูล (Regulatory cost) 718              725              688              (0.9) 4.5 1,443           1,351           6.8

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 915              925              1,057           (1.1) (13.4) 1,840           2,154           (14.6)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 14,277          14,171          14,181          0.7 0.7 28,448         27,324         4.1

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 5,633           5,373           4,940           4.8 14.0 11,006         10,500         4.8

 ตน้ทนุขาย   3,858           3,810           7,448           1.3 (48.2) 7,668           11,308         (32.2)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  6,742           6,421           8,531           5.0 (21.0) 13,163         17,005         (22.6)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 842              682              2,829           23.6 (70.2) 1,524           5,790           (73.7)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอืน่ๆ 5,899           5,740           5,702           2.8 3.5 11,639         11,216         3.8

 EBITDA 7,905          7,584          32,123        4.2 (75.4) 15,489        40,932        (62.2)

 EBITDA ไมร่วมก าไรจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทนุ DIF 7,905          7,584          8,659          4.2 (8.7) 15,489        17,468        (11.3)

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (6,475)          (6,055)          (7,769)          6.9 (16.7) (12,530)        (16,289)        (23.1)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,430          1,529          24,353        (6.5) (94.1) 2,960          24,643        (88.0)

ก าไรจากการด าเนนิงาน ไมร่วมก าไรจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทนุ DIF 1,430          1,529          889              (6.5) 60.8 2,960          1,179          151.1

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธ)ิ (1,768)          (1,535)          (1,257)          15.2 40.6 (3,302)          (2,521)          31.0

ดอกเบีย้รับ 53                99                72                (46.2) (26.7) 152              107              41.9

ดอกเบีย้จา่ย (1,821)          (1,634)          (1,329)          11.4 37.0 (3,454)          (2,628)          31.4

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (60)               (40)               (31)               50.6 95.6 (100)             (58)              73.6

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกับใบอนุญาต (470)             (509)             (518)             (7.6) (9.2) (980)             (1,059)          (7.5)

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ 818              28                (7,129)          NM NM 846              (6,886)          NM

ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุัน (60)               (206)             2                  (71.0) NM (265)             (44)              503.1

ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 878              234              (7,131)          275.8 NM 1,111           (6,842)          NM

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 933              2,139           856              (56.4) 8.9 3,072           1,876           63.7

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   598              (26)               (271)             NM NM 572              (413)             NM

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ (452)             (93)               (6,250)          (388.7) 92.8 (545)             (6,525)          91.6

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี 1,029          1,494          9,753          (31.1) (89.5) 2,522          9,058          (72.2)

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ 32                15                (2)                 110.2 NM 47                21                125.1

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั 1,060          1,509          9,751          (29.7) (89.1) 2,569          9,079          (71.7)

 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั

   ไมร่วมรายการทีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ 1,809          315              (577)            475.0 NM 2,123          (1,250)        NM

% เปลีย่นแปลง
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ผลการด าเนินงานโดยรวมประจ าไตรมาส 2 ปี 2562 

 

 รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุ่มทรูเพิ่มขึ้นเป็น 26.2 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 โดยเติบโตร้อยละ 1.4 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ หากไม่รวมรายได้จากการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2018 เพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม รายได้จากการให้บริการของกลุ่มทรู เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4.1 จากไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่จากการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีด้วยรายได้บริการนอนวอยซ์
และฐานลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุ่มทรูในครึ่งแรกของปีเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนที่สูงเป็น
ประวัติการณ์ที่ 52.0 พันล้านบาท 

o ทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตทั้งในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและเติมเงิน อีกทั้งยังมีรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการต่อ
เดือนทีเ่พิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลใหร้ายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช เติบโตร้อยละ 6.3 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และร้อยละ 2.2 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 19.5 พันล้านบาท ในไตรมาส 
2 ปี 2562 ผลักดันรายได้จากการให้บริการในครึ่งแรกของปีให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีก่อนหน้าเป็น 38.6 
พันล้านบาท ในครึ่งแรกปี 2562 ทรูมูฟ เอช มีผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 229.2 พันราย ในขณะที่ผู้ให้บริการราย
ใหญ่รายอื่นในอุตสาหกรรมมีจ านวนลูกค้ารวมกันลดลงสุทธิ 120.4 พันราย ในไตรมาส 2 ปี 2562 ท าให้ฐาน
ลูกค้ารวมของทรูมูฟ เอช เพิ่มเป็น 29.8 ล้านราย มีรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 212 เทียบกับ 
205 บาท ในไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการที่เติบโตทั้งในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและ
เติมเงิน 

 รายได้รวมบริการเสียงและไม่ใช่เสียง เพิ่มขึ้นป็น 18.1 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเติบโตของ
รายได้ระบบรายเดือน ในขณะท่ีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ
จากลูกค้าของพาร์ทเนอร์ (inbound traffic) ผลักดันรายได้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ
และอื่นๆ ของทรูมูฟ เอช ให้เติบโตเป็น 1.5 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 

o รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่อ่อนตัวลง
ร้อยละ 2.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 9.0 พันล้านบาท จากรายได้จากการให้บริการ                 
บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูลธุรกิจ จ านวน 6.3 พันล้านบาท ทั้งนี้ ทรูออนไลน์ มีรายได้                
รายไตรมาสที่ปรับตัวดีขึ้น จากผลตอบรับที่ดีต่อแพ็กเกจไฟเบอร์บรอดแบนด์พ่วงกับกล่อง TrueID TV รวมถึง
แพ็กเกจเฉพาะส าหรับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะคอเกมอย่าง Gamer Pro Pack ซึ่งเปิดตัวไปในไตรมาส 2                            
ที่ผ่านมา ทรูออนไลน์มีจ านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่สุทธิ 6.4 หมื่นรายในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2562 
และขยายฐานลูกค้าบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นเป็น 3.6 ล้านราย โดยมีรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนที่ 552 บาท 

 การเปิดตัวแคมเปญ True Gigatex Fiber ให้บริการอินเทอร์เน็ต 1Gbps เต็มสปีด ด้วยเทคโนโลยี
ล่าสุด Gigatex Fiber Router พร้อมกล่อง TrueID TV ในเดือนกรกฎาคม ได้รับผลตอบรับที่ดีจาก
ตลาด และน่าจะส่งผลใหท้รูออนไลน์เติบโตในครึ่งหลังของปี 
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o รายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส์ จ านวน 3.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากไตรมาสก่อนหน้า แต่
ลดลงร้อยละ 15.1 จากไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากรายได้อื่น (รายได้จากธุรกิจบันเทิง สปอนเซอร์ 
โฆษณาและอื่นๆ) จ านวน 1.1 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากการจัดคอนเสิร์ตเกาหลี 
แต่ลดลงจากฐานท่ีสูงในไตรมาส 2 ปี 2561 เนื่องจากมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 

 รายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้ง จ านวน 1.9 พันล้านบาท ยังคงเป็นรายได้หลักของทรูวิชั่นส์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 64 ของรายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส์ โดยการที่ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ได้รับลิขสิทธิ์การ
ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ผ่านทุกแพลตฟอร์ม น่าจะช่วยสร้างการเติบโตได้ในครึ่งหลังของปีนี้ จาก
รายได้จากคอนเทนต์ทั้งแพ็กเกจของทรูวิชั่นส์และการ sublicense บางแมตซ์ให้ผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึง
รายได้จากการโฆษณาทั้งช่องทางโทรทัศน์และดิจิทัล 

 ทรูวิชั่นส์มีจ านวนลูกค้ารวมกว่า 4 ล้านราย ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562 หนุนโดยฐานลูกค้าในระบบ
ค่าบริการสมาชิกจ านวน 2.3 ล้านราย และมีรายได้ต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนเท่ากับ 288 บาท จ านวนลูกค้าที่
สมัครสมาชิกแพ็กเกจมาตรฐานหรือแสตนดาร์ดลดลงในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา จากการหนุนแคมเปญกล่อง 
TrueID TV ซึ่งฐานลูกค้าไม่ได้ถูกน ามารายงานภายใต้ทรูวิชั่นส์ 

 รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 3.5 พันล้านบาท จากผลตอบรับที่ดีต่อแคมเปญพ่วงการขายดีไวซ์รวมกับ          
ซิมรวมถึงแคมเปญกล่อง TrueID TV แต่ลดลงจากฐานที่สูงในไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้าที่มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF ทั้งนี้
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและการลดแคมเปญการให้ส่วนลดหรือแจกเครื่องโทรศัพท์เคล่ือนที่ ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิจากการขาย
ลดลงเป็น 371 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 เทียบกับขาดทุนสุทธิจากการขายจ านวน 530 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 

 ค่าใช้จ่ายด้านการก ากับดูแล (Regulatory cost) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็น 718 ล้านบาท ตาม
การเติบโตของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

 ค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ จ านวน 89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและจากไตรมาสก่อนหน้า ตาม
รายได้เชื่อมต่อโครงข่ายทีล่ดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลัก (ประกอบด้วยต้นทุนในการให้บริการไม่รวมค่า IC และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
อื่นๆ) จ านวน 20.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายทางการตลาด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้า จากการจ่ายค่าเช่าให้ DIF ภายหลังการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนในเดือนพฤษภาคม ปี 
2561  ซึ่งหากไม่รวมผลกระทบนี้ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลักลดลงประมาณร้อยละ 1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 

 EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 7.9 พันล้านบาท จากรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นและการลดการให้
ส่วนลดหรือแจกเครื่องโทรศัพท์เคล่ือนที่ EBITDA ลดลงจากไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้า จากผลกระทบของการขายสินทรัพย์เข้า
กองทุน DIF ท าให้มีการบันทึกก าไรจากการขายและค่าเช่าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลขาดทุนจากการขายเนื่องจากการเปล่ียนมาใช้
มาตรฐานบัญชี TFRS15 ในปีนี้ หากไม่รวมรายการเหล่านี้ EBITDA ในไตรมาส 2 ปี 2562 จะเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
และมีอัตรา EBITDA ต่อรายได้จากการให้บริการ ที่ประมาณร้อยละ 36 
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 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ลดลงร้อยละ 16.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 6.5 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
ผลจากค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนในการได้มาของผู้ใช้บริการสะสมหายไปจากการเปล่ียนมาใช้มาตรฐานบัญชี 
TFRS15 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่จากการขยายโครงข่าย 

 ส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงาน เติบโตเป็น 1.4 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 เทียบกับ 0.9 พันล้านบาท 
หากไม่รวมก าไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF ในไตรมาส 2 ปี 2561 

 ดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิ) เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 พันล้านบาท จากหนี้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจรวมถึงการใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน และอายุเฉล่ียของหน้ีสินมีระยะเวลายาวขึ้น 

 รายได้ภาษีเงินได้ จ านวน 818 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 เปล่ียนแปลงจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 7.1 พันล้าน
บาทในไตรมาส 2 ปี 2561 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมกับ DIF 

 กลุ่มทรู ยังคงรายงานผลก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 
จ านวน 1.1 พันล้านบาท ซึ่งรวมรายการพิเศษเกี่ยวกับค่าชดเชยพนักงานที่เกษียณอายุ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบับแก้ไขซึ่งได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากไม่รวมผลกระทบของรายการพิเศษนี้ ก าไรสุทธิมีจ านวนประมาณ 1.8 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ก าไร 1.5 พันล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า และผลขาดทุน 0.6 พันล้านบาท ซึ่งไม่รวมก าไรจากการ
ขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF และการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในไตรมาส 2 ปี 2561 เพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม 
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โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (ส าหรับงวดสามเดือน) 
 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ืน่ภายใตท้รอูอนไลน ์อาท ิรายไดเ้กีย่วกับดจิทิัลแพลตฟอรม์และสทิธปิระโยชน์ รวมถงึการดําเนนิงานและการบํารงุรักษา (O&M) 
               รายไดอ้ืน่ภายใตท้รวูชิัน่ส ์อาท ิรายไดเ้กีย่วกับธรุกจิบนัเทงิ สปอนเซอร ์โฆษณาและอืน่ๆ 

 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

YoY QoQ

ทรมูฟู เอช 26,755         26,159         40,139         (33.3) 2.3

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 19,518          19,103          18,367          6.3 2.2

    - บรกิารเสยีง และบรกิารทีไ่มใ่ชเ่สยีง 18,065          17,993          17,350          4.1 0.4

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 1,453            1,109            1,017            42.9 31.0

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 826               838               1,000            (17.4) (1.4)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 2,967            2,916            3,321            (10.7) 1.7

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 3,444            3,301            17,451          (80.3) 4.3

รายการระหวา่งกัน (1,318)           (1,068)           (5,075)           (74.0) 23.4

ทรมูฟู เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 25,437          75.8% 25,090          76.1% 35,064          57.3% (27.5) 1.4

ทรอูอนไลน ์ 9,137           8,956           34,320         (73.4) 2.0

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 8,954            8,831            9,212            (2.8) 1.4

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มลูธรุกจิ 6,263            6,186            6,491            (3.5) 1.3

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 2,691            2,646            2,721            (1.1) 1.7

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 108               108               109               (0.9) 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 76                 17                 24,999          (99.7) 336.1

รายการระหวา่งกัน (3,373)           (3,378)           (10,988)         (69.3) (0.1)

ทรอูอนไลน ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 5,764            17.2% 5,579            16.9% 23,332          38.1% (75.3) 3.3

ทรวูชิ ัน่ส ์ 3,030           2,948           3,525           (14.0) 2.8

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,002            2,894            3,537            (15.1) 3.7

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 1,928            1,961            2,011            (4.1) (1.7)

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 1,075            934               1,526            (29.6) 15.1

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 28                 54                 (12)               NM (48.0)

รายการระหวา่งกัน (658)              (663)              (723)              (9.0) (0.8)

ทรวูชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 2,373            7.1% 2,285            6.9% 2,802            4.6% (15.3) 3.8

รายไดร้วม 38,922         38,063         77,983         (50.1) 2.3

รวมรายการระหวา่งกัน (5,349)           (5,109)           (16,786)         (68.1) 4.7

รายไดร้วม - สทุธิ 33,573         100% 32,955         100% 61,198         100% (45.1) 1.9

รายไดร้วม - สทุธิ

   (ไมร่วมรายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทนุ DIF)
33,573         32,955         34,433         (2.5) 1.9

ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2561

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

% เปลีย่นแปลง
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โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (ส าหรับงวดครึ่งปี) 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ืน่ภายใตท้รอูอนไลน ์อาท ิรายไดเ้กีย่วกับดจิทิัลแพลตฟอรม์และสทิธปิระโยชน์ รวมถงึการดําเนนิงานและการบํารงุรักษา (O&M) 
               รายไดอ้ืน่ภายใตท้รวูชิัน่ส ์อาท ิรายไดเ้กีย่วกับธรุกจิบนัเทงิ สปอนเซอร ์โฆษณาและอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) % เปลีย่นแปลง

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

YoY

ทรมูฟู เอช 52,914           66,056           (19.9)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 38,621            36,123            6.9

    - บรกิารเสยีง และบรกิารทีไ่มใ่ชเ่สยีง 36,058            33,956            6.2

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 2,562              2,167              18.3

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,665              2,013              (17.3)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 5,883              6,632              (11.3)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 6,745              21,288            (68.3)

รายการระหวา่งกัน (2,386)             (6,087)             (60.8)

ทรมูฟู เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 50,527            75.9% 59,968            63.6% (15.7)

ทรอูอนไลน ์ 18,094           43,541           (58.4)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 17,785            18,298            (2.8)

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มลูธรุกจิ 12,449            12,820            (2.9)

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 5,337              5,478              (2.6)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 215                 219                 (1.8)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 93                   25,024            (99.6)

รายการระหวา่งกัน (6,751)             (14,515)           (53.5)

ทรอูอนไลน ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 11,343            17.0% 29,026            30.8% (60.9)

ทรวูชิ ัน่ส ์ 5,978             6,630             (9.8)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 5,897              6,629              (11.0)

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 3,889              4,042              (3.8)

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 2,008              2,587              (22.4)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 81                   1                    NM

รายการระหวา่งกัน (1,320)             (1,340)             (1.4)

ทรวูชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 4,658              7.0% 5,290              5.6% (12.0)

รายไดร้วม 76,986           116,227         (33.8)

รวมรายการระหวา่งกัน (10,458)           (21,942)           (52.3)

รายไดร้วม - สทุธิ 66,528           100% 94,285           100% (29.4)

รายไดร้วม - สทุธิ

   (ไมร่วมรายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทนุ DIF)
66,528           67,521           (1.5)

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

ครึง่ปีแรก ปี 2562 ครึง่ปีแรก ปี 2561
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งบดุลรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

 

 

 

 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 30 ม.ิย. 2562 31 ธ.ค. 2561 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 23,475                20,672                13.6

ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 60,028                55,188                8.8

ลกูหนีอ้ ืน่ 9,251                  9,288                  (0.4)

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 34,597                39,544                (12.5)

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 127,352              124,692              2.1

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 217,635               205,812               5.7

คา่ความนยิม - สทุธิ 11,887                11,403                4.2

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธิ 118,250               121,080               (2.3)

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,275                  2,571                  105.2

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 29,644                30,011                (1.2)

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 382,690              370,876              3.2

รวมสนิทรพัย์ 510,043             495,569             2.9

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 44,276                84,909                (47.9)

เจา้หนีก้ารคา้ 62,576                66,315                (5.6)

เจา้หนีอ้ ืน่ 66,643                45,440                46.7

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 13,701                2,361                  480.2

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 5,906                  5,235                  12.8

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 193,102              204,260              (5.5)

เงนิกูย้มืระยะยาว 125,749               68,054                84.8

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,607                  6,085                  (7.9)

หนีส้นิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 38,196                64,059                (40.4)

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 3,223                  2,375                  35.7

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 20,366                16,851                20.9

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 193,142              157,425              22.7

รวมหนีส้นิ 386,244             361,685             6.8

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 123,799             133,884             (7.5)

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 510,043             495,569             2.9

30 ม.ิย. 2562 30 ม.ิย. 2561 % เปลีย่นแปลง

(ปรับปรุง)

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ 8,297                  41,711                (80.1)

    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดจ้า่ย (สทุธ)ิ (3,671)                 (4,563)                 (19.5)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 4,626                  37,148                (87.5)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (25,284)               (25,320)               (0.1)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 23,477                7,880                  197.9

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ 2,819                  19,708               (85.7)

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 20,656                18,254                13.2

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 23,475               37,963               (38.2)
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติของกลุ่มทรูเติบโตส่งผลให้มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 1.1 พันล้านบาท ใน                   
ไตรมาส 2 ปี 2562 ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการพิเศษเกี่ยวกับค่าชดเชยส าหรับพนักงานท่ีเกษียณอายุ มูลค่าเงินลงทุนใน DIF ที่เพิ่มสูงขึ้น 
ก าไรจากการขายสินทรัพย์ให้กับ DIF และการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้อยา่งเหมาะสม กลุ่มทรู
มีก าไรสุทธิ 1.8 พันล้านบาทและอัตราก าไรสุทธิที่ร้อยละ 5.4 ในไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งเติบโตจากอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 1.0 ในไตรมาส 
ก่อนหน้า และอัตราก าไรสุทธิติดลบร้อยละ 1.7 ในไตรมาส 2 ปี 2561 

กลุ่มทรสูามารถช าระหนี้สินและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาทางการเงิน ทั้งนี้ ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562 อัตราส่วนหนี้สิน
สุทธิต่อ EBITDA เท่ากับ 5.0 เท่า หรือ 3.7 เท่า หากไม่รวมผลกระทบจากการขายสินทรัพย์ให้กับ DIF ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.2 เท่า กลุ่มทรูมีอัตราส่วนสภาพคล่องคงที่จากปีก่อนหน้าที่ 0.7 เท่า แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ               
ไตรมาสก่อนหน้าจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลงเนื่องจากการขยายงวดช าระใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ 900MHz  

อัตราส่วนทางการเงนิ  

2Q62 1Q62 2Q61 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   เท่า 0.7 0.5 0.7 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA   เท่า 5.0 2.5 1.4 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   เท่า 1.2 1.1 0.6 

อัตราก าไรสุทธิ   % 3.2 4.6 15.9 

อัตราก าไรสุทธิ  
(ไมร่วมคา่ชดเชยพนักงานทีเ่กษียณอาย ุมลูคา่ DIF ทีเ่พิม่สงูขึน้  

กําไรจากการขายสนิทรัพยใ์หก้ับ DIF และการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย)์   % 5.4 1.0 -1.7 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   % 0.4 7.1 9.8 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

(ไมร่วมคา่ชดเชยพนักงานทีเ่กษียณอาย ุมลูคา่ DIF ทีเ่พิม่สงูขึน้  

กําไรจากการขายสนิทรัพยใ์หก้ับ DIF และการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย)์   % 0.1 -1.8 -2.8 

 

 สินทรัพย์ 

 กลุ่มทรูมสีินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 510.0 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ (สุทธิ) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 217.6 พันล้านบาท ตามการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 2.3 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 118.2 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการตัด
จ าหน่ายใบอนุญาตใช้งานคล่ืนความถี่ส าหรับธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ในระหว่างงวด 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า เพิ่มขึ้นเป็น 23.7 พันล้านบาท เทียบกับ 21.9 พันล้านบาท 
ณ ส้ินป ี2561 จากมูลค่าเงินลงทุนใน DIF ทีเ่พิ่มขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9)  
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 ค่าความนิยม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 11.9 พันล้านบาท จากการลงทุนในบริษัท Crave 
Interactive Limited ในเดือนเมษายน ปี 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9) 

 ลูกหนี้การค้า (สุทธิ) เพิ่มขึ้นเป็น 60.0 พันล้านบาท จากลูกหนี้ค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 
โดยเจ้าหนี้ค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศเพิ่มขึ้นในจ านวนที่เท่ากัน หากไม่รวมรายการนี้ ลูกหนี้การค้าลดลงและ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียลดลงเป็น 89 วัน ในไตรมาส 2 ปี 2562 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ลกูหนี ้ทศท. 332.97 348.19 332.97 348.19 
ลกูหนีก้ารคา้ 18,895.48 20,844.04 951.36 1,067.00 

ลกูหนีแ้ละรายไดค้า้งรับ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 
    (หมายเหตุ 19)           

 
12,574.77 

 
13,814.25 

 
10,354.77 

 
7,677.39 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 31,803.22 35,006.48 11,639.10 9,092.58 

รายไดค้า้งรับ 7,413.07 7,159.92 2,269.32 2,270.22 

ลกูหนีค้า่บรกิารโครงข่ายโทรศัพทเ์คลือ่นที่
ภายในประเทศ 

28,025.14 20,288.19 - - 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 67,241.43 62,454.59 13,908.42 11,362.80 

หัก  คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู (7,213.23) (7,266.22) (3,054.73) (3,067.90) 

     

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 60,028.20 55,188.37 10,853.69   8,294.90    

     
 

ณ วันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2562 และ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ลูกหนีก้ารคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ใน
งบแสดงฐานะการเงนิ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนีท้ีค่า้งชําระไดดั้งนี ้ 
 
 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ยอดทียั่งไมค่รบกําหนดชําระ 12,321.09 13,898.58 2,548.13 1,573.18 
คา้งชําระนอ้ยกวา่ 3 เดอืน 6,773.87 8,359.78 1,423.72 4,215.05 

คา้งชําระ 3 - 6 เดอืน 3,409.41 3,173.65 2,635.91 657.08 
คา้งชําระ 6 - 12 เดอืน 2,978.84 2,795.69 2,741.04 1,019.27 

คา้งชําระมากกวา่ 12 เดอืน 6,320.01 6,778.78 2,290.30 1,628.00 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 31,803.22 35,006.48 11,639.10 9,092.58 
รายไดค้า้งรับ 7,413.07 7,159.92 2,269.32 2,270.22 
ลกูหนีค้า่บรกิารโครงข่ายโทรศัพทเ์คลือ่นที่
ภายในประเทศ 

28,025.14 20,288.19 - - 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 67,241.43 62,454.59 13,908.42 11,362.80 

หักคา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู (7,213.23) (7,266.22) (3,054.73) (3,067.90) 

     

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 60,028.20 55,188.37 10,853.69 8,294.90 

 
 
 



 

12 
 

หนี้สิน 

 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 386.2 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม
ระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ ส่งผลใหห้นี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาว ไม่
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน) เพิ่มขึ้นเป็น 177.1 พันล้านบาท 

 เจ้าหนี้การค้า ลดลงร้อยละ 5.6 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 62.6 พันล้านบาท จากการช าระเงินให้แก่กลุ่มผู้จัด
จ าหน่ายอุปกรณ์ (vendor) ในระหว่างงวด 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงเป็น 123.8 พันล้านบาท เนื่องจากการใช้มาตรฐานบัญชี TFRS15 ท าให้สินทรัพย์ต้นทุนใน
การได้มาของผู้ใช้บริการถูกปรับปรุงออกจากก าไรสะสมต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม ปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจ านวน
ประมาณ 3 พันล้านบาทในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 

 
สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

 แหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มทรู ในครึ่งแรกปี 2562 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 23.5 
พันล้านบาท จากการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและการจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษีจ่าย) มีจ านวนทั้งส้ิน 8.3 พันล้านบาท ในครึ่ง
แรกปี 2562 ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF หากไม่รวมรายการนี้ กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษีจ่าย) เติบโตสูงร้อยละ 139 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน (สุทธิ) เติบโตต่อเนื่อง เป็น 3.5 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจากไตรมาสก่อนหน้า ผลักดันให้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (สุทธิ) เติบโตเป็น 4.6 พันล้านบาท ในครึ่งแรกปี 2562 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ลดลงร้อยละ 0.1 จากปีก่อนหน้า เป็น 25.3 พันล้านบาท ในครึ่งแรกปี 
2562 โดยมีเงินสดลงทุนจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประมาณ 22 พันล้าน (ไม่
รวมค่าใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่) เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2562 นี ้
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและการปรับปรุงรายการทางบัญชี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
กลุมกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญากับลูกค้ามา ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2562 โดยใชวิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสมตนงวด 
(Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจการได้ใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรนส าหรับสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
และสัญญาที่มีการเปล่ียนแปลงภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการที่เปน็สาระส าคัญใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
 
ก) ก่อนการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการบันทกึต้นทุนในการได้มาของผูใช้บริการเป็น
สินทรัพย์ ตนทุนดังกลาวเกี่ยวของกับต้นทุนของอุปกรณท์ี่จ าเปน็ส าหรับลูกค้าเพื่อเข้าถึงบริการของกลุ่มกิจการ รวมถึงผลต่างของการปนั
ส่วนมูลค่ายุติธรรมของราคาขายและต้นทุนของเครื่องโทรศัพท์ท่ีมอบให้ผู้ใช้บริการ ต้นทุนในการได้มาของผู้ใช้บริการ ถูกตัดจ าหน่าย
ตามระยะเวลาของอายุของประโยชน์ที่คาดว่าจะรับ กลุ่มกิจการจะไม่มีการบันทึกตต้นทุนในการได้มาของผู้ใช้บริการเปน็สินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะทางการเงินรวมเมื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 
 
ข) เมื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กลุ่มกิจการรับรู้ค่านายหน้าซึ่งเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญา
กับผู้ใช้บริการที่จ่ายให้แก่ตัวแทน หรือ ผู้จัดจ าหน่าย เป็นสินทรัพย์ ซึ่งเคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุน
เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญากับผู้ใช้บริการถูกตัดจ าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของอายุของประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15

2Q62 ผลกระทบจากมาตรฐาน 2Q62

หน่วย: ลา้นบาท (TFRS 15) การรายงานทางการเงนิ (ตามมาตรฐานบญัชฉีบบักอ่น)

         ฉบบัที ่15

งบก าไรขาดทนุ

ตน้ทนุขาย (3,858)                      (587)                              (3,271)                                           

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (3,162)                      2,472                            (5,634)                                           

ภาษีเงนิได ้ 818                          (376)                              1,194                                            

งบดลุ

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 4,162                       (4,324)                           8,486                                            

ทีด่นิ
 
อาคาร

 
และอปุกรณ์ 217,635                   (313)                              217,947                                        

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 4,925                       1,174                            3,751                                            

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 3,783                       (1,583)                           5,365                                            

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 13,838                     1                                   13,837                                          
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