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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวม 

กลุมทร ูมีการเติบโตของรายไดจากการใหบริการและ EBITDA อยางตอเนื่อง โดยรายไดจากการใหบริการหลัก

เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากไตรมาส 2 ของปกอน ผลักดันใหรายไดจากการใหบริการเติบโตรอยละ 2 จากปกอนหนา เปน 26.6 

พันลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2563 แมจะเปนชวงเวลาที่ไดรับผลกระทบเต็มไตรมาสจากสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 ทรูมูฟ เอช เติบโตสูงเหนืออุตสาหกรรมและเปนผูใหบริการเพียงรายเดียวที่รายงานการเติบโตของรายไดจาก

การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งจากปกอนและไตรมาสกอนหนา ขณะที่ทรูออนไลนมีรายไดจากการใหบริการ                   

บรอดแบนดเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น สิ่งเหลานี้รวมกับการบริหารคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพสงผลให EBITDA เพิ่มขึ้น

รอยละ 17 จากปกอนและรอยละ 9 จากไตรมาสกอนหนา เปน 9.2 พันลานบาท หรือ 13.1 พันลานบาทหากรวม

ผลกระทบจากการปรับมาใชมาตรฐานบัญชีใหม (TFRS16) ทั้งนี้ กลุมทรูจะมุงเนนการเพิ่ม productivity ในทุกภาคสวน

อยางตอเนื่องเพื่อสรางกําไรที่เติบโตอยางยั่งยืนใหกับบริษัท อาทิ การมุงสรางผลตอบแทนจากการลงทุนโครงขาย การ

บริหารชองทางการขายอยางมีประสิทธิภาพ การเพิ่ม productivity ของพนักงาน การเลือกสรรคอนเทนต และการบริหาร

คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขายโดยมุงเนนที่การเติบโตของฐานลูกคาคุณภาพ  

สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลกระทบตอกําลังซื้อของผูบริโภคและภาคธุรกิจ รวมถึง

รายไดที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมอีเวนทและการทองเที่ยวออนตัวลงทั้งจากนักทองเที่ยวขาเขาและขาออก อยางไรก็

ตามบริการสื่อสารโทรคมนาคมไดเพิ่มบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงผูคนและสงเสริมวิถีชีวิตแบบใหมหรือ New Normal 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เติมเต็มพฤติกรรมการทํางานที่บาน การเรียนระยะไกล การรับชมความบันเทิงและการใช

งานธุรกรรมดิจิทัลไดแบบทุกที่ทุกเวลา ซึ่งระบบนิเวศและแพลตฟอรมดิจิทัลที่ครอบคลุมและครบครันของกลุมทร ู

ตลอดจนความรวมมือกับภาครัฐบาลและภาคธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีคลาวดและโซลูชั่นดิจิทัล จะ

เปนปจจัยสนับสนุนการเติบโตอยางตอเนื่องของกลุมทรู ขณะที่การวิเคราะหขอมูล (Analytics) และแคมเปญสิทธิ

ประโยชนทีห่ลากหลายจะชวยเพิ่มความสามารถในการเขาถึงลูกคาและเพิ่มความผูกพันของลูกคามากยิ่งขึ้น 

ทรูมูฟ เอช มีรายไดจากการใหบริการเติบโตรอยละ 3.3 จากปกอนและรอยละ 0.4 จากไตรมาสกอนหนาเปน 

20.2 พันลานบาทในไตรมาส 2 ป 2563 แมรายไดที่เกี่ยวของกับบริการโรมมิ่งและนักทองเที่ยวจะไดรับผลกระทบจาก

สถานการณ COVID-19 เต็มไตรมาส หนุนโดยรายไดรวมบริการเสียงและนอนวอยซที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากปกอนหนาและ

รอยละ 1 จากไตรมาสกอนหนา ในขณะที่รายไดจากการใหบริการรวมของอุตสาหกรรมไมรวมทรูมูฟ เอช ลดลงรอยละ 6 

จากปกอนและลดลงรอยละ 3 จากไตรมาสกอนหนา โดยเครือขายคุณภาพสูง ตลอดจนการผสานความรวมมือกับ

พันธมิตรทางธุรกิจที่มีชองทางการขายและจัดจําหนายทั่วประเทศเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันการเติบโตของทรูมูฟ เอช 

โดยเฉพาะกลุมลูกคาระบบรายเดือนที่ทั้งรายไดและจํานวนผูใชบริการเติบโตในอัตราเลขสองหลักจากปกอนหนา ณ สิ้น

ไตรมาส 2 ป 2563 ฐานผูใชบริการรวมของทรูมูฟ เอช มีจํานวน 30.16 ลานราย แบงเปนลูกคาระบบรายเดือน 9.01 ลาน

รายและระบบเติมเงิน 21.15 ลานราย ขณะที่รายไดตอผูใชบริการตอเดือน (Blended ARPU) เพิ่มขึ้นรอยละ 2 จากปกอน

และรอยละ 1 จากไตรมาสกอนหนาเปน 216 บาทในไตรมาส 2 ป 2563 ทั้งนี้ การแขงขันในอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่

มีพัฒนาการเชิงบวกมากขึ้น จากการทยอบปรับราคาแพ็กเกจแบบความเร็วคงที่แตไมจํากัดปริมาณดาตา (fixed-speed 

unlimited data) และแพ็กเกจเติมเงินสําหรับการโทรดวยเสียง เพื่อเพิ่ม APRU สิ่งเหลานี้ รวมกับความตองการใชงาน 5G 

ดาตาและธุรกรรมดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้น จะชวยสงเสริมการเติบโตใหกับทรูมูฟ เอชตอไป  
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ทรูออนไลน มีรายไดจากการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตและฐานผูใชบริการเติบโตแข็งแกรงจากความ

ตองการใชบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นตามแนวโนมการทํางานจากบาน การเรียนออนไลนและความ

ตองการรับชมคอนเทนตและความบันเทิงที่บาน โดยแพ็กเกจไฟเบอรบรอดแบนดและคอนเวอรเจนซที่ผสานคอนเทนต

คุณภาพผาน TrueID TV รวมถึงแคมเปญเพิ่มความสุขใหลูกคาดวยสิทธิประโยชนเมื่อตอสัญญา ไดรับผลตอบรับที่ดีจาก

ตลาดอยางตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้ สงผลใหรายไดจากการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นเปน 6.7 พันลานบาท คิด

เปนการเติบโตที่สูงขึ้นในอัตรารอยละ 5.7 จากปกอนและรอยละ 2.2 จากไตรมาสกอนหนา โดยมีจํานวนผูใชบริการราย

ใหมสุทธิสูงสุดในประวัติการณที ่133 พันรายในไตรมาส 2 ป 2563 ขยายฐานลูกคาบรอดแบนดเพิ่มขึ้นเปน 4.0 ลานราย 

ขณะที่ ARPU เปน 530 บาท โดยถูกกดดันจากการแขงขันในอุตสาหกรรมดวยการใหสวนลดและแพ็กเกจแบบมุงเจาะ

เฉพาะกลุมลูกคา ทั้งนี้ ทรูออนไลน มุงยกระดับประสบการณการใชงานอินเทอรเน็ตของลูกคาดวยการเพิ่มความเร็วและ

ปรับเปลี่ยนระดับความเร็วอินเทอรเน็ตใหตรงตามการใชงานของลูกคา รวมถึงมีดีไวซที่รองรับแพ็กเกจไฟเบอรความเร็วสูง 

Gigatex Mesh Wifi และลําโพงอัจฉริยะพรอมผูชวยสวนตัว Google Nest Mini เพื่อตอบโจทยความตองการใชงานที่

หลากหลายและเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดสวนเพิ่มใหกับกลุม นอกจากนี้ ทรูออนไลน นําเสนอแพ็กเกจ VLearn 

สําหรับนิสิต นักศึกษา และ VWork สําหรับกลุมคนทํางานรองรับแพลตฟอรมการประชุมออนไลน “True Virtual World” 

เพื่อตอบโจทยความตองการใชงานของลูกคาและสรางการเติบโตตอเนื่องใหกับกลุมทรู 

ทรูวิชั่นส มีรายไดจากการใหบริการ 2.6 พันลานบาทในไตรมาส 2 ป 2563 ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณ 

COVID-19 เต็มไตรมาส โดยเฉพาะลูกคาในธุรกิจโรงแรม รวมถึงการจัดงานอีเวนทบันเทิงและรายการกีฬาสดตาง ๆ ที่ถูก

เลื่อนออกไป สงผลใหทั้งรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของลดลงเชนกัน อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศ

ที่เริ่มกลับมาฟนตัว ตลอดจนแพ็กเกจรวมกับสินคาและบริการอื่น ๆ ของกลุมทรูภายใตยุทธศาสตรคอนเวอรเจนซที่เพิ่ม

มูลคาดวยคอนเทนตคุณภาพและฟงกชั่นการใชงานแบบอินเทอรแอคทีฟผานกลองไฮบริดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ใน

ขณะเดียวกัน รายไดจากเครือขาย Influencer หรือผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนของธุรกิจออนไลนสเตชั่น เติบโตสูงขึ้น และ

นาจะเติบโตไดสูงตอไปในอนาคต หนุนโดยวิถีชีวิตแบบใหมหรือ New Normal ซึ่งชวยเพิ่มความนิยมในการทําการตลาด

ผานชองทางออนไลนที่มีประสิทธิภาพนี้มากยิ่งขึ้น โดยทรูวิชั่นสมีฐานลูกคารวมประมาณ 4 ลานราย ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 

2563 

ทรู ดิจิทัล กรุป มุงหนาเสริมความแข็งแกรงใหกับระบบนิเวศของกลุมทรูดวยบริการและแพลตฟอรมคุณภาพ 

อยาง ทรูไอดี ที่เติบโตอยางตอเนื่องดวยยอดผูสมัครรับชมการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษเพิ่มกวา 30,000 ราย

ในชวงที่กลับมาแขงขันในเดือนมิถุนายนที่ผานมา โดยชวงที่ไมมีการแขงขัน ทรูไอดี ยังสามารถเพิ่มจํานวนการใชบริการ

ตาง ๆ เปน 234,000 ครั้ง คิดเปนการเติบโตรอยละ 23 จากไตรมาสกอน นอกจากนี้ ยอดรับชมวิดีโอตอเดือนบนทรูไอดียัง

เติบโตอยางตอเนื่องสูงสุดถึง 219 ลานวิว หรือคิดเปนรอยละ 55 จากไตรมาสกอนหนา ในไตรมาส 2 ที่ผานมา ทรูไอดียัง

เปดตัวบริการอีคอมเมิรซที่ปจจุบันมียอดผูใชงานกวา 828,000 รายและมีผูสนใจคลิกเขาชม 3.3 ลานคลิกตอเดือน 

สําหรับแพลตฟอรมบนจอโทรทัศน กลองทรูไอดี ทีวี เติบโตแข็งแกรงดวยยอดรวมสูงถึง 1.4 ลานกลอง เพิ่มขึ้นรอยละ 61 

จากไตรมาสกอน ทําใหเปนผูใหบริการกลองทีวีในระบบแอนดรอยดที่มีฐานใหญท่ีสุดในประเทศไทย และเปนพารทเนอรที่

ใหญที่สุดของโลกสําหรับกลองกูเกิล เนสต มินิ ผูชวยอัจฉริยะ ในขณะเดียวกัน ทรูยู แพลตฟอรมระบบสิทธิประโยชนยังคง

เพิ่มความผูกพันของลูกคาตอกลุมทรู โดยแคมเปญทรูแบล็ค แฟมิลี่เปนตัวชวยสําคัญในการเพิ่มรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน

และโอกาสในการเพิ่มยอดขายและการขายพวงบริการอื่น ๆ 
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สําหรับดานลูกคาองคกร กลุมธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น พัฒนาโซลูชั่นและเพิ่มจํานวนอุปกรณเซ็นเซอร IoT ที่เชื่อมตอ

และใชบริการแลวกวา 272,000 อุปกรณ ณ สิ้นไตรมาส 2 โดยในกลุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ไดขยายตลาด

ดวยโซลูชั่น “True Digital Cow นวัตกรรมการติดตามพฤติกรรมปศุสัตว” ที่ชวยเพิ่มกําลังการผลิตและเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน และไดรับความสนใจจากเกษตรกรโคนมของไทย สําหรับกลุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย นําเสนอโซลูชั่น Property Integration System ชวยใหผูดูแลสินทรัพยสามารถจัดการการใชงานพื้นที่ใน

บริเวณสวนกลาง รวมทั้งสามารถจัดการดูแลทั้งในเชิงปองกันและเชิงรุก สําหรับกลุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการคาปลีก 

ทรู อีซี่ พิก ชวยเสริมประสบการณแบบ “Grab-and-Go” ใหกับลูกคา โดยการใชเทคโนโลยี AI เขามาชวยรวบรวม จัดการ 

และวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค สําหรับตลาดไฮเปอรมารเก็ต ยังนําเสนอโซลูชั่น Digital AI Density ที่

จะชวยวิเคราะหความหนาแนนของลูกคาในแตละพื้นที่ เพื่อสรางขอมูลเชิงลึกที่สามารถนําไปใชไดจริงในการเพิ่ม

ประสบการณของลูกคา สําหรับกลุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสุขภาพและสาธารณสุข โซลูชั่นในกลุม ทรู วีเฮลธกําลังขยาย

กลุมพันธมิตรไปยังอีก 24 โรงพยาบาล เพื่อนําเสนอบริการคัดกรองและใหคําปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนโดยแพทย

ผูเชี่ยวชาญ กอนนัดหมายเขาพบที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ กลุมธุรกิจ True Analytics พัฒนาโซลูชั่นที่ล้ําสมัยและ

หลากหลาย อาทิ โซลูชั่นที่เนนการตลาดในแตละพ้ืนที ่โซลูชั่นวิเคราะหพฤติกรรมบนโลกออนไลนของผูบริโภคบนเว็บไซต

และแอปพลิเคชั่นตาง ๆ และโซลูชั่นที่นําเสนอบริการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคในตลาดแบบเจาะกลุมเฉพาะ ซึ่งไดนําเสนอ

ใหกับกลุมลูกคาในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการธนาคาร อสังหาริมทรัพย พลังงาน การบริการ คมนาคม คาปลีก 

อุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตร 
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ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษทัยอย 

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลัก ไมร่วมรายไดท้ี�ไมเ่กี�ยวขอ้งกับการดําเนนิงานปกตขิองธุรกจิหลัก อาท ิบรกิาร call center การทําสัญญากับภาคธุรกจิที�ไมไ่ดเ้กดิข ึ�นเป็นประจํา ธุรกจิบันเทงิและรายไดอ้ื�น 

 

  

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ครึ�งปีแรก ครึ�งปีแรก % เปลี�ยนแปลง

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

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอื�น  30,135          30,061          30,086          0.2 0.2 60,196         59,761         0.7

รายไดค้า่เชื�อมต่อโครงขา่ย (IC) 389              389              826              (53.0) (0.0) 777              1,664           (53.3)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,134            3,091            3,074            2.0 1.4 6,225           6,098           2.1

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 26,612          26,581          26,186          1.6 0.1 53,193         51,999         2.3

  รายไดจ้ากการขาย 3,743            4,784            3,487            7.3 (21.8) 8,526           6,767           26.0

 รวมรายได ้ 33,878        34,844        33,573        0.9 (2.8) 68,722        66,528        3.3

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 19,976          20,255          21,543          (7.3) (1.4) 40,231         42,737         (5.9)

ค่าใชจ้่ายดา้นการกํากับดูแล (Regulatory cost) 716              669              718              (0.3) 7.1 1,385           1,443           (4.0)

ค่าใชจ้่ายเชื�อมตอ่โครงข่าย 545              534              915              (40.4) 2.1 1,079           1,840           (41.3)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร ไม่รวมค่าเชื�อมต่อโครงขา่ย (IC) 10,070          10,873          14,277          (29.5) (7.4) 20,943         28,448         (26.4)

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 8,645            8,179            5,633            53.5 5.7 16,824         11,006         52.9

 ตน้ทนุขาย   4,315            5,342            3,858            11.8 (19.2) 9,657           7,668           25.9

 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  6,912            6,922            6,742            2.5 (0.1) 13,834         13,163         5.1

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 1,741            1,714            842              106.6 1.5 3,455           1,524           126.7

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอื�นๆ 5,172            5,207            5,899            (12.3) (0.7) 10,379         11,639         (10.8)

 EBITDA 13,060        12,219        7,905           65.2 6.9 25,279        15,489        63.2

 EBITDA ไมร่วมผลกระทบจาก TFRS 16 9,225           8,458           7,905           16.7 9.1 17,683        15,489        14.2

 คา่เสื�อมราคาและคา่ตัดจําหน่าย  (10,385)         (9,894)          (6,475)          60.4 5.0 (20,279)        (12,530)        61.8

กําไรจากการดําเนนิงาน 2,674           2,326           1,430           87.0 15.0 5,000          2,960          69.0

ดอกเบี�ยจ่าย (สทุธ)ิ (2,191)          (2,060)          (1,768)          24.0 6.4 (4,251)          (3,302)          28.7

ดอกเบี�ยรับ 34                143              53                (35.3) (76.0) 178              152              17.2

ดอกเบี�ยจ่าย (2,226)          (2,203)          (1,821)          22.3 1.0 (4,429)          (3,454)          28.2

 ดอกเบี�ยจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกับหนี�สนิตามสัญญาเชา่ (1,621)          (1,635)          -                   NM (0.9) (3,257)          -                  NM

 คา่ใชจ้่ายทางการเงนิอื�น (250)             (96)               (60)               317.1 159.8 (347)             (100)             247.2

 คา่ใชจ้่ายทางการเงนิที�เกี�ยวกับใบอนุญาต (502)             (441)             (470)             6.7 13.9 (943)             (980)             (3.7)

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ (12)               25                818              NM NM 13                846              (98.5)

ส่วนแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 1,016            1,017            933              9.0 (0.0) 2,033           3,072           (33.8)

(กําไร) ขาดทุนของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจการควบคุม 40                37                32                25.6 8.1 77                47                63.8

กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ   276              357              598              (53.8) (22.6) 633              572              10.8

 (ค่าใชจ้่าย) รายไดอ้ื�น 1,833            310              (452)             NM 490.6 2,143           (545)             NM

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิสาํหรบัสว่นที�เป็นของบรษิทั 1,262           (161)            1,060           19.0 NM 1,101          2,569          (57.1)

กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิสําหรับส่วนที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจการควบคุม (40)               (37)               (32)               (25.6) (8.1) (77)              (47)              (63.8)

กําไร (ขาดทุน) สุทธสิาํหรบัปี 1,222           (198)            1,029           18.8 NM 1,024          2,522          (59.4)

% เปลี�ยนแปลง
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ผลการดําเนินงานโดยรวมประจําไตรมาส 2 ป 2563 

 

 รายไดจากการใหบริการหลักของกลุมทรูเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา สงผลใหรายได

จากการใหบริการโดยรวมเปน 26.6 พันลานบาท เพิ่มรอยละ 2 จากปกอนหนา หนุนโดยทรูมูฟ เอช ที่เติบโต

แข็งแกรงจากความตองการใชงานดาตาที่สูงขึ้นและการเติบโตของกลุมลูกคาระบบรายเดือน ขณะที่ทรูออนไลนมี

การเติบโตของรายไดบรอดแบนดอินเทอรเน็ตสูงขึ้นตามฐานผูใชบริการที่ขยายตัว ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการ

โดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 จากไตรมาสกอนหนา แมไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 เต็ม        

ไตรมาส จากการเติบโตของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่และบรอดแบนด โดยในครึ่งแรกของป 2563 รายไดจากการ

ใหบริการหลักของกลุมทรูเติบโตรอยละ 4 จากปกอนหนา สงผลใหรายไดจากการใหบริการโดยรวมสะสมหกเดือน

เพิ่มขึ้นเปนจํานวนสูงสุดที ่53.2 พันลานบาท 

o ทรูมูฟ เอช เติบโตเหนืออุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง มีรายไดจากการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 

จากไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา และรอยละ 0.4 จากไตรมาสกอนหนา เปน 20.2 พันลานบาท 

สงผลใหสวนแบงตลาดรายไดจากการใหบริการเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 31.4 หนุนโดยจํานวนผูใชบริการ

รายใหมสุทธิในกลุมลูกคาระบบรายเดือน 408.7 พันรายในไตรมาส 2 ป 2563 ทั้งนี้ ฐานผูใชบริการ

รวมของทรูมูฟ เอช มีจํานวน 30.16 ลานราย แบงเปนกลุมลูกคาระบบรายเดือน 9.01 ลานรายและ

กลุมลูกคาระบบเติมเงิน 21.15 ลานราย ขณะที่รายไดเฉลี่ยตอผูใชบริการรวมตอเดือน (Blended 

ARPU) ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหนาและปกอนหนาเปน 216 บาท 

 รายไดรวมบริการเสียงและไมใชเสียงหรือนอนวอยซ เติบโตรอยละ 6.1 จากปกอนหนา

และรอยละ 1.1 จากไตรมาสกอนหนาเปน 19.2 พันลานบาท สวนใหญจากกลุมลูกคาระบบ

รายเดือนท่ีมีรายไดและจาํนวนผูใชบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 11 และรอยละ 15 จากปกอนหนา 

ตามลําดับ การบริหารชองทางการขายและจดัจําหนายอยางมปีระสิทธิภาพโดยผสานความ

รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกจิ ตลอดจนความพรอมของกลุมทรูในดานแพลตฟอรมดิจิทัลและ

ระบบสิทธิประโยชนจะเปนอีกปจจัยสําคัญใหทรูมูฟ เอช เติบโตและเพิ่มความผูกพันของ

ลูกคาไดอยางตอเนื่อง 

 รายไดจากการใหบริการโทรศัพทขามแดนระหวางประเทศและอื่นๆ เปน 1.0 พันลาน

บาท โดยไดรับผลกระทบเตม็ทั้งไตรมาสจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

จากมาตรการ Lockdown และการปดพรมแดน  

o รายไดจากการใหบริการของทรูออนไลน เปน 9.2 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 จากไตรมาส

กอนหนาและรอยละ 3.2 จากปกอนหนา หนุนโดยการเติบโตของบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต 

(เติบโตรอยละ 7.3 จากปกอนหนา หากไมรวมรายไดที่ไมใชธุรกิจหลักและรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นเปน

ประจํา ซึ่งรายงานภายใตรายไดจากการใหบริการอื่น เชน รายไดจากการใหบริการคอนแทคเซ็นเตอร

ของบริษัท ทรู ทัช ซึ่งกลุมทรูไดจําหนายเงินลงทุนแลวในเดือนธันวาคมป 2562)  
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 รายไดจากการใหบริการบรอดแบนด บริการอนิเทอรเนต็ และสื่อสารขอมูลธุรกิจ

เติบโตแข็งแกรงในอัตรา รอยละ 5.7 จากไตรมาส 2 ของปกอน และรอยละ 2.2 จากไตรมาส

กอนหนา เปน 6.7 พันลานบาท หนุนโดยความตองการตดิตั้งบรอดแบนดอินเทอรเนต็ที่เพิม่

สูงขึ้นตามพฤตกิรรมผูบริโภคที่มีการทํางานจากบานและรับชมคอนเทนตบันเทิงที่บานมาก

ขึ้น สงผลใหทรูออนไลนมีจํานวนผูใชบริการรายใหมสุทธิ 133 พันรายในไตรมาส 2 ป 2563 

ขยายฐานผูใชบริการบรอดแบนดเพิ่มขึ้นเปน 4.0 ลานราย ทัง้นี้ การแขงขันในอุตสาหกรรม 

บรอดแบนดที่ยังมีการใหสวนลดและแพ็กเกจเฉพาะเจาะจงเพื่อจงูใจกลุมลูกคาสําหรับการ

ทํางานจากบานและการเรยีนออนไลน กดดัน ARPU เปน 530 บาทตอเดือน อยางไรกต็าม 

แพ็กเกจเหลานี้สามารถสรางรายไดทีเ่พิ่มขึ้นใหกับกลุมทร ู

o รายไดจากการใหบริการของทรูวิชั่นส เปน 2.6 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 จากไตรมาสกอน

หนา แตปรับตัวลดลงรอยละ 12.0 จากปกอนหนา ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 

โดยเฉพาะลูกคากลุมธุรกิจโรงแรม กิจกรรมอีเวนทและกีฬาสดตาง ๆ ที่ถูกเลื่อนออกไป สงผลใหทั้ง

รายไดและคาใชจายที่ เกี่ยวของลดลงตามดวย ทรูวิชั่นสมีรายไดจากการใหบริการอื่น

(ประกอบดวย รายไดจากธุรกิจบันเทิง การโฆษณา สปอนเซอรและรายอื่นได) เปน 928 ลานบาท 

ลดลงจากปกอนหนา แตมีพัฒนาการในทางบวกโดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนาหนุนโดย

รายไดจากเครือขาย Influencer และโฆษณาที่เพิ่มสูงขึ้น 

 รายไดจากคาสมาชิกและคาตดิตั้ง ออนตัวลงรอยละ 11 จากปกอนและรอยละ 7 จาก 

ไตรมาสกอนหนาเปน 1.7 พันลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของรายไดจากการ

ใหบริการของทรูวิชั่นส รายไดที่ออนตัวลงเปนผลจากสถานการณ COVID-19 ที่สงผล

โดยตรงตอลกูคาธุรกิจโรงแรม ขณะที่พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีแนวโนมไปใชงานผาน

แพลตฟอรมดิจิทัลมากขึ้น สงผลใหจํานวนการสมัครรับชมคอนเทนตไมรวม EPL ผานดิจิทัล

แพลตฟอรมทรูไอดี เพิ่มขึ้นรอยละ 23 จากไตรมาสกอนหนาเปน 234,000 รายการ ทัง้นี้ 

กลุมทรจูะมุงเนนการเลือกสรรคอนเทนตคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหกับแพลตฟอรมอื่น

ภายใตกลุมทร ูเพื่อสรางรายไดและผลตอบแทนจากการลงทุน 

 รายไดจากการขาย เปน 3.7 พันลานบาท เติบโตรอยละ 7.3 จากปกอนหนา แตปรับตัวลดลงรอยละ 21.8 เมื่อ

เทียบกับไตรมาสกอนหนาจากการขายดีไวซที่ลดลง พรอมการบริหารคาใชจายดาน subsidy โดยมุงเนนที่การเติบโต

ของฐานลูกคาคุณภาพ 

 คาใชจายดานการกํากับดูแล (Regulatory cost) ทรงตัวจากปกอนหนา แตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 จากไตรมาสกอน

หนา เปน 716 ลานบาท ตามรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตที่เติบโตขึ้น 

 คาใชจายเชื่อมตอโครงขายสุทธิ เปน 157 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนาและไตรมาสกอนหนาตามการ

เชื่อมตอโครงขายสุทธิที่เพิ่มขึ้น  
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 คาใชจายในการดําเนินงานหลัก (ประกอบดวยตนทุนในการใหบริการไมรวมคา IC และคาใชจายในการขายและการ

บริหารอื่นๆ) เปน 15.2 พันลานบาท ลดลงรอยละ 24 จากปกอนหนาและรอยละ 5 จากไตรมาสกอนหนา จากการลดลง

ของคาใชจายดานการขายและการตลาด รวมถึงคาเชาและคาใชจายที่เกี่ยวของกับอีเวนทที่ลดลง รวมถึงการปรับมาใช

มาตรฐานบัญชี TFRS16 หากไมรวมผลกระทบจากมาตรฐานนี้ คาใชจายจากการดําเนินงานหลักลดลงรอยละ 5 เมื่อ

เทียบกับปกอนหนา  

 EBITDA กอนการปรับมาใชมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เติบโตรอยละ 17 จากปกอนหนาและรอยละ 9 จากไตรมาส

กอนหนาเปน 9.2 พันลานบาท ตามรายไดจากการใหบริการที่สูงขึ้นและการลดลงของคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ

ขายและบริหาร ทั้งนี้ EBITDA ตามงบการเงินเปน 13.1 พันลานบาท 

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นเปน 10.4 พันลานบาท เปนผลจากการปรับมาใชมาตรฐานบัญชี 

TFRS16 การรับรูคาตัดจําหนายใบอนุญาตการใชงานคลื่นความถี่ 2600 MHz เต็มไตรมาส และการขยายโครงขาย

อยางตอเนื่อง 

 สิ่งเหลานี้ สงผลใหกําไรจากการดําเนินงาน เพิ่มสูงขึ้นเปน 2.7 พันลานบาท เทียบกับ 2.3 พันลานบาทในไตรมาส  

1 ป 2563 และ 1.4 พันลานบาทในไตรมาส 2 ป 2562 แมมีการรับรูคาตัดจําหนายใบอนุญาตการใชงานคลื่นความถี่ 

2600 MHz 

 ดอกเบี้ยจาย (สุทธิ) เปน 2.3 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนหนา ตามหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอายุครบกําหนดเฉลี่ยยาวขึ้น ในขณะที่กระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นสงผลใหอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงเปนรอยละ 1 จากไตรมาสกอนหนา 

 คาใชจายภาษีเงินได เปน 12 ลานบาท เทียบกับรายไดภาษีเงินไดในไตรมาส 2 ป 2562 ซึ่งมีการรับรูสินทรัพยภาษี

เงินไดรอการตัดบัญชีจากขาดทุนสะสมที่สามารถใชไดในอนาคต  

 ผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักที่ปรับตัวดีขึ้นและกําไรจาการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน

โทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) จํานวน 300 ลานหนวย สงผลใหกําไรสุทธิสําหรับสวนที่เปนของบริษัทฯ เปน

ประมาณ 1.3 พันลานบาทในไตรมาส 2 ป 2563 ในขณะที่ชวงเดียวกันของปกอนมีกําไรสุทธิประมาณ 1.1 พันลาน

บาท 
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โครงสรางรายไดรวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สําหรับงวด 6 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

ทรูมูฟ เอช 56,199           52,914           6.2

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที� 40,265            38,621            4.3

    - บรกิารเสยีง และบรกิารที�ไมใ่ชเ่สยีง 38,140            36,058            5.8

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอื�นๆ 2,125              2,562              (17.1)

รายไดค้า่เชื�อมตอ่โครงขา่ย (IC) 778                 1,665              (53.3)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 6,006              5,883              2.1

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 9,151              6,745              35.7

รายการระหวา่งกัน (3,134)             (2,386)             31.3

ทรมูฟู เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 53,065            77.2% 50,527            75.9% 5.0

ทรูออนไลน ์ 18,673           18,094           3.2

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 18,340            17,785            3.1

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสื�อสารขอ้มลูธรุกจิ 13,206            12,555            5.2

    - รายไดอ้ื�น ๆ 5,134              5,230              (1.8)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 220                 215                 2.1

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 113                 93                  21.2

รายการระหวา่งกัน (7,179)             (6,751)             6.3

ทรอูอนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกัน 11,494            16.7% 11,343            17.0% 1.3

ทรูวชิ ั�นส ์ 5,256             5,978             (12.1)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 5,255              5,897              (10.9)

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตั �ง 3,559              3,889              (8.5)

    - รายไดอ้ื�น ๆ 1,696              2,008              (15.5)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1                    81                  (98.9)

รายการระหวา่งกัน (1,094)             (1,320)             (17.2)

ทรวูชิั�นส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 4,163              6.1% 4,658              7.0% (10.6)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 53,193           51,999           2.3

รายไดร้วม 80,128           76,986           4.1

รวมรายการระหวา่งกัน (11,406)           (10,458)           9.1

รายไดร้วม - สุทธิ 68,722           100% 66,528           100% 3.3

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

คร ึ�งปีแรก ปี 2563 ครึ�งปีแรก ปี 2562
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โครงสรางรายไดรวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สําหรับงวด 3 เดือน) 

 

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

 

  

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)

(หน่วย: ลา้นบาทยกเวน้ในรายการที�มกีารระบเุป็นอยา่งอื�น) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

YoY QoQ

ทรูมูฟ เอช 27,708         28,491         26,755         3.6 (2.7)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื�อนที� 20,171          20,094          19,518          3.3 0.4

    - บรกิารเสยีง และบรกิารที�ไมใ่ชเ่สยีง 19,171          18,969          18,065          6.1 1.1

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอื�นๆ 1,000            1,125            1,453            (31.2) (11.1)

รายไดค้า่เชื�อมต่อโครงขา่ย (IC) 389               389               826               (52.9) (0.0)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,024            2,982            2,967            1.9 1.4

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 4,125            5,026            3,444            19.8 (17.9)

รายการระหวา่งกัน (1,668)           (1,466)           (1,318)           26.6 13.8

ทรมููฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 26,040          76.9% 27,025          77.6% 25,437          75.8% 2.4 (3.6)

ทรูออนไลน ์ 9,431           9,242           9,137           3.2 2.0

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9,239            9,101            8,954            3.2 1.5

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสื�อสารขอ้มลูธุรกจิ 6,676            6,529            6,317            5.7 2.2

    - รายไดอ้ื�น ๆ 2,562            2,572            2,637            (2.8) (0.4)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 111               109               108               2.7 1.3

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 82                31                76                7.6 160.1

รายการระหวา่งกัน (3,627)           (3,552)           (3,373)           7.5 2.1

ทรอูอนไลน์ หลังตัดรายการระหว่างกัน 5,804            17.1% 5,690            16.3% 5,764            17.2% 0.7 2.0

ทรูวชิ ั�นส ์ 2,642           2,614           3,030           (12.8) 1.1

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,642            2,613            3,002            (12.0) 1.1

    - คา่สมาชกิและค่าตดิตั �ง 1,714            1,845            1,928            (11.1) (7.1)

    - รายไดอ้ื�น ๆ 928               768               1,075            (13.6) 20.9

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 0                  1                  28                (100.0) (99.3)

รายการระหวา่งกัน (608)             (485)             (658)             (7.5) 25.4

ทรวูชิั�นส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 2,034            6.0% 2,129            6.1% 2,373            7.1% (14.3) (4.5)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 26,612         26,581         26,186         1.6 0.1

รายไดร้วม 39,781         40,347         38,922         2.2 (1.4)

รวมรายการระหว่างกัน (5,904)           (5,503)           (5,349)           10.4 7.3

รายไดร้วม - สุทธ ิ 33,878         100% 34,844         100% 33,573         100% 0.9 (2.8)

ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2562

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

% เปลี�ยนแปลง
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งบดุลรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

 

 

  

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 30 ม.ิย. 2563 31 ธ.ค. 2562 % เปลี�ยนแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการที�มกีารระบเุป็นอยา่งอื�น)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 24,837                49,405                (49.7)

ลกูหนี�การคา้ - สทุธิ 38,736                37,396                3.6

ลกูหนี�อื�น 8,597                  10,217                (15.9)

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น 31,550                37,432                (15.7)

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 103,720              134,449              (22.9)

ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 221,271              228,962              (3.4)

คา่ความนยิม - สทุธ ิ 9,994                  9,994                  0.0

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธ ิ 124,838              114,622              8.9

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,172                  3,275                  57.9

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 145,039              32,690                343.7

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 506,314              389,543              30.0

รวมสนิทรพัย ์ 610,034             523,993             16.4

เงนิกูย้มืระยะสั �น 17,394                16,663                4.4

เจา้หนี�การคา้ 67,438                65,935                2.3

เจา้หนี�อื�น 28,137                43,430                (35.2)

สว่นที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 22,113                18,037                22.6

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 19,252                7,086                  171.7

รวมหนี�สนิหมนุเวยีน 154,333              151,150              2.1

เงนิกูย้มืระยะยาว 174,300              178,030              (2.1)

หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,820                  6,271                  (7.2)

หนี�สนิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการ 42,002                38,598                8.8

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,915                  3,750                  4.4

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 143,906              20,175                NM

รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน 369,943              246,823              49.9

รวมหนี�สนิ 524,276             397,974             31.7

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 85,758               126,019             (31.9)

รวมหนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 610,034             523,993             16.4

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

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนนิงาน กอ่นดอกเบี�ยและภาษีเงนิได ้ 25,391                8,297                  206.0

    ดอกเบี�ยจ่ายและภาษีเงนิไดจ้่าย (สทุธ)ิ (4,379)                 (3,671)                 19.3

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนนิงาน 21,013                4,626                  354.2

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (41,346)               (25,284)               63.5

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ (4,254)                 23,477                (118.1)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ�มข ึ�น (ลดลง) สุทธิ (24,588)             2,819                 NM

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน 49,425                20,656                139.3

ยอดเงนิคงเหลอืส ิ�นงวด 24,837               23,475               5.8
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

กลุมทรูสามารถชําระหนี้สินและปฏิบัติตามขอผูกพันตามสัญญาทางการเงิน โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2563

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA ลดลงเปน 4.3 เทา จาก EBITDA ที่เติบโตขึ้น อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนลดลง

จากไตรมาสกอนหนาเปน 2.2 เทาจากเงินสดและสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น หนุนโดยกําไรสุทธิในไตรมาสสอง ขณะที่

อัตราสวนสภาพคลองทรงตัวจากปกอนหนาและเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนาเปน 0.7 เทา จากเงินสดที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตรากําไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นทั้งจากไตรมาสกอนหนาและไตรมาสเดียวกันในป

กอนหนา เปนรอยละ 4.0 และรอยละ 3.7 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลจากกําไรสุทธิที่เติบโตเปนประมาณ 1.3 พันลานบาทใน               

ไตรมาส 2 ป 2563 

 อัตราสวนทางการเงิน  

2Q63 1Q63 2Q62 

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.7 0.6 0.7 

อัตราสวนหนีส้ินสุทธิตอ EBITDA เทา 4.3 5.1 5.0 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน เทา 2.2 2.3 1.2 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน   % 4.0 3.8 0.4 

อัตรากําไรสุทธิ   % 3.7 -0.5 3.2 

  

 สินทรัพย 

 กลุมทรูมีสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 16.4  จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 610.0 พันลานบาท สวนใหญจากสินทรัพย

สิทธิการใชจํานวน 112.2 พันลานบาท จากการปรับใชมาตรฐานการบัญชี TFRS16 (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ 4 และ 13)  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) ลดลงรอยละ 3.4 จาก ณ ส้ินป 2562 เปน 221.3 พันลานบาท จากการปรับใช

มาตรฐานการบัญชี TFRS16 สงผลใหสินทรัพยตามสัญญาเชาถูกบันทึกภายใตรายการสินทรัพยสิทธิการใช จาก

กอนหนานี้ที่ถูกบันทึกภายใตรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 124.8 พันลานบาท จากใบอนุญาตใชงาน

คลื่นความถี่ 2600MHz ซึ่งไดรับในปนี ้

 เงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในการรวมคา ลดลงรอยละ 5.1 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 24.8 พันลาน

บาท เนื่องจากบริษัททร ู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม 

ดิจิทัล (DIF) จํานวน 300 ลานหนวย คิดเปนรอยละ 2.82 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดใน DIF (รายละเอียด

เพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11) ทั้งนี้ หลังธุรกรรมการขายดังกลาวในเดือนมิถุนายน 2563 กลุมทรู

ถือหนวยลงทุนใน DIF คิดเปนรอยละ 26.18  
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 ลูกหนี้การคา (สุทธิ) เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 38.7 พันลานบาท ตามการขยายตัวของธุรกิจ

(รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10) 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 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 22,493.77 20,610.57 867.40 860.59 
ลกูหนี�และรายไดค้า้งรับ – กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน 
(หมายเหตขุอ้ 23) 

12,941.70 12,985.49 12,910.91 10,824.74 

     
ลกูหนี�การคา้ 35,768.14 33,939.41 14,110.98 12,028.68 

รายไดค้า้งรับ 10,292.31 10,420.15 2,268.97 2,268.96 

     
รวมลกูหนี�การคา้ 46,060.45 44,359.56 16,379.95 14,297.64 

หัก  ขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (7,323.99) (6,964.03) (2,988.28) (2,990.01) 

     

ลกูหนี�การคา้ – สทุธ ิ 38,736.46 37,395.53 13,391.67 11,307.63  

     
 

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

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ยอดที�ยังไมค่รบกําหนดชําระ 11,241.60 10,586.64 4,401.45 2,369.28 
คา้งชําระนอ้ยกวา่ 3 เดอืน 10,152.17 9,547.15 976.38 4,071.14 
คา้งชําระ 3 - 6 เดอืน 5,039.46 3,312.06 726.21 428.18 
คา้งชําระ 6 - 12 เดอืน 3,165.55 2,517.01 1,240.11 1,547.56 

คา้งชําระมากกวา่ 12 เดอืน 6,169.36 7,976.55 6,766.83 3,612.52 

     
ลกูหนี�การคา้ 35,768.14 33,939.41 14,110.98 12,028.68 

รายไดค้า้งรับ 10,292.31 10,420.15 2,268.97 2,268.96 

     
รวมลกูหนี�การคา้ 46,060.45 44,359.56 16,379.95 14,297.64 

หัก ขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น (7,323.99) (6,964.03) (2,988.28) (2,990.01) 

     

ลกูหนี�การคา้ – สทุธ ิ 38,736.46 37,395.53 13,391.67 11,307.63 

 

หนี้สิน 

 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 31.7 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 524.3 พันลานบาท สวนใหญจากหนี้สินตามสัญญาเชา 

(รวมประเภทหมุนเวียนและไมหมุนเวียน) จํานวน 135 พันลานบาทจากการปรับมาใชมาตรฐานการบัญชี TFRS16 

ในปนี ้(รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17) 
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 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย (ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชา

การเงิน) เพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 213.8 พันลานบาท จากเงินกูยืมที่มีรอบครบกําหนดชําระยาว

ขึ้น เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

 เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 จาก ณ สิ้นป 2562 เปน 67.4 พันลานบาท ตามการขยายตัวของธุรกิจ 

 

สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน เปน 85.8 พันลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนาจากกําไรสุทธิในไตรมาส 2 ป 2563 

แตลดลงจากปกอนหนาจากผลกระทบของการปรับมาใชมาตรฐานการบัญชี TFRS16 ทั้งนี้ บริษัทจายเงินปนผล

ทั้งสิ้น 3.0 พันลานบาทในเดือนเมษายน 2563 

 

สภาพคลองและแหลงเงินทุน 

 แหลงเงินทุนหลักของกลุมทรู ในครึ่งแรกของป 2563 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งปรับตัว

ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญเปน 25.4 พันลานบาทกอนดอกเบี้ยและภาษีจาย และ 21.0 พันลานบาทหลังดอกเบี้ยและ

ภาษีจาย เทียบกับ 8.3 พันลานบาทและ 4.6 พันลานบาทในครึ่งแรกของป 2562 ตามลําดับ อันเปนผลจากธุรกิจ

ที่เติบโตและการไดรับคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT refund)  

 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนา เปน 41.3 พนัลานบาทในครึ่งแรกของป 

2563 สวนใหญจากเงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 28.8 พันลานบาท เนื่องจากมีการชําระคา

ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz และ 2600 MHz ในไตรมาส 1 ป 2563 ทั้งนี้เงินสดจายลงทุนสําหรับสินทรัพย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณมีจํานวนลดลงจากปกอนหนาเปน 17.5 พันลานบาท 

 กลุมทรูมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินจํานวน 4.25 พันลานบาท ในครึ่งแรกของป 

2563 ซึ่งรวมผลกระทบจากการปรับมาใชมาตรฐานการบัญชี TFRS16 ทําใหมีการบันทึกเงินสดจายชําระหนี้สิน

ตามสัญญาเชาภายใตกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนกวา 9.82 พันลานบาท หากไมรวมผลกระทบ

ดังกลาว กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเปน 5.57 พันลานบาท 

 กลุมทรูมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 24.8 พันลานบาท ณ ส้ินครึ่งแรกของป 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

เกี่ยวกับเครือ่งมือทางการเงิน (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) 
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