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เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
เรื่อง น ำส่งขอ้มูลทำงกำรเงิน ประจ  ำไตรมำสที่ 3 ปี 2560  

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. ขอ้มลูทางการเงิน ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

                        ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

                   2.   รายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
                           ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

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

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  

ซ่ึงไดผ่้านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560 ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 691.48 ลา้นบาท ซ่ึงเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีสงูกวา่รอ้ยละ 20 จากผลการด าเนินงาน

สุทธิในงวดเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

   (นายวิลเล่ียม  แฮริส) 

   หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวม 

กลุ่มทรู รายงานผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 3 ปี 2560 อันเป็นผลจากจดุแขง็ในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึง่
ผลักดันรายได้ใหเ้พิ่มสูงขึ้นเหนือภาพรวมอุตสาหกรรม รวมทัง้ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมคา่ใช้จ่ายที่ส่งผลด้านบวกอยา่ง
เห็นได้ชัด ในขณะที่ รายไดจ้ากการให้บริการและ EBITDA มีจ านวนสูงสุดในประวัติการณ์ที่ 24.5 พันล้านบาท และ 8.9 พันล้าน
บาท ตามล าดับ ทั้งนี้ กลุ่มทรูให้ความส าคัญต่อการควบคุมคา่ใช้จ่ายอยา่งต่อเนื่องเพื่อสร้างผลก าไรและการเติบโตอย่างยัง่ยืนของ
กลุ่มต่อไป 

ทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตโดดเด่นเหนือกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งดา้นรายได้และฐานลูกค้า ท่ามกลางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมทีผู้่ให้บริการตา่งมุ่งเน้นในการน าเสนอแคมเปญที่ตอบโจทย์การใชง้านดาตา้ของลูกคา้ รวมถึงโปรโมชั่นท่ีผสานบริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีร่วมกับคอนเทนต์ ในขณะท่ี แคมเปญท่ีให้ส่วนลดดีไวซ์ส าหรับบริการแบบเติมเงินมีสัดส่วนลดลง ส่ิงนี้ ล้วนเป็นผล
จากการท่ี ทรูมูฟ เอช มุง่มั่นอยา่งต่อเนื่องในการพัฒนาโครงข่ายประสิทธิภาพสูงสุด การน าเสนอแคมเปญดีไวซ์รว่มกับการใชง้าน
ดาตา้ที่คุ้มค่า สิทธิพิเศษหลากหลายผ่านแอพพลิเคชั่น TrueID และ TrueYou รวมถงึการมีพนัธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ 
ทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวทีม่ีผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มขึ้นสุทธิในระหวา่งไตรมาส และมีฐานลูกค้ารวมเติบโตเป็น 26.7 
ล้านราย ในขณะท่ี ผู้ให้บริการรายใหญ่รายอื่นมีฐานลูกคา้ลดลงสทุธิ 3 ไตรมาส และลดลงสุทธ ิ6 ไตรมาสติดต่อกัน ทั้งนี้ รายได้จาก
บริการนอนวอยซ์ของทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 เมื่อเทยีบกับชว่งเวลาเดียวกันปีกอ่นหนา้                
อันเป็นผลจากการเติบโตทั้งในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดอืนและเตมิเงิน ส่ิงเหล่านี้ ผลักดันให้รายไดจ้ากการให้บริการของ ทรูมูฟ เอช 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จากช่วงเวลาเดียวกันปกี่อนหน้า เป็น 17.1 พันล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 ในขณะท่ี รายได้จากการ
ให้บริการของผู้ประกอบการใหญร่ายอื่นในอตุสาหกรรมมีจ านวนรวมกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากไตรมาสเดยีวกันปีก่อนหน้า 

การขยายพื้นท่ีให้บริการไฟเบอร ์ เป็นหัวใจหลักส าหรับการเติบโตของตลาดบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ บริการ                
บรอดแบนด์ อินเทอร์เนต็ของทรูออนไลน์ ยังคงเติบโตอยา่งแข็งแกร่งในไตรมาส 3 ปี 2560 ด้วยฐานผู้ใช้บริการท่ีเพิม่ขึ้นเป็นมากกวา่ 
3.0 ล้านราย และรายได้ทีเ่ติบโตประมาณร้อยละ 15 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ทรูออนไลน์ ยังคงมุ่งเน้นในการมอบบริการ           
ไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูงและแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการไฟเบอร์ของลูกค้าทีเ่พิ่มสูงขึน้ 
นอกจากนี้ ทรูออนไลน์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้น าในตลาดบรอดแบนด์ส าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกจิ ด้วยการน าเสนอ
บริการอินเทอร์เนต็ครบวงจรและโซลูชั่นใหม่ๆ ที่ปรับเปล่ียนรปูแบบบริการใหเ้หมาะสมตามความต้องการใช้งานของลูกคา้ในทุก
ประเภทธุรกิจ ทั้งนี้ การขยายโครงข่ายไฟเบอร์อยา่งต่อเนื่องทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด จะ
ผลักดันให้บริการบรอดแบนด์ของกลุ่มเติบโตอยา่งแขง็แกรง่ต่อไป 

คอนเทนต์คุณภาพท่ีหลากหลายและครบครันของทรูวชิั่นส์ ทั้งจากตา่งประเทศและในประเทศ ผนวกกับจดุแข็งด้านการ
ถ่ายทอดสดรายการชั้นน าและความคมชัดของภาพระดับเอชด ี เป็นหน่ึงในปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้รายได้คา่สมาชิก และจ านวน
ผู้สมัครสมาชิกทรูวิชั่นส์เติบโต โดย ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2560 ทรูวิชั่นส์ มีฐานลูกคา้รวมจ านวน 4.0 ล้านครัวเรือน นอกจากนี ้
ผู้บริโภคยังสามารถรับชมคอนเทนต์คุณภาพเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายของกลุ่มทรู โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่น TrueID ส่ิง
เหล่านี้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรู และส่งผลให้เพิ่มการสมคัรใช้บรกิารหลากหลาย
อื่นๆภายใต้กลุ่มทรูอีกด้วย 
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กลุ่มทรู จะเดินหน้ายกระดับประสบการณ์การใชง้านของลูกคา้ ผ่านการเพิ่มคุณภาพท้ังโครงขา่ยและการให้บริการอยา่ง
ต่อเนื่อง พร้อมเสริมสร้างความพงึพอใจของลูกค้าดว้ยการมอบสิทธิพิเศษหลากหลายผ่าน TrueYou และแอพพลิเคชั่น TrueID อีก
ทั้งจะมุง่เน้นในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัลที่แข็งแกร่งของกลุ่มเพื่อน าเสนอสินคา้และบริการท่ีคุ้มค่าและตรงใจลูกคา้ไดด้ี
ยิ่งขึ้น ซึง่ชว่ยเสริมสรา้งความผูกพันของลูกคา้ต่อกลุ่มทรู และส่งผลให้กลุ่มทรูมีความพร้อมอย่างเตม็ที่ส าหรับการเติบโตอยา่ง
เข้มแขง็เพื่อรองรับความต้องการใช้งานบรอดแบนด์ทั้งแบบมีสายและไร้สายที่เพิ่มสูงขึ้นในยุคดิจิทลันี้ต่อไป 

กลุ่มทรู เป็นผู้น าและผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งมุ่งมัน่ในการพัฒนาธุรกจิบน
รากฐานแห่งความยัง่ยืน ผ่านการเพิม่คุณภาพและความครอบคลุมของโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนสังคม
ดิจิทัลและการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้และดิจิทัลคอนเทนต์ให้แกค่นไทยได้อย่างเทา่เทียม ซึง่ส่งผลให้ กลุ่มทรูได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติในดา้นการพัฒนาด้านความยัง่ยืน โดยกลุ่มทรู เป็นหน่ึงในไม่กี่องค์กรธุรกจิโทรคมนาคมจากทัว่โลกและเป็นเพยีง
หน่ึงเดยีวจากประเทศไทยปีน้ี ทีส่ามารถผ่านการประเมินดา้นความยัง่ยืนได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็สมาชิกทัง้ดชันีความยั่งยืน Dow 
Jones Sustainability Indices และ FTSE4 Good Emerging Index ส่ิงเหล่านี้ สะท้อนถึงความแขง็แกร่งและความมุ่นมั่นอยา่ง
ต่อเนื่องของกลุ่มทรูในการเป็นองค์กรท่ียั่งยืน โดยกลุ่มทรู จะเดนิหน้ายกระดับและพฒันาด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มทรู รายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบรษิัทฯ จ านวน 691.48 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งเปล่ียนแปลงใน
อัตราที่สูงกว่าร้อยละ 20 จากไตรมาสเดยีวกันปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุส าคัญ สรุปได้ดงันี ้

กลุ่มทรู มีรายไดจ้ากการให้บริการโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 24.5 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
และต่อเนื่องของทรูมูฟ เอช ซึ่งมีรายไดจ้ากบรกิารนอนวอยซ์และฐานลูกคา้ที่เพิม่สูงขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและเติมเงนิ 
ซึ่งผลักดันให้ EBITDA ของกลุ่ม เติบโตประมาณร้อยละ 39.0 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหนา้ เป็น 8.9 พันล้านบาท ในขณะที ่
EBITDA Margin ยังคงแข็งแกร่งที่ประมาณร้อยละ 36.5 

ในไตรมาส 3 ปี 2560 กลุ่มทรู รายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 691 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นอยา่งมี
นัยส าคัญ เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิจ านวน 2.5 พันล้านบาท ในไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากก าไรจากการ
ด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายให้ผลลัพธ์ท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: EBITDA margin ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากการขาย
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ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 
 

 
 
หมายเหต:ุ (ค่าใชจ้่าย) รายได้อ่ืน ในงวดเก้าเดือน ปี 2560 ส่วนหนึ่งประกอบด้วย การกลับรายการประมาณการหนี้สินส าหรับการใช้สทิธิซื้อสินทรัพยท์ี่เกี่ยวข้องกับสญัญาด าเนินการใหบ้ริการโทรคมนาคมภายใตเ้ทคโนโลยี HSPA 
เนื่องจากคู่สัญญาได้แสดงเจตจ านงทีจ่ะไม่ใช้สิทธิดังกล่าว 
 
 

 
รายงานของผู้สอบบญัชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องที่ยังไม่ทราบผลและสัญญาส าคัญทางธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสรุปใน
รายละเอียด (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26) ซึ่งผลสุดท้ายของคดแีละข้อสรุปของสัญญายังไม่สามารถระบุได้ อย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารเชื่อม่ันว่างบการเงินหรือการด าเนินงานของกลุ่มจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากปัจจัยดังกล่าว 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 งวดเกา้เดอืน งวดเกา้เดอืน % เปลีย่นแปลง

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) ปี 2560 ปี 2560 ปี 2559 Q-o-Q Y-o-Y ปี 2560 ปี 2559 Y-o-Y

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) (ปรบัปรงุ) (ปรบัปรงุ)

รายได้

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  29,400          29,968          27,848          (1.9) 5.6 88,132         79,772         10.5

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,275           1,183           1,343           7.8 (5.1) 3,627           3,925           (7.6)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,592           4,764           3,939           (24.6) (8.8) 12,285         10,588         16.0

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 24,533          24,021          22,566          2.1 8.7 72,220         65,259         10.7

  รายไดจ้ากการขาย 3,740           4,973           2,946           (24.8) 26.9 12,407         10,788         15.0

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 20,987          21,382          21,473          (1.8) (2.3) 63,438         58,782         7.9

คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากับดแูล (Regulatory cost) 870              1,023           1,093           (14.9) (20.4) 2,951           3,149           (6.3)

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,402           1,268           1,428           10.6 (1.8) 3,893           4,348           (10.5)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 12,991          13,277          13,237          (2.2) (1.9) 39,504         37,718         4.7

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 5,723           5,813           5,714           (1.5) 0.2 17,089         13,566         26.0

 ตน้ทนุขาย   3,738           4,932           3,311           (24.2) 12.9 12,525         11,454         9.4

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  7,833           8,226           7,518           (4.8) 4.2 24,226         21,064         15.0

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,642           2,489           2,232           6.2 18.4 7,540           5,587           35.0

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอืน่ๆ 5,191           5,737           5,286           (9.5) (1.8) 16,687         15,477         7.8

 EBITDA 8,949          8,704          6,439          2.8 39.0 24,979        18,414        35.7

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (8,366)          (8,302)          (7,946)          0.8 5.3 (24,629)        (19,153)        28.6

ก าไรจากการด าเนนิงาน 583              402              (1,507)         44.9 NM 350             (739)            NM

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธ)ิ (1,400)          (1,408)          (917)             (0.5) 52.8 (4,122)          (3,088)          33.5

ดอกเบีย้รับ 92                200              199              (53.7) (53.5) 420              297              41.4

ดอกเบีย้จา่ย (1,493)          (1,607)          (1,115)          (7.1) 33.8 (4,542)          (3,385)          34.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (28)               (32)               (30)               (12.1) (5.1) (90)              (68)              31.6

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกับใบอนุญาต (597)             (598)             (555)             (0.1) 7.7 (1,793)          (825)             117.4

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ 749              94                94                NM NM 306              (100)             NM

ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุัน (59)               9                  (17)               NM 257.9 (113)             (384)             (70.7)

ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 809              85                111              NM NM 418              284              47.5

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 427              432              432              (1.3) (1.2) 2,654           4,130           (35.7)

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ (11)               3                  (26)               NM (57.4) (14)              (18)              (22.8)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (340)             (63)               (285)             (439.4) (19.2) (787)             (509)             (54.5)

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ (74)               (76)               253              3.5 NM 408              756              (46.0)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (691)            (1,245)         (2,540)         44.5 72.8 (3,088)        (461)            NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ 11                (3)                 26                NM (57.4) 14                18                (22.8)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี (681)            (1,249)         (2,515)         45.5 72.9 (3,075)        (443)            NM

% เปลีย่นแปลง
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ผลการด าเนินงานโดยรวม 

 

 รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุ่มทรูเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 24.5 พันล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องของทรูมูฟ เอช ตามการใช้บริการนอนวอยซ์ที่เพิ่มขึ้นสูงและฐานลูกค้าที่
เติบโต ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการของกลุ่มทรูเติบโตร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก
การอัพเกรดบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าที่อยู่บนระบบสายทองแดงมาสู่โครงข่ายไฟเบอร์ การลดลงของการใช้
งานโทรศัพท์บ้าน และกลยุทธ์ของกลุ่มทรูที่ลดการจัดอีเว้นท์ มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดยรวม แต่มุ่งเน้นในการจัดอีเว้นท์ที่
สร้างผลก าไรชัดเจนให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้ปรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการให้บริการของกลุ่มในปี 
2560 ให้เป็นเติบโตในอัตราเลขสองหลักช่วงต้น เพื่อให้สะท้อนผลการด าเนินงานในงวด 9 เดือนของปี ซึ่งมีรายได้จากการ
ให้บริการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า   

o ทรูมฟู เอช ยังคงเติบโตโดดเด่นเหนืออุตสาหกรรม ด้วยฐานลูกค้าและรายได้จากบริการนอนวอยซ์ที่เพิ่มขึ้นสูง 
ตามความต้องการใช้งานดาต้าที่เติบโตต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นต่อโครงข่ายประสิทธิภาพสูงสุดของทรูมูฟ 
เอช ซึ่งทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่มีฐานลูกค้าที่เติบโต โดยเพิ่มขึ้นเป็น 26.7 ล้านราย ณ ส้ิน  
ไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งในจ านวนนี้เป็นลูกค้าในระบบรายเดือนจ านวน 6.7 ล้านราย และลูกค้าในระบบเติมเงิน
จ านวน 20.0 ล้านราย ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จากไตรมาส
เดียวกันปีก่อนหน้า และร้อยละ 2.2 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 17.1 พันล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560   

 รายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียงหรือนอนวอยซ์ เติบโตร้อยละ 22.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า 
และร้อยละ 2.8 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 10.8 พันล้านบาท จากความต้องการใช้งานโมบาย 
อินเทอร์เน็ต และบริการ 4G ที่เติบโต รวมถึงผลตอบรับที่ดีต่อแคมเปญดาต้าผสานกับบริการอื่นๆที่
คุ้มค่าของกลุ่มทรู ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2560 รายได้จากบริการนอนวอยซ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 
ของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 59 ในช่วงเวลาเดียวกันปี
ก่อนหน้า 

 รายได้จากบริการเสียง ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6) 
และไตรมาสก่อนหน้า (ลดลงร้อยละ 0.5) เป็น 5.3 พันล้านบาท เนื่องจากการขยายตัวของฐานลูกค้า 
ทรูมูฟ เอช ช่วยชดเชยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนไปใช้การส่ือสารผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

 รายได้จากบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศและบริการอื่นๆ  เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันปีก่อนหน้า และจากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 1.1 พันล้านบาท เป็นผลจากรายได้จาก
นักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางมายังประเทศไทยและใช้บริการทรูมูฟ เอชเพิ่มสูงขึ้น (Inbound Roaming) 

o รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์ เป็น 8.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจากรายได้ระหว่างกลุ่ม
บริษัททรูที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา (O&M) ซึ่งรายงานอยู่ภายใต้รายได้จากการ
ให้บริการอื่นๆ หากไม่รวมรายการดังกล่าว รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ตามการเติบโตของบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต 
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 รายได้จากบริการเสียงพื้นฐาน เป็น 677 ล้านบาท ลดลงจากการที่ผู้บริโภคเปล่ียนไปใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและการส่ือสารทางออนไลนอ์ย่างต่อเนื่อง 

 รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อสารข้อมูลธุรกิจ เพิ่มขึ้น        
ร้อยละ 14.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า และร้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 5.9 พันล้านบาท
จากผลตอบรับที่ดีต่อแคมเปญไฟเบอร์ บรอดแบนด์ของกลุ่ม และการขยายการให้บริการไฟเบอร์บน
เทคโนโลยี FTTH ไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยทรูออนไลน์มีจ านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์
รายใหม่สุทธิประมาณ 78,100 ราย ในไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งผลักดันให้ฐานลูกค้าบรอดแบนด์ 
อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 3 ล้านราย 

o รายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส์ เป็น 3.0 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จากไตรมาสก่อนหน้า  และร้อยละ 
5.0 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า เป็นผลจากรายได้จากมิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และอื่นๆ ที่ลดลงเป็น 
514 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 จากการที่กลุ่มทรูมุ่งเน้นในการคัดสรรและเลือกจัดอีเว้นท์ที่เสริมสร้างผลก าไร
ให้กับกลุ่มบริษัทมากยิ่งขึ้น 

 รายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้ง เติบโตประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า 
และร้อยละ 1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 2.0 พันล้านบาท จากการเข้าถึงตลาดแมสได้มากยิ่งขึ้น 
และผลตอบรับท่ีดีต่อแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์และแพ็กเกจกีฬา ส่ิงเหล่านี้ ผลักดันให้ฐานลูกค้าในระบบ
ค่าบริการสมาชิกของทรูวิชั่นส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 2.1 ล้านราย ณ ส้ิน
ไตรมาส 3 ปี 2560 

 รายได้จากค่าโฆษณา เป็น 461 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามทิศทางรายได้โฆษณาในอุตสาหกรรมทีล่ดลง  

 รายได้จากการขาย เป็น 3.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า จากผลตอบรับที่ดีต่อ
แคมเปญดีไวซ์หลากหลายของกลุ่มทรู ซึ่งเข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับแมสจนถึงระดับพรีเมียม ในขณะที่ รายได้จากการขาย
ลดลงร้อยละ 24.8 ซึ่งเป็นการลดลงตามฤดูกาล จากการท่ีลูกค้าชะลอการซื้อเพื่อรอโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับไฮ-เอนด์รุ่นใหม่ ที่
เปิดตัวในช่วงปลายป ี 

 ค่าใช้จ่ายด้านการก ากับดูแล (Regulatory cost) ลดลงร้อยละ 20.4 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า และร้อยละ 14.9 จาก          
ไตรมาสก่อนหน้าเป็น 870 ล้านบาท ตามส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงของบริการโทรศัพท์พื้นฐาน และผลกระทบเชิงบวกเต็มไตรมาส
ของการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคมโดยทั่วถึง (USO) (จากร้อยละ 
3.75 เป็นร้อยละ 2.5) 

 ค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net IC Expense) เพิ่มขึ้นจาก 85 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 128 ล้าน
บาท จากปริมาณการโทรออกนอกเครือข่ายสุทธทิีเ่พิ่มขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลัก (ประกอบด้วยต้นทุนในการให้บริการไม่รวมค่า IC และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
อื่นๆ) ลดลงร้อยละ 1.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า และร้อยละ 4.4 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 18.2 พันล้านบาท จากการ
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ลดลงของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและการท าการตลาด ทั้งนี้ มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของกลุ่ม ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) ลดลงร้อยละ 9.5 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 1.8 
จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า   

 EBITDA เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 39.0 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 8.9 พันล้านบาท ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ
รายได้และการบริหารค่าใช้จ่ายใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นของกลุ่ม ซึง่ผลักดันให้ EBITDA margin เติบโตเป็นร้อยละ 36.5  ใน          
ไตรมาส 3 ปี 2560 เมื่อเทียบกับร้อยละ 30.2 ในไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า และร้อยละ 36.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่อนข้างคงที่จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ปีก่อนหน้า เป็น 8.4 พันล้านบาท  

 ดอกเบี้ยจ่าย ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากการช าระหนี้สินในระหว่างไตรมาส แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนหน้า เป็น 1.5 พันล้านบาท จากการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 

 รายได้ภาษีเงินได้ มีจ านวน 749 ล้านบาท อันเป็นผลจากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากขาดทุนสะสมทางภาษีของกลุ่ม
บริษัทท่ีคาดว่าจะได้ใช้  

 ส่ิงเหล่านี้ ส่งผลให้กลุ่มทรู มผีลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 691 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งปรับตัว
ดีขึ้นทั้งจากไตรมาสก่อนหน้า และจากไตรมาส 3 ปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากก าไรจากการด าเนินงานของกลุ่มทรูที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 
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โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (ส าหรับงวด 9 เดือน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) % เปลีย่นแปลง

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายได้

รวมหลงัตดั

รายการระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายได้

รวมหลงัตดั

รายการระหวา่ง

กนั

YoY

ทรวูชิ ัน่ส ์ 9,253             9,403             (1.6)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9,231              9,195              0.4

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 6,134              5,876              4.4

    - มวิสคิ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และ อืน่ ๆ 1,720              1,893              (9.1)

    - คา่โฆษณา 1,377              1,427              (3.5)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 22                   207                 (89.3)

รายการระหวา่งกัน (2,064)             (2,107)             (2.0)

ทรวูชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 7,188              7% 7,296              8% (1.5)

ทรมูฟู เอช 78,470           67,100           16.9

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 50,228            42,291            18.8

    - บรกิารเสยีง 15,931            15,411            3.4

    - บรกิารทีไ่มใ่ชเ่สยีง 31,217            24,628            26.8

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 3,080              2,253              36.7

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 3,630              3,928              (7.6)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 12,257            10,257            19.5

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 12,356            10,623            16.3

รายการระหวา่งกัน (2,380)             (1,105)             115.5

ทรมูฟู เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 76,089            76% 65,995            73% 15.3

ทรอูอนไลน ์ 23,250           21,337           9.0

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 22,829            20,781            9.9

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 2,293              3,632              (36.9)

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มลูธรุกจิ 16,967            15,778            7.5

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 3,569              1,372              160.2

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 331                 331                 (0.0)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 90                   224                 (59.9)

รายการระหวา่งกัน (5,989)             (4,068)             47.2

ทรอูอนไลน ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 17,262            17% 17,269            19% (0.0)

รายไดร้วม 110,972         97,839           13.4

รวมรายการระหวา่งกัน (10,433)           (7,279)             43.3

รายไดร้วม - สทุธิ 100,539         100% 90,560           100% 11.0

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

งวดเกา้เดอืน ปี 2560 งวดเกา้เดอืน ปี 2559
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โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (ส าหรับงวด 3 เดือน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

QoQ YoY

ทรวูชิ ัน่ส ์ 3,034           3,125           3,304           (2.9) (8.2)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,020            3,118            3,179            (3.1) (5.0)

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 2,045            2,030            2,010            0.7 1.7

    - มวิสคิ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และ อืน่ ๆ 514               606               648               (15.2) (20.7)

    - คา่โฆษณา 461               482               520               (4.2) (11.4)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 13                 7                  126               92.2 (89.3)

รายการระหวา่งกัน (671)              (720)              (792)              (6.7) (15.2)

ทรวูชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 2,362            7% 2,406            7% 2,513            8% (1.8) (6.0)

ทรมูฟู เอช 25,919         27,555         22,967         (5.9) 12.9

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 17,136          16,762          14,866          2.2 15.3

    - บรกิารเสยีง 5,304            5,332            5,272            (0.5) 0.6

    - บรกิารทีไ่มใ่ชเ่สยีง 10,754          10,466          8,797            2.8 22.2

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 1,078            964               797               11.8 35.4

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,275            1,184            1,344            7.7 (5.1)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,785            4,654            3,829            (18.7) (1.1)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 3,723            4,955            2,928            (24.9) 27.2

รายการระหวา่งกัน (743)              (813)              (467)              (8.6) 59.1

ทรมูฟู เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 25,176          76% 26,742          76% 22,500          73% (5.9) 11.9

ทรอูอนไลน ์ 8,897           7,173           6,866           24.0 29.6

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 8,759            7,035            6,694            24.5 30.9

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 677               716               1,143            (5.4) (40.7)

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มลูธรุกจิ 5,856            5,617            5,100            4.3 14.8

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 2,227            702               451               217.3 393.3

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 110               110               110               0.0 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 27                 28                 61                 (3.3) (55.9)

รายการระหวา่งกัน (3,295)           (1,379)           (1,084)           138.9 204.0

ทรอูอนไลน ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 5,602            17% 5,794            17% 5,782            19% (3.3) (3.1)

รายไดร้วม 37,850         37,853         33,138         (0.0) 14.2

รวมรายการระหวา่งกัน (4,709)           (2,911)           (2,343)           61.8 101.0

รายไดร้วม - สทุธิ 33,141         100% 34,942         100% 30,794         100% (5.2) 7.6

ไตรมาส 3 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

ไตรมาส 3 ปี 2559



 

9 
 

งบดุลรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

 
 

 
 
 
 
 
 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 30 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2559 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 31,669                50,184                (36.9)

ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 40,235                32,749                22.9

ลกูหนีอ้ ืน่ 4,359                  4,061                  7.3

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 41,429                35,684                16.1

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 117,691              122,678              (4.1)

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 167,760               143,688               16.8

คา่ความนยิม - สทุธิ 11,403                11,403                0.0

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธิ 131,547               139,746               (5.9)

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,726                  5,376                  6.5

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 27,934                26,069                7.2

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 344,370              326,282              5.5

รวมสนิทรพัย์ 462,061             448,960             2.9

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 54,352                37,572                44.7

เจา้หนีก้ารคา้ 63,220                64,422                (1.9)

เจา้หนีอ้ ืน่ 38,673                34,093                13.4

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 30,522                20,654                47.8

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 5,429                  4,104                  32.3

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 192,196              160,844              19.5

เงนิกูย้มืระยะยาว 50,168                60,490                (17.1)

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 1,953                  1,995                  (2.1)

หนีส้นิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 74,013                77,652                (4.7)

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 2,147                  1,982                  8.3

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 12,822                14,269                (10.1)

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 141,104              156,389              (9.8)

รวมหนีส้นิ 333,300             317,233             5.1

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 128,761             131,728             (2.3)

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 462,061             448,960             2.9

30 ก.ย. 2560 30 ก.ย. 2559 % เปลีย่นแปลง

(ปรบัปรงุ)

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (1,507)                 6,758                  NM

    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดจ้า่ย (สทุธ)ิ (3,332)                 (3,282)                 1.5

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน (4,838)                 3,476                  NM

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (27,069)               (36,279)               (25.4)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 13,403                70,328                (80.9)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ (18,504)              37,525               NM

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 50,173                10,555                375.4

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 31,669               48,080               (34.1)
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 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

กลุ่มทรู สามารถช าระหนี้สินและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาทางการเงินต่างๆ โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากไตรมาสก่อนหน้าและจากไตรมาส 3 ปีก่อนหน้า เป็น 5.9 เท่า ในไตรมาส 3 ปี 2560 ตามการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งของ EBITDA นอกจากนี้ ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง ยังเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยปรับตัวดี
ขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า กลุ่มทรูมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วนหนี้สินสุทธติ่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค่อนข้างคงที่จาก
ไตรมาสก่อนหน้าที่ 3.0 เท่า และ 0.7 เท่า ตามล าดับ ในขณะที่ อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็กน้อยเป็น 0.6 เท่า 

ในไตรมาส 3 ปี 2560 กลุ่มทรูมีอัตราก าไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นร้อยละ 
25.4 อันเป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการและการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ อัตราก าไรสุทธิ และ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เป็นจ านวนติดลบ ร้อยละ 2.1 และ 4.2 ตามล าดับ ตามผล
ประกอบการของกลุ่มที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 อัตราส่วนทางการเงิน 

   3Q60           2Q60     3Q59 
          (ปรับปรุง)  
 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.6 0.7 0.7   
 อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย เท่า 5.9 5.3 5.6 
 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เท่า 3.0 3.0 2.3 
 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.7 0.7 0.4 
 อัตราก าไรขั้นต้น % 25.4 24.7 19.5 
 อัตราก าไรสุทธิ  % -2.1 -3.6 -8.2 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้  % -4.2 -5.6 -0.1 
  
 

สินทรัพย์ 

 กลุ่มทรูมีสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จาก ณ ส้ินปี 2559 เป็น 462.1 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้น
ของ สินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 สินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจาก 143.7 พันล้านบาท ณ ส้ินปี 2559 เป็น 167.8 พันล้าน
บาท จากการขยายโครงข่ายและการให้บริการอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่และบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต  

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 5.9 จาก ณ ส้ินปี 2559 เป็น 131.5 พันล้านบาท จากการตัดจ าหน่าย
ใบอนุญาตใช้งานคล่ืนความถี่ในช่วง 9 เดือนแรกของป ี
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 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (สุทธิ) เพิ่มขึ้นเป็น 19.7 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ 
18.2 พันล้านบาท ณ ส้ินปี 2559 จากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน DIF ที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนใน       
ไตรมาสแรก ปี 2560 

 ลูกหนี้การค้า (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 จาก ณ ส้ินปี 2559 เป็น 40.2 พันล้านบาท ตามการขยายธุรกิจของกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลูกหนี้ท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาด าเนินการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เทคโนโลยี HSPA ทั้งนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 
ค่อนข้างคงที่จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 98 วัน ในไตรมาส 3 ปี 2560  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ลูกหนี้ ทศท. 731.00 685.29 731.00 685.29 
ลูกหนี้การคา้ 21,855.76 20,293.14 1,905.88 1,994.15 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 27) 9,771.81 7,873.13 8,072.00 6,176.90 
     

ลูกหนี้การคา้ 32,358.57 28,851.56 10,708.88 8,856.34 
รายได้ค้างรับ 16,119.12 11,025.30 2,371.09 2,220.65 

 
    

รวมลูกหนี้การค้า 48,477.69 39,876.86 13,079.97 11,076.99 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (8,242.70) (7,127.71) (3,189.68) (3,113.67) 
 

 
   

ลูกหนี้การคา้ – สุทธิ 40,234.99 32,749.15 9,890.29 7,963.32 
     

     

ลูกหนี้การคา้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้
  
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     
ยอดที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ 14,840.95 14,473.16 3,074.36 1,132.24 
ค้างช าระน้อยกว่า 3 เดือน 7,096.71 5,524.89 1,309.45 1,205.03 
ค้างช าระ 3 - 6 เดือน 1,392.22 871.59 211.04 269.97 
ค้างช าระ 6 - 12 เดือน 3,146.93 3,137.17 1,661.39 4,147.20 

ค้างช าระมากกว่า 12 เดือน 5,881.76 4,844.75 4,452.64 2,101.90 

 

    

ลูกหนี้การคา้ 32,358.57 28,851.56 10,708.88 8,856.34 

รายได้ค้างรับ 16,119.12 11,025.30 2,371.09 2,220.65 
     

รวมลูกหนี้การค้า 48,477.69 39,876.86 13,079.97 11,076.99 

หักค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (8,242.70) (7,127.71) (3,189.68) (3,113.67) 

ลูกหนี้การคา้ – สุทธิ 40,234.99 32,749.15 9,890.29 7,963.32 
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 ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นประมาณการที่พิจารณาจากหลายๆวิธีผสมกัน เช่น ตามอัตราร้อยละของรายได้ การวิเคราะห์อายุหนี้ ประสบการณ์
การเก็บหนี้ โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย ทั้งนี้ ความช านาญและประสบการณ์ในการเก็บหนี้ของกลุ่มร่วมกับวิธีประมาณการ
อย่างเหมาะสมตามที่กล่าวข้างต้นท าให้ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ (จ านวน 8,243 ล้านบาท) มีความเพียงพอ 

 กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้า เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีจ านวนมาก ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์ ทั้งภาคธุรกิจและผู้ใช้รายย่อยทั่วไป ผู้บริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกไว้เพียงพอแล้ว และจะไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อมากไป
กว่าจ านวนหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกแล้ว โดยค านึงจากลักษณะของลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัท และจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ของกลุ่ม 

 

หนี้สิน 

 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จาก ณ ส้ินปี 2559 เป็น 333.3 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของ หนี้สินที่
มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาว ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน) เป็นจ านวน         
127.1 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม ทั้งนี้ กลุ่มทรูได้มีการช าระหนี้สินใน
ระหว่างไตรมาส 3 ซึ่งส่งผลให้หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มลดลงร้อยละ 5.4 จากไตรมาสก่อนหน้า 

 เจ้าหนี้การค้า ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ ส้ินปี 2559 เป็น 63.2 พันล้านบาท จากการช าระเงินให้แก่กลุ่มผู้จัดจ าหน่าย
อุปกรณ์ (vendor) และการช าระเงินภายใต้สัญญาด าเนินการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เทคโนโลยี HSPA 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงเป็น 128.8 พันล้านบาท จากผลขาดทุนในงวด 
 

 
สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

 แหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มทรู ในงวดเก้าเดือน ปี 2560 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน    
13.4 พันล้านบาท ลดลงจากฐานทีสู่งในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้าซึ่งมีการเพิ่มทุน  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (สุทธิ) เป็นจ านวนลบ 4.8 พันล้านบาท ในงวดเก้าเดือน ปี 2560 จาก
การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การช าระเงินสดภายใต้สัญญาด าเนินการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เทคโนโลยี HSPA และการจ่าย
ดอกเบี้ย ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเป็นจ านวนบวก 5.9 พันล้านบาท (จ านวนบวก 4.5 
พันล้านบาท ภายหลังหักเงินสดจ่ายสุทธิ ส าหรับดอกเบี้ยและภาษีเงินได้) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560  



 

13 
 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในงวดเก้าเดือน ปี 2560 เป็น 27.1 พันล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ซึ่งมีการช าระค่าใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ 900 MHz 

 
การปรับงบการเงินย้อนหลัง และการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี 
 
การปรับงบการเงินย้อนหลัง 

 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 1800MHz จาก กสทช. เพื่อให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่เป็นระยะเวลา 18 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการสามารถระบุต้นทุนทางตรงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการ
ได้มาซึ่งใบอนุญาต ซึ่งควรถือเป็นต้นทุนเริ่มแรกของใบอนุญาต 

 
รายการปรับปรุงต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 
ตามที่รายงาน 

 
ตามที ่

 
ไว้เดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด 
      วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

   ต้นทุนการให้บรกิาร 21,402.97 69.69 21,472.66 
ต้นทุนทางการเงิน 1,982.93 (282.80) 1,700.13 
 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสดุ 
      วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
ต้นทุนการให้บรกิาร 58,688.13 93.39 58,781.52 
ต้นทุนทางการเงิน 5,093.93 (788.25)  4,305.68 
 

 
การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี 
 
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ผู้บริหารได้ท าการทบทวนอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ประจ าปี ปัจจัยส าคัญที่ใช ้
ในการพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ประกอบดว้ย การเทียบเคยีงกับกับธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศสากล การพัฒนา 
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ทางดา้นเทคโนโลยี ปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อม มาตรฐานการบ ารุงรักษาและเงื่อนไขในการใชง้าน รวมถึงการขอค าแนะน าจาก
ผู้ผลิต และความเห็นจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารได้ข้อสรุปว่าควรเปล่ียนประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์บาง
ประเภทต่อไปน้ีเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 อายุการใช้งานเดมิ อายุการใช้งานใหม ่

 ปี ปี 

   
อุปกรณ์โครงข่ายแบบ Passive 20 – 25  25 - 30 
   

 
ผลของการเปล่ียนแปลงค่าเส่ือมราคาทีม่ีต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2560 แสดงเปรียบเทียบไดด้ังนี ้
 
 

 งบการเงินรวม 

 อายุการใช้งานเดมิ อายุการใช้งานใหม ่
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
ค่าเส่ือมราคา   
ส าหรับงวดสามเดือน      267.18        188.19   

     ส าหรับงวดเกา้เดอืน            753.51                     530.19 
 
 
สัญญาและภาระผูกพัน 
 
สัญญา คดีฟ้องร้องและข้อพพิาทยืน่ต่ออนุญาโตตุลาการและหนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
สัญญา  

 
3G HSPA 

 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ท าสัญญา กับ กสท. ในการเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุ
คมนาคมระบบ HSPA โดยมีอายุสัญญา 14.5 ปี ภายใต้สัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจัดหา ติดตั้ง บริหาร
จัดการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามที่จ าเป็นต่อการให้บริการภายใต้เทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความจุที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพื่อเป็นการตอบแทน BFKT มีสิทธิ
ได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
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เมื่อวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ท าสัญญากับ กสท. (“สัญญา”) ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา RMV 
ต้องให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายใต้เทคโนโลยี HSPA ซึ่งได้รับขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 RMV ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตแบบที่
หน่ึงจาก กทช. RMV มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตและต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องจ่ายให้ กสท. ตามสัญญา ใบอนุญาตมีก าหนดสิ้นสุดวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
ต่อมาได้มีความเห็นที่ต่างกันระหว่างกลุ่มกิจการและ กสท. ในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการตีความสัญญาและในรายละเอียดของ
การค านวณรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและ กสท. ได้ตกลงในการรับและจ่ายช าระหนี้บางส่วนส าหรับรายได้คา่เช่าและ
ค่าบริการของ BFKT และต้นทุนการด าเนินงานของ RMV ส าหรับรายการท่ีเกิดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 
ขณะนี้ทุกฝ่ายอยู่ระหวา่งการเจรจารายละเอียดของยอดคงคา้งทีเ่หลือทั้งหมด ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่ากลุ่มกิจการได้บันทึกรายได้
และค่าใช้จา่ยอยา่งเหมาะสมตามสัญญาแล้วและผลของการเจรจาจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อการด าเนินงานของกลุม่
กิจการ 

 
คดีฟ้องร้องและข้อพพิาท 

 
ในระหว่างงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 39 ในงบการเงิน
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ยังไม่มีความคืบหน้านอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

 
คดีฟ้องร้องและข้อพพิาทของบริษัท 

 
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการติดรูปสัญลักษณ์ของกิจการบนตู้โทรศัพท์สาธารณะ: เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ศาลปกครองสูงสุด 
ได้พิพากษายืนตามค าตัดสินของศาลปกครองกลางและค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยบริษัทได้รับรู้ค่าชดเชยจ านวน       
192.69 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ในข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
ข้อพิพาทเกีย่วกับเรื่องค่าโทรศัพท์ทางไกลในประเทศ TA เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี้คดีอยู่ภายใตก้ารพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
ข้อพิพาทเกีย่วกับส่วนแบ่งรายไดใ้นส่วนคา่โทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ: เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้อง     
ขอแก้ไขทุนทรัพย์ฟ้องร้องจาก 8,810.25 ล้านบาทเป็น 8,699.00 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ภายใตก้ระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ  
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ข้อพิพาทกรณีการใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะ: เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทศท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ 
เรียกคา่เสียหายจากบรษิัทจ านวน 1,052.65 ล้านบาท กรณีทีบ่ริษัทท าการโฆษณาบนตู้โทรศพัท์สาธารณะและอนุญาตให้บรษิัท
ย่อย ให้บริการเตมิเงินผ่านตู้โทรศัพท์สาธารณะ ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ระหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 
 
คดีฟ้องร้องและข้อพพิาทของบริษัทย่อย  
 
ข้อพิพาทกรณี กสท. เรียกร้องคา่เสียหายให้บรษิัทย่อยช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมจ านวน 113.58 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี
1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้ยกค าร้องของ กสท. 

 
ข้อพิพาทเกีย่วกับค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศระหว่าง กสท. และบริษัทย่อย จ านวน 
22,972.07 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กสท.ได้ยื่นฟ้องเรียกคา่เสียหายเพิ่มเตมิอีกจ านวน 376.86 ล้านบาท รวม
จ านวนค่าเสียหายที่เรียกร้อง 23,348.93 ล้านบาท คดีก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
ข้อพิพาทเกีย่วกับสัญญาอนุญาตให้ถา่ยทอดออกอากาศรายการฟุตบอล : เมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแหง่หน่ึงได้
ฟ้องบริษัทมหาชนแหง่หน่ึงซึง่เปน็คู่สัญญาอนุญาตให้ถา่ยทอดออกอากาศรายการฟุตบอลต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคา้
ระหว่างประเทศ เรยีกร้องให้จา่ยคืนเงินจ านวน 390.75 ล้านบาท เนื่องจากบรษิัทมหาชนดงักล่าวไม่สามารถส่งมอบการถา่ยทอด
ออกอากาศให้บริษัทย่อยได้ ต่อมาเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทมหาชนแห่งนั้นได้ยื่นฟ้องเจา้ของสิทธิการถา่ยทอด
ออกอากาศและบริษัทย่อยดังกลา่วและบุคคลอื่นอีก 18 ราย ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศเรียกร้องให้
ชดใช้คา่เสียหายจ านวน 1,401.22 ล้านบาทจากการถูกยกเลิกสัญญา ขณะนี้ท้ังสองคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
 
ผลทีสุ่ดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ไดใ้นขณะนี้ ดังนัน้กลุ่มบริษัทจงึไม่ได้ตั้งส ารองส าหรับผลเสียหายที่
อาจจะเกดิขึ้นจากผลของคดีดงักล่าวไวใ้นข้อมูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้ 
 
 
ค่าแอสเสสชาร์จของบริษัทยอ่ย 

 
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 40.2 ในงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งหยุดช าระค่าแอสเสสชาร์จให้แก่ ทศท. และ 
กสท. ภายใต้สัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย (“สัญญา AC”) เนื่องจากเห็นว่าอัตราและการเรียกเก็บค่าแอสเสสชาร์จภายใต้สัญญา AC 
ขัดแย้งกับกฎหมายหลายประการ ในปี พ.ศ. 2554 ทศท. ได้ฟ้องร้อง กสท. และบริษัทย่อยดังกล่าวเพื่อเรียกร้องค่าแอสเสสชาร์จ 
จ านวน 41,540.27 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทศท. ได้ยื่นค าร้องขอเพิ่มเติมจ านวนเงินท่ีเรียกร้องเป็น 59,628.00 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
ถ้าบริษัทย่อยต้องช าระคา่แอสเสสชาร์จ บริษัทย่อยอาจจะต้องบันทึกค่าใชจ้่ายค้างจา่ยเพิม่เติมส าหรับค่าแอสเสสชารจ์ตัง้แตว่ันท่ี 
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2556 ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  
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  ผลกระทบสุทธิตอ่ 

  งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

 ค่าแอสเสสชาร์จ ซึ่งสุทธิจากเงนิสว่นแบ่ง 

 ค้างจ่าย รายได้ที่จ่ายให้แก่ กสท. 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   
ส าหรับระยะเวลาตัง้แตว่ันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   

   ถึงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2556 32,344.56 23,762.55 

 
ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อยมีความเห็นว่าบริษัทย่อยไม่ต้องช าระค่าแอสเสสชาร์จดังกล่าว  

 
ผลที่สุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงไม่ได้บันทึกรายได้และไม่ได้ตั้งส ารอง
ส าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวไว้ในข้อมูลทางการเงิน 
 


