
 
ท่ี TRUE-SEC 024/2560 

 

               วนัท่ี  15 พฤษภาคม 2560 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เรื่อง น ำส่งขอ้มูลทำงกำรเงิน ประจ  ำไตรมำสที่ 1 ปี 2560  

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. ขอ้มลูทางการเงิน ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 
                        ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

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

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

ทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึงได้

ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 1,151.59 ลา้นบาท ซ่ึงเปล่ียนแปลงในอัตราท่ีสูงกว่ารอ้ยละ 20 จากผลการ

ด าเนินงานสุทธิในงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 ท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

   (นายวิลเล่ียม  แฮริส) 

   หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

ภำพรวม 

กลุม่ทรู รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1 ปี 2560 ด้วย EBITDA ที่เติบโตสงูเกือบร้อยละ 30 จากไตรมาส
แรกปีก่อนหน้า และ EBITDA margin ที่เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 32 ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ และ scale ที่เพิ่มสงูขึน้     
อนัเป็นผลจากความทุม่เทในการเพิ่มคณุภาพสนิค้าและบริการให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้อยา่งตอ่เนื่อง พร้อมมุง่เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่
ลกูค้าผา่นบริการคอนเวอร์เจนซ์และสทิธิพิเศษหลากหลาย รวมถึงการเดินหน้าขยายช่องทางการขายและจดัจ าหนา่ยให้เข้าถึงลกูค้า
ทัว่ประเทศได้มากยิ่งขึน้ 

ธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นท่ีผลกัดนัการเติบโตของกลุม่ทรู ด้วยรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึน้สงูร้อยละ 24.3 จากช่วงเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า ซึ่งเติบโตสงูกว่าภาพรวมของอตุสาหกรรมเป็นอย่างมาก ตอกย า้การก้าวขึน้เป็นผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่
อนัดบั 2 ของประเทศอยา่งชดัเจนทัง้ในด้านรายได้และฐานลกูค้า ทัง้นี ้ทรูมฟู เอช มีจ านวนผู้ใช้บริการรายใหมส่ทุธิ 1.2 ล้านราย ใน
ไตรมาสแรก ปี 2560 อนัเป็นผลจากความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของแคมเปญ 4G และแคมเปญดีไวซ์ร่วมกับค่าบริการที่คุ้มค่า
หลากหลาย บนจุดแข็งด้านเครือข่ายคณุภาพสงู ด้วยการน าเทคโนโลยีการรวมคลื่นความถ่ี  (Carrier Aggregation) มาใช้ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งผลกัดนัให้ฐานลูกค้าโดยรวมของทรูมูฟ เอช เพิ่มขึน้เป็น 25.8 ล้านราย ประกอบด้วยผู้ ใช้บริการในระบบ      
รายเดือนจ านวน 6.3 ล้านราย และผู้ ใช้บริการในระบบเติมเงินจ านวน 19.5 ล้านราย โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ ใช้บริการต่อเดือนเป็น 
207 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 ทรูมฟู เอช เติบโตอยา่งเข้มแข็งและมีสว่นแบ่งตลาดรายได้จากการให้บริการ และสว่นแบ่งตลาดฐาน
ลกูค้า เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 25.8 และร้อยละ 28.4 ตามล าดบั แม้การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัคงอยู่ในระดบัที่สงูโดยผู้ ให้บริการต่างชู
ประสทิธิภาพด้านคณุภาพโครงข่ายและความเร็ว โดยเฉพาะการน าเสนอแคมเปญดีไวซ์ที่มอบการใช้งานดาต้าอย่างไม่จ ากดั เพื่อ
เพิ่มฐานลกูค้า 4G และลกูค้าระบบรายเดือน ในขณะที่ แคมเปญส าหรับบริการแบบเติมเงินด้วยการอดุหนนุหรือให้สว่นลดดีไวซ์มี
การก าหนดกลุม่เป้าหมายที่ชดัเจนมากขึน้  

ทรูออนไลน์  ยงัคงรักษาความเป็นผู้น าในการให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ที่มีความเสถียรและความเร็วสงูสดุ ด้วย
โครงขา่ยไฟเบอร์ล า้สมยัของกลุม่ สง่ตรงถึงหน้าบ้านลกูค้าทัว่ประเทศ ในขณะที่ ตลาดบรอดแบนด์ของประเทศไทยยงัคงแข่งขนักนั
ด้วยการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและยกระดบัเทคโนโลยีให้แก่ลกูค้า ทัง้นี ้ธุรกิจบรอดแบนด์ของทรูออนไลน์ มีผลประกอบการที่
แข็งแกร่งทัง้ในด้านการเติบโตของรายได้และฐานลกูค้า จากผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อแคมเปญไฟเบอร์ บรอดแบนด์ และ
แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ “เน็ตแรง ช่องดี ทีวีชดั” ซึง่ผลกัดนัให้ฐานลกูค้าบรอดแบนด์ของทรูออนไลน์ เพิ่มขึน้สทุธิประมาณ 114,000
ราย เป็น 2.9 ล้านราย โดยมีรายได้เฉลีย่ตอ่ผู้ใช้บริการตอ่เดือนเป็น 600 บาท ในขณะที่ รายได้จากบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต 
ส าหรับลกูค้าทัว่ไป เติบโตร้อยละ 14 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในไตรมาส 1 ปี 2560  

ทรูวิชั่นส์ ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกสรรคอนเทนต์
คณุภาพสงูที่หลากหลายและครบครัน พร้อมพฒันาช่องรายการคุณภาพที่ผลิตขึน้เอง เพื่อตอบสนองความต้องการในการรับชม
โทรทศัน์ของผู้บริโภคชาวไทยได้ดียิ่งขึน้ ทัง้นี ้ในไตรมาสแรก ปี 2560 ฐานลกูค้าของทรูวิชัน่ส์ ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นจ านวน
มากกว่า 4 ล้านครัวเรือน จากสมาชิกในระบบค่าบริการรายเดือนรายใหม่สทุธิมากกว่า 151,000 รายในระหว่างไตรมาส และมี
รายได้เฉลี่ยต่อผู้ ใช้บริการต่อเดือนเป็น 317 บาท นอกจากนี ้ทรูวิชั่นส์ จะมุ่งเสริมความแข็งแกร่งด้านการขาย ด้วยทีมขายที่
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เช่ียวชาญพิเศษ เพื่อโปรโมทคอนเทนต์คณุภาพระดบัพรีเมียมที่หลากหลายและครบครันของกลุม่ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัใน
การเพิ่มรายได้และฐานลกูค้าในระบบคา่บริการสมาชิกรายเดือนตอ่ไป 

ในไตรมาส 1 ปี 2560 กลุม่ทรู ยงัสานตอ่ความโดดเด่นด้านคอนเวอร์เจนซ์ และสามารถขยายฐานลกูค้าระบบรายเดือนที่
สมคัรใช้บริการคอนเวอร์เจนซ์ของกลุม่เป็นมากกวา่ 2 ล้านครัวเรือน โดยเพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 24 จากไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า ตอก
ย า้ความเป็นผู้น าของกลุม่ทรู ในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร ที่สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ลกูค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  

กลุม่ทรู รายงานผลขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 1,151.6 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งเปลี่ยนแปลงใน
อตัราที่สงูกวา่ร้อยละ 20 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตสุ าคญั สรุปได้ดงันี ้

รำยได้จำกกำรให้บริกำรโดยรวมของกลุม่ทรู เติบโตร้อยละ 13.7 จากไตรมาสแรกปีก่อนหน้า เป็นจ านวน 23.7 พนัล้าน
บาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการเตบิโตอยา่งโดดเดน่ของธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้อยา่งสงูถงึร้อยละ 
24.3 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า ในขณะท่ี แคมเปญไฟเบอร์ บรอดแบนด์ ได้รับผลตอบรับท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ผลกัดนัให้
รายได้จากบริการบรอดแบนด์ อนิเทอร์เน็ต ส าหรับลกูค้าทัว่ไป เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปีก่อนหน้า โดย
รายได้และฐานลกูค้าที่เติบโตแขง็แกร่งนี ้ สง่ผลให้ EBITDA ของกลุม่ เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.5 จากไตรมาสแรกปีกอ่นหน้า เป็น 7.3
พนัล้านบาท 

ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ    
บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ทัว่ประเทศอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการขยายการให้บริการของกลุม่ และการรับรู้คา่ตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตใช้
คลืน่ความถ่ี สง่ผลให้ กลุม่ทรูรายงานผลขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 1,151.6 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ EBITDA margin ไม่รวมก าไร (ขาดทนุ) จากการขาย
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ตำรำงสรุปงบกำรเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 
 
หมายเหต:ุ (คา่ใช้จ่าย) รายได้อ่ืน ในไตรมาส 1 ปี 2560 สว่นหนึ่งประกอบด้วย การกลบัรายการประมาณการหนีส้ินส าหรับการใช้สิทธิซือ้สินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาด าเนินการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เทคโนโลยี HSPA 
เน่ืองจากคูส่ญัญาได้แสดงเจตจ านงท่ีจะไมใ่ช้สิทธิดงักลา่ว 
 
 

 
รายงานของผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตเก่ียวกับความไม่แน่นอนเก่ียวกับคดีฟ้องร้องที่ยังไม่ทราบผล และสัญญาส าคัญทางธุรกิจที่อยู่ระหว่าง การสรุปใน
รายละเอียด (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 25.3และข้อ 26) ซึ่งผลสดุท้ายของคดีและข้อสรุปของสญัญายงัไม่สามารถระบุได้ 
อย่างไรก็ตามผู้ บริหารเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่างบการเงินหรือการด าเนินงานของกลุ่มจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากปัจจัยดังก ล่าว

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

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

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอย่างอืน่) (ปรบัปรุง) (ปรบัปรุง)

รายได้

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  28,763          28,120          24,718          2.3 16.4

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,170            1,382            1,312            (15.3) (10.8)

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,928            3,939            2,589            (0.3) 51.7

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 23,665          22,800          20,817          3.8 13.7

  รายไดจ้ากการขาย 3,693            6,039            4,296            (38.8) (14.0)

       รวมรายได ้ 32,457         34,159         29,014         (5.0) 11.9

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 21,069          19,495          17,847          8.1 18.1

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากับดแูล (Regulatory cost) 1,057            273               1,013            287.6 4.4

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,222            1,454            1,534            (15.9) (20.3)

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 13,237          13,725          11,399          (3.6) 16.1

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 5,553            4,043            3,901            37.4 42.4

 ตน้ทนุขาย   3,856            5,870            4,385            (34.3) (12.1)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  8,167            8,548            6,546            (4.4) 24.8

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,408            2,367            1,520            1.7 58.4

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอืน่ๆ 5,759            6,180            5,025            (6.8) 14.6

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน  33,092         33,912         28,777         (2.4) 15.0

 EBITDA 7,326           6,657           5,657           10.0 29.5

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (7,962)           (6,410)           (5,421)           24.2 46.9

ก าไรจากการด าเนนิงาน (636)            247              236              NM NM

ดอกเบีย้รับ 127               145               42                 (12.4) 202.7

 ดอกเบีย้จา่ย (1,442)           (1,287)           (1,099)           12.1 31.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (30)               (39)               (12)               (23.4) 140.1

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกับใบอนุญาต (597)              (598)              (136)              (0.0) 338.3

ภาษีเงนิได ้ (538)              (390)              (277)              37.9 93.9

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบัุน (62)               124               (304)              NM (79.5)

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี (475)              (514)              27                 (7.5) NM

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 1,796            479               3,299            274.9 (45.6)

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (6)                 11                 11                 NM NM

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (384)              354               (179)              NM (114.7)

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ 558               (1,276)           277               NM 101.4

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (1,152)         (2,353)         2,162           51.1 NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 6                  (11)               (11)               NM NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี (1,145)         (2,364)         2,150           51.5 NM

% เปลีย่นแปลง
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ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 

 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรโดยรวมของกลุ่มทรูเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 23.7 พนัล้านบาท จากการเติบโตอยา่งแข็งแกร่งของฐานลกูค้า และความต้องการใช้บริการ 
บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ทัง้แบบมีสายและไร้สายที่เพิ่มขึน้อยา่งสงู 

o รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูมูฟ เอช เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.9 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 24.3 จาก    
ไตรมาสแรก ปี 2559 เป็น 16.3 พนัล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 ในขณะที่ รายได้จากการให้บริการของ
ผู้ประกอบการใหญ่รายอื่นในอตุสาหกรรมมีจ านวนรวมกนัลดลงร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึน้
เพียงร้อยละ 1.2 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า โดยปัจจยัส าคญัของการเติบโต ยงัคงมาจาก รำยได้จำก
บริกำรที่ไม่ใช่เสียง ซึ่งเติบโตร้อยละ 34.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า และร้อยละ 6.6 จากไตรมาสก่อน
หน้า เป็น 10.0 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ    
ทรูมฟู เอช อนัเป็นผลจากการใช้งานโมบาย อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสงูขึน้ทัง้ในกลุม่ลกูค้าระบบรายเดือนและระบบ
เติมเงิน 

 รำยได้จำกบริกำรเสียง เป็น 5.3 พนัล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน
หน้า จากการที่ทรูมูฟ เอช สามารถขยายฐานลกูค้าเข้าไปในตลาดระดบัแมสได้มากยิ่งขึน้ทัง้ในกลุ่ม
ลกูค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน แต่ลดลงร้อยละ 1.7 จากไตรมาสก่อนหน้า ตามแนวโน้มการ
เปลีย่นมาใช้งานดาต้าของลกูค้าที่เพิ่มสงูขึน้ 

 รำยได้จำกบริกำรโทรศัพท์ข้ำมแดนระหว่ำงประเทศและบริกำรอื่นๆ  เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.0 จาก
ไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 38.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 1.0 พนัล้านบาท 
เป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึน้ในส่วนของบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายของ    
ทรูมฟู เอช จากนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทย (Inbound Roaming) และบริการโทรศพัท์
ทางไกลระหวา่งประเทศมายงัลกูค้าทรูมฟู เอช 

o รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูออนไลน์ เป็น 7.0 พนัล้านบาท ค่อนข้างคงที่ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8) เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า และเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.2 จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
เติบโตอยา่งแข็งแกร่งของรายได้จากบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ส าหรับกลุม่ลกูค้าทัว่ไป ในขณะที่ รำยได้
จำกบริกำรเสียงพืน้ฐำน ยังคงลดลงต่อเนื่องเป็น 900 ล้านบาท จากการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีและการสือ่สารทางออนไลน์ 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรบรอดแบนด์ บริกำรอินเทอร์เน็ต และสื่อสำรข้อมูลธุรกิจ เพิ่มขึน้ร้อยละ 
4 จากไตรมาสก่อนหน้า และไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 5.5 พนัล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ส าหรับลกูค้าทัว่ไป ตามการขยายโครงข่ายไฟ
เบอร์ ทัง้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และพืน้ท่ีต่างจงัหวดั รวมถึงแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่ได้รับความ
นิยมอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้รายได้จากบริการสื่อสารข้อมูลธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากการยตุิการให้บริการ
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โทรศพัท์เคลื่อนที่บนเครือข่าย 2G ตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2559 โดยหากไม่รวมรายการดงักลา่ว รายได้จาก
การให้บริการบรอดแบนด์ บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อสารข้อมูลธุรกิจ เติบโตร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ       
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

o รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูวิชั่นส์ เป็น 3.1 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 จากไตรมาสก่อนหน้า สว่นใหญ่
เป็นผลจากการเติบโตของรายได้ค่าโฆษณา และเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า จาก
รายได้คา่สมาชิกและคา่ติดตัง้ที่เพิ่มขึน้ 

 รำยได้จำกค่ำสมำชิกและค่ำติดตัง้ ลดลงร้อยละ 2.2 จากไตรมาสก่อนหน้า แต่เติบโตร้อยละ 7.6 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 2.1 พนัล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 67 ของรายได้จากการ
ให้บริการของทรูวิชั่นส์ ซึ่งเป็นผลจากผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ของกลุม่ทรู
และการสมคัรสมาชิกแพ็กเกจส าหรับลกูค้าในกลุม่ตลาดแมสที่เพิ่มขึน้ 

 รำยได้จำกค่ำโฆษณำ ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า แต่เติบโตร้อยละ 37 
จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 434 ล้านบาท ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตุสาหกรรม 

 รำยได้จำกมิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และอื่นๆ เป็น 600 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 จากไตรมาส
ก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับฐานท่ีสงูในไตรมาสแรกปีก่อนหน้า ซึ่งมีการจัดอีเว้นท์ใหญ่
หลายรายการ อาทิ คอนเสิร์ตเกิร์ลส์เจเนอเรชั่น และการจัดการแข่งขนักีฬากอล์ฟอาชีพ "ทรูไทยแลนด์
คลาสสคิ 2016" 

 รำยได้จำกกำรขำย เป็น 3.7 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.8 ตามผลของฤดูกาล เนื่องจากไตรมาส 4 ปีก่อนหน้า มีการเปิดตวั
ไอโฟนรุ่นใหม่ และลดลงร้อยละ 14.0 จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากการน าเสนอแคมเปญดีไวซ์ร่วมกับ
คา่บริการที่คุ้มคา่ รวมถึงการมีสมาร์ทดีไวซ์ที่หลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้ออกสูต่ลาดเพิ่มมากขึน้ 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรก ำกับดูแล (Regulatory cost) เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.4 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 1.1 พนัล้านบาท จาก
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ในขณะที่ ส่วนแบ่งรายได้ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ
โทรศพัท์พืน้ฐานลดลงอยา่งตอ่เนื่อง 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลัก (ประกอบด้วยต้นทุนในการให้บริการไม่รวมค่าIC และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
อื่นๆ) ลดลงร้อยละ 4.6 จากไตรมาสก่อนหน้า ตามค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการโฆษณาที่ลดลง แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.7 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้าเป็น 19.0 พนัล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัโครงข่าย คอนเทนต์ และ
บคุลากร 

 EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.0 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 29.5 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 7.3 พนัล้านบาท      
ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้จากการให้บริการ และ scale ที่เพิ่มขึน้ของกลุม่ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลกัที่
ลดลง ยงัเป็นอีกปัจจยัที่สง่ผลให้ EBITDA เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า 
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 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 46.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 8.0 พนัล้านบาท จากการขยายโครงข่ายและบริการของกลุม่ทรูอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับรู้ค่าตดั
จ าหนา่ยใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 

 ดอกเบีย้จ่ำย เพิ่มขึน้เป็น 1.4 พนัล้านบาท จากหนีส้ินที่เพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนของกลุม่ 

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้าเป็น 538 ล้านบาท สว่นใหญ่จากการกลบัรายการประมาณการ
หนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 กลุม่ทรู มีผลขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 1.15 พนัล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอย่างอืน่) รายได้

% ของรายได้

รวมหลงัตดั

รายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายได้

รวมหลงัตดั

รายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายได้

รวมหลงัตดั

รายการ

ระหวา่งกนั

QoQ YoY

ทรูวชิ ัน่ส ์ 3,094             3,003             3,049             3.0 1.5

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,092               3,002               3,005               3.0 2.9

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 2,059               2,105               1,913               (2.2) 7.6

    - มวิสคิ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์และ อืน่ ๆ 600                 580                 656                 3.4 (8.6)

    - คา่โฆษณา 434                 317                 436                 37.0 (0.5)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2                     2                     44                   10.8 (96.0)

รายการระหวา่งกัน (673)                (602)                (581)                11.9 15.9

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 2,421               7.5% 2,401               7.0% 2,468               8.5% 0.8 (1.9)

ทรูมูฟ เอช 24,995           26,777           21,101           (6.7) 18.5

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 16,329             15,565             13,141             4.9 24.3

    - บรกิารเสยีง 5,295               5,386               4,942               (1.7) 7.2

    - บรกิารทีไ่ม่ใชเ่สยีง 9,997               9,374               7,452               6.6 34.1

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 1,037               804                 747                 29.0 38.8

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 4,989               5,211               3,791               (4.3) 31.6

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 3,677               6,000               4,168               (38.7) (11.8)

รายการระหวา่งกัน (824)                (786)                (326)                4.9 153.0

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 24,171             74.5% 25,991             76.1% 20,775             71.6% (7.0) 16.3

ทรูออนไลน ์ 7,180             6,963             7,230             3.1 (0.7)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 7,035               6,815               6,981               3.2 0.8

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 900                 1,064               1,275               (15.4) (29.4)

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอร์เน็ต และสือ่สารขอ้มูลธรุกจิ 5,495               5,290               5,263               3.9 4.4

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 640                 461                 442                 38.8 44.7

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 110                 110                 110                 0.0 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 35                   38                   139                 (8.5) (75.1)

รายการระหวา่งกัน (1,315)             (1,196)             (1,460)             9.9 (10.0)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกัน 5,865               18.1% 5,767               16.9% 5,770               19.9% 1.7 1.6

รายไดร้วม 35,269           36,743           31,381           (4.0) 12.4

รวมรายการระหวา่งกัน (2,813)             (2,584)             (2,367)             8.9 18.8

รายไดร้วม - สทุธิ 32,457           100.0% 34,159           100.0% 29,014           100.0% (5.0) 11.9

ไตรมาส 1 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 % เปลีย่นแปลง

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

ไตรมาส 1 ปี 2559
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งบดุลรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

 
 

 
 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ม.ีค. 2560 31 ธ.ค. 2559 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 56,103             50,184             11.8

ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 34,329             32,749             4.8

ลกูหนี้อืน่ 3,935               4,061               (3.1)

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 38,933             35,684             9.1

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 133,301          122,678          8.7

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 149,522           143,688           4.1

คา่ความนยิม - สทุธิ 11,403             11,403             0.0

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน - สทุธิ 137,614           139,746           (1.5)

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 4,926               5,376               (8.4)

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 28,352             26,069             8.8

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 331,816          326,282          1.7

รวมสนิทรพัย์ 465,117         448,960         3.6

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 56,311             37,572             49.9

เจา้หนี้การคา้ 59,045             64,422             (8.3)

เจา้หนี้อืน่ 37,317             34,093             9.5

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 24,510             20,654             18.7

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 4,976               4,104               21.3

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 182,160          160,844          13.3

เงนิกูย้มืระยะยาว 61,912             60,490             2.4

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 2,020               1,995               1.3

หนี้สนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 73,957             77,652             (4.8)

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 2,037               1,982               2.8

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 12,393             14,269             (13.1)

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 152,319          156,389          (2.6)

รวมหนีส้นิ 334,479         317,233         5.4

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 130,638         131,728         (0.8)

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 465,117         448,960         3.6

31 ม.ีค. 2560 31 ม.ีค. 2559 % เปลีย่นแปลง

(ปรบัปรงุ)

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน (8,431)             1,979               NM

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (8,368)             (16,646)            (50)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 22,722             17,039             33

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ 5,924             2,372             150

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 50,179             10,581             374

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 56,103           12,953           333
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

กลุม่ทรู สามารถช าระหนีส้นิและปฏิบตัิตามข้อผกูพนัตามสญัญาทางการเงินตา่งๆ โดยมีอตัราสว่นความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้คอ่นข้างคงที่จากไตรมาสก่อนหน้า ที่ 5.0 เทา่ ในขณะท่ี อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA และอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้
ถือหุ้น เป็น 3.0 เทา่ และ 0.6 เทา่ ตามล าดบั 

ในไตรมาส 1 ปี 2560 กลุม่ทรูมีอตัราก าไรสทุธิ ปรับตวัดีขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า อยา่งไรก็ตาม การขยายโครงขา่ยและบริการ
อยา่งตอ่เนื่องของกลุม่ รวมไปถึงการได้มาซึง่ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี สง่ผลให้อตัราก าไรสทุธิ และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) 
เป็นจ านวนติดลบ ร้อยละ 3.5 และ 4.7 ตามล าดบั 

 กลุม่ทรู มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 0.7 เทา่ เป็นผลจากเงินสดที่เพิ่มขึน้ โดยมีวงจร
เงินสด (cash cycle) เป็น 29 วนั แตล่ดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า จากเงินกู้ยืมเพิ่มเติม ทัง้นี ้กลุม่ทรู มีระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย
เพิ่มขึน้เป็น 226 วนั ในขณะที่ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ลดลงเป็น 94 วนั จากมาตรการการเก็บเงินจากลกูหนีท้ี่มีประสทิธิภาพของกลุม่ 

 

 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

   1Q60           4Q59     1Q59 
             (ปรับปรุง)     (ปรับปรุง)  
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.7 0.8 0.6   
 อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่ 5.0 5.0 5.1 
 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA เทา่ 3.0 2.5 4.3 
 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่

   

0.6 0.5 1.3 
 อตัราก าไรสทุธิ  % -3.5 -6.9 7.4 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  % -4.7 -2.7 6.6 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 94 95 102 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ วนั 226 198 178 

  
 

สินทรัพย์ 

 กลุม่ทรูมีสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 จาก ณ สิน้ปี 2559 เป็น 465.1 พนัล้านบาท สว่นใหญ่จากการเพิ่มขึน้
ของ สนิทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และเงินสด 

 สินทรัพย์ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 จาก ณ สิน้ปี 2559 เป็น 149.5 พนัล้านบาท จาก
การขยายโครงขา่ยและการให้บริการอยา่งตอ่เนื่องของธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นที่และบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลงเป็น 137.6 พนัล้านบาท เมื่อเทียบกบั 139.7 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 จาก
การตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตใช้งานคลืน่ความถ่ีในระหวา่งไตรมาส 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) เพิ่มขึน้เป็น 19.6 พนัล้านบาท เมื่อเทียบกับ 
18.2 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 จากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน DIF ที่เพิ่มขึน้ ภายหลงัการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนใน       
ไตรมาสแรก  

 ลูกหนีก้ำรค้ำ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8 จาก ณ สิน้ปี 2559 เป็น 34.3 พนัล้านบาท ตามการขยายธุรกิจของกลุ่ม 
โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ ปรับตวัดีขึน้เป็น 94 วนั ในไตรมาส 1 ปี 2560  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     
ลกูหนี ้ทศท. 750.02 685.29 750.02 685.29 
ลกูหนีก้ารค้า 20,748.90 20,293.14 2,016.82 1,994.15 

ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหตขุ้อ 27) 7,962.00 7,873.13 6,718.51 6,176.90 

ลกูหนีก้ารค้า 29,460.92 28,851.56 9,485.35 8,856.34 

รายได้ค้างรับ 12,365.76 11,025.30 2,200.10 2,220.65 

     
รวมลกูหนีก้ารค้า 41,826.68 39,876.86 11,685.45 11,076.99 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (7,497.43) (7,127.71) (3,142.89) (3,113.67) 

     
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 34,329.25 32,749.15 8,542.56 7,963.32 
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ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้
  
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     
ยอดที่ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 13,769.66 14,473.16 1,114.97 1,132.24 
ค้างช าระน้อยกวา่ 3 เดือน 6,299.48 5,524.89 1,234.45 1,205.03 
ค้างช าระ 3 - 6 เดือน 1,024.29 871.59 480.93 269.97 
ค้างช าระ 6 - 12 เดือน 2,901.87 3,137.17 2,043.00 4,147.20 

ค้างช าระมากกวา่ 12 เดือน 5,465.62 4,844.75 4,612.00 2,101.90 

     
ลกูหนีก้ารค้า 29,460.92 28,851.56 9,485.35 8,856.34 

รายได้ค้างรับ 12,365.76 11,025.30 2,200.10 2,220.65 

     
รวมลกูหนีก้ารค้า 41,826.68 39,876.86 11,685.45 11,076.99 

หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (7,497.43) (7,127.71) (3,142.89) (3,113.67) 

ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 34,329.25 32,749.15 8,542.56 7,963.32 

  
 
 ลกูหนีก้ารค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่าตามใบแจ้งหนี ้และจะวดัมลูค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หกัด้วยค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูซึ่งประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าเปรียบเทียบกับมลูค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับจากลกูหนีก้ารค้า หนีส้ญูที่เกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทนุโดยถือเป็นสว่นหนึ่งของคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นประมาณการที่พิจารณาจากหลายๆวิธีผสมกัน เช่น ตามอตัราร้อยละของรายได้ การวิเคราะห์อายหุนี ้ประสบการณ์
การเก็บหนี ้โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจบุันร่วมด้วย ทัง้นี ้ความช านาญและประสบการณ์ในการเก็บหนีข้องกลุ่มร่วมกับวิธีประมาณการ
อยา่งเหมาะสมตามที่กลา่วข้างต้นท าให้ผู้บริหารมีความเชื่อมัน่วา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ตัง้ไว้ (จ านวน 7,497 ล้านบาท) มีความเพียงพอ 

 กลุม่บริษัทไมมี่การกระจกุตวัของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลกูหนีก้ารค้า เน่ืองจากลกูค้าของกลุ่มบริษัทมีจ านวนมาก ซึ่งได้แก่ ผู้ ใช้บริการ
โทรศพัท์ ทัง้ภาคธุรกิจและผู้ ใช้รายย่อยทัว่ไป ผู้บริหารเชื่อว่าค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ได้บนัทึกไว้เพียงพอแล้ว และจะไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อมากไป
กวา่จ านวนหนีส้งสยัจะสญูที่ได้บนัทกึแล้ว โดยค านึงจากลกัษณะของลกูหนีก้ารค้าของกลุม่บริษัท และจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีข้องกลุม่ 
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หนีส้ิน 

 หนีส้ินรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.4 จาก ณ สิน้ปี 2559 เป็น 334.5 พนัล้านบาท สว่นใหญ่จากการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อ
สนบัสนนุการขยายธุรกิจของกลุม่ ซึ่งสง่ผลให้ หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย (ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยืมระยะยาว ไม่
รวมหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน) เพิ่มเป็น 135.1 พนัล้านบาท 

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ ลดลงเมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2559 เป็น 59.0 พนัล้านบาท จากการช าระเงินให้แก่กลุม่ผู้จดัจ าหน่าย
อปุกรณ์ (vendor) และการช าระเงินภายใต้สญัญาด าเนินการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เทคโนโลยี HSPA 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น ลดลงเป็น 130.6 พนัล้านบาท จากผลขาดทนุในไตรมาสแรก ปี 2560 
 

 
สภำพคล่องและแหล่งเงนิทุน

 แหล่งเงินทุนหลกัของกลุ่มทรู ในไตรมาส 1 ปี 2560 มาจากกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน  จ านวน    
22.7 พนัล้านบาท จากการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องของกลุม่ 

 กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เป็นจ านวนลบ 8.4 พนัล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 จากการใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียน และการช าระเงินสดภายใต้สญัญาด าเนินการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เทคโนโลยี HSPA 

 กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ลดลงเป็น 8.4 พนัล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 เมื่อเทียบกบัฐานที่สงูใน
ไตรมาสแรกปีก่อนหน้า ซึง่มีการช าระคา่ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 900 MHz งวดแรก 
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กำรปรับงบกำรเงนิย้อนหลัง 
 

เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 1800MHz จาก กสทช. เพื่อให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นระยะเวลา 18 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุม่กิจการสามารถระบตุ้นทุนทางตรงเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบัการ
ได้มาซึง่ใบอนญุาต ซึง่ควรถือเป็นต้นทนุเร่ิมแรกของใบอนญุาต 

 
รายการปรับปรุงตอ่งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 
ตำมที่รำยงำน 

 
ตำมที่ 

 
ไว้เดิม รำยกำรปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

    

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 
2559 

   ต้นทนุการให้บริการ 17,833.31 13.44 17,846.75 
ต้นทนุทางการเงิน 1,478.45 (206.92) 1,271.53 
 

 
สัญญำและภำระผูกพัน 
 
สัญญำ คดีฟ้องร้องและข้อพพิำทยื่นต่ออนุญำโตตุลำกำรและหนีส้นิที่อำจจะเกิดขึน้ 

 
สัญญำ  

 
3G HSPA 

 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ท าสญัญา กับ กสท. ในการเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยุ
คมนาคมระบบ HSPA โดยมีอายุสญัญา 14.5 ปี ภายใต้สญัญาเช่าอปุกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจดัหา ติดตัง้ บริหาร
จดัการและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ตามที่จ าเป็นตอ่การให้บริการภายใต้เทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความจทุี่ได้ระบไุว้ในสญัญา
และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพื่อเป็นการตอบแทน BFKT มีสิทธิ
ได้รับรายได้จากการให้บริการดงักลา่วตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญา 

 
เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บริษัทยอ่ยของกลุม่กิจการได้ท าสญัญากบั กสท. (“สญัญา”) ภายใต้เง่ือนไขในสญัญา RMV 
ต้องให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีภายใต้เทคโนโลยี HSPA ซึ่งได้รับขายสง่มาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 
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พ.ศ. 2558 RMV ได้รับการตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการให้บริการขายตอ่บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและบริการอินเตอร์เน็ตแบบที่
หนึง่จาก กทช. RMV มีสทิธิและหน้าที่ตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามที่ระบไุว้ใน
ใบอนญุาตและต้องมีคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่ต้องจ่ายให้ กสท. ตามสญัญา ใบอนญุาตมีก าหนดสิน้สดุวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
ต่อมาได้มีความเห็นที่ต่างกนัระหว่างกลุม่กิจการและ กสท. ในหลายประเด็นที่เก่ียวกบัการตีความสญัญาและในรายละเอียดของ
การค านวณรายได้และคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เก่ียวข้อง 

 
จนถึงวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและ กสท. ได้ตกลงในการรับและจ่ายช าระหนีบ้างสว่นส าหรับรายได้ค่าเช่าและ
คา่บริการของ BFKT และต้นทนุการด าเนินงานของ RMV ส าหรับรายการท่ีเกิดระหวา่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2560 

 
ขณะนีท้กุฝ่ายอยูร่ะหวา่งการเจรจารายละเอียดของยอดคงค้างทีเ่หลอืทัง้หมด ฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่กลุม่กิจการได้บนัทกึรายได้
และคา่ใช้จา่ยอยา่งเหมาะสมตามสญัญาแล้วและผลของการเจรจาจะไมม่ีผลกระทบอยา่งมีส าระส าคญัตอ่การด าเนินงานของกลุม่
กิจการ 

 
คดีฟ้องร้องและข้อพพิำท 

 
ในระหว่างงวดสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 39 ในงบการเงิน
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ยงัไมม่ีความคืบหน้านอกเหนือจากเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
คดีฟ้องร้องและข้อพพิำทของบริษัท 

 
ข้อพิพาทเก่ียวกบัการติดรูปสญัลกัษณ์ของกิจการบนตู้ โทรศพัท์สาธารณะ: เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ศาลปกครองสงูสดุ 
ได้พิพากษายืนตามค าตัดสินของศาลปกครองกลางและค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ โดยบริษัทได้รับรู้ค่าชดเชยจ านวน       
192.69 ล้านบาท เป็นคา่ใช้จ่ายอื่น ในข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
ข้อพิพาทเก่ียวกบัเร่ืองคา่โทรศพัท์ทางไกลในประเทศ TA 1234: เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชี ้
ขาดของอนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลาง ขณะนีค้ดีอยูภ่ายใต้การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
ข้อพิพาทเก่ียวกับส่วนแบ่งรายได้ในส่วนค่าโทรศพัท์ทางไกลต่างประเทศ: เมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้อง     
ขอแก้ไขทนุทรัพย์ฟ้องร้องจาก 8,810.25 ล้านบาทเป็น 8,699.00 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยูภ่ายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ 
 
ผลที่สดุของคดีความดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี ้ดงันัน้บริษัทจึงไม่ได้ตัง้ส ารองส าหรับผลเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึน้จากผลของคดีดงักลา่วไว้ในข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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ค่ำแอสเสสชำร์จของบริษัทย่อย 
 

ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหต ุ40.2 ในงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2559 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่หยดุช าระคา่แอสเสสชาร์จให้แก่ ทศท. และ 
กสท. ภายใต้สญัญาเช่ือมต่อโครงข่าย (“สญัญา AC”) เนื่องจากเห็นว่าอตัราและการเรียกเก็บค่าแอสเสสชาร์จภายใต้สญัญา AC 
ขดัแย้งกบักฎหมายหลายประการ ในปี พ.ศ. 2554 ทศท. ได้ฟ้องร้อง กสท. และบริษัทย่อยดงักลา่วเพื่อเรียกร้องค่าแอสเสสชาร์จ 
จ านวน 41,540.27 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทศท. ได้ยื่นค าร้องขอเพิ่มเติมจ านวนเงินท่ีเรียกร้องเป็น 59,628.00 
ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ตัง้แตว่นัฟ้องไปจนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
ถ้าบริษัทยอ่ยต้องช าระคา่แอสเสสชาร์จ บริษัทยอ่ยอาจจะต้องบนัทกึคา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเพิม่เติมส าหรับคา่แอสเสสชาร์จตัง้แตว่นัท่ี 
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้ 

 
  ผลกระทบสุทธิต่อ 

  งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 

 ค่ำแอสเสสชำร์จ ซึ่งสุทธิจำกเงนิส่วนแบ่ง 

 ค้ำงจ่ำย รำยได้ที่จ่ำยให้แก่ กสท. 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

   
ส าหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   
   ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 32,344.56 23,762.55 

 
ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยอ่ยมีความเห็นวา่บริษัทยอ่ยไมต้่องช าระคา่แอสเสสชาร์จดงักลา่ว  

 
ผลที่สดุของคดีความดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี ้ดงันัน้กลุ่มกิจการจึงไม่ได้บนัทึกรายได้และไม่ได้ตัง้ส ารอง
ส าหรับผลเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้จากผลของคดีดงักลา่วไว้ในข้อมลูทางการเงิน 
 
 
 

 

 

 


