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               วนัท่ี  15 สิงหาคม 2560 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เรื่อง น ำส่งขอ้มูลทำงกำรเงิน ประจ  ำไตรมำสที่ 2 ปี 2560  

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. ขอ้มลูทางการเงิน ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 
                        ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

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

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

ทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึง

ไดผ่้านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 1,245.42 ลา้นบาท ซ่ึงเปล่ียนแปลงในอัตราท่ีสูงกว่ารอ้ยละ 20 จากผลการ

ด าเนินงานสุทธิในงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

   (นายวิลเล่ียม  แฮริส) 

   หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

ภำพรวม 

กลุม่ทรู รายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2560 ด้วย EBITDA ที่เติบโตแข็งแกร่งร้อยละ 37.8 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 8.7 พนัล้านบาท และ EBITDA Margin ที่เพิ่มสงูเป็นร้อยละ 36.1 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเติบโต
อยา่งมีนยัส าคญัของรายได้ทรูมฟู เอช และมาตรการควบคมุคา่ใช้จ่ายของกลุม่ ความมุง่มัน่ของกลุม่ทรูในการเพิ่มมลูคา่ให้แก่ลกูค้า
ผา่นโครงขา่ยประสทิธิภาพสงูสดุบนคลืน่ความถ่ีหลากหลาย แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่า และคอนเทนต์คณุภาพสงู นับเป็นจุด
แข็งทางธุรกิจที่ชดัเจนและท าให้กลุม่ทรูเติบโตได้ดีกว่าอตุสาหกรรม  ความแข็งแกร่งเหลา่นี ้เมื่อผสานกบัแพลตฟอร์มดิจิทลัที่ครบ
ครัน และกระบวนการวิเคราะห์ฐานข้อมลูเพื่อตอบโจทย์การเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีได้อยา่งตอ่เนื่อง (Big 
Data Analytics) ของกลุม่ทรู จะช่วยผลกัดนัให้รายได้และฐานลกูค้าของกลุม่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง อนัเป็นผลจากการมอบบริการที่
ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายของลกูค้าในยคุดิจิทลัได้อย่างลงตวั สิ่งเหลา่นี ้ร่วมกบัการมุ่งบริหารค่าใช้จ่าย
ให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ ท าให้บริษัทฯ มัน่ใจวา่จะสร้างผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปีนี ้

ธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของกลุม่ สามารถเพิ่มสว่นแบง่ตลาดรายได้จากการให้บริการ และสว่นแบง่ตลาดฐานลกูค้าได้อยา่ง
ต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขนัในอุตสาหกรรมที่ผู้ ให้บริการต่างมุ่งเน้นในการเพิ่มฐานลกูค้าในระบบรายเดือน ด้วยการน าเสนอ
แคมเปญดีไวซ์ที่มอบการใช้งานดาต้าอย่างไม่จ ากดั รวมถึงโปรโมชั่นที่ผสานบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ร่วมกบัคอนเทนต์ ในขณะที่ 
แคมเปญส าหรับบริการแบบเติมเงินด้วยการให้สว่นลดดีไวซ์ลดลงและมีการก าหนดกลุม่เป้าหมายที่ชดัเจนมากขึน้ ความเป็นผู้น า
ด้านโครงข่ายประสิทธิภาพสงูของทรูมูฟ เอช ยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้รายได้และฐานลกูค้าของทรูมฟู เอช เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง ทัง้นี ้ในไตรมาส 2 ปี 2560 ทรูมฟู เอช ขยายฐานลกูค้าทัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินได้อย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้มี
จ านวนลกูค้ารวมเพิ่มขึน้เป็น 26.2 ล้านราย โดยมีผู้ใช้บริการรายใหมเ่พิ่มขึน้สทุธิจ านวน 424 พนัราย ในขณะที่ ผู้ให้บริการรายใหญ่
อีกสองรายในอตุสาหกรรมมีฐานลกูค้ารวมกนัลดลงสทุธิจ านวน 880 พนัราย ในระหว่างไตรมาส สง่ผลให้ ทรูมฟู เอช มีสว่นแบ่ง
ตลาดฐานลกูค้าเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 29.0  

 
กลยทุธ์และแคมเปญท่ีสง่เสริมการใช้งานดาต้าของกลุม่ ผลกัดนัให้รายได้จากการให้บริการของทรูมฟู เอช เพิ่มขึน้ร้อยละ 

17.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 16.8 พนัล้านบาท และเพิ่มสว่นแบ่งตลาดรายได้เป็นร้อยละ 26.0 ในไตรมาส 2 
ปี 2560 นอกจากนี ้ความร่วมมือระหวา่งทรูมฟู เอช และ TrueID ที่รวบรวมคอนเทนต์หลากหลายทัง้ภาพยนตร์ ช่องรายการโทรทศัน์ 
ดนตรี กีฬา บทความไลฟ์สไตล์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษอีกมากมาย ไว้ในแอปพลิเคชั่นเดียว ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการบริโภคสื่อ
ดิจิทลัของลกูค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ได้เป็นอยา่งดี จะช่วยเร่งให้ทรูมฟู เอช เติบโต และเพิ่มสว่นแบง่ตลาดได้อยา่งเข้มแข็งตอ่ไป  

 
ตลาดบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ยงัคงมุง่เน้นในการขยายพืน้ท่ีให้บริการไฟเบอร์ ผสานบริการบรอดแบนด์ร่วมกบัคอนเทนต์ 

หรือเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต เพื่อขยายฐานลกูค้าและผลกัดนัการสมคัรใช้บริการในแพ็กเกจราคาที่สงูขึน้ ทัง้นี ้บริการไฟเบอร์บรอด
แบนด์ของทรูออนไลน์ ได้รับผลตอบรับท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง พร้อมขยายฐานลกูค้าบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึน้เป็น 2.96 ล้านราย 
สง่ผลให้รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ส าหรับกลุม่ลกูค้าทัว่ไปเติบโตสงูร้อยละ 13 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า และ
ผลกัดนัรายได้อินเทอร์เน็ตโดยรวมของทรูออนไลน์ในไตรมาส 2 ให้เพิ่มขึน้เป็น 5.6 พนัล้านบาท อีกทัง้ยงัช่วยขยายฐานลกูค้า      
คอนเวอร์เจนซ์ในระบบรายเดือนของกลุ่มและสร้างความเช่ือมัน่ของลกูค้าต่อสินค้าและบริการภายใต้กลุ่มทรูได้มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้    
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การขยายโครงขา่ยอยา่งตอ่เนื่องทัง้ในตา่งจงัหวดัและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล น่าจะผลกัดนัให้รายได้ของกลุม่เติบโต
ได้อยา่งแข็งแกร่งตอ่ไป พร้อมช่วยเพิ่มการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากรในประเทศให้มากยิ่งขึน้ 

 
ทรูวิชั่นส์ สร้างความแข็งแกร่งด้วยการสรรหาคอนเทนต์พรีเมียมระดบัโลกให้สมาชิกรับชมอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้สามารถ

เข้าถึงลกูค้าในกลุม่ตลาดแมสได้มากยิ่งขึน้ สง่ผลให้รายได้จากการให้บริการในไตรมาส 2 ปี 2560 เติบโตร้อยละ 3.5 จากช่วงเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 3.1 พนัล้านบาท และมีฐานลกูค้ารวมจ านวน 4.1 ล้านครัวเรือน นอกจากนี ้ทรูวิชัน่ส์ จะมุ่งเน้นในการมอบ
ประสบการณ์รับชมที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้า ด้วยภาพและเสียงคณุภาพระดบัเอชดี พร้อมน าเสนอคอนเทนต์ชัน้น าที่หลากหลายและ
ได้รับความนิยมสงูบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของกลุม่ทรู อาทิ TrueID และ กลอ่งทรูทีวี ให้ลกูค้าสามารถรับชมช่องรายการคณุภาพผ่าน
อินเทอร์เน็ต เพื่อตอบโจทย์ความชอบท่ีหลากหลายตามไลฟ์สไตล์ของลกูค้าได้อยา่งลงตวั 

 
กลุม่ทรู รายงานผลขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 1,245.4 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งเปลี่ยนแปลงใน

อตัราที่สงูกวา่ร้อยละ 20 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตสุ าคญั สรุปได้ดงันี ้

รำยได้จำกกำรให้บริกำรโดยรวมของกลุม่ทรู เติบโตประมาณร้อยละ 10 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็นจ านวน 
24.0 พนัล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560 อนัเป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องของธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ
บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตส าหรับกลุ่มลกูค้าทัว่ไป ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึน้สงูในอตัราเลขสองหลกั โดยรายได้และฐานลูกค้าที่
เพิ่มขึน้ของกลุม่ ผลกัดนัให้ EBITDA เติบโตถึงร้อยละ 37.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็นจ านวน 8.7 พนัล้านบาท 
และ EBITDA Margin เพิ่มสงูขึน้เป็นร้อยละ 36.1  

 
ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัโครงขา่ยและใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี สง่ผลให้กลุม่ทรูรายงานผลขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็น

ของบริษัทฯ จ านวน 1,245.4 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560 อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานหลกัของกลุม่ทรู (ไม่รวมมลูค่าเงิน
ลงทนุในกองทนุ DIF) ปรับตวัดีขึน้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า จาก scale ที่เพิ่มขึน้ และการควบคมุค่าใช้จ่าย
อยา่งเข้มงวดของกลุม่ 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

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

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

 
รายงานของผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัความไมแ่น่นอนเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องที่ยงัไมท่ราบผลและสญัญาส าคญัทางธุรกิจที่อยูร่ะหวา่งการสรุปใน
รายละเอียด (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 26) ซึง่ผลสดุท้ายของคดแีละข้อสรุปของสญัญายงัไมส่ามารถระบไุด้ อยา่งไรก็ตาม
ผู้บริหารเชื่อมัน่วา่งบการเงินหรือการด าเนินงานของกลุม่จะไมไ่ด้รับผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากปัจจยัดงักลา่ว 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ครึง่ปีแรก ครึง่ปีแรก % เปลีย่นแปลง

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 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  29,968       28,763       27,206       4.2 10.2 58,732      51,924      13.1

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,183         1,170         1,270         1.1 (6.9) 2,352        2,582        (8.9)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 4,764         3,928         4,060         21.3 17.3 8,693        6,649        30.7

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 24,021       23,665       21,876       1.5 9.8 47,687      42,693      11.7

  รายไดจ้ากการขาย 4,973         3,693         3,546         34.7 40.3 8,667        7,841        10.5

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 21,382       21,069       19,462       1.5 9.9 42,451      37,309      13.8

คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 1,023         1,057         1,044         (3.2) (2.0) 2,081        2,056        1.2

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,268         1,222         1,386         3.8 (8.5) 2,491        2,920        (14.7)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 13,277       13,237       13,081       0.3 1.5 26,514      24,481      8.3

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 5,813         5,553         3,951         4.7 47.1 11,366      7,852        44.8

 ตน้ทนุขาย   4,932         3,856         3,758         27.9 31.2 8,788        8,143        7.9

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  8,226         8,167         7,000         0.7 17.5 16,393      13,546      21.0

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,489         2,408         1,835         3.3 35.7 4,897        3,355        46.0

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอืน่ๆ 5,737         5,759         5,166         (0.4) 11.1 11,496      10,191      12.8

 EBITDA 8,704       7,326       6,317       18.8 37.8 16,030     11,975     33.9

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (8,302)       (7,962)       (5,786)       4.3 43.5 (16,264)     (11,207)     45.1

ก าไรจากการด าเนนิงาน 402          (636)         532          NM (24.3) (233)         768          NM

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธ)ิ (1,408)       (1,315)       (1,114)       7.1 26.3 (2,722)       (2,172)       25.3

ดอกเบีย้รับ 200           127           56             56.8 258.9 327           98             234.7

ดอกเบีย้จา่ย (1,607)       (1,442)       (1,170)       11.5 37.4 (3,049)       (2,269)       34.4

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (32)            (30)            (26)            8.8 22.4 (62)            (39)            59.9

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (598)          (597)          (134)          0.1 347.3 (1,196)       (270)          342.7

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ 94             (538)          83             NM 13.0 (444)          (194)          (128.7)

ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั 9               (62)            (63)            NM NM (53)            (367)          85.5

ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 85             (475)          146           NM (41.8) (390)          173           NM

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 432           1,796         399           (75.9) 8.4 2,228        3,698        (39.8)

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 3               (6)              (3)              NM NM (3)             8               NM

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (63)            (384)          (45)            83.6 (39.5) (447)          (224)          (99.6)

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ (76)            558           227           NM NM 482           504           (4.4)

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (1,245)      (1,152)      (82)           (8.1) NM (2,397)      2,079       NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (3)              6               3               NM NM 3               (8)             NM

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปี (1,249)      (1,145)      (79)           (9.0) NM (2,394)      2,071       NM

% เปลีย่นแปลง
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ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 

 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรโดยรวมของกลุ่มทรูเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 24.0 พนัล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ส าหรับ                
กลุม่ลกูค้าทัว่ไป จากความนิยมในการใช้งานโซเชียลมีเดีย การสื่อสารออนไลน์ และวิดีโอ สตรีมมิ่ง  โดยในระหว่างไตรมาส 2              
กลุม่ทรู มุง่เน้นในการยกระดบัเทคโนโลยีของบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตให้แก่ลกูค้าที่ยงัอยู่บนระบบสายทองแดงให้มาสู่
โครงขา่ยไฟเบอร์ภายใต้ใบอนญุาต ทัง้นี ้ กลุม่ทรู ยงัคงมีรายได้จากการให้บริการโดยรวมเติบโต ร้อยละ 2 จากไตรมาสก่อน
หน้า แม้วา่จะได้รับผลกระทบจากปัจจยัตามฤดกูาลและการยกระดบับริการดงักลา่ว   

o ทรูมูฟ เอช ยงัคงเติบโตโดดเด่นเหนืออตุสาหกรรม ด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.4 จาก            
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า และร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 16.8 พนัล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560 
จากการเติบโตทัง้ในกลุม่ลกูค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน 

 
 รำยได้จำกบริกำรที่ไม่ใช่เสียงหรือนอนวอยซ์ เติบโตร้อยละ 24.9 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

และร้อยละ 4.7 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 10.5 พนัล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 62 ของรายได้จาก
การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่  อนัเป็นผลจากจุดแข็งด้านเครือข่ายประสิทธิสงูของทรูมูฟ เอช และ             
ผลตอบรับที่ดีตอ่แคมเปญท่ีกระตุ้นการใช้งานดาต้าของกลุม่ 
 

 รำยได้จำกบริกำรเสียง เพิ่มขึน้เล็กน้อย (ร้อยละ 0.7) จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตร้อยละ 2.6 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 5.3 พนัล้านบาท จากการท่ีทรูมฟู เอช สามารถขยายฐาน
ลกูค้าเข้าไปในตลาดระดบัแมสได้มากยิ่งขึน้ 

 รำยได้จำกบริกำรโทรศัพท์ข้ำมแดนระหว่ำงประเทศและบริกำรอื่นๆ  ลดลงร้อยละ 7.0 จาก           
ไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลดลงตามฤดูกาลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทย 
(Inbound Roaming) แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.1 จากไตรมาส 2 ปี 2559 เป็น 964.3 ล้านบาท สว่นหนึ่ง
จากการท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวเดินทางมายงัประเทศไทยเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 

o รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูออนไลน์ เป็น 7.0 พนัล้านบาท คงทีจ่ากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ ลดลง
ร้อยละ 1.0 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากบริการเสียงพืน้ฐานและ
ผลกระทบจากการยตุิการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเครือขา่ย 2G บนคลืน่ความถ่ี 1800 MHz ตัง้แตไ่ตรมาส 3 
ปี 2559 

 รำยได้จำกบริกำรเสียงพืน้ฐำน ลดลงเป็น 716 ล้านบาท จากการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีและการสือ่สารทางออนไลน์อยา่งตอ่เนื่อง 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรบรอดแบนด์ บริกำรอินเทอร์เน็ต และสื่ อสำรข้อมูลธุรกิจ เพิ่มขึน้        
ร้อยละ 2.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 3.7 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 5.6 พนัล้านบาท 
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จากผลตอบรับที่ดีต่อแคมเปญไฟเบอร์ บรอดแบนด์ของกลุ่ม โดยรายได้จากบริการบรอดแบนด์ 
อินเทอร์เน็ต ส าหรับลกูค้าทัว่ไป เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 13 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า ในขณะที่ รายได้
จากบริการสือ่สารข้อมลูธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากการยตุิการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่เครือข่าย 2G บน
คลืน่ความถ่ี 1800 MHz โดยหากไมร่วมรายการดงักลา่ว รายได้รวมจากการให้บริการบรอดแบนด์ บริการ
อินเทอร์เน็ต และสือ่สารข้อมลูธุรกิจ เติบโตร้อยละ 6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

o รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูวิชั่นส์ เป็น 3.1 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 จากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่
เติบโตร้อยละ 3.5 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า สว่นใหญ่เป็นผลจากรายได้คา่สมาชิกและคา่ติดตัง้ที่เพิ่มขึน้ 

 รำยได้จำกค่ำสมำชิกและค่ำติดตัง้ เติบโตร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น    
2.0 พนัล้านบาท จากผลตอบรับที่ดีอยา่งตอ่เนื่องตอ่แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ของกลุม่ทรู ซึง่ผลกัดนัให้ฐาน
ลกูค้าในระบบคา่บริการสมาชิกของทรูวิชัน่ส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 29 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า ในขณะที่ 
รายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตัง้ ลดลงร้อยละ 1.4 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการสิน้สดุฤดกูาล
แขง่ขนัฟตุบอลพรีเมียร์ ลกี องักฤษ ในเดือนพฤษภาคม 

 รำยได้จำกค่ำโฆษณำ เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.0 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 2.4 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีก่อนหน้า เป็น 482 ล้านบาท ซึง่การน าเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายและครบครัน  และความแข็งแกร่ง
ในกลุม่ตลาดระดบัแมสเป็นปัจจยัที่สง่เสริมการเติบโตของรายได้คา่โฆษณาของทรูวิชัน่ส์ ท่ามกลางรายได้
โฆษณาในอตุสาหกรรมทีล่ดลง  

  รำยได้จำกมิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และอื่นๆ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 
3.0 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 606 ล้านบาท เป็นผลจากการจดัอีเว้นท์คอนเสิร์ตของกลุม่ศิลปิน
เกาหลจีากคา่ย SM โดยบริษัท เอสเอ็ม ทรู  จ ากดั (SM True) ในระหวา่งไตรมาส 

 รำยได้จำกกำรขำย เติบโตสงูถึงร้อยละ 34.7 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 40.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปีก่อนหน้า เป็น    
5.0 พนัล้านบาท จากผลตอบรับที่ดีตอ่แคมเปญดีไวซ์ร่วมกบัคา่บริการที่คุ้มคา่ของกลุม่ทรู ซึ่งเข้าถึงทกุกลุม่ลกูค้าตัง้แต่ระดบัแมส
จนถึงระดบัพรีเมียม ในขณะที่ ก าไรสทุธิจากการขาย ปรับตวัดีขึน้เป็นบวกจ านวน 41 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัผลขาดทนุสทุธิจาก
การขาย จ านวน 162 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 และจ านวน 212 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรก ำกับดูแล (Regulatory cost) ลดลงร้อยละ 3.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 2.0 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ปีก่อนหน้า เป็น 1.0 พนัล้านบาท ตามการลดลงอย่างต่อเนื่องของส่วนแบ่งรายได้ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการโทรศพัท์พืน้ฐาน 
นอกจากนี ้การปรับลดอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานและบริการเพื่อสงัคมโดยทัว่ถึง (USO) จาก           
ร้อยละ 3.75 เป็นร้อยละ 2.5 ในไตรมาส 2 ปี 2560 เป็นอีกปัจจยัที่สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายด้านการก ากบัดแูลลดลง 

 ค่ำใช้จ่ำยเชื่อมต่อโครงข่ำยสุทธิ (Net IC Expense) เป็น 85 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า จากปริมาณการโทรออก
นอกเครือข่ายสุทธิที่เพิ่มขึน้ แต่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ตามอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายที่ลดลงจาก 0.34 บาท       
ตอ่นาที เป็น 0.27 บาท ตอ่นาที ตัง้แตไ่ตรมาส 1 ปี 2560 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลัก (ประกอบด้วยต้นทนุในการให้บริการไม่รวมค่า IC และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
อื่นๆ) เป็น 19.0 พนัล้านบาท ค่อนข้างคงที่จากไตรมาสก่อนหน้า (เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1) ในขณะที่ เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 จากไตรมาส 
เดียวกนัปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบับคุลากร 

 EBITDA เพิ่มขึน้สงูถึงร้อยละ 18.8 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 37.8 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า เป็น 8.7 พนัล้านบาท      
ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้และการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ของกลุ่ม ซึ่งผลกัดันให้ EBITDA 
margin ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 36.1 เมื่อเทียบกบัร้อยละ 31.6 ในไตรมาส 1 ปี 2560 และร้อยละ 29.8 ในไตรมาส 2 ปี 2559  

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เป็น 8.3 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายโครงข่าย
และบริการของกลุม่ทรูอยา่งตอ่เนื่อง และเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า สว่นใหญ่เป็นผลจาก
การรับรู้คา่ตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 

 ดอกเบีย้จ่ำย (สุทธิ) เพิ่มขึน้เป็น 1.4 พนัล้านบาท จากการกู้ยืมเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนของกลุม่ 

 รำยได้ภำษีเงินได้ มีจ านวน 94 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากขาดทุนสะสมทางภาษีของกลุ่ม
บริษัทท่ีคาดวา่จะได้ใช้ 

 สิง่เหลา่นี ้สง่ผลให้กลุม่ทรู มีผลขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 1.2 พนัล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560 
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ (ส ำหรับงวด 6 เดือน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) % เปลีย่นแปลง

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายได้

รวมหลงัตดั

รายการระหว่าง

กนั

รายได้

% ของรายได้

รวมหลงัตดั

รายการ

ระหว่างกนั

YoY

ทรวูชิ ัน่ส ์ 6,219          6,098          2.0

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6,210           6,017           3.2

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 4,089           3,866           5.8

    - มวิสคิ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และ อืน่ ๆ 1,206           1,245           (3.1)

    - คา่โฆษณา 915              906              1.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 9                 82                (89.3)

รายการระหวา่งกนั (1,393)          (1,315)          5.9

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกนั 4,826           7.2% 4,784           8.0% 0.9

ทรมูฟู เอช 52,550        44,133        19.1

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 33,092         27,425         20.7

    - บรกิารเสยีง 10,627         10,138         4.8

    - บรกิารทีไ่ม่ใชเ่สยีง 20,463         15,830         29.3

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 2,002           1,456           37.5

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 2,355           2,584           (8.9)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 8,472           6,428           31.8

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 8,632           7,695           12.2

รายการระหวา่งกนั (1,637)          (638)             156.8

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกนั 50,913         75.5% 43,495         72.8% 17.1

ทรอูอนไลน ์ 14,353        14,471        (0.8)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 14,069         14,087         (0.1)

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 1,616           2,490           (35.1)

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มูลธุรกจิ 11,111         10,677         4.1

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 1,342           920              45.8

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 221              221              0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 63                163              (61.4)

รายการระหวา่งกนั (2,694)          (2,984)          (9.7)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกนั 11,659         17.3% 11,487         19.2% 1.5

รายไดร้วม 73,122        64,702        13.0

รวมรายการระหวา่งกนั (5,724)          (4,936)          16.0

รายไดร้วม - สทุธิ 67,398        100.0% 59,765        100.0% 12.8

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ)

ครึง่ปีแรก ปี 2560 ครึง่ปีแรก ปี 2559
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ (ส ำหรับงวด 3 เดือน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

QoQ YoY

ทรวูชิ ัน่ส ์ 3,125        3,094        3,049        1.0 2.5

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,118         3,092         3,011         0.8 3.5

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 2,030         2,059         1,952         (1.4) 4.0

    - มวิสคิ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และ อืน่ ๆ 606            600            589            1.1 3.0

    - คา่โฆษณา 482            434            470            11.0 2.4

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 7                2                38              298.4 (81.4)

รายการระหวา่งกนั (720)           (673)           (734)           6.9 (1.9)

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกนั 2,406         6.9% 2,421         7.5% 2,315         7.5% (0.6) 3.9

ทรมููฟ เอช 27,555      24,995      23,032      10.2 19.6

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 16,762       16,329       14,284       2.7 17.4

    - บรกิารเสยีง 5,332         5,295         5,197         0.7 2.6

    - บรกิารทีไ่ม่ใชเ่สยีง 10,466       9,997         8,378         4.7 24.9

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 964            1,037         709            (7.0) 36.1

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,184         1,171         1,272         1.1 (6.9)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 4,654         3,818         3,950         21.9 17.8

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 4,955         3,677         3,527         34.7 40.5

รายการระหวา่งกนั (813)           (824)           (312)           (1.4) 160.7

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกนั 26,742       76.5% 24,171       74.5% 22,720       73.9% 10.6 17.7

ทรอูอนไลน ์ 7,173        7,180        7,240        (0.1) (0.9)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 7,035         7,035         7,106         (0.0) (1.0)

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 716            900            1,214         (20.5) (41.0)

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มูลธุรกจิ 5,617         5,495         5,414         2.2 3.7

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 702            640            478            9.7 46.9

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 110            110            110            0.0 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 28              35              23              (19.2) 20.4

รายการระหวา่งกนั (1,379)        (1,315)        (1,524)        4.9 (9.5)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกนั 5,794         16.6% 5,865         18.1% 5,717         18.6% (1.2) 1.4

รายไดร้วม 37,853      35,269      33,321      7.3 13.6

รวมรายการระหวา่งกนั (2,911)        (2,813)        (2,569)        3.5 13.3

รายไดร้วม - สทุธิ 34,942      100.0% 32,457      100.0% 30,752      100.0% 7.7 13.6

ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 1 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ)

ไตรมาส 2 ปี 2559
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งบดุลรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

 
 

 
 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 30 ม.ิย. 2560 31 ธ.ค. 2559 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 46,904             50,184             (6.5)

ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 37,474             32,749             14.4

ลกูหนี้อืน่ 4,045               4,061               (0.4)

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 39,332             35,684             10.2

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 127,755          122,678          4.1

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 157,050           143,688           9.3

คา่ความนยิม - สทุธิ 11,403             11,403             0.0

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน - สทุธิ 134,407           139,746           (3.8)

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,052               5,376               (6.0)

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 28,214             26,069             8.2

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 336,126          326,282          3.0

รวมสนิทรพัย์ 463,881         448,960         3.3

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 50,430             37,572             34.2

เจา้หนี้การคา้ 61,070             64,422             (5.2)

เจา้หนี้อืน่ 35,987             34,093             5.6

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 21,647             20,654             4.8

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 4,771               4,104               16.3

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 173,905          160,844          8.1

เงนิกูย้มืระยะยาว 70,256             60,490             16.1

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 2,078               1,995               4.2

หนี้สนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 73,674             77,652             (5.1)

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 2,091               1,982               5.5

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 12,479             14,269             (12.5)

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 160,578          156,389          2.7

รวมหนีส้นิ 334,483         317,233         5.4

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 129,398         131,728         (1.8)

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 463,881         448,960         3.3

30 ม.ิย. 2560 30 ม.ิย. 2559 % เปลีย่นแปลง

(ปรบัปรงุ)

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (7,378)             4,252               NM

    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดจ้า่ย (สทุธ)ิ (1,934)             (1,913)             1.1

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน (9,312)             2,339               NM

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (15,347)            (27,360)            (43.9)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 21,387             87,788             (75.6)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ (3,272)            62,767           NM

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 50,176             10,561             375.1

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 46,904           73,328           (36.0)
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

กลุม่ทรู สามารถช าระหนีส้นิและปฏิบตัิตามข้อผกูพนัตามสญัญาทางการเงินต่างๆ โดยมีอตัราสว่นความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้คอ่นข้างคงที่จากไตรมาส 2 ปี 2559 แตป่รับตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 5.3 เท่า ในไตรมาส 2 ปี 2560 ตามการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งของ EBITDA ในขณะที่ อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA และอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เป็น 3.0 เท่า และ 
0.7 เทา่ ตามล าดบั และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งอยูท่ี่ 0.7 เทา่ 

ในไตรมาส 2 ปี 2560 กลุม่ทรูมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 24.7 เมื่อเทียบกบัร้อยละ 23.2 ในไตรมาส 1 ปี 2560 และ
ร้อยละ 24.5 ในไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้และการควบคมุค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การขยายโครงข่ายและ
บริการอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม รวมไปถึงการได้มาซึ่งใบอนุญาตใช้คลื่นความถ่ี ส่งผลให้อตัราก าไรสทุธิ และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
(ROE) เป็นจ านวนติดลบ ร้อยละ 3.6 และ 5.6 ตามล าดบั 

 

 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

   2Q60           1Q60     2Q59 
          (ปรับปรุง)  
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.7 0.7 0.9   
 อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่ 5.3 5.0 5.3 
 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA เทา่ 3.0 3.0 2.1 
 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.7 0.6 0.4 
 อตัราก าไรขัน้ต้น % 24.7 23.2 24.5 
 อตัราก าไรสทุธิ  % -3.6 -3.5 -0.3 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  % -5.6 -4.7 3.3 
  
 

สินทรัพย์ 

 กลุม่ทรูมีสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 จาก ณ สิน้ปี 2559 เป็น 463.9 พนัล้านบาท สว่นใหญ่จากการเพิ่มขึน้
ของ สนิทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  

 สินทรัพย์ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.3 จาก ณ สิน้ปี 2559 เป็น 157.0 พนัล้านบาท จาก
การขยายโครงขา่ยและการให้บริการอยา่งตอ่เนื่องของธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นที่และบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 3.8 จากณ สิน้ปี 2559 เป็น 134.4 พนัล้านบาท จากการตดัจ าหน่าย
ใบอนญุาตใช้งานคลืน่ความถ่ีในช่วงคร่ึงปีแรก 
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 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) เพิ่มขึน้เป็น 19.7 พนัล้านบาท เมื่อเทียบกับ 
18.2 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 จากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน DIF ที่เพิ่มขึน้ ภายหลงัการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนใน       
ไตรมาสแรก ปี 2560  

 ลูกหนีก้ำรค้ำ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.4 จาก ณ สิน้ปี 2559 เป็น 37.5 พนัล้านบาท ตามการขยายธุรกิจของกลุม่
อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 94 วนั ในไตรมาสก่อนหน้า เป็น 96 วนั ในไตรมาส 2 ปี 2560  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ลกูหนี ้ทศท. 740.54 685.29 740.54 685.29 
ลกูหนีก้ารค้า 22,167.55 20,293.14 1,978.11 1,994.15 

ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหตขุ้อ 27) 8,302.95 7,873.13 5,988.62 6,176.90 
     

ลกูหนีก้ารค้า 31,211.04 28,851.56 8,707.27 8,856.34 
รายได้ค้างรับ 14,244.42 11,025.30 2,287.93 2,220.65 

 
    

รวมลกูหนีก้ารค้า 45,455.46 39,876.86 10,995.20 11,076.99 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (7,981.56) (7,127.71) (3,173.44) (3,113.67) 
 

 
   

ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 37,473.90 32,749.15 7,821.76 7,963.32 
     
     

ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้
  
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     
ยอดที่ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 15,367.72 14,473.16 1,802.01 1,132.24 
ค้างช าระน้อยกวา่ 3 เดือน 5,866.70 5,524.89 639.54 1,205.03 
ค้างช าระ 3 - 6 เดือน 1,196.89 871.59 838.62 269.97 
ค้างช าระ 6 - 12 เดือน 2,910.14 3,137.17 1,626.81 4,147.20 

ค้างช าระมากกวา่ 12 เดือน 5,869.59 4,844.75 3,800.29 2,101.90 

 

    

ลกูหนีก้ารค้า 31,211.04 28,851.56 8,707.27 8,856.34 

รายได้ค้างรับ 14,244.42 11,025.30 2,287.93 2,220.65 
     

รวมลกูหนีก้ารค้า 45,455.46 39,876.86 10,995.20 11,076.99 

หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (7,981.56) (7,127.71) (3,173.44) (3,113.67) 

ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 37,473.90 32,749.15 7,821.76 7,963.32 
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 ลกูหนีก้ารค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่าตามใบแจ้งหนี ้และจะวดัมลูค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หกัด้วยค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูซึ่งประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าเปรียบเทียบกับมลูค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับจากลกูหนีก้ารค้า หนีส้ญูที่เกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทนุโดยถือเป็นสว่นหนึ่งของคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นประมาณการที่พิจารณาจากหลายๆวิธีผสมกัน เช่น ตามอตัราร้อยละของรายได้ การวิเคราะห์อายหุนี ้ประสบการณ์
การเก็บหนี ้โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจบุันร่วมด้วย ทัง้นี ้ความช านาญและประสบการณ์ในการเก็บหนีข้องกลุ่มร่วมกับวิธีประมาณการ
อยา่งเหมาะสมตามที่กลา่วข้างต้นท าให้ผู้บริหารมีความเชื่อมัน่วา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ตัง้ไว้ (จ านวน 7,982 ล้านบาท) มีความเพียงพอ 

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

 

หนีส้ิน 

 หนีส้ินรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.4 จาก ณ สิน้ปี 2559 เป็น 334.5 พนัล้านบาท สว่นใหญ่จากการเพิ่มขึน้ของ หนีส้ินที่
มีภำระดอกเบีย้จ่ำย (ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาว ไม่รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน ) เป็นจ านวน         
134.4 พนัล้านบาท เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจ รวมถึงการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกลุม่  

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ ลดลงเมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2559 เป็น 61.1 พนัล้านบาท จากการช าระเงินให้แก่กลุม่ผู้จดัจ าหน่าย
อปุกรณ์ (vendor) และการช าระเงินภายใต้สญัญาด าเนินการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เทคโนโลยี HSPA  

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น ลดลงเป็น 129.4 พนัล้านบาท จากผลขาดทนุในงวด 
 

 
สภำพคล่องและแหล่งเงนิทุน

 แหล่งเงินทุนหลกัของกลุ่มทรู ในคร่ึงปีแรก ปี 2560 มาจากกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ านวน    
21.4 พนัล้านบาท ลดลงจากฐานที่สงูในช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า ซึง่มีการเพิ่มทนุในเดือนมิถนุายน ปี 2559  

 กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (สุทธิ) เป็นจ านวนลบ 9.3 พนัล้านบาท ในคร่ึงปีแรก ปี 2560 จากการ
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน การช าระเงินสดภายใต้สญัญาด าเนินการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เทคโนโลยี HSPA และการช าระดอกเบีย้
จ่าย ทัง้นี ้หากไมร่วมเงินสดจ่าย (สทุธิ) ส าหรับดอกเบีย้และภาษีเงินได้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2560 เป็น
จ านวนบวก 0.7 พนัล้านบาท

 กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในคร่ึงปีแรก ปี 2560 เป็น 15.3 พนัล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า ซึง่มีการช าระคา่ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 900 MHz 
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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 าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 
ตำมที่รำยงำน 

 
ตำมที่ 

 
ไว้เดิม รำยกำรปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

    

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 
      วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 

   ต้นทนุการให้บริการ 19,451.84 10.27 19,462.11 
ต้นทนุทางการเงิน 1,632.55 (298.53) 1,334.02 
 
ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุด 
      วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 
ต้นทนุการให้บริการ 37,285.15 23.71 37,308.86 
ต้นทนุทางการเงิน 3,111.00 (505.45)  2,605.55 
 

 
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
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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 
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 

 
จนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 กลุม่กิจการและ กสท. ได้ตกลงในการรับและจ่ายช าระหนีบ้างสว่นส าหรับรายได้คา่เช่าและ
คา่บริการของ BFKT และต้นทนุการด าเนินงานของ RMV ส าหรับรายการท่ีเกิดระหวา่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2560 

 
ขณะนีท้กุฝ่ายอยูร่ะหวา่งการเจรจารายละเอียดของยอดคงค้างที่เหลอืทัง้หมด ฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่กลุม่กิจการได้บนัทกึรายได้
และคา่ใช้จา่ยอยา่งเหมาะสมตามสญัญาแล้วและผลของการเจรจาจะไมม่ีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่การด าเนินงานของกลุม่
กิจการ 

 
คดีฟ้องร้องและข้อพพิำท 

 
ในระหว่างงวดสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
 
ข้อพิพาทเก่ียวกบัเร่ืองคา่โทรศพัท์ทางไกลในประเทศ TA 1234: เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชี ้
ขาดของอนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลาง ขณะนีค้ดีอยูภ่ายใต้การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
ข้อพิพาทเก่ียวกบัสว่นแบง่รายได้ในสว่นคา่โทรศพัท์ทางไกลตา่งประเทศ: เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้อง     
ขอแก้ไขทนุทรัพย์ฟ้องร้องจาก 8,810.25 ล้านบาทเป็น 8,699.00 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยูภ่ายใต้กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ 
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ข้อพิพาทกรณีการใช้ตู้ โทรศพัท์สาธารณะ: เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทศท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการ 
เรียกคา่เสยีหายจากบริษัทจ านวน 1,052.65 ล้านบาท กรณีทีบ่ริษัทท าการโฆษณาบนตู้โทรศพัท์สาธารณะและอนญุาตให้บริษัท
ยอ่ย ให้บริการเตมิเงินผา่นตู้โทรศพัท์สาธารณะ ขณะนีข้้อพิพาทอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ 
 
คดีฟ้องร้องและข้อพพิำทของบริษัทย่อย  
 
ข้อพิพาทกรณี กสท. เรียกร้องคา่เสยีหายให้บริษัทยอ่ยช าระคา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมจ านวน 113.58 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี
1 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้ยกค าร้องของ กสท. 

 
ข้อพิพาทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศระหวา่ง กสท. และบริษัทยอ่ย จ านวน 
22,972.07 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กสท.ได้ยื่นฟ้องเรียกคา่เสยีหายเพิ่มเตมิอีกจ านวน 376.86 ล้านบาท รวม
จ านวนคา่เสยีหายที่เรียกร้อง 23,348.93 ล้านบาท คดีก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
ผลทีส่ดุของคดีความดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี ้ ดงันัน้กลุม่บริษัทจงึไมไ่ด้ตัง้ส ารองส าหรับผลเสยีหายที่
อาจจะเกิดขึน้จากผลของคดีดงักลา่วไว้ในข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลนี ้

 
 
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 ้ 
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  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 
 
 


