
 
ท่ี TRUE-SEC 029/2557 

 

               วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2557 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เรื่อง น ำส่งงบกำรเงินประจ  ำไตรมำสที่ 1 ปี 2557  

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. งบการเงินประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 
                         ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

                   2.   รายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 
                            ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

                 3.   ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด 

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

ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ซ่ึงไดผ่้านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ มายงั

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 ปรากฏผลก าไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 3,854.53 ลา้นบาท ซ่ึงเปล่ียนแปลงในอัตราท่ีสูงกว่ารอ้ยละ 20 จากผลการ

ด าเนินงานสุทธิในงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 ท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
                        (นายนพปฎล  เดชอุดม)  

          หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 1 
 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

อตัราสว่นทางการเงนิ  

บรษิทั ทร ูคอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 2556 2555 2554

ปี 2557 ปี 2556 (ปรบัปรงุ)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios)

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง1/ เทา่ 0.66           0.61           0.65             0.64             0.83                  

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว1/ เทา่ 0.47           0.39           0.48             0.42             0.59                  

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์(Activity Ratios)

อัตราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 2.71           4.93           3.60             5.92             7.28                  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 132.89        72.98          100.12          60.78           49.44                

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่*  วนั 22.88          21.04          22.70           20.11           20.19                

*ไมนั่บรวมลกูหนีท้โีอท ีซึง่ลกูคา้ไดช้ าระแลว้แตบ่รษัิทยังไมไ่ดรั้บสว่นแบง่รายไดจ้ากทโีอที

   และรายไดค้า้งรับทีแ่สดงถงึรายไดท้ีย่ังไมไ่ดส้ง่ใบแจง้หนีใ้หล้กูคา้

อัตราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เทา่ 3.30           6.05           4.03             6.32             4.53                  

ระยะเวลาหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอืเฉลีย่
1/

วนั 108.94        59.55          89.36           56.94           79.39                

อัตราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้1/ เทา่ 2.34           3.65           2.79             3.90             4.80                  

ระยะเวลาช าระหนี้1/ วนั 153.84        98.61          128.80          92.36           75.06                

Cash Cycle1/ วนั 87.99          33.91          60.67           25.36           53.77                

อัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยถ์าวร1/ เทา่ 1.46           1.09           1.25             1.11             1.03                  

อัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย์1/ เทา่ 0.47           0.53           0.50             0.54             0.54                  

อตัราสว่นทีแ่สดงถงึความเสีย่งจาการกูย้มื (Leverage Ratios)

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้1/ เทา่ 24.29          13.05          42.50           11.88           5.99                  

อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  เทา่ 2.00           2.37           1.90             2.43             2.41                  

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios)

อัตราก าไรขัน้ตน้ % 21.89% 22.32% 21.86% 23.17% 27.82%

อัตราก าไรสทุธ ิ % 15.37% -4.65% -9.42% -8.31% -3.74%

อัตราผลตอบแทนสนิทรัพย์1/, 2/ % 1.13% 1.22% -0.83% 0.97% 3.08%

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 231.86% -32.97% -96.74% -41.88% -16.24%

อัตราเงนิปันผล % -             -             -               -               -                   

ขอ้มลูตอ่หุน้ (Per Share Analysis)

มลูคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ บาท 0.59           0.89           0.33             0.97             1.48                  

ก าไรสทุธติอ่หุน้ บาท 0.27           (0.08)          (0.62)            (0.51)            (0.23)                

เงนิปันผลตอ่หุน้ บาท -             -             -               -               -                   

อตัราการเตบิโต (Growth Ratios)

สนิทรัพยร์วม1/ % 19.50% 16.84% 14.13% 20.15% 31.36%

หนีส้นิรวม1/ % 23.58% 25.54% 20.90% 29.32% 25.42%

รายไดร้วม % 5.12% 10.66% 7.64% 24.25% 15.32%

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน3/ % 5.05% 11.76% 11.43% 29.35% 22.85%

ก าไรสทุธ ิ % NM -143.49% -22.01% -175.75% NM

หมายเหต ุ:

2/
 อัตราผลตอบแทนสนิทรัพยค์ านวณจากก าไรขัน้ตน้หักคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร/สนิทรัพยร์วม(เฉลีย่)

3/
 รวมตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารรวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

1/
 ในไตรมาส 4 ปี 2555 กลุม่ทรแูละบรษัิทยอ่ยปรับเปลีย่นการจัดประเภทรายการบางรายการ ในงบการเงนิงวดปี 2554 (ดรูายละเอยีดใน “หมายเหตขุอ้ 3.2: การจัดประเภทรายการ

ใหม”่ ประกอบงบการเงนิประจ าปี 2555) อาท ิ“เงนิจา่ยลว่งหนา้แกผู่รั้บเหมา” ซึง่เดมิบันทกึอยูเ่ป็นสว่นหนึง่ของ “ลกูหนีก้ารคา้ และลกูหนีอ้ ืน่” ไดถ้กูจัดประเภทใหม ่โดยรายงานเป็น

สว่นหนึง่ของ สนิทรัพยป์ระเภท ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

 



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 2 
 

จดุเดน่ทางดา้นการเงนิ

(หนว่ย: ลา้นบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 2556 2555 2554

  ปี 2557  ปี 2556 (ปรบัปรงุ)

ผลการด าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
1/

16,491        16,356        66,291         61,865         56,802         

รายไดร้วม 25,083        23,862        96,214         89,382         71,938         

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 

(EBITDA) 4,742          4,731          16,385         16,738         17,104         

ก าไรจากการขายและการใหบ้รกิาร 595             551             (1,605)          1,600           4,074           

ก าไรจากการด าเนนิงานปกติ 4,584          (1,989)         (11,331)        (6,632)          (5,399)          

ก าไรจากการด าเนนิงานปกต ิกอ่นภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 4,288          (1,564)         (10,093)        (5,354)          (3,200)          

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษัิท 3,855          (1,109)         (9,063)          (7,428)          (2,694)          

ฐานะการเงนิและกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

สนิทรัพยร์วม2/ 216,703      181,335      205,852       180,363       150,116       

หนี้สนิรวม2/ 208,135      168,427      201,120       166,359       128,646       

สว่นของผูถ้อืหุน้ 8,568          12,909        4,732           14,004         21,469         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน2/ (3,208)         1,016          22,678         7,312           6,757           

กระแสเงนิสดหลังหักรายจา่ยลงทนุ
3/

(10,247)       (3,367)         (2,946)          (19,814)        (6,391)          

อตัราสว่นทางการเงนิ และประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อตัราการท าก าไร ณ ระดับ EBITDA 

      (บนรายไดร้วม หลังหักคา่ IC และคา่เชา่โครงขา่ย) 23.1% 22.7% 19.7% 21.8% 26.9%

อตัราการท าก าไรจากการขายและการใหบ้รกิาร

      (บนรายไดร้วม หลังหักคา่ IC และคา่เชา่โครงขา่ย) 2.9% 2.6% -1.9% 2.1% 6.4%

อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยร์วม (เทา่) 0.2             0.2             0.5              0.5              0.5              

EBITDA / ดอกเบีย้จา่ย (เทา่)
4/

2.0             2.4             1.9              2.4              2.4              

หนี้สนิสทุธ ิ/ EBITDA (เทา่)
4/

4.7             4.8             4.0              5.0              3.9              

ขอ้มลูตอ่หุน้และอืน่ๆ

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) 0.27            (0.08)          (0.62)           (0.51)           (0.23)           

มลูคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ (บาท) 0.59            0.89            0.33             0.97             1.48             

ราคาหุน้ ณ สิน้งวด (บาท) 6.90            8.20            7.50             5.45             3.14             

จ านวนหุน้สามญั ณ สิน้งวด (ลา้นหุน้) 14,530        14,505        14,530         14,503         14,503         

มลูคา่ตลาดของหุน้ 100,258      118,942      108,977       79,042         45,540          

หมำยเหต:ุ  
1/ รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์และบริกำรอ่ืน ยกเว้น รำยได้คำ่เชื่อมโยงโครงข่ำย (IC) และรำยได้คำ่เชำ่โครงข่ำย 
2/ ในไตรมำส 4 ปี 2555 กลุม่ทรู ได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจดัประเภทรำยกำรบำงรำยกำร ในงบกำรเงินงวดปี 2554 (ดรูำยละเอียดใน "หมำยเหตขุ้อ 3.2:  กำรจดั
ประเภทรำยกำรใหม"่ ประกอบงบกำรเงิน ประจ ำปี 2555) ซึง่กำรเปลี่ยนกำรจดัประเภทรำยกำร อำทิ "เงินจำ่ยลว่งหน้ำแก่ผู้ รับเหมำ" สง่ผลกระทบต่อกำรแสดง
รำยกำรสินทรัพย์รวมหนีส้ินรวม กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน และกระแสเงินสด (ใช้ไปใน) จำกกิจกรรมลงทนุ 

3/ กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน หกัด้วย รำยจำ่ยลงทนุ 
4/ ไมร่วม หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 3 
 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวม 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 ปรำกฏผลก ำไร
สทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จ ำนวน 3.9 พนัล้ำนบำท ซึง่เปลีย่นแปลงในอตัรำที่สงูกว่ำร้อยละ 20 จำกผลกำรด ำเนินงำนของไตรมำส
เดียวกนัปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตสุ ำคญั สรุปได้ดงันี ้

ในไตรมำส 1 ปี 2557 รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุม่ทรู (ซึง่ไมร่วมรำยได้จำกคำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยและคำ่เช่ำ
โครงข่ำย) ค่อนข้ำงคงที่จำกไตรมำสก่อนหน้ำ (ลดลงร้อยละ 0.1) แต่เพิ่มขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปีก่อนหน้ำ 
(เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8) เป็น 16.5 พนัล้ำนบำท จำกกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องของทรูมฟู เอช แม้จะไมม่ีผลประกอบกำรของ 8 บริษัทยอ่ย
ที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกัภำยใต้ทรูออนไลน์ ซึง่ขำยไปในไตรมำส 4 ปี 2556 

EBITDA ค่อนข้ำงคงที่ จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อนหน้ำ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.2) แต่เพิ่มขึน้อย่ำงแข็งแกร่งในอตัรำร้อยละ 
41.9 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ เป็น 4.7 พนัล้ำนบำท จำกกำรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัของค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนที่เป็น 
เงินสด สว่นใหญ่เก่ียวกบัคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ (NIOGO) ก่อนภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี ในไตรมำส 1 ปี 2557 ปรับตวัดีขึน้ เป็น 4.3 
พนัล้ำนบำท (เมื่อเทียบกบั ขำดทนุจ ำนวน 3.5 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 4 ปี 2556 และขำดทนุจ ำนวน 1.6 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 
1 ปี 2556) จำก EBITDA ที่เพิ่มขึน้ รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกจำกกำรช ำระคืนหนีส้ินล่วงหน้ำในปลำยปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งส่งผลให้
ดอกเบีย้ของกลุม่ทรูลดลง และกำรรับรู้มลูคำ่เงินลงทนุในกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ทรูโกรท (“TRUEIF”) 

 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำก SCBAM ได้มีกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุของกองทนุ TRUEIF เป็นรำยรอบ
ระยะเวลำบญัชี ด้วยรำคำยุติธรรม (Fair Value) ตำมมำตรฐำนบญัชี ซึ่งปรำกฏว่ำเงินลงทุนของกองทุนมีมูลค่ำสงูขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญั ในไตรมำส 1 ปี 2557 สง่ผลให้ กลุม่ทรู ซึ่งถือหน่วยลงทุนกว่ำร้อยละ 33 สำมำรถรับรู้มลูค่ำเพิ่มและผลกำรด ำเนินงำน
ของกองทนุเป็นจ ำนวนประมำณ 5 พนัล้ำนบำท 

โดย กลุม่ทรู มีผลก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ ำนวน 3.9 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 1 ปี 2557 หลงัจำกบนัทึกค่ำ
เสือ่มรำคำที่เพิ่มขึน้จำกกำรร่นระยะเวลำกำรตดัคำ่เสือ่มของสนิทรัพย์โครงข่ำย 2G ของทรูมฟู จ ำนวน 1.6 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 1 
ที่ผำ่นมำ 

ในไตรมำส 1 ปี 2557 รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของ กลุ่มทรูโมบาย เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.7 จำกไตรมำสก่อน
หน้ำ และร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ เป็น 9.3 พนัล้ำนบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนที่แข็งแกร่งของทรูมฟู เอช 
ซึ่งบริกำรท่ีไม่ใช่เสียงยงัคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็นผลจำกควำมนิยมในกำรใช้สื่อสงัคมออนไลน์และสมำร์ทดีไวซ์ แพ็กเกจที่
หลำกหลำยและนำ่ดงึดดูใจ ร่วมกบัคณุภำพโครงขำ่ยที่เหนือกวำ่ของทรูมฟู เอช 



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 4 
 

กลุ่มทรูโมบำย มีจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรทัง้สิน้ 23.1 ล้ำนรำย ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2557 ซึ่งธุรกิจ 3G และ 4G ของทรูมูฟ เอช 
เติบโตอยำ่งแข็งแกร่ง และถึงจดุคุ้มทนุแล้วในไตรมำส โดยทรูมฟู เอช มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 13.6 ล้ำนรำย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
59 ของผู้ใช้บริกำรทัง้หมดของกลุม่ทรูโมบำย 

กลุม่ทรูโมบำย ยงัคงมุง่ตอ่ยอดควำมส ำเร็จ ด้วยกำรน ำเสนอแคมเปญ “เปลี่ยนเลย... 4G Advance Forward จำกทรูมฟู เอช”  
รวมทัง้กำรน ำเสนอดีไวซ์ 3G ในรำคำที่เข้ำถึงได้ง่ำยยิ่งขึน้ (ด้วยรำคำเร่ิมต้นที่ 599 บำท) ในเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ เพื่อเพิ่ม
ประสบกำรณ์กำรใช้งำนให้กบัลกูค้ำ ผำ่นเครือขำ่ย 3G และ 4G ที่ดีที่สดุของทรูมฟู เอช 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูออนไลน์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.9 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เป็น 6.3 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 1 ปี 
2557 จำกกำรเติบโตอยำ่งแข็งแกร่งของบริกำรบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ทัง้ส ำหรับลกูค้ำทัว่ไปและลกูค้ำองค์กร ซึ่งช่วยชดเชยกำรลดลง
ของรำยได้จำกบริกำรเสียงพืน้ฐำน ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ จำกกำร
ขำยเงินลงทนุในหุ้นสำมญัของ 8 บริษัทยอ่ยที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกั ในไตรมำส 4 ปี 2556 

ผลตอบรับท่ีดีอย่ำงต่อเนื่องต่อแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ ที่ผสมผสำนผลิตภัณฑ์ภำยในกลุ่มทรู เข้ำไว้ด้วยกัน และกำรจัด
กิจกรรมทำงกำรตลำดในแต่ละพืน้ที่ ร่วมกับกำรขยำยบริกำรบรอดแบนด์ไปยังพืน้ท่ีใหม่ๆ ซึ่งมีควำมครอบคลุมแล้วกว่ำ 4.4 ล้ำน
ครัวเรือน ใน 66 จังหวัด ส่งผลให้ ทรูออนไลน์มียอดผู้ ใช้บริกำรรำยใหม่สุทธิกว่ำ 60,000 รำยในไตรมำส 1 ปี 2557 และมีจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรบรอดแบนด์ เพิ่มขึน้เป็นทัง้สิน้ประมำณ 1.9 ล้ำนรำย  

รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูวิชั่นส์ ลดลงร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ จำกรำยได้ค่ำโฆษณำที่ลดลงซึ่ง
เป็นผลจำกฤดกูำล และลดลงร้อยละ 9.7 จำกช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ เป็น 2.4 พนัล้ำนบำท จำกรำยได้จำกค่ำสมำชิกและค่ำ
ติดตัง้ที่ลดลง ซึง่ได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ออ่นตวัลงและควำมไมม่ัน่คงทำงกำรเมือง อย่ำงไรก็ตำมกำรลดลงของรำยได้
จำกคำ่สมำชิกเร่ิมจะน้อยลงและคอ่นข้ำงคงที่ 

ทรูวิชัน่ส์มีฐำนลกูค้ำ จ ำนวน 2.4 ล้ำนรำย ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2557 ซึง่เป็นผลจำกผลตอบรับท่ีดีอยำ่งตอ่เนื่องตอ่ แพ็กเกจ
คอนเวอร์เจนซ์ ร่วมกับผลิตภณัฑ์อื่นภำยใต้กลุ่มทรู โดย ทรูวิชั่นส์ยงัคงมุ่งสรรหำรำยกำรคุณภำพทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ
เพิ่มเติมให้กับแพลตฟอร์มของทรูวิชั่นส์ ท ำให้ทรูวิชั่นส์มีควำมแข็งแกร่งและพร้อมอย่ำงเต็มที่ที่จะต่อยอดธุรกิจในกำรให้บริกำร
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผ่ำนช่องทีเอ็นเอ็น 24 และช่องทรูโฟร์ยู พร้อมทัง้ยังเพิ่มโอกำสในกำรท ำกำรตลำดคอนเทนต์ 
ของทรูวิชัน่ส์ผำ่นฐำนผู้ชมขนำดใหญ่อีกด้วย 

 



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 5 
 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ปรับปรุง) – เทียบไตรมาส 1 ปี 2557กับไตรมาส 1 ปี 2556 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 1 ปี 2556 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

รายได้

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละบรกิารอืน่  21,019                       19,402                       8.3

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 942                            1,507                         (37.5)

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,586                         1,539                         133.0

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 16,491                       16,356                       0.8

  รายไดจ้ากการขาย 4,065                         4,460                         (8.9)

       รวมรายได ้ 25,083                       23,862                       5.1

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 15,675                       14,360                       9.2

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 818                            1,600                         (48.8)

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,168                         1,922                         (39.2)

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 10,147                       7,334                         38.4
     คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย * 3,541                         3,505                         1.0

 ตน้ทนุขาย   3,917                         4,175                         (6.2)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  4,896                         4,776                         2.5

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 605                            675                            (10.3)

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 4,291                         4,101                         4.6

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน  24,488                       23,311                       5.1

 ก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่ป็นเงนิสด (EBITDA)  4,742                         4,731                         0.2

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  (4,147)                        (4,179)                        (0.8)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 595                            551                            8.0

ดอกเบีย้รับ 40                              30                              33.2

 ดอกเบีย้จา่ย (1,493)                        (1,840)                        (18.8)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (127)                           (210)                           (39.6)

ภาษีเงนิได ้ 235                            (512)                           NM

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั (61)                            (87)                            (29.1)

    ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 297                            (425)                           NM

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานปกต ิ (750)                           (1,980)                        62.2

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 5,314                         (9)                              NM

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ 20                              0                               52,831.0

 ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานปกตแิละผลการลงทนุในบรษิทัรว่ม 4,584                         (1,989)                        NM

รายการทีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (730)                           880                            NM

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   163                            818                            (80.0)

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ * (893)                           63                              NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั 3,855                         (1,109)                        NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ (20)                            (0)                              (52,831.0)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี 3,835                         (1,109)                        NM

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานปกตกิอ่นภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 4,288                        (1,564)                       NM  
หมำยเหต:ุ  

       * ดรูำยละเอียดในหวัข้อ “กำรปรับปรุงทำงบญัชีที่ส ำคญัและประเด็นอื่นๆ” 

 



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 6 
 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ปรับปรุง) – เทียบไตรมาส 1 ปี 2557กับไตรมาส 4 ปี 2556 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2556 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

รายได้

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละบรกิารอืน่  21,019                       20,923                       0.5

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 942                            948                            (0.7)

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,586                         3,467                         3.4

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 16,491                       16,508                       (0.1)

  รายไดจ้ากการขาย 4,065                         5,843                         (30.4)

       รวมรายได ้ 25,083                       26,766                       (6.3)

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 15,675                       16,087                       (2.6)

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 818                            942                            (13.1)

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,168                         1,157                         1.0

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 10,147                       9,867                         2.8
     คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย * 3,541                         4,122                         (14.1)

 ตน้ทนุขาย   3,917                         5,561                         (29.6)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  4,896                         6,542                         (25.2)

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 605                            645                            (6.1)

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 4,291                         5,897                         (27.2)

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน  24,488                       28,190                       (13.1)

 ก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่ป็นเงนิสด (EBITDA)  4,742                         3,343                         41.9

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  (4,147)                        (4,767)                        (13.0)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 595                            (1,424)                        NM

ดอกเบีย้รับ 40                              38                              3.6

 ดอกเบีย้จา่ย (1,493)                        (1,975)                        (24.4)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (127)                           (332)                           (61.8)

ภาษีเงนิได ้ 235                            441                            46.6

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั (61)                            81                              NM

    ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 297                            360                            17.5

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานปกต ิ (750)                           (3,252)                        76.9

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 5,314                         80                              (6,505.2)

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ 20                              51                              (61.4)

 ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานปกตแิละผลการลงทนุในบรษิทัรว่ม 4,584                         (3,120)                        NM

รายการทีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (730)                           2,592                         NM

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   163                            (468)                           NM

    ก าไรทีเ่กีย่วขอ้งกบั TRUEGIF ทีรั่บรูใ้นปี 2556 -                                6,335                         (100.0)

     ภาษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั TRUEGIF -                                (1,730)                        100.0

    ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั TRUEGIF -                                (607)                           100.0

    ก าไรจากการขาย 7 บรษัิทยอ่ยและ 1 กจิการร่วมคา้ -                                858                            (100.0)

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ * (893)                           (1,795)                        50.2

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั 3,855                         (528)                           NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ (20)                            (51)                            61.4

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี 3,835                         (579)                           NM

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานปกตกิอ่นภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 4,288                        (3,480)                       NM  
หมำยเหต:ุ  

       * ดรูำยละเอียดในหวัข้อ “กำรปรับปรุงทำงบญัชีที่ส ำคญัและประเด็นอื่นๆ” 
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ผลการด าเนินงานโดยรวม 

 ในไตรมำส 1 ปี 2557 รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุม่ทรู (ซึง่ไมร่วมรำยได้จำกค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำย
และคำ่เช่ำโครงขำ่ย) คอ่นข้ำงคงที่จำกไตรมำสก่อนหน้ำ (ลดลงร้อยละ 0.1) แตเ่พิ่มขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อน
หน้ำ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8) เป็น 16.5 พนัล้ำนบำท จำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของทรูมูฟ เอช แม้จะไม่มีผลประกอบกำรของ  
8 บริษัทยอ่ยที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกัภำยใต้ทรูออนไลน์ ซึง่ขำยไปในไตรมำส 4 ปี 2556 

 ค่าใช้จ่ายด้านการก ากับดูแล ลดลงร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ และร้อยละ 48.8 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเวลำเดียวกันปีก่อนหน้ำ เป็น 818 ล้ำนบำท จำกกำรย้ำยลูกค้ำจำกทรูมูฟ ไปใช้บริกำร 3G และ 4G ของทรูมูฟ เอช อย่ำง
ตอ่เนื่อง 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ เป็นเงินสด ลดลงร้อยละ 11.8 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เป็น 10.9 พนัล้ำนบำท 
สว่นใหญ่จำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรขำยและกำรโฆษณำที่ลดลง แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ จำก
กำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรขยำยโครงข่ำย โดยสว่นใหญ่เป็นค่ำธรรมเนียมขำยสง่บริกำรบนโครงข่ำย 3G สทุธิ ซึ่งเพิ่มขึน้ 
จำกกำรบนัทึกกำรใช้อปุกรณ์เต็มจ ำนวนกว่ำ 13,000 สถำนี ตัง้แต่ไตรมำส 4 ปี 2556 เป็นต้นมำ หลงัจำก CAT Telecom ได้รับอนมุตัิ
งบประมำณ  

 EBITDA ค่อนข้ำงคงที่ จำกช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.2) แต่เพิ่มขึน้อย่ำงแข็งแกร่งร้อยละ 
41.9 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ เป็น 4.7 พนัล้ำนบำท จำกกำรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัของค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนที่เป็น 
เงินสด สว่นใหญ่เก่ียวกบัคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ลดลงร้อยละ 13.0 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เป็น 4.1 พนัล้ำนบำท สว่นหนึ่ง
จำกกำรโอนกรรมสทิธ์ในสนิทรัพย์ให้ TRUEIF ทัง้นี ้คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย คอ่นข้ำงคงที่ (ลดลงร้อยละ 0.8) เมื่อเทียบกบั
ช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกค่ำเสื่อมรำคำที่ลดลงจำกกำรโอนกรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ให้ TRUEIF และกำรขำย  
8 บริษัทยอ่ยที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกัของกลุม่ ซึง่ชดเชยคำ่เสือ่มรำคำที่เพิ่มขึน้จำกกำรขำยโครงขำ่ยอยำ่งตอ่เนื่อง 

 ดอกเบีย้จ่าย ลดลงร้อยละ 24.4 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และร้อยละ 18.8 จำกช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ เป็น 
1.5 พนัล้ำนบำท จำกผลกระทบในเชิงบวกจำกกำรช ำระคืนหนีส้นิลว่งหน้ำกวำ่ 25 พนัล้ำนบำท ในปลำยเดือนธนัวำคมที่ผำ่นมำ 

 รายได้ภาษีเงนิได้ จ ำนวน 235 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้จ ำนวน 512 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1  
ปี 2556 เป็นผลจำกกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของ หนีส้นิภำษีเงินได้ที่เก่ียวกบัสนิทรัพย์โอนของทรูมฟู  

 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ (NIOGO) ก่อนภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในไตรมำส 1 ปี 2557 ปรับตวั 
ดีขึน้ เป็น 4.3 พนัล้ำนบำท (เมื่อเทียบกบั ขำดทนุจ ำนวน 3.5 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 4 ปี 2556 และขำดทนุจ ำนวน 1.6 พนัล้ำน
บำท ในไตรมำส 1 ปี 2556) จำก EBITDA ที่เพิ่มขึน้ รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกจำกกำรช ำระคืนหนีส้นิลว่งหน้ำในปลำยปีที่ผ่ำนมำ 
ซึง่สง่ผลให้ดอกเบีย้ของกลุม่ทรูลดลง และกำรรับรู้มลูคำ่เงินลงทนุใน TRUEIF 

 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำก SCBAM ได้มีกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุของกองทนุ TRUEIF เป็นรำยรอบ
ระยะเวลำบญัชี ด้วยรำคำยุติธรรม (Fair Value) ตำมมำตรฐำนบญัชี ซึ่งปรำกฏว่ำเงินลงทุนของกองทุนมีมูลค่ำสงูขึน้อย่ำงมี
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นยัส ำคญั ในไตรมำส 1 ปี 2557 สง่ผลให้ กลุม่ทรู ซึ่งถือหน่วยลงทุนกว่ำร้อยละ 33 สำมำรถรับรู้มลูค่ำเพิ่มและผลกำรด ำเนินงำน
ของกองทนุเป็นจ ำนวนประมำณ 5 พนัล้ำนบำท 

 กลุม่ทรู มีผลก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ ำนวน 3.9 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 1 ปี 2557 หลงัจำกบนัทึก
ค่ำเสื่อมรำคำที่เพิ่มขึน้จำกกำรร่นระยะเวลำกำรตัดค่ำเสื่อมของสินทรัพย์โครงข่ำย 2G ของทรูมูฟ จ ำนวน 1.6 พันล้ำนบำท  
ในไตรมำส 1 ที่ผำ่นมำ  

การปรับปรุงทางบัญชีที่ส าคัญและประเด็นอื่น ๆ 

 ธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

เมื่อวนัที่ 7 ตลุำคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนมุตัิให้บริษัท และบริษัทย่อยบำงแห่งเข้ำท ำธุรกรรม
กำรขำยสนิทรัพย์และกระแสเงินสดในอนำคตกบักองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ทรูโกรท (“TRUEGIF”) 

เมื่อวนัที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“กลต.”) ได้อนมุตัิกำรจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินตำมโครงกำรกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม TRUEGIF โดยมีจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำย 5.81 
พนัล้ำนหนว่ย รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ยและมลูคำ่ที่ตรำไว้ 10.00 บำทตอ่หนว่ย โดยมีมลูคำ่ของกองทนุทัง้หมด 58.08 พนัล้ำนบำท 

รำยกำรขำยสนิทรัพย์สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 

 
งบการเงนิ

รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะ
บริษัท 

 
 

พ.ศ. 2556 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2556 
ล้านบาท 

เงินสดที่ได้รับมำ  58,080.00 16,390.56 
หกั เงินรับลว่งหน้ำ (16,390.56) (16,390.56) 
เงินรับสทุธิจำกเงินรับลว่งหน้ำ 41,689.44 - 
หกั ต้นทนุสนิทรัพย์และต้นทนุอื่นที่เก่ียวข้อง (30,570.44) - 
หกั คำ่ใช้จำ่ยทีเ่ก่ียวข้อง (1,437.17) - 
ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรัพย์ 9,681.83 - 
หกั ก ำไรท่ียงัไมรั่บรู้  (3,346.93) - 

ก ำไรท่ีรับรู้ในปี พ.ศ. 2556 6,334.90 - 

 
ก ำไรที่ยงัไม่รับรู้เป็นสดัสว่นร้อยละ 33.29 ของก ำไรทัง้หมด ซึ่งไม่สำมำรถรับรู้ได้เนื่องจำก TRUEGIF เป็นบริษัทร่วมของ

บริษัท (ดรูำยละเอียดใน "หมำยเหตขุ้อ 40: ธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน " ประกอบงบกำรเงินประจ ำปี 2556) 
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 รำยกำรที่เก่ียวกบั สนิทรัพย์โครงขำ่ยภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำรที่ได้รับจำกบริษัท กสท. โทรคมนำคม 

สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำรในโครงข่ำยโทรศพัท์ระบบเซลลลูำ่ร์ ภำยใต้ สญัญำประเภท “สร้ำง โอนกรรมสิทธ์ิและด ำเนินงำน” 
ซึง่บริษัทยอ่ย “TMV” ได้รับจำกบริษัท กสท. โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (“CAT”) ได้สิน้สดุลงเมื่อวนัที่ 15 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดย เมื่อ
วนัที่ 16  สิงหำคม พ.ศ 2556 กสทช.ประกำศให้ TrueMove มีหน้ำที่ให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่บนคลื่นควำมถ่ี 1800 MHz หลงัสิน้สดุ
สญัญำ เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรได้อยำ่งตอ่เนื่อง ดงันัน้กลุม่ทรูได้เปลี่ยนแปลงอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ภำยใต้สญัญำอนุญำตให้ด ำเนินกำรเหลือเพียงหนึ่งปี โดยจะสิน้สดุ วนัท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2557 ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำ
ตำมปกติและค่ำเสื่อมรำคำที่คิดในอัตรำเร่ง ซึ่งถือเป็นค่ำเสื่อมรำคำที่ไม่เป็นตำมธุรกิจปกติได้แสดงไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ตัง้แต ่
ไตรมำส 3 ปี 2556 เป็นต้นมำ 

 

              
 



   บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ตารางสรุปงบการเงิน แยกตามประเภทธุรกจิ – เทียบไตรมาส  1 ปี 2557 กบัไตรมาส  1 ปี 2556 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % 

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2557 ปี 2556 เปลีย่นแปลง ปี 2557 ปี 2556 เปลีย่นแปลง ปี 2557 ปี 2556 เปลีย่นแปลง ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 เปลีย่นแปลง

รายได้

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  13,804       11,546       19.6 6,340         7,342         (13.6) 2,395         2,653         (9.7) (1,520)        (2,139)        21,019       19,402       8.3

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 942            1,508         (37.5) -            -            NM -                -                NM -                -                942            1,507         (37.5)

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,586         1,539         133.0 -            -            NM -                -                NM -                -                3,586         1,539         133.0

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9,276         8,500         9.1 6,340         7,342         (13.6) 2,395         2,653         (9.7) (1,519)        (2,139)        16,491       16,356       0.8

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 4,042         4,103         (1.5) 32              342            (90.7) 1               30              (95.5) (11)            (15)            4,065         4,460         (8.9)

      รวมรายได้ 17,846     15,649     14.0 6,372        7,684        (17.1) 2,396        2,683        (10.7) (1,531)      (2,154)      25,083     23,862     5.1

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 10,404       9,155         13.6 3,992         4,588         (13.0) 2,078         2,005         3.6 (799)           (1,388)        15,675       14,360       9.2

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากับดแูล (Regulatory cost) 238            1,022         (76.8) 472            442            6.8 109            136            (19.6) -                -                818            1,600         (48.8)

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,169         1,922         (39.2) -            -            NM -                -                NM -                -                1,168         1,922         (39.2)

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 7,031         4,438         58.4 2,378         2,682         (11.3) 1,520         1,544         (1.6) (782)           (1,330)        10,147       7,334         38.4

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย * 1,966         1,773         10.9 1,142         1,465         (22.0) 449            325            38.2 (16)            (58)            3,541         3,505         1.0

 ตน้ทนุขาย  3,893         3,901         (0.2) 25              244            (89.6) 1               28              (95.9) (2)              3               3,917         4,175         (6.2)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  3,218         3,147         2.3 1,687         1,843         (8.5) 499            515            (3.0) (508)           (729)           4,896         4,776         2.5

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 389            440            (11.5) 198            184            7.5 20              16              24.2 (3)              34              605            675            (10.3)

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 2,829         2,707         4.5 1,489         1,659         (10.3) 479            498            (3.9) (505)           (764)           4,291         4,101         4.6

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน   17,515     16,203     8.1 5,704        6,675        (14.5) 2,578        2,547        1.2 (1,309)      (2,115)      24,488     23,311     5.1

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษ ี

       คา่เส ือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัช ี(EBITDA)  2,687        1,659        62.0 2,008        2,657        (24.4) 288           477           (39.8) (240)         (63)            4,742        4,731        0.2

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (2,356)        (2,213)        6.5 (1,340)        (1,649)        (18.7) (469)           (341)           37.5 19              24              (4,147)        (4,179)        (0.8)

ก าไรจากการด าเนนิงาน  331           (554)         NM 668           1,008        (33.8) (182)         136           NM (222)         (39)            595           551           8.0

ดอกเบีย้รับ 10              10              (2.6) 28              57              (50.8) 2               38              (93.7) (1)              (75)            40              30              33.2

 ดอกเบีย้จา่ย (595)           (1,076)        (44.7) (684)           (620)           10.3 (215)           (220)           (2.2) 1               75              (1,493)        (1,840)        (18.8)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (99)            (179)           (44.8) (21)            (23)            (5.8) (7)              (8)              (17.5) -                -                (127)           (210)           (39.6)

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษีเงนิได ้ 369            (273)           NM (230)           (200)           15.0 97              (33)            NM -                (6)              235            (512)           NM

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุัน (14)            (18)            (20.7) (46)            (44)            4.6 (1)              (25)            (94.4) -                -                (61)            (87)            (29.1)

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 383            (255)           NM (184)           (156)           17.9 98              (8)              NM -                (6)              297            (425)           NM
-            -            -            -            -                -                

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานปกต ิ 16             (2,072)      NM (240)         223           NM (304)         (86)            (251.9) (222)         (45)            (750)         (1,980)      62.2

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษัิทรว่ม -            -            -              5,324         (3)              NM (9)              (6)              56.6 -                -                5,314         (9)              NM

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ 3               3               4.88            (5)              (6)              28.3 5               (2)              NM 17              6               20              0               52,831.0

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานปกตแิละสว่นแบง่

   ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษิทัรว่ม (NIOGO) 19             (2,069)      NM 5,080        213           2,283.8 (309)         (95)            (226.2) (205)         (39)            4,584        (1,989)      NM
-            -            -            -            

รายการทไีมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (1,178)      181           NM 402           572           (29.7) 50             129           (61.2) (4)              (2)              (730)         880           NM

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   116            161            (28.3) (4)              520            NM 52              136            (61.8) -                -                163            818            (80.0)

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ * (1,294)        19              NM 407            52              682.2 (2)              (7)              71.7 (4)              (2)              (893)           63              NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (1,160)      (1,888)      38.6 5,482        785           598.4 (259)         35             NM (209)         (40)            3,855        (1,109)      NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ (3)              (3)              4.9 5               6               (28.3) (5)              2               NM (17)            (6)              (20)            (0)              52,831.0

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี (1,163)      (1,891)      38.5 5,487        791           593.3 (263)         37             NM (226)         (46)            3,835        (1,109)      NM

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานปกตกิอ่นภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (364)         (1,814)     79.9 5,264       369          1,324.8 (407)         (87)           (368.7) (205)         (33)           4,288       (1,564)     NM

อตัราก าไร ณ ระดบั EBITDA (คดิจากรายไดร้วมคา่ IC) 15.1% 10.6% 31.5% 34.6% 12.0% 17.8% 18.9% 19.8%

อตัราก าไร ณ ระดบั EBITDA (คดิจากรายไดท้ีไ่มร่วมคา่ IC และคา่เชา่โครงขา่ย) 20.2% 13.2% 31.5% 34.6% 12.0% 17.8% 23.1% 22.7%

กลุม่ทรโูมบาย ทรอูอนไลน์ ทรวูชิ ัน่ส ์ รายการระหวา่งกนั งบการเงนิรวม

 
หมำยเหต:ุ  

       * ดรูำยละเอียดในหวัข้อ “กำรปรับปรุงทำงบญัชีที่ส ำคญัและประเด็นอื่นๆ” 



   บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 11 
 

ตารางสรุปงบการเงิน แยกตามประเภทธุรกจิ – เทียบไตรมาส  1 ปี 2557 กบัไตรมาส  4 ปี 2556 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 % 

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2557 ปี 2556 เปลีย่นแปลง ปี 2557 ปี 2556 เปลีย่นแปลง ปี 2557 ปี 2556 เปลีย่นแปลง ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 เปลีย่นแปลง

รายได้

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  13,804       13,533       2.0 6,340         6,160         2.9 2,395         2,665         (10.2) (1,520)        (1,436)        21,019       20,923       0.5

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 942            948            (0.7) -            -            NM -                -                NM -                -                942            948            (0.7)

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,586         3,467         3.4 -            -            NM -                -                NM -                -                3,586         3,467         3.4

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9,276         9,118         1.7 6,340         6,160         2.9 2,395         2,665         (10.2) (1,519)        (1,435)        16,491       16,508       (0.1)

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 4,042         5,773         (30.0) 32              57              (44.0) 1               30              (95.5) (11)            (16)            4,065         5,843         (30.4)

      รวมรายได้ 17,846     19,306     (7.6) 6,372        6,217        2.5 2,396        2,695        (11.1) (1,531)      (1,452)      25,083     26,766     (6.3)

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 10,404       10,584       (1.7) 3,992         4,062         (1.7) 2,078         2,322         (10.5) (799)           (880)           15,675       16,087       (2.6)

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากับดแูล (Regulatory cost) 238            332            (28.5) 472            486            (2.9) 109            124            (11.8) -                -                818            942            (13.1)

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,169         1,157         1.0 -            -            NM -                -                NM -                -                1,168         1,157         1.0

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 7,031         6,877         2.2 2,378         2,210         7.6 1,520         1,642         (7.4) (782)           (862)           10,147       9,867         2.8

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย * 1,966         2,218         (11.3) 1,142         1,366         (16.4) 449            556            (19.3) (16)            (18)            3,541         4,122         (14.1)

 ตน้ทนุขาย  3,893         5,479         (28.9) 25              54              (53.0) 1               29              (96.1) (2)              (1)              3,917         5,561         (29.6)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  3,218         4,929         (34.7) 1,687         1,648         2.3 499            630            (20.7) (508)           (665)           4,896         6,542         (25.2)

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 389            429            (9.2) 198            198            0.1 20              21              (4.4) (3)              (3)              605            645            (6.1)

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 2,829         4,500         (37.1) 1,489         1,451         2.6 479            608            (21.3) (505)           (662)           4,291         5,897         (27.2)

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน   17,515     20,991     (16.6) 5,704        5,765        (1.0) 2,578        2,981        (13.5) (1,309)      (1,547)      24,488     28,190     (13.1)

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษ ี

       คา่เส ือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัช ี(EBITDA)  2,687        962           179.4 2,008        2,016        (0.4) 288           292           (1.4) (240)         74             4,742        3,343        41.9

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (2,356)        (2,646)        (11.0) (1,340)        (1,564)        (14.3) (469)           (577)           (18.7) 19              21              (4,147)        (4,767)        (13.0)

ก าไรจากการด าเนนิงาน  331           (1,685)      NM 668           452           47.8 (182)         (286)         36.4 (222)         95             595           (1,424)      NM

ดอกเบีย้รับ 10              15              (31.6) 28              20              42.3 2               5               (48.7) (1)              (1)              40              38              3.6

 ดอกเบีย้จา่ย (595)           (1,116)        (46.7) (684)           (620)           10.3 (215)           (240)           (10.4) 1               1               (1,493)        (1,975)        (24.4)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (99)            (288)           (65.7) (21)            (36)            (41.3) (7)              (7)              (7.1) -                -                (127)           (332)           (61.8)

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษีเงนิได ้ 369            127            189.7 (230)           188            NM 97              126            (23.1) -                -                235            441            (46.6)

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุัน (14)            6               NM (46)            90              NM (1)              (15)            (90.5) -                -                (61)            81              NM

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 383            122            214.9 (184)           98              NM 98              140            (30.1) -                -                297            360            (17.5)
-            -            -            -            -                -                

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานปกต ิ 16             (2,947)      NM (240)         3               NM (304)         (402)         24.4 (222)         95             (750)         (3,252)      76.9

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษัิทรว่ม -            -            -              5,324         -            NM (9)              (11)            (12.8) -                91              5,314         80              6,505.2

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ 3               3               4.88            (5)              (26)            82.5 5               41              (88.9) 17              33              20              51              (61.4)

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานปกตแิละสว่นแบง่

   ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษิทัรว่ม (NIOGO) 19             (2,944)      NM 5,080        (23)            NM (309)         (372)         16.9 (205)         219           4,584        (3,120)      NM
-            -            -            -            

รายการทไีมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (1,178)      (5,780)      (79.6) 402           11,718     (96.6) 50             (193)         NM (4)              (3,153)      (730)         2,592        NM

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   116            (348)           NM (4)              57              NM 52              (178)           NM -                -                163            (468)           NM

    ก าไรทีเ่กีย่วขอ้งกับ TRUEGIF ทีรั่บรูใ้นปี 2556 -            (4,371)        100.0 -            14,031       (100.0) -                -                NM -                (3,326)        -                6,335         (100.0)

    ภาษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ TRUEGIF -            -            NM -            (1,730)        100.0 -                -                NM -                -                -                (1,730)        100.0

    ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับ TRUEGIF -            597            (100.0) -            (1,204)        100.0 -                -                NM -                -                -                (607)           100.0

    ก าไรจากการขาย 7 บรษัิทยอ่ยและ 1 กจิการรว่มคา้ -            -            NM -            680            (100.0) -                -                NM -                177            -                858            (100.0)

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ * (1,294)        (1,659)        21.99          407            (117)           NM (2)              (15)            86.1 (4)              (5)              (893)           (1,795)        50.2

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (1,160)      (8,724)      86.7 5,482        11,695     (53.1) (259)         (564)         54.2 (209)         (2,935)      3,855        (528)         NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจการควบคมุ (3)              (3)              4.9 5               26              (82.5) (5)              (41)            (88.9) (17)            (33)            (20)            (51)            (61.4)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี (1,163)      (8,727)      86.7 5,487        11,721     (53.2) (263)         (605)         56.5 (226)         (2,968)      3,835        (579)         NM

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานปกตกิอ่นภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (364)         (3,066)     88.1 5,264       (121)         NM (407)         (512)         20.5 (205)         219          4,288       (3,480)     NM

อตัราก าไร ณ ระดบั EBITDA (คดิจากรายไดร้วมคา่ IC) 15.1% 5.0% 31.5% 32.4% 12.0% 10.8% 18.9% 12.5%

อตัราก าไร ณ ระดบั EBITDA (คดิจากรายไดท้ีไ่มร่วมคา่ IC และคา่เชา่โครงขา่ย) 20.2% 6.5% 31.5% 32.4% 12.0% 10.8% 23.1% 15.0%

กลุม่ทรโูมบาย ทรอูอนไลน์ ทรวูชิ ัน่ส ์ รายการระหวา่งกนั งบการเงนิรวม

 
 หมำยเหต:ุ  

       * ดรูำยละเอียดในหวัข้อ “กำรปรับปรุงทำงบญัชีที่ส ำคญัและประเด็นอื่นๆ” 
 



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 12 

 

โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกจิ– เทียบไตรมาส  1 ปี 2557 กบัไตรมาส  1 ปี 2556 
      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 1 ปี 2556

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

% เปลีย่นแปลง

ทรูวชิ ัน่ส ์ 2,396        2,683        (10.7)

    -  รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,395          2,653          (9.7)

    -  รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1                30              (95.5)

รายการระหวา่งกนั (141)           (108)           30.1

ทรูวชิัน่ส ์หลงัตดัรายการระหวา่งกนั 2,255          9.0% 2,575          10.8% (12.4)

กลุม่ทรูโมบาย 17,846      15,649      14.0

    -  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที่ 9,276          8,500          9.1

    -  รายไดค้า่เชา่โครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 4,528          3,046          48.6

    -  รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 4,042          4,103          (1.5)

รายการระหวา่งกนั (145)           (243)           (40.3)

กลุม่ทรูโมบาย หลงัตดัรายการระหวา่งกนั 17,701        70.6% 15,406        64.6% 14.9

ทรูออนไลน ์ 6,372        7,684        (17.1)

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 1,451        1,586        (8.5)

          -  โทรศพัทพ์ืน้ฐาน (ไมร่วมโทรทางไกลระหวา่งประเทศ และ VOIP) 1,432          1,558          (8.1)

          -  โทรศพัทส์าธารณะ 14              20              (31.7)

          -  พซีทีี 6                8                (31.7)

    - บรอดแบนด ์อนิเทอรเ์น็ต สือ่สารขอ้มลูธุรกจิ และ อืน่ๆ 4,344        4,010        8.3

         -  บรกิารบรอดแบนด ์อนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มลูธรุกจิ 4,017          3,516          14.3

         -  บรกิารอนิเทอรเ์น็ตอืน่ ๆ และบรกิารเสรมิ 327            494            (33.8)

    - รายไดจ้ากธุรกจิใหม ่คอนเวอรเ์จนซ ์และ อืน่ ๆ 545            1,746        (68.8)

         -  รายไดจ้ากธรุกจิใหม่ 88              76              15.0

             -  บรกิารโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศ 63              55              13.9

             -  อืน่ ๆ 25              21              17.8

         -  ธรุกจิคอนเวอรเ์จนซ ์และ อืน่ ๆ 457            1,670          (72.6)

   รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทรูออนไลน์ 6,340        7,342        (13.6)

   รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทรูออนไลน์ 32              342            (90.7)

รายการระหวา่งกนั (1,245)         (1,803)         (30.9)

ทรูออนไลน ์หลงัตดัรายการระหวา่งกนั 5,127          20.4% 5,881          24.6% (12.8)

รายไดร้วม 26,614      26,016      2.3

รวมรายการระหวา่งกนั (1,531)         (2,154)         (28.9)

รายไดร้วม - สทุธิ 25,083      100.0% 23,862      100.0% 5.1  

 

 

 

 

 

 



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 13 

 

โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกจิ– เทียบไตรมาส  1 ปี 2557 กบัไตรมาส 4 ปี 2556 
      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 4 ปี 2556

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

% เปลีย่นแปลง

ทรูวชิ ัน่ส ์ 2,396        2,695        (11.1)

    -  รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,395          2,665          (10.2)

    -  รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1                30              (95.5)

รายการระหวา่งกนั (141)           (263)           (46.6)

ทรูวชิัน่ส ์หลงัตดัรายการระหวา่งกนั 2,255          9.0% 2,432          9.1% (7.2)

กลุม่ทรูโมบาย 17,846      19,306      (7.6)

    -  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที่ 9,276          9,118          1.7

    -  รายไดค้า่เชา่โครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 4,528          4,415          2.5

    -  รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 4,042          5,773          (30.0)

รายการระหวา่งกนั (145)           (214)           (32.5)

กลุม่ทรูโมบาย หลงัตดัรายการระหวา่งกนั 17,701        70.6% 19,092        71.3% (7.3)

ทรูออนไลน ์ 6,372        6,217        2.5

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 1,451        1,585        (8.4)

          -  โทรศพัทพ์ืน้ฐาน (ไมร่วมโทรทางไกลระหวา่งประเทศ และ VOIP) 1,432          1,563          (8.4)

          -  โทรศพัทส์าธารณะ 14              14              (3.4)

          -  พซีทีี 6                8                (27.5)

    - บรอดแบนด ์อนิเทอรเ์น็ต สือ่สารขอ้มลูธุรกจิ และ อืน่ๆ 4,344        3,927        10.6

         -  บรกิารบรอดแบนด ์อนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มลูธรุกจิ 4,017          3,601          11.5

         -  บรกิารอนิเทอรเ์น็ตอืน่ ๆ และบรกิารเสรมิ 327            326            0.4

    - รายไดจ้ากธุรกจิใหม ่คอนเวอรเ์จนซ ์และ อืน่ ๆ 545            647            (15.8)

         -  รายไดจ้ากธรุกจิใหม่ 88              90              (2.4)

             -  บรกิารโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศ 63              65              (3.9)

             -  อืน่ ๆ 25              25              1.5

         -  ธรุกจิคอนเวอรเ์จนซ ์และ อืน่ ๆ 457            557            (18.0)

   รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทรูออนไลน์ 6,340        6,160        2.9

   รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทรูออนไลน์ 32              57              (44.0)

รายการระหวา่งกนั (1,245)         (974)           27.8

ทรูออนไลน ์หลงัตดัรายการระหวา่งกนั 5,127          20.4% 5,242          19.6% (2.2)

รายไดร้วม 26,614      28,218      (5.7)

รวมรายการระหวา่งกนั (1,531)         (1,452)         5.4

รายไดร้วม - สทุธิ 25,083      100.0% 26,766      100.0% (6.3)  

 

 ผลการด าเนินงานตามประเภทธุรกิจ 

กลุ่มทรูโมบาย 

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุม่ทรูโมบำย  ในไตรมำส 1 ปี 2557 เติบโตร้อยละ 
1.7 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และ ร้อยละ 9.1 จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อนหน้ำ เป็น 9.3 พนัล้ำนบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนที่
แข็งแกร่งของทรูมฟู เอช ซึง่บริกำรที่ไมใ่ช่เสยีงยงัคงเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง 

 รายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียงของกลุม่ทรูโมบำย เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และร้อย
ละ 26.8 จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อนหน้ำ เป็น 3.8 พนัล้ำนบำท ซึ่งถือเป็นร้อยละ 41.3 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรของ
กลุ่มทรูโมบำย ในไตรมำส 1 ปี 2557 โดยเป็นผลจำกควำมนิยมในกำรใช้สื่อสงัคมออนไลน์และสมำร์ทดีไวซ์ ร่วมกับ
แพ็กเกจที่หลำกหลำยและโปรโมชัน่ที่นำ่ดงึดดูใจของทรูมฟู เอช 



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 14 

 

 รายได้จากบริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติและบริการอื่น ๆ ในไตรมำส 1 ปี 2557 อยู่ที่ 414 
ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ และช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ จำกควำมกดดนัทำงด้ำนรำคำทัว่โลก และกำร
ลดลงของจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวที่เข้ำมำในประเทศไทย อนัเป็นผลจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 

 รายได้จากการขายสินค้า ค่อนข้ำงคงที่เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปีก่อนหน้ำ แต่ลดลงร้อยละ 
30.0 จำกไตรมำสก่อนหน้ำเป็น 4.0 พนัล้ำนบำท จำกฐำนรำยได้ที่สงูในไตรมำส 4 ปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ ไอโฟน 5S 
และ 5C เร่ิมวำงจ ำหนำ่ยในประเทศไทย  

 รายจ่ายค่า IC สุทธิ ลดลงร้อยละ 45.2 จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อนหน้ำ เป็น 227 ล้ำนบำท (จำก 
415 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1 ปี 2556) จำกกำรลดลงของอตัรำค่ำ IC จำก 1 บำทต่อนำที เป็น 0.45 บำทต่อนำที ตัง้แต ่
เดือนกรกฎำคม 2556 เป็นต้นมำ 

 ค่าใช้จ่ายด้านการก ากับดูแล ลดลง เมื่อเทียบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ และช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ 
เป็น 238 ล้ำนบำท จำกกำรย้ำยลกูค้ำบริกำร 2G ทีท่รูมฟู ไปใช้บริกำร 3G ของทรูมฟู เอช 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ เป็นเงินสด ลดลงร้อยละ 20.7 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เป็น 6.3 
พนัล้ำนบำท จำกกำรลดลงของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรตลำด แตเ่พิ่มขึน้ร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัปี
ก่อนหน้ำ ส่วนใหญ่จำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรขยำยควำมครอบคลุมของโครงข่ำย ซึ่งรวมถึง
ค่ำธรรมเนียมขำยสง่บริกำรบนโครงข่ำย 3G สทุธิที่เพิ่มขึน้ จำกกำรบนัทึกกำรใช้อปุกรณ์เต็มจ ำนวนกว่ำ 13,000 สถำนี 
ตัง้แตไ่ตรมำส 4 ปี 2556 ภำยหลงัจำกที่ CAT Telecom ได้รับอนมุตัิงบประมำณ  

 EBITDA เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัในอตัรำร้อยละ 179.4 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และร้อยละ 62.0 เมื่อ
เทียบกบัไตรมำสเดียวกันปีก่อนหน้ำ เป็น 2.7 พนัล้ำนบำท (จำก 962 ล้ำนบำท ในไตรมำส 4 ปี 2556 และ 1.7 พนัล้ำน
บำทในไตรมำส 1 ปี 2556) กำรเพิ่มขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำเป็นผลจำกกำรลดลงของคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนที่เป็นเงิน
สด ซึง่สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบักิจกรรมทำงกำรตลำด ในขณะที่ กำรเพิ่มขึน้จำกช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ เป็นผลจำกกำร
เติบโตอยำ่งแข็งแกร่งของรำยได้และกำรลดลงของคำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรก ำกบัดแูล 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ลดลงร้อยละ 11.0 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เป็น 2.4 พนัล้ำนบำท 
จำกกำรโอนกรรมสิทธ์ในสินทรัพย์เข้ำกองทนุ TRUEIF แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกันปีก่อนหน้ำ 
จำกกำรขยำยโครงขำ่ยอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้บริกำร 3G และ 4G ของทรูมฟู เอช 

 ดอกเบีย้จ่าย ลดลงร้อยละ 46.7 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และร้อยละ 44.7 จำกช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อน
หน้ำ เป็น 595 ล้ำนบำท เป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนีส้นิกวำ่ 25 พนัล้ำนบำท ในปลำยเดือนธนัวำคม 2556   

 รายได้ภาษีเงนิได้ จ ำนวน 369 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จ ำนวน 273 ล้ำนบำท ใน
ไตรมำส 1  ปี 2556 เป็นผลจำกกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของหนีส้นิภำษีเงินได้ที่เก่ียวกบัสนิทรัพย์โอนของทรูมฟู  



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 15 

 

 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานปกติ ก่อนภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  ปรับตวัดีขึน้เป็น 364 ล้ำนบำท 
จำกขำดทุน 3.1 พนัล้ำนบำทในไตรมำส 4 ปี 2556 และ 1.8 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 1 ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลจำก 
EBITDA ทีเ่พิ่มขึน้และ ดอกเบีย้จ่ำยที่ลดลง 

 ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2557 กลุม่ทรูโมบำยมีจ านวนผู้ใช้บริการทัง้สิน้ 23.1 ล้ำนรำย ซึ่งธุรกิจ 3G และ 
4G ของทรูมฟู เอช มีฐำนผู้ใช้บริกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 13.6 ล้ำนรำย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 59  ของผู้ ใช้บริกำรทัง้หมดของ
กลุ่มทรูโมบำย ในขณะที่ รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของกลุ่มทรูโมบำย เพิ่มขึน้เล็กน้อย ที่ 129 บำท   
ในไตรมำส 1 ปี 2557 สว่นหนึง่จำกกำรกำรใช้งำนที่เพิ่มขึน้จำกฐำนลกูค้ำทัง้บนระบบเติมเงินและระบบรำยเดือน  

 ในไตรมำส 1 ที่ผำ่นมำ ธุรกิจ 3G ของทรูมฟู เอช ดีขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั จำกผลส ำเร็จของกำรน ำเสนอ
แพ็กเกจที่หลำกหลำยและน่ำดึงดูดใจ ร่วมกับดีไวซ์หลำกหลำยรุ่น รวมถึงกำรให้บริกำรภำยใต้โครงข่ำยคณุภำพสงูของ 
ทรูมฟู เอช  

 กลุม่ทรูโมบำย ยงัคงมุ่งต่อยอดควำมส ำเร็จนี ้ด้วยกำรน ำเสนอแคมเปญ “เปลี่ยนเลย... 4G Advance 
Forward จำกทรูมฟู เอช”  รวมทัง้กำรน ำเสนอดีไวซ์ 3G ในรำคำที่เข้ำถึงได้ง่ำยยิ่งขึน้ อำทิ ทรู ซูเปอร์ 1 และทรู ซูเปอร์  
อลัตร้ำ 1 เพื่อเพิ่มประสบกำรณ์กำรใช้งำนให้กบัลกูค้ำ และขยำยฐำนผู้ ใช้บริกำรทัง้บนเครือข่ำย 3G และ 4G ที่ดีที่สดุ
ของทรูมฟู เอช 

 

ทรูออนไลน์ 

 รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.9 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เป็น 6.3 พนัล้ำน
บำท ในไตรมำส 1 ปี 2557 จำกกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งของบริกำรบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยชดเชยกำรลดลงของ
รำยได้จำกบริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน พีซีทีและโทรศพัท์สำธำรณะ ในขณะที่ รำยได้จำกกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 13.6 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ จำกกำรขำย 8 บริษัทยอ่ยที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกั ในไตรมำส 4 ปีที่ผำ่นมำ 

 รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึน้อย่ำงแข็งแกร่งในอัตรำร้อยละ 9.6 
จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และร้อยละ 14.6 จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อนหน้ำ เป็น 4.0 พันล้ำนบำท จำกกำรเติบโตอย่ำง
ตอ่เนื่องของบริกำรบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ทัง้ส ำหรับลกูค้ำทัว่ไปและลกูค้ำองค์กร 

 ผลตอบรับท่ีดีอย่ำงต่อเนื่องต่อแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ ที่ผสมผสำนผลิตภณัฑ์ภำยในกลุม่ทรูเข้ำไว้
ด้วยกัน ภำยใต้แพ็คเกจ “สขุคณูสอง” และ “สขุคูณสำม” อีกทัง้ กำรท ำกำรตลำดเฉพำะพืน้ท่ี ร่วมกับกำรขยำยบริกำร 
บรอดแบนด์ไปยงัพืน้ที่ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีควำมครอบคลุมแล้วกว่ำ 4.4 ล้ำนครัวเรือน ใน 66 จังหวัด ส่งผลให้  
ทรูออนไลน์มียอดผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิกวำ่ 60,000 รำยในไตรมำส 1 ปี 2557 และมีจ านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์
เพิ่มขึน้เป็นทัง้สิน้ประมำณ 1.9 ล้ำนรำย ในขณะที่ รำยได้เฉลีย่ตอ่ผู้ใช้บริกำรตอ่เดือนยงัคงอยูใ่นระดบัสงูที่ 728 บำท 

 



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 16 

 

 EBITDA ค่อนข้ำงคงที่จำกไตรมำสก่อนหน้ำ แต่ลดลงร้อยละ 24.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกนัปี
ก่อนหน้ำ เป็น 2.0 พนัล้ำนบำท จำกกำรขำย 8 บริษัทยอ่ยที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกั 

 ดอกเบีย้จ่าย เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.3 ทัง้จำกไตรมำสก่อนหน้ำและไตรมำสเดียวกนัปีที่ผ่ำนมำ จำกเงิน
กู้ยืมที่เพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ ำนวน 230 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับไตรมำส 1  ปี 2556 
เนื่องจำกกำรจ่ำยช ำระคืนตัว๋เงินจ่ำยก่อนก ำหนด ซึง่สง่ผลให้สนิทรัพย์ภำษีเงินได้ลดลง 

 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ (NIOGO) ก่อนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปรับตวัเพิ่มขึน้ 
เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำและไตรมำสเดียวกันปีก่อนหน้ำ เป็น 5.3 พนัล้ำนบำท ส่วนใหญ่จำกกำรรับรู้มูลค่ำเงิน
ลงทนุใน TRUEIF  

 

กลุ่มทรูวิชั่นส์ 

 รายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส์ ลดลงร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ จำก
รำยได้ค่ำโฆษณำที่ลดลงซึ่งเป็นผลจำกฤดูกำล และลดลงร้อยละ 9.7 จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อนหน้ำ เป็น 2.4 
พนัล้ำนบำท จำกรำยได้จำกค่ำสมำชิกและค่ำติดตัง้ที่ลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่อ่อนตวัลงและ
ควำมไมม่ัน่คงทำงกำรเมือง อยำ่งไรก็ตำมกำรลดลงของรำยได้จำกคำ่สมำชิกเร่ิมจะน้อยลงและคอ่นข้ำงคงที่ 

 รายได้จากค่าโฆษณา ลดลงร้อยละ 53.1 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เป็น 136 ล้ำนบำท  เป็นผลของ
ฤดูกำลซึ่งค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรโฆษณำมกัจะสงูในช่วงคร่ึงหลงัของปี นอกจำกนี ้รำยได้จำกค่ำโฆษณำ ลดลงร้อยละ 
23.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ จำกภำวะเศรษฐกิจซบเซำซึง่สง่ผลให้ตลำดโฆษณำในประเทศคอ่นข้ำง
ทรงตวั 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เป็นเงนิสด ลดลงร้อยละ 11.2 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และ ร้อยละ 
2.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ เป็น 2.0 พนัล้ำนบำท จำกกำรลดลงของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรท ำ
กำรตลำด แม้วำ่คำ่ใช้จ่ำยด้ำนคอนเทนต์จะเพิ่มสงูขึน้ 

 EBITDA คอ่นข้ำงคงที่จำกไตรมำสก่อนหน้ำ แตล่ดลงเมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัปีก่อนหน้ำ เป็น 
288 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของรำยได้ 

 ดอกเบีย้จ่าย ลดลงร้อยละ 10.4 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และร้อยละ 2.2 จำกช่วงเวลำเดียวกนัปี
ก่อนหน้ำ เป็น 215 ล้ำนบำท จำกกำรท่ีทรูวิชัน่ส์ ทยอยช ำระคืนหนีต้ำมก ำหนด  



   
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 17 

 

 รายได้ภาษีเงนิได้ จ ำนวน 97 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1  ปี 2557 เมื่อเทียบกบัค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
จ ำนวน 33 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1  ปี 2556 สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรบนัทกึสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกผล
ขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน 

 ผลการด าเนินงานปกติ (NIOGO) ไม่รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขำดทนุ 407 ล้ำนบำท 
ปรับตวัดีขึน้จำกขำดทนุ 512 ล้ำนบำท ในไตรมำส 4 ปี 2556 เนื่องจำกค่ำเสื่อมรำคำที่ลดลง แต่ขำดทนุเพิ่มขึน้จำก
ขำดทนุ 87 ล้ำนบำทในไตรมำส 1 ปี 2556 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลจำก EBITDA ที่ลดลง 

 ทรูวิชัน่ส์มีฐานลูกค้า จ ำนวน 2.4 ล้ำนรำย ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2557 ในขณะที่ รายได้เฉลี่ยต่อ
ผู้ใช้บริการต่อเดือน ลดลงเป็น 774 บำท เมื่อเทียบกบั 802 บำท ในไตรมำส 4 ปี 2556 จำกสดัสว่นลกูค้ำแพ็กเกจ
มำตรฐำนท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นผลจำกผลตอบรับท่ีดีตอ่แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ที่ผสมผสำนผลติภณัฑ์ภำยในกลุม่ทรูเข้ำไว้
ด้วยกนั  

 ในเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ภำยใต้กลุม่ทรูวิชัน่ส์ได้รับใบอนญุำตเพื่อให้บริกำรโทรทศัน์ใน
ระบบดิจิตอล จ ำนวน 2 ใบ ส ำหรับช่องขำ่ว และช่องวำไรตี ้และได้เร่ิมทดลองออกอำกำศช่องทีเอ็นเอ็น 24 และช่องทรู
โฟร์ยู ในเดือนเดียวกัน โดยทรูวิชั่นส์ยงัคงมุ่งสรรหำรำยกำรคุณภำพทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศเพิ่มเติมให้กับ
แพลตฟอร์มของทรูวิชั่นส์ ท ำให้ทรูวิชั่นส์มีควำมแข็งแกร่งและพร้อมอย่ำงเต็มที่ที่จะต่อยอดธุรกิจในกำรให้บริกำร
โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล พร้อมทัง้ยงัเพิ่มโอกำสในกำรท ำกำรตลำดคอนเทนต์ของทรูวิชัน่ส์ผำ่นฐำนผู้ชมขนำดใหญ่อีก
ด้วย 
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ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ 18 

 

งบดุลรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 31 ม.ีค. 2557 31 ธ.ค. 2556 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) (ปรบัปรงุ)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9,106                  14,726                (38.2)

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 44,301                38,538                15.0

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่* 17,863                16,794                6.4

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 71,269                70,059                1.7

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธ*ิ 69,506                67,867                2.4

คา่ความนยิม - สทุธิ 11,403                11,403                0.0

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธ*ิ 37,114                34,195                8.5

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 4,623                  4,758                  (2.8)

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 22,787                17,571                29.7

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 145,433              135,794              7.1

รวมสนิทรพัย์ 216,703             205,852             5.3

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 2,328                  3,743                  (37.8)

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 90,988                88,392                2.9

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 10,720                9,894                  8.4

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 4,035                  5,318                  (24.1)

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 108,072              107,348              0.7

เงนิกูย้มืระยะยาว 81,738                76,261                7.2

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 3,663                  4,095                  (10.6)

หนีส้นิภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนนิการ 69                       120                     (42.2)

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 14,593                13,296                9.8

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 100,063              93,772                6.7

รวมหนีส้นิ 208,135             201,120             3.5

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 8,568                  4,732                  81.1

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 216,703             205,852             5.3
 

หมายเหตุ:  
* ในไตรมาส 1 ปี 2557 รายการในงบดุล อาท ิท่ีดนิอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินค้าคงเหลือ ในปี 2556 ได้ถูกปรับปรุง 

จากการเปล่ียนแปลงการแสดงรายการ ในงบการเงนิงวดปี 2556 ตาม การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และการจัดประเภทรายการใหม่ 
(ดูรายละเอียดในหมายเหตุข้อ "3.1: การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และข้อ 3.2: การจัดประเภทรายการใหม่” ประกอบงบการเงิน
ประจ าไตรมาส 1 ปี 2557) 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % เปลีย่นแปลง

 ปี 2557  ปี 2556

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน (3,208)                 1,016                  (415.8)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (7,022)                 (3,481)                 101.7

   - รายจา่ยลงทนุ (7,039)                 (4,383)                 60.6

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 4,611                  995                     363.5

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ (5,619)                (1,470)                282.2

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 14,725                6,104                  141.2

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 9,106                  4,634                  96.5

  กระแสเงนิสดสทุธิ
 
* (10,247)              (3,367)                (204.4)

 
หมายเหตุ:  
* กระแสเงนิสดสุทธิ หมายถงึ กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน หักด้วยรายจ่ายลงทุน 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

กลุม่ทรูมีอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2557 เป็น 24.3  เท่ำ ลดลงเมื่อเทียบกบั 42.5 
เท่ำ ณ สิน้ปี 2556 จำกจ ำนวนหนีส้ินท่ีลดลง และสว่นของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้ซึ่งเป็นผลจำกผลประกอบกำรทำงกำรเงินที่
ปรับตวัดีขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัในไตรมำส 1 ที่ผำ่นมำ 

สินทรัพย์ 

 กลุ่มทรูมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ เป็น 216.7 พันล้ำนบำท ณ สิน้ไตรมำส 1  ปี 2557 เมื่อเทียบกับ 
205.9 พนัล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2556 สว่นใหญ่จำกกำรรับรู้มลูค่ำเงินลงทนุใน TRUEIF ซึ่งมีมลูค่ำสงูขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั 
ในไตรมำส 1 ปี 2557 จำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุด้วยรำคำยตุิธรรม (Fair Value) ตำมมำตรฐำนบญัชี รวมถึง ลกูหนี ้
กำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นทีเ่พิ่มสงูขึน้ 

 สินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 จำก ณ สิน้ปี 2556 เป็น 69.5 
พนัล้ำนบำท ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2557 จำกกำรขยำยควำมครอบคลมุโครงขำ่ยอยำ่งตอ่เนื่อง 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ร้อยละ15.0 จำก ณ สิน้ปี 2556 เป็น 44.3 พนัล้ำนบำท  ณ สิน้
ไตรมำส 1 ปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับกำรเติบโตของธุรกิจในกลุ่มทรู โดยเฉพำะสญัญำด ำเนินกำรให้บริกำรโทรคมนำคม
ภำยใต้เทคโนโลยี HSPA บนคลืน่ 850 MHz กบั CAT Telecom  

  

หนีส้ิน 

 หนีส้ินรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5 จำก ณ สิน้ปี 2556 เป็นจ ำนวน 208.1 พนัล้ำนบำท ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 
2557 สว่นใหญ่จำกกำรกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อกำรขยำยธุรกิจ 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.9 จำก ณ สิน้ปี 2556 เป็นจ ำนวน  91.0 พนัล้ำนบำท 
ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2557 จำกกำรขยำยธุรกิจในกลุ่มทรูโดยเฉพำะสญัญำด ำเนินกำรให้บริกำรโทรคมนำคมภำยใต้
เทคโนโลยี HSPA บนคลืน่ 850 MHz กบั CAT Telecom 

 เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.2 จำก ณ สิน้ปี 2556 เป็น 81.7 พนัล้ำนบำท จำกกำรกู้ยืมเงิน
เพิ่มเติมส ำหรับกำรขยำยธุรกิจ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น เพิ่มขึน้ จำก 4.7 พนัล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2556 เป็น 8.6 พนัล้ำนบำท ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2557 เนื่องจำก
กลุม่ทรูรำยงำนผลก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 1 ที่ผำ่นมำ 
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สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

 แหล่งเงนิทุนหลักของกลุม่ทรู ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2557 มำจำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำ
เงิน จ ำนวน 4.6 พนัล้ำนบำท สว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยืมระยะยำว 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ลดลงจำกไตรมำสเดียวกันปีก่อนหน้ำ เป็นลบ จ ำนวน 
3.2 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 1 ปี 2557 จำกควำมต้องกำรใช้เงินทนุหมนุเวียนในกิจกำรที่เพิ่มขึน้  

 กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในไตรมำส 1 ปี 2557 เพิ่มขึน้เป็น 7.0 พนัล้ำนบำท
จำก 3.5 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 1 ปี 2556 สว่นใหญ่จำกรำยจ่ำยลงทนุเพิ่มเติมที่เก่ียวกับกำรจ่ำยซือ้ที่ดิน อำคำรและ
อปุกรณ์ 

 รายจ่ายลงทุน เพิ่มขึน้จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อนหน้ำ เป็น 7.0 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 1 ปี 2557 
สว่นใหญ่เก่ียวกบักำรขยำยโครงขำ่ยของกลุม่ทรูโมบำย 

 กระแสเงนิสดสุทธิ (Free cash flow) เป็นลบ จ ำนวน 10.2 พนัล้ำนบำท ในไตรมำส 1 ปี 2557 ลดลง 
จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อนหน้ำ สว่นใหญ่จำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนทีล่ดลง  

 ในไตรมำส 1 ปี 2557 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีจ ำนวน 4.6 พนัล้ำนบำท เพิ่มขึน้
จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อนหน้ำ สว่นใหญ่จำกเงินกู้ เพิ่มเติมเพื่อกำรขยำยธุรกิจ 

  


