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เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เรือง นาํส่งงบการเงินประจาํปี 2563  
  
สิงทีสง่มาดว้ย   1. งบการเงินประจาํปี 2563 
                        ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 
                   2.   รายงานการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 
                           ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําสง่งบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ประจาํปี 2563 สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลการดาํเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจาํปี 2563 สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 
ปรากฏผลกาํไรสุทธิสว่นทีเป็นของบริษัทฯ จาํนวน 1,048.39 ลา้นบาท ซึงเปลียนแปลงในอตัราทีสูงกวา่
รอ้ยละ 20 จากผลการดาํเนินงานสุทธิในงวดเดียวกนัของปีก่อน ทงันี โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในรายงาน
การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 ทีแนบมาพรอ้มนี 

จึงเรียนมาเพือทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
   (นางสาวยุภา  ลีวงศเ์จริญ) 
   หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมปี 2020 

กลุ่มทรู เติบโตเหนืออุตสาหกรรม ทั้งด้านรายได้ การขยายฐานผู้ใช้บริการ และ EBITDA ที่เติบโตในอัตราแบบ
เลขสองหลัก ท่ามกลางความท้าทายในปี 2563 รายได้จากการให้บริการหลักที่เติบโตขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน หนุนรายได้
จากการให้บริการรวมเพิ่มขึ้นเป็น 107.2 พันล้านบาทและรายได้รวมเป็น 138.2 พันล้านบาทในปี 2563 แม้ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยธุรกิจโทรคมนาคมหลักเติบโตเหนือ
อุตสาหกรรม ทั้งรายได้จากการให้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า และธุรกิจ               
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีจ านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิสูงสุดในอุตสาหกรรมที่ 390 พันราย ขณะที่แพลตฟอร์มและ
บริการด้านดิจิทัลมีรายได้เติบโตต่อเนื่องในอัตราแบบเลขสองหลัก ส่ิงเหล่านี้ ร่วมกับการให้ความส าคัญกับคุณภาพการ
ขายและการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ EBITDA ในปี 2563 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18 จากปีก่อนเป็น  
37.2 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 จากปีก่อนเป็น 52.7 พันล้านบาท ตามรายงานภายหลังการปรับมาใช้มาตรฐาน
บัญชีใหม่ (TFRS16) ในปี 2563 กลุ่มทรูรายงานก าไรสุทธิจ านวน 1.0 พันล้านบาท ตามงบการเงิน หรือ 1.8 พันล้านบาท 
หากไม่รวมผลกระทบจาก TFRS16 ทั้งนี้ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2563 จ านวนทั้งส้ินประมาณ 2.3 พันล้านบาท (หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น) ด้วยอัตรา
เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า โดยจะน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน
เมษายนนี้ 

ทรูมูฟ เอช ยังคงมีรายได้จากการให้บริการที่เติบโตเหนืออุตสาหกรรมโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปีก่อนเป็น  
80.1 พันล้านบาทในปี 2563 สวนทางกับอุตสาหกรรมที่รายได้ของผู้ให้บริการรายใหญ่รายอื่นรวมกันลดลงร้อยละ 6 จาก                 
ปีก่อน ผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนที่ท้ังรายได้และฐานผู้ใช้บริการเติบโตในอัตรา
แบบเลขสองหลัก ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระบบเติมเงินที่มีความอ่อนไหวต่อราคา ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ก าลังซื้อผู้บริโภคอ่อนตัวและจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง โดย
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงเน้นการน าเสนอแพ็กเกจการใช้งานแบบความเร็วคงที่แต่ไม่จ ากัดปริมาณดาต้าด้วยระดับ
ราคาที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ขณะที่มีการน าเสนอแพ็กเกจความเร็วต่ าในบางพื้นที่เพื่ อเจาะตลาดได้มากยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ทรูมูฟ เอชเปิดตัวบริการ 5G อย่างเป็นทางการและให้บริการ 5G แล้วในย่านส าคัญของ 77 จังหวัด                      
ทั่วประเทศ และครอบคลุมประชากรถึงร้อยละ 98 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล พร้อมรองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้า
ระดับบนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการใช้งานดาต้า ทั้งนี้ ทรูมูฟ เอช มีจ านวนผู้ใช้บริการายใหม่สุทธิ 541                  
พันรายในไตรมาส 4 ขยายฐานผู้ใช้บริการรวมเป็น 30.6 ล้านราย แบ่งเป็นลูกค้าระบบเติมเงิน 20.9 ล้านรายและระบบ         
รายเดือน 9.7 ล้านราย 

ทรูออนไลน์ คงความเป็นผู้น าตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งด้านรายได้และฐานผู้ใช้บริการ  โดยมีรายได้ 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 1.2 พันล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากปีก่อน เป็น 27.1 พันล้านบาทในปี 
2563 พร้อมจ านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิท่ีเติบโตสูงเหนืออุตสาหกรรมจ านวน 390 พันรายในปี 2563 ทรูออนไลน์ขยาย
ฐานผู้ใช้บริการเป็น 4.2 ล้านราย หนุนโดยการขยายโครงข่ายไฟเบอร์และแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1  Gbps ซึ่ง
ได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด และเติบโตต่อเนื่องตามวิถีชีวิตในยุค New Normal หนุนให้ความต้องการเชื่อมต่อ                    
บรอดแบนด์เพิ่มขึ้นทั้งอุตสาหกรรม ขณะที่ภาพรวมการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังเน้นด้านความเร็ว การใช้กลยุทธ์ด้าน
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ราคา รวมถึงคอนเทนต์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยทรูออนไลน์เดินหน้าให้บริการด้วยเครือข่ายคุณภาพสูง พร้อมน าเสนอนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้ง True Gigatex Fiber Router เทคโนโลยี Band Steering และการ up-sell ผ่าน Mesh WiFi 
และแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ร่วมกับ TrueID  TV ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ทรูออนไลน์เติบโตต่อเนื่อง ตอบโจทย์
ความต้องการใช้งานบรอดแบนด์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งการท างานจากบ้าน เรียนออนไลน์และรับชมความบันเทิงที่บ้าน 

ทรูวิชั่นส์ มีรายได้จากการให้บริการ 10.7 พันล้านบาทใน ปี 2563 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
ซึ่งส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโรงแรม รวมถึงการเลื่อนการจัดกิจกรรมอีเว้นท์และกีฬา ท า
ให้ทั้งรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 รายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส์เริ่ม              
ฟื้นตัวในอัตราร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อน หนุนโดยการเติบโตของรายได้จากการโฆษณาและกิจกรรมที่เริ่มทยอยกลับเข้า
มา ทั้งนี้ ทรูวิชั่นส์จะมุ่งสรรหาคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ พร้อมปรับตัวสู่ช่องทางดิจิทัลที่
หลากหลายและน าเสนอแพ็กเกจที่ตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคใหม่นี้ได้อย่างตรงจุด เพื่อสร้างรายได้
และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจาก 3.9 ล้านราย ณ ส้ินปี 2563 

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของกลุ่มทรู ด้วยบริการและแพลตฟอร์มคุณภาพ 
โดยทรูไอดีมียอดรับชมคอนเทนต์วิดีโอเฉล่ียต่อเดือนสูงถึง 256 ล้านครั้งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 รวมเป็นยอดรับชม 
2.2 พันล้านครั้งของทั้งปี ซึ่งถือเป็นการเติบโตสูงถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ยอดจ านวนการซื้อคอนเทนต์เพื่อ
รับชมภายในแอปพลิเคชั่นยังเติบโตถึงร้อยละ 29 จากไตรมาสก่อนเป็น 400,000 ครั้งในไตรมาส 4 นอกจากนี้ บริการโทร
และแชทภายในแอปพลิเคชั่นยังคงได้รับความนิยม มีฐานผู้ใช้งานสูงถึง 1.12 ล้านรายในปี 2563 ส าหรับแพลตฟอร์มบน
จอโทรทัศน์ กล่องทรูไอดี ทีวี เติบโตต่อเนื่องด้วยยอดขายสูงถึง 2.1 ล้านกล่อง โดยทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ยอดสมัครรับชมคอน
เทนต์ดิจิทัลและรายได้จากการโฆษณาเติบโตแข็งแกร่งในอัตราแบบเลขสองหลัก ในขณะที่ธุรกิจ Online Station ผู้น า
แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านเกมมิ่งและเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ มียอดรับชมคอนเทนต์ในทุกแพลตฟอร์มรวมสูงถึง 180 ล้าน
ครั้ง โดย 33 ล้านครั้งมาจากยอดรับชมคอนเทนต์ออริจินัล ส าหรับด้านลูกค้าองค์กร กลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น ได้ยกระดับ
โซลูชั่นที่ให้บริการและเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ IoT แล้วกว่า 380,000 อุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2563 และได้เปิดตัว Digital 
Guest Solution แพลตฟอร์มที่ปฏิบัติการณ์บนคลาวด์ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างการท างานระหว่างโลกออนไลน์และ
ออฟไลน์ให้กับบริการในพื้นที่อาคารต่าง ๆ ส าหรับหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และเครือ
โรงพยาบาล เป็นต้น 
 

สรุปผลประกอบการในปี 2563 

กลุ่มทรูรายงานผลก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 1,048.4 ล้านบาทใน ปี 2563 ซึ่งคิดเป็นการเปล่ียนแปลงที่
มากกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อน โดยผลการด าเนินงานโดยสรุปมีดังนี้ 

กลุ่มทรูมีรายได้รวมจ านวน 138.2 พันล้านบาทในปี 2563 หนุนโดยรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 
จากปีก่อนเป็น 107.2 พันล้านบาท แม้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสภาพ
เศรษฐกิจ ผลประกอบการที่เติบโตนี้เป็นผลหลักจากฐานลูกค้าธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่กลุ่มระบบรายเดือนและธุรกิจ  
บรอดแบนด์ที่เติบโตสูงเหนืออุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ความมุ่งมั่นในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ 
EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อนเป็น 37.2 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 จากปีก่อนเป็น 52.7 พันล้านบาทใน
ปี 25633 หากรวมผลกระทบจากการปรับมาใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS16) 
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ก าไรสุทธส่ิวนท่ีเป็นของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1.0 พันล้านบาทในปี 2563 จากค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามการขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่องและใบอนุญาตการใช้งานคล่ืนความถี่ที่ได้รับเพิ่มในปีนี้ 
รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากการปรับมาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 อีกทั้งในปี 2562มีการบันทึกผลประโยชน์สุทธิต่อก าไร
ประมาณ 3.4 พันล้านบาท เนื่องจากก าไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานปกติอย่างการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมอีเว้นท์และจ านวนนักท่องเที่ยวขาเข้า
ลดลง โดยเฉพาะในช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง (city lockdown) รวมถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง ธุรกิจการส่ือสาร
โทรคมนาคมได้รับผลกระทบจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกที่ลดลง ตลอดจนการปิดหน้า
ร้านค้าชั่วคราว กลุ่มทรูสามารถรักษาการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ หนุนโดยธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ ธุรกิจ                 
บรอดแบนด์และธุรกิจดิจิทัล โดยรายได้จากกลุ่มธุรกิจเหล่านี้สามารถชดเชยรายได้ที่ลดลงของทรูวิชั่นส์ (คิดเป็นสัดส่วน
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มทรู) ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้การจัดอีเว้นท์และการ
แข่งขันกีฬาสดถูกเล่ือนออกไปส่งผลให้ท้ังรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องลดลง รวมถึงรายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็
ตาม วิกฤติครั้งนี้ เปิดโอกาสให้กลุ่มทรูสามารถเจรจาสัญญาใหม่และพิจารณาเลือกสรรคอนเทนต์ที่เหมาะสมส าหรับ
แพลตฟอร์ม อีกทั้งช่วยส่งเสริมการด าเนินงานและพัฒนาการด้านลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น 

 
ส าหรับปี 2564 

กลุ่มทรูคาดว่าธุรกิจโทรคมนาคมหลักจะเติบโตต่อเนื่อง พร้อมกับการฟื้นตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ในขณะที่ธุรกิจดิจิทัลจะเป็นแรงขับเคล่ือนการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยศักยภาพการเติบโตที่สูงของกลุ่ม
อุตสาหกรรม New S-curve หนุนโดยแพลตฟอร์มและระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบวงจรของกลุ่มทรู โดยจุดเด่นของทรูมูฟ เอช 
ด้าน 5G และเครือข่ายคุณภาพสูงที่ผสานจุดแข็งของย่านความถี่ที่ครอบคลุมครบทั้ง 7 ย่าน ทั้งย่านความถี่สูง กลางและ
ต่ า จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของรายได้จากกลุ่มลูกค้าระดับบน ขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) จะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการเข้าถงึลูกค้า ตลอดจนขยายตลาดให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้กลุ่มทรู ทรูออนไลน์มุ่งรักษา
ความเป็นผู้น าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตด้วยบริการไฟเบอร์คุณภาพสูงและจะน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะนวัตกรรมดีไวซ์และการผสาน TrueID TV เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ที่เพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งในกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ หนุนโดยไลฟ์สไตล์ตามวิถีปกติใหม่หรือนิวนอร์มอล ในขณะเดียวกัน 
แพลตฟอร์มผสานโซลูชั่นคลาวด์ของกลุ่มทรู “True Virtual World” สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปล่ียนแปลงสู่การ
ท างานจากบ้าน เรียนออนไลน์และรับชมความบันเทิงในทุกสถานที่ได้เป็นอย่างดี ทรูวิชั่นส์ก็จะมุ่งพัฒนาสู่ช่องทางดิจิทัล
และน าเสนอแพ็กเกจออนไลน์ตามความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดเพื่อสร้างการเติบโตต่อไป 

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป พร้อมเร่งการเติบโตในยุคดิจิทัลที่ผู้บริโภคต้องการการตอบสนองอย่างตรงจุดมากขึ้นด้วยระบบ
นิเวศที่แข็งแกร่งทั้งแพลตฟอร์มและโซลูชั่นดิจิทัล ตลอดจนจุดแข็งด้านเทคโนโลยีล้ าสมัย ทั้ง artificial intelligence big 
data blockchain cloud Internet of Things (IoT) robotics และ Cyber Security โดยแพลตฟอร์มดิจิทัล ทรูไอดี 
สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดด้วยบริการที่ครอบคลุม ทั้งคอนเทนต์ดิจิทัลคุณภาพ การ
ติดต่อส่ือสาร สังคมออนไลน์และการพาณิชย์ ตลอดจนแพลตฟอร์มสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์รายบุคคล ธุรกิจออนไลน์ 
สเตชั่น ผู้น าเครือข่ายออนไลน์เกมมิ่งและแพลตฟอร์มดิจิทัลบันเทิง  จะช่วยต่อยอดการเติบโตในอุตสาหกรรมเกมใน
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ประเทศไทย พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างศักยภาพการเติบโตให้กับกลุ่มธุรกิจการวิเคราะห์
ข้อมูล โซลูชั่นดิจิทัลและ IoT ในหลากหลายอุตสาหกรรม 

ส่ิงเหล่านี้ ร่วมกับการเพิ่มมูลค่าผ่านสิทธิประโยชน์ ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ด้านช่องทางการขายและจัด
จ าหน่ายซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ การปรับสู่ช่องทางการท าตลาดรูปแบบใหม่ทั้งดิจิทัล ออนไลน์และ self-service ทั้งท
รูไอดี ทรูไอเซอร์วิส บริการมะลิ ร้านค้าออนไลน์ True Store และ Wemall จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ตลอดจน
ส่งเสริมให้กลุ่มทรูสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งให้กับกลุ่มทรูในปีนี้ได้ พร้อมกันนี้ กลุ่มทรูยังมุ่งเพิ่มความสามารถในการท าก าไรอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญ
กับการเพิ่ม productivity และปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเติบโตของกลุ่มลูกค้าคุณภาพ การท า
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และดิจิทัล การเพิ่ม productivity พนักงาน การมุ่งสร้างผลตอบแทนของการลงทุนด้าน
โครงข่ายและคอนเทนต์อย่างมีประสิทธิภาพ และการเดินหน้าเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนากระบวนการ
ดิจิทัลและลดการใช้กระดาษมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าต่อไป  

 

 
  



5 
 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 

 

 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 Y-o-Y Q-o-Q ปี 2563 ปี 2562 Y-o-Y

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  31,119       30,011       30,787       1.1 3.7 121,326          120,926        0.3

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 394            405            515            (23.5) (2.8) 1,577             2,902           (45.7)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,144         3,140         3,061         2.7 0.1 12,509            12,217          2.4

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 27,581       26,466       27,210       1.4 4.2 107,240          105,807        1.4

  รายไดจ้ากการขาย 5,364         2,997         6,894         (22.2) 79.0 16,886            20,017          (15.6)

 รวมรายได ้ 36,483      33,008      37,681      (3.2) 10.5 138,212        140,943      (1.9)

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 21,147       20,606       22,442       (5.8) 2.6 81,984            87,242          (6.0)

คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 769            764            634            21.2 0.6 2,918             2,781           4.9

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 537            533            733            (26.7) 0.7 2,149             3,432           (37.4)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 10,532       10,268       14,878       (29.2) 2.6 41,742            57,954          (28.0)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 9,310         9,041         6,198         50.2 3.0 35,176            23,075          52.4

 ตน้ทนุขาย   5,741         3,256         7,306         (21.4) 76.3 18,654            19,543          (4.5)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  6,499         6,595         7,221         (10.0) (1.5) 26,928            27,054          (0.5)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 1,618         1,759         1,148         40.9 (8.0) 6,832             3,670           86.1

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอืน่ๆ 4,881         4,836         6,072         (19.6) 0.9 20,096            23,384          (14.1)

 EBITDA 14,024      13,351      8,058        74.0 5.0 52,654          33,850        55.6

 EBITDA ไม่รวม TFRS16 และ การขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF 10,130      9,376        8,058        25.7 8.0 37,189          31,457        18.2

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (10,929)      (10,800)      (7,346)        48.8 1.2 (42,008)          (26,745)        57.1

ก าไรจากการด าเนนิงาน 3,095        2,550        712           335.0 21.4 10,646          7,104          49.9

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธ)ิ (2,344)        (2,323)        (1,938)        21.0 0.9 (8,919)            (7,169)          24.4

ดอกเบีย้รับ 64             66             90             (28.6) (2.9) 308                320              (3.7)

ดอกเบีย้จา่ย (2,409)        (2,389)        (2,028)        18.8 0.8 (9,227)            (7,489)          23.2

 ดอกเบีย้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี้สนิตามสัญญาเชา่ (1,586)        (1,605)        -                NM (1.2) (6,447)            -                  NM

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (230)          (225)          (83)            176.0 2.3 (802)               (260)             208.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (474)          (473)          (475)          (0.4) 0.1 (1,890)            (1,933)          (2.2)

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ (5)              (27)            26             NM (82.6) (19)                 (2,172)          (99.1)

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 1,207         913            1,060         13.8 32.2 4,153             5,134           (19.1)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (43)            (234)          (55)            23.1 81.8 357                449              (20.6)

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ 217            1,486         925            (76.5) (85.4) 3,846             4,420           (13.0)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 5               41             39             (88.2) (88.7) 123                64                92.8

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (157)         104           210           NM NM 1,048            5,637          (81.4)

 ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั

   ไมร่วม TFRS16 และผลกระทบสทุธจิากการขายสนิทรพัยเ์ขา้ DIF
9               268           (587)         NM (96.5) 1,764            2,170          (18.7)

% เปลีย่นแปลง
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ผลการด าเนินงานโดยรวมประจ าปี 2563 

 รายได้รวมของกลุ่มทรู เป็น 138.2 พันล้านบาท หนุนโดยรายได้จากการให้บริการโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเป็น 107.2 
พันล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 1.4 จากปีก่อน แม้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ที่กดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภคและจ านวนอีเว้นท์ที่ลดลง ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่มีการ
เติบโตแข็งแกร่งในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน ขณะที่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตตามวิถีปกติใหม่หรือนิวนอร์มอล หนุนการ
เติบโตและการขยายฐานลูกค้าของธุรกิจบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต รวมถึงธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มและโซลูชั่น 

o ทรูมูฟ เอช เป็นผู้น าอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งด้านการเติบโตของรายได้และจ านวนผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนที่เติบโตสูงเหนืออุตสาหกรรมด้วยรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และ
จ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อน ขณะที่กลุ่มลูกค้าระบบเติมเงินและการให้บริการ
โทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้การใช้จ่าย
ของผู้บริโภคอ่อนตัวรวมถึงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวลดลง ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการ
ของทรูมูฟ เอช เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปีก่อน เป็น 80.1 พันล้านบาท โดยมีรายได้รวมบริการ
เสียงและไม่ใช่เสียงหรือนอนวอยซ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปีก่อนเป็น 75.8 พันล้านบาท และ
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศและอื่นๆ ลดลงร้อยละ 8.6 จากปี
ก่อนเป็น 4.3 พันล้านบาท 

o ฐานผู้ใช้บริการรวมของทรูมูฟ เอช มีจ านวน 30.6 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าระบบเติมเงิน 20.9
ล้านรายและกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน 9.7 ล้านราย โดยมีจ านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 541 พัน
ราย ขณะที่รายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการรวมต่อเดือน (Blended ARPU) เป็น 216 บาทในไตรมาส 4 ปี 
2563  

o รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์ เป็น 38.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปีก่อน 
หนุนโดยธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่เติบโตต่อเนื่อง (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีก่อน หากไม่
รวมรายได้ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักและรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า ซึ่งรายงานภายใต้รายได้จากการ
ให้บริการอื่น เช่น รายได้จากการให้บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ของบริษัท ทรู ทัช ซึ่งกลุ่มทรูได้จ าหน่าย
เงินลงทุนแล้วในเดือนธันวาคมปี 2562)  

 รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ บริการอนิเทอร์เนต็ และสื่อสารข้อมูลธุรกิจ 
เติบโตร้อยละ 4.6 จากปกี่อน เปน็ 27.1 พันล้านบาทในปี 2563 หนุนโดยจ านวนผู้ใช้บริการ
ของทรูออนไลน์ท่ีเพิ่มขึ้นแข็งแกรง่และเป็นผู้น าอุตสาหกรรมดว้ยจ านวนผู้ใช้บริการรายใหม่
สุทธิ 390 พันรายในปี 2563 ทั้งนี้ แพ็กเกจเพิ่มมูลค่าด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1Gbps 
นวัตกรรมดีไวซ์และทรูไอดี ทีว ี สามารถตอบโจทยค์วามต้องการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ตาม
แนวโน้มการท างานจากบา้น การเรียนออนไลน์และบันเทิงที่บ้าน โดยทรูออนไลน์ขยายฐาน
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 ล้านราย และ ARPU ทรงตัวที่ 533 บาทต่อเดือนในไตรมาส 4 
ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดที่มกีารน าเสนอแพ็กเกจดว้ยระดับความเร็วที่น้อยลงเพิม่เตมิ
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เพื่อขยายฐานลูกคา้ไปในแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น ท าให้ ARPU โดยรวมของอุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลง 

o รายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส์ เป็น 10.7 พันล้านบาทใน ปี 2563 ลดลงร้อยละ 11.3 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า จากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีต่อลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรม 
รวมถึงกิจกรรมอีเว้นท์และการแข่งขันกีฬาสดที่ถูกเล่ือนการแข่งขันออกไป ซึ่งส่งผลให้ทั้งรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลดลง ในขณะเดียวกัน รายได้จากการให้บริการอื่น (ประกอบด้วย รายได้จาก
ธุรกิจบันเทิง การโฆษณา สปอนเซอร์และรายได้อื่น) อ่อนตัวลงเป็น 3.7 พันล้านบาท แม้จะมี
พัฒนาการเชิงบวกในไตรมาส 4 จากรายได้จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากค่า

สมาชิกและค่าติดตั้ง เป็น 7.0 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของรายได้จากการ
ให้บริการของทรูวิชั่นส์ 

o กลุ่มทรู มุ่งตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงสู่สตรีมมิ่งคอนเทนต์และความต้องการ
เข้าถึงคอนเทนต์แบบทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนความต้องการใช้ส่ือดิจิทัลมีเดียที่เพิ่มขึ้น โดย
แพลตฟอร์มดิจิทัล TrueID มียอดจ านวนการซื้อคอนเทนต์เพื่อรับชมภายในแอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น
เป็น 400,000 ครั้งในไตรมาส 4 ส่งผลให้ทั้งรายได้จากการสมัครรับชมคอนเทนต์และโฆษณา
ดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นในอัตราแบบเลขสองหลัก นอกจากทรูวิชั่นส์จะเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์ที่สนับสนุน

หลากหลายแพลตฟอร์มภายใต้กลุ่มทรูแล้ว ทรูวิชั่นส์ยังมุ่งพัฒนาแพ็กเกจ ปรับตัวสู่ช่องทาง
ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะผ่านความร่วมมือกับทรูไอดี เพื่อผลักดันการเติบโตต่อไป 

 รายได้จากการขาย เป็น 16.9 พันล้านบาท อ่อนตัวลงร้อยละ 3.7 จากปีก่อนหากไม่รวมผลกระทบจากการขาย
สินทรัพย์เข้ากองทุน DIF ในปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการปิดหน้าร้านชั่วคราวในช่วง lockdown และการเปิดตัวโมเดล 
iPhone ใหม่ที่ล่าช้าเมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้ การบริหารค่าใช้จ่ายด้าน subsidy โดยมุ่งเน้นที่การเติบโตของฐาน
ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลให้ขาดทุนจากยอดขายสุทธิลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า (ไม่รวมก าไรจากการขายสินทรัพย์
เข้ากองทุน DIF ในปี 2562) 

 ค่าใช้จ่ายด้านการก ากับดูแล เป็น 2.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปีก่อน ตามรายได้จากการให้บริการที่
เพิ่มสูงขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ เป็น 572 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามการเชื่อมต่อนอกโครงข่ายสุทธิที่เพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ตาม พัฒนาการที่ดีขึ้นของการปรับลดแพ็กเกจบริการโทรออกนอกโครงข่ายแบบไม่จ ากัดส่งผลให้การ
เชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิในครึ่งหลังของปีลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลัก (ประกอบด้วยต้นทุนในการให้บริการไม่รวมค่า IC และค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหารอื่นๆ) ปรับตัวลดลงร้อยละ 24 จากปีก่อน เป็น 61.8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากมาตรการบริหารค่าใช้จา่ยและ
เพิ่ม productivity อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ ผลกระทบจากการปรับมาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 ยังส่งผลให้
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ค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อน หากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานนี้ ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานหลักลดลงร้อยละ 5 จาก
ปีก่อน ส่วนหนึ่งจากค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารที่ลดลงร้อยละ 8 ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายเพิ่มขึ้น  

 EBITDA เติบโตขึ้นต่อเนื่องในอัตราแบบเลขสองหลักในทุกไตรมาสของปี 2563 (ทั้งก่อนและหลังผลกระทบการปรับ
มาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16) โดยรายได้จากการให้บริการที่เติบโตขึ้นและมาตรการบริหารค่าใช้จ่ายส่งผลให้ 
EBITDA ปรับตัวขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อนเป็น 37.2 พันล้านบาทในปี 2563 ไม่รวมผลกระทบจาก TFRS16 และ
ก าไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF เพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ 
EBITDA ตามงบการเงินเป็น 52.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.6 เมื่อเทียบกับปี 2562 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย เพิ่มขึ้นเป็น 42.0 พันล้านบาท เป็นผลจากการปรับมาใช้มาตรฐานบัญชี 
TFRS16 หรือ 31.9 พันล้านบาทหากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานนี้  เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย รวมถึง
โครงข่าย 5G ในย่านส าคัญใน 77 จังหวัด และการรับรู้ค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตการใช้งานคล่ืนความถี่ 2600 MHz 
ใหม่ซึ่งได้รับในปีนี ้

 EBITDA ที่เติบโตแข็งแกร่งส่งผลให้ ก าไรจากการด าเนินงาน เพิ่มขึ้นเป็น 10.6 พันล้านบาท (หรือ 5.3 พันล้าน
บาทหากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS16 และก าไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF)) 

 ดอกเบี้ยจ่าย (สุทธ)ิ ไม่รวมผลกระทบจากการปรับมาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 เป็น 9.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
การออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงบริการ 5G และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอายุครบก าหนด
เฉล่ียทีย่าวขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ลดลงเป็น 19 ล้านบาท เทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 2.2 พันล้านบาทในปี 2562  ซึ่ง
มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF  

 ก าไรสุทธิส าหรับส่วนที่เป็นของบริษัทฯ เป็น 1.0 พันล้านบาทหรือ 1.8 พันล้านบาทหากไม่รวมผลกระทบจาก
การปรับมาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 [อ่อนตัวลงจากปี 2562 ซึ่งมีการบันทึกก าไรพิเศษสุทธิ จ านวน 3.4 พันล้าน
บาท จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า ส่วนใหญ่จากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์โครงข่ายเทคโนโลยีเก่า] 
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โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (ส าหรับงวดป)ี 

 

 

หมายเหต:ุ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลัก หมายถงึ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโดยรวม แตไ่มร่วมรายไดจ้ากการจัดอเีวน้ทแ์ละบรกิารทีไ่มไ่ชธ่รุกจิหลัก อาท ิบรกิาร call 

center การท าสญัญากับภาคธรุกจิทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจ า ธรุกจิบันเทงิและรายไดอ้ืน่  

รายไดอ้ืน่ของทรอูอนไลน ์อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารโครงขา่ยและรายไดส้ว่นหนึง่จากแพลตฟอรม์ดจิทิัล 

 

  

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) % เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

YoY

ทรมูฟู เอช 111,745      113,575      (1.6)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 80,130         77,740         3.1

    - บรกิารเสยีง และบรกิารทีไ่ม่ใชเ่สยีง 75,790         72,989         3.8

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 4,341           4,751           (8.6)

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,578           2,904           (45.7)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 12,057         11,787         2.3

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 17,980         21,145         (15.0)

รายการระหวา่งกนั (6,365)          (5,960)          6.8

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกนั 105,379       76.2% 107,615       76.4% (2.1)

ทรอูอนไลน ์ 38,793        37,352        3.9

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 38,034         36,668         3.7

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มูลธุรกจิ 27,103         25,904         4.6

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 10,931         10,764         1.5

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 452              431              5.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 307              253              21.6

รายการระหวา่งกนั (14,260)        (13,679)        4.2

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกนั 24,533         17.8% 23,673         16.8% 3.6

ทรวูชิ ัน่ส ์ 10,663        12,096        (11.8)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 10,662         12,014         (11.3)

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 6,969           7,640           (8.8)

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 3,693           4,374           (15.6)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1                 82                (98.9)

รายการระหวา่งกนั (2,364)          (2,441)          (3.2)

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกนั 8,300           6.0% 9,655           6.9% (14.0)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 107,240      105,807      1.4

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลัก 102,877       99,851         3.0

รายไดร้วม 161,201      163,023      (1.1)

รวมรายการระหวา่งกนั (22,989)        (22,079)        4.1

รายไดร้วม - สทุธิ 138,212      100% 140,943      100% (1.9)

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ)

 ปี 2563  ปี 2562
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โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (ส าหรับงวด 3 เดือน) 
 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ืน่ภายใตท้รอูอนไลน ์อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วกบัการด าเนนิงานและการบ ารงุรักษา (O&M) และรายไดส้ว่นหนึง่จากแพลตฟอรม์ดจิทิัล 

 

  

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

(หน่วย: ลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

YoY QoQ

ทรมููฟ เอช 28,808      26,738      30,313      (5.0) 7.7

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 19,926       19,940       19,850       0.4 (0.1)

    - บรกิารเสยีง และบรกิารทีไ่ม่ใชเ่สยีง 18,792       18,858       18,719       0.4 (0.3)

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 1,134         1,082         1,131         0.2 4.8

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 394            406            516            (23.5) (2.8)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,026         3,025         2,954         2.4 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 5,462         3,367         6,994         (21.9) 62.2

รายการระหวา่งกนั (1,379)        (1,853)        (1,381)        (0.2) (25.6)

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกนั 27,429       75.2% 24,885       75.4% 28,932       76.8% (5.2) 10.2

ทรอูอนไลน ์ 10,463      9,657        9,670        8.2 8.3

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 10,240       9,454         9,477         8.1 8.3

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มูลธุรกจิ 7,066         6,832         6,697         5.5 3.4

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 3,174         2,623         2,780         14.2 21.0

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 118            115            108            8.9 2.5

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 106            88              85              24.0 19.8

รายการระหวา่งกนั (3,498)        (3,583)        (3,434)        1.9 (2.4)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกนั 6,965         19.1% 6,075         18.4% 6,236         16.5% 11.7 14.7

ทรวูชิ ัน่ส ์ 2,759        2,648        3,044        (9.3) 4.2

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,759         2,648         3,043         (9.3) 4.2

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 1,685         1,726         1,881         (10.4) (2.4)

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 1,075         922            1,162         (7.6) 16.5

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 0                (0)              0                NM NM

รายการระหวา่งกนั (671)           (599)           (531)           26.4 12.0

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกนั 2,088         5.7% 2,049         6.2% 2,513         6.7% (16.9) 2.0

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 27,581      26,466      27,210      1.4 4.2

รายไดร้วม 42,030      39,043      43,027      (2.3) 7.7

รวมรายการระหวา่งกนั (5,548)        (6,035)        (5,346)        3.8 (8.1)

รายไดร้วม - สทุธิ 36,483      100% 33,008      100% 37,681      100% (3.2) 10.5

ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ)

% เปลีย่นแปลง
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งบดุลรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

 

 

 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 24,330             49,405             (50.8)

ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 42,274             37,396             13.0

ลกูหนี้อืน่ 2,644               10,217             (74.1)

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 35,157             37,432             (6.1)

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 104,406          134,449          (22.3)

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 231,894           228,962           1.3

คา่ความนยิม - สทุธิ 9,994               9,994               0.0

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน - สทุธิ 132,749           114,622           15.8

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 6,081               3,275               85.7

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 103,336           -                  NM

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 29,089             32,690             (11.0)

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 513,142          389,543          31.7

รวมสนิทรพัย์ 617,548         523,993         17.9

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 3,500               16,663             (79.0)

เจา้หนี้การคา้ 64,480             65,935             (2.2)

เจา้หนี้อืน่ 25,796             43,430             (40.6)

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 61,008             18,037             NM

หนี้สนิตามสัญญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 12,654             -                  NM

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 8,347               7,086               17.8

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 175,786          151,150          16.3

เงนิกูย้มืระยะยาว 158,491           178,030           (11.0)

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 6,251               6,271               (0.3)

หนี้สนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 55,522             38,598             43.8

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 3,990               3,750               6.4

หนี้สนิตามสัญญาเชา่ 113,751           -                  NM

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 18,140            20,175            (10.1)

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 356,145          246,823          44.3

รวมหนีส้นิ 531,931         397,974         33.7

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 85,617           126,019         (32.1)

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 617,548         523,993         17.9

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค.  2562 % เปลีย่นแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ 50,135             22,684             121.0

    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดจ้า่ย (สทุธ)ิ (6,016)             (8,260)             (27.2)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 44,119             14,424             205.9

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (64,572)            (35,868)            80.0

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ (4,639)             50,205             (109.2)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ (25,092)          28,760           NM

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 49,422             20,645             139.4

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 24,330           49,405           (50.8)
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

กลุ่มทรูยังคงมีสภาพคล่องท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ด้วยอัตราส่วนสภาพคล่องที่ 0.6 เท่า แม้ลดลงจาก 

0.9 เท่าในปี 2562 จากการส ารองเงินสดที่ลดลง วงจรเงินสดปรับตัวดีขึ้นในปี 2563 เป็นติดลบ 18 วัน จากระยะเวลา

หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเฉล่ียที่ลดลง 17 วัน จากปี 2562 เหลือ 111 วันในปี 2563 จากการมุ่งเน้นมาตรการบริหารจัดการ

สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มทรูยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เป็น 

3.8 เท่าในปี 2563 ลดลงจาก 4.6 เท่าในปีก่อน จาก EBITDA ที่เติบโตขึ้น ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและ

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น 2.3 เท่า และ 6.2 เท่า ตามล าดับ จากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง

เนื่องจากผลกระทบของการปรับมาใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 จ านวนรวมทั้งส้ิน 3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งถูกหักออกจาก

ก าไรสะสมต้นงวด  หากไม่รวมผลกระทบนี้ อัตราส่วนดังกล่าวเป็น 1.6 เท่า และ 3.3 เท่า ตามล าดับ  

กลุ่มทรูสามารถช าระหนี้สินและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาทางการเงิน โดยแหล่งที่มาของเงินทุนหลักในปี 

2563 ได้แก่ กระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและคาดว่าจะคงแนวโน้มที่เป็นบวกนี้ได้อย่าง

ต่อเนื่องตามการขยายตัวของหลายกลุ่มธุรกิจหลักของกลุ่มทรู นอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น 

กลุ่มทรูยังมีทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม ทั้งการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เครดิตเทอมจาก

กลุ่มผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ (vendor financing) และการขายสินทรัพย์ ทั้งนี้ กลุ่มทรูมีการค านึงถึงวินัยทางการเงินอย่าง

เคร่งครัดและจะพิจารณาโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจในอนาคต 

กลุ่มทรูมีอัตราก าไรขั้นต้นเป็นร้อยละ 27.2 ใน ปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 24.2 ในปี 2562 อัตราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราก าไรสุทธิ เป็นร้อยละ 1.0 และร้อยละ 0.8 ตามล าดับ หรือร้อยละ 1.7 และร้อยละ 1.3 

หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับมาใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 และผลประโยชน์สุทธิจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน 

DIF ในปี 2562 ทั้งนี้ อัตราส่วนที่ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นผลจากการขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงข่าย 5G และ

การได้รับใบอนุญาตการใช้งานคล่ืนความถี่เพิ่มเติม 

 

 อัตราส่วนทางการเงิน  

2563 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.6 0.9 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการช าระหนี้ วัน 233 222 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกเกบ็หนี้ วัน 104 94 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 111 128 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA  เท่า 3.8 4.6 
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อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 2.3 1.2 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 1.6 1.2 

     ไม่รวมผลกระทบจาก TFRS16 

อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 0.8 4.0 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  ร้อยละ 1.0 4.4 

 

หมายเหต:ุ ผลกระทบสทุธจิากการขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF ในปี 2562 หมายถงึ ผลกระทบจากก าไรสทุธจิากการขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุรวม DIF จ านวน 

7.7 พันลา้นบาท ซึง่ถกูชดเชยบางสว่นดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจ า จ านวน 4.3 พันลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการดอ้ยคา่สนิทรัพย ์ในขณะทีผ่ลกระทบจาก

การปรับมาใชม้าตรฐานบัญช ีTFRS16 ตอ่ก าไรสทุธมิจี านวน ตดิลบ 0.7 พันลา้นบาทในปี 2563 

 

 สินทรัพย์ 

 กลุ่มทรูมีสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 จาก ณ ส้ินปี 2562 เป็น 617.5 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากสินทรัพย์
สิทธิการใช้จ านวน 103.3 พันล้านบาท จากการปรับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 23)  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จาก ณ ส้ินปี 2562 เป็น 231.9 พันล้านบาท จากการ
ขยายตัวของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ โดยเฉพาะการขยายโครงข่าย 5G และไฟเบอรบ์รอดแบนด์ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจาก 114.6 พันล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 เป็น 132.7 พันล้านบาท จากการได้รับ
ใบอนุญาตใช้งานคล่ืนความถี่ 2600MHz และ 700MHz 

 สินค้าคงคลัง (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 38 จากปีก่อน เป็น 4.5 พันล้านบาท จากการมุ่งเน้นมาตรการบริหารจัดการ
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะทีก่ารรับรู้ค่าสินค้าเสียหายและล้าสมัยในงบก าไรขาดทุนเป็น 162.2 ล้านบาทใน
ปี 2563 จาก 212.4 ล้านบาทในปี 2562  

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า ลดลงร้อยละ 11.3 จาก ณ ส้ินปี 2562 เป็น 23.2 พันล้าน
บาท เนื่องจากกลุ่มทรูขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) จ านวน 598 ล้าน
หน่วยในปีน้ี (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21) โดยหลังธุรกรรมการขายดังกล่าว กลุ่มทรู
ถือหน่วยลงทุนใน DIF  คิดเป็นร้อยละ 23.38  

 ค่าความนิยม (สุทธิ) เป็น 10.0 พันล้านบาท ทรงตัวจาก ณ ส้ินปี 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 24) 

 ลูกหนี้การค้า (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 จาก ณ ส้ินปี 2562 เป็น 42.3 พันล้านบาท ตามการขยายตัวของธุรกิจ 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17) โดยปกติแล้ว กลุ่มบริษัทให้ระยะเวลาการช าระหนี้หรือ
เครดิตเทอมเป็นระยะเวลาประมาณ 15-120 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการและกลุ่มลูกค้า ส าหรับลูกค้าทั่วไป
เครดิตเทอมปกติจะอยู่ที่ 30 วัน ซึ่งสอดคล้องกับรอบการสมัครใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ บรอดแบนด์และโทรทัศน์
ในแต่ละเดือน  ในส่วนของลูกค้าธุรกิจและองค์กร เครดิตเทอมจะมีความหลายหลายมากขึ้นและมีระยะเวลา
ยาวนานกว่าลูกค้าทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการและกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการเรียกเก็บหนี้
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เท่ากับ 104 วันในปี 2563 เทียบกับ 94 วันในปี 2562 ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการตามสถานการณ์ 
COVID-19 ท่ีมีการผ่อนปรนเทอมการจ่ายเงินชั่วคราวให้กับลูกค้า 

 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ลกูหนี ้ทศท. 360.41 343.35 360.41 343.35 
ลกูหนีก้ารคา้ 23,994.49 20,610.57 822.37 860.59 

ลกูหนีแ้ละรายไดค้า้งรับ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 
(หมายเหตขุอ้ 42) 

14,169.50 12,985.49 18,675.66 10,824.74 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 38,524.40 33,939.41 19,858.44 12,028.68 

รายไดค้า้งรับ 11,658.49 10,420.15 2,273.31 2,268.96 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 50,182.89 44,359.56 22,131.75 14,297.64 
หัก  ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  
(พ.ศ. 2562 คา่เผือ่หนีจ้ะสญูตาม TAS 101) 

(7,908.51) (6,964.03) (2,947.21) (2,990.01) 

     

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 42,274.38 37,395.53 19,184.54 11,307.63  

     
 

ลกูหนีก้ารคา้วันที ่31 ธันวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้ังนี้ 
 
 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ยอดทียั่งไมค่รบก าหนดช าระ 9,172.32 10,586.64 1,728.97 2,369.28 
คา้งช าระนอ้ยกวา่ 3 เดอืน 9,709.07 9,547.15 2,979.00 4,071.14 
คา้งช าระ 3 - 6 เดอืน 5,616.09 3,312.06 2,212.35 428.18 
คา้งช าระ 6 - 12 เดอืน 7,315.36 2,517.01 4,804.98 1,547.56 

คา้งช าระมากกวา่ 12 เดอืน 6,711.56 7,976.55 8,133.14 3,612.52 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 38,524.40 33,939.41 19,858.44 12,028.68 

รายไดค้า้งรับ 11,658.49 10,420.15 2,273.31 2,268.96 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 50,182.89 44,359.56 22,131.75 14,297.64 
 หัก  ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะ
เกดิขึน้  (พ.ศ. 2562 คา่เผือ่หนีจ้ะสญูตาม 
TAS 101) 

(7,908.51) (6,964.03) (2,947.21) (2,990.01) 

     

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 42,274.38 37,395.53 19,184.54 11,307.63 
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กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับช าระยกเว้น

ในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของส่ิงตอบ

แทนและจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหักด้วยค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นประมาณการที่พิจารณาจากหลายวิธีประกอบกัน เช่น อัตราร้อย

ละของรายได้ การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประสบการณ์การเก็บหนี้ และพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย 

ทั้งนี้ ความช านาญและประสบการณ์ในการเก็บหนี้ของกลุ่ม ร่วมกับวิธีประมาณการอย่างเหมาะสมตามที่กล่าวข้างต้น ท าให้

ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งไว้ (จ านวน 7,908.51 ล้านบาท) มีความเพียงพอ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีความกระจุกตัวของความเส่ียงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้าที่จ ากัด เนื่องจากลูกค้าของกลุ่ม

บริษัทมีจ านวนมาก ทั้งภาคธุรกิจและผู้ใช้รายย่อยทั่วไป อีกทั้ง ผู้บริหารเชื่อว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่ได้บันทึกไว้เพียงพอ

ส าหรับยอดลูกหนี้คงเหลือแล้ว โดยค านึงจากลักษณะของลูกหนี้การค้าและประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ของกลุ่มบริษัท 

 

หนี้สิน 

 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 จาก ณ ส้ินปี 2562 เป็น 531.9 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากหนี้สินตามสัญญาเช่า 
(รวมประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน) จ านวน 126.4 พันล้านบาท จากการปรับมาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 
ในป ี2563 (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31) 

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาว ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน) เป็น 223.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จาก จากปีก่อน เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 5G และการจ่ายค่าใบอนุญาตคล่ืนความถี่ 

 เจ้าหนี้การค้า ลดลงร้อยละ 2.2 จาก ณ ส้ินปี 2562 เป็น 64.5 พันล้านบาท จากการจ่ายช าระในระหว่างงวด 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็น 85.6 พันล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2562 จากผลกระทบของการปรับมาใช้มาตรฐานบัญชี 
TFRS16 จ านวนประมาณ 38 พันล้านบาท โดยมีการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซึ่งถูกหักออกจากก าไร
สะสมต้นงวดเพื่อสะท้อนมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น 
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สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน 

 แหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มทรู ในปี 2563 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งปรับตัวดีขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญเป็น 50.1 พันล้านบาทก่อนดอกเบี้ยและภาษีจ่าย และ 44.1 พันล้านบาทหลังดอกเบี้ยและภาษีจ่าย 
เทียบกับ 22.7 พันล้านบาทและ 14.4 พันล้านบาทในปี 2562 ตามล าดับ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ EBITDA 
ที่เติบโต และการได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT refund)  

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 64.6 พันล้านบาทในปี 2563 ส่วนใหญ่
จากเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน เนื่องจากมีการช าระคา่ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz 2600 MHz และ 
700MHz ในระหว่างปี ทั้งนี้เงินสดจ่ายลงทุน ไม่รวมการจ่ายค่าใบอนุญาตการใช้งานคล่ีนความถี่  ทรงตัวจากปี
ก่อนที่ประมาณ 39 พันล้านบาท 

 กลุ่มทรูมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินจ านวน 4.6 พันล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งรวม
ผลกระทบจากการปรับมาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 ท าให้มีการบันทึกเงินสดจ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า
ภายใต้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวนกว่า 19.2 พันล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็น 14.5 พันล้านบาท 

 กลุ่มทรูมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 24.3 พันล้านบาท ณ ส้ินปี 2563 
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ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก 

กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และที่

เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการไม่ได้

ท าการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถ

กระท าได้ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ทั้งนี้กลุ่มกิจการได้ท าการปรับปรุงรายการ

และจัดประเภทรายการใหม่ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในยอดยกมา ณ วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มกิจการน าแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมาถือปฏิบัติ 

ซึ่งได้อธิบายในหมายเหตุข้อ 4.5 เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 (TAS 106) เรื่องการบัญชีส าหรับกิจการที่

ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนถูกยกเลิกด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มใช้ หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

การปรับปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครั้งแรกและการ

ปรับปรุงรายการจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีของบริษัทร่วมมีดังนี้ 

 

  งบการเงินรวม 

 

  
วันท่ี  

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงาน 
ไว้เดิม 

TAS 32 และ 
TFRS 9 

รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภท 
รายการใหม่ 

 
TFRS 16 

รายการปรับปรุง
และการ 

จัดประเภท
รายการใหม่ 

รายการปรับปรุงจาก
การเปลีย่นแปลง

มาตรฐาน 
การบัญช ี

ของบริษัทร่วม 

 
วันท่ี  

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 
ตามท่ี 

ปรับปรุงใหม่ 

 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน       

  
     

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ก, ค 47,612.58 (218.79) (2,588.71) - 44,805.08 

เงินลงทุนระยะสั้น ข 1.13 (1.13) - - - 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน ข 1,071.67 (1,071.67) - - - 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลคา่ด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

ข 
 
- 

 
711.68 - - 711.68 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลคา่ด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 
   เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

ข 

 
 
- 

 
 

401.72 - - 401.72 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยทุนตัดจ าหน่าย ข - 1.02 - - 1.02 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ข 141.25 (141.25) - - - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ข 5,897.33 (0.37) - - 5,896.96 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า จ 26,159.39 - - (186.87) 25,972.52 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ง 1,319.61 - (101.83) - 1,217.78 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ ง 228,962.45 - (20,476.40) - 208,486.05 

สินทรัพย์สิทธิการใช ้ ค - - 108,009.37 - 108,009.37 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ง 115,130.82 - (2,044.95) - 113,085.87 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี ก, ค 3,275.16 41.51 2,066.74 - 5,383.41 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค (109,365.09) - 50.53 - (109,314.56) 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ข (6,910.15) 816.78 - - (6,093.37) 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ข (13,636.20) 2,442.55 - - (11,193.65) 

หนี้สินทางการเงินที่วัดมลูค่าดว้ย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

ข 
 
- 

 
(3,248.08) - - (3,248.08) 

หนี้สินตามสญัญาเช่าส่วนที่ถึงก าหนด 

   ช าระภายในหนึ่งป ี

 

ค 
 
- 

 
- (13,002.62) - (13,002.62) 

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

   ของเงินกู้ยืมระยะยาว 

 

ง 
 

(18,037.02) 
 
- 1,934.64 - (16,102.38) 

เงินกู้ยืมระยะยาว ง (178,029.70) - 5,740.54             - (172,289.16) 

หนี้สินตามสญัญาเช่า ค - - (118,476.63) - (118,476.63) 

หนี้สินตามสญัญาและใบอนุญาตให้ 
   ด าเนินการ 

 

ง (61,839.01) - 2,364.66 - (59,474.35) 

ประมาณการหนี้สิน ค (3,507.12) - (1,231.64) - (4,738.76)  

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม ค 651.20 - (0.31) - 650.89 

ขาดทุนสะสม ก, ค, จ (33,630.89) (166.03) (37,756.61) (186.87) (71,740.40)  

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ก (1,898.20) (100.00) - - (1,998.20) 

 
หมายเหตุ 

ก)  ปรับปรุงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  

ข)  การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใหม่ 

ค)  การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16  

ง)  การโอนจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า  

จ)  รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีของบริษัทร่วม 

 

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงิน 

เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้เพื่อมาใช้ในการด าเนินการของกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้ 

1) จ านวน 7.44 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงินจ านวน 7,438.90 ล้านบาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.30 ต่อปี และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  

2)  จ านวน 4.27 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงินจ านวน 4,268.70 ล้านบาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.85 ต่อปี และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  



19 
 

3) จ านวน 2.49 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงินจ านวน 2,486.60 ล้านบาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 4.20 ต่อปี และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 

4)  จ านวน 5.81 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงินจ านวน 5,805.80 ล้านบาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 4.50 ต่อปี และครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 

 

เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการท่ีเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 26 

GHz ได้ช าระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวจ านวน 3,576.89 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และด าเนินการตาม

เงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาตตามที่ กสทช. ก าหนดครบถ้วนแล้ว และบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น รวม

ทั้งสิ้น 2,334.09 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นท้ังหมดทีม่ีชื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วันที 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 

โดยบริษัทจะน าเสนอท่ีประชมุสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษทัเพื่อการอนุมตัิจา่ยเงินปันผลดังกล่าวตอ่ไป  


