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               วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2560 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เรื่อง น ำส่งงบกำรเงินประจ  ำปี 2559  

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. งบการเงินประจ าปี 2559 

ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ ฉบบัละ 1 ชุด 

 2. รายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 

ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ ฉบบัละ 1 ชุด 

  

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

ของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ปรากฏผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน  2,814.3 ลา้นบาท ซ่ึงเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีสูงกว่า

รอ้ยละ 20 จากผลการด าเนินงานสุทธิของปีก่อน ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานการวิเคราะห์

ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 ท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

    (นายวิลเล่ียม  แฮริส)  

   หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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จุดเดน่ทางดา้นการเงนิ

(หนว่ย: ลา้นบาท)

(ปรบัปรุง) (ปรบัปรุง)

ผลการด าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1/ 88,058          74,803          67,497          

รายไดร้วม 124,719        118,781        109,216        

25,071          22,109          20,050          

EBITDA (ไมร่วมก าไรจากการโอนเสา 6,000 ตน้ ให ้DIF) 25,071          18,811          16,792          

ก าไรจากการขายและการใหบ้รกิาร (492)             4,608           2,922           

ก าไรจากการด าเนนิงานปกติ (2,138)          2,690           5,728           

ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษัิท (2,814)          4,412           1,294           

ฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

สนิทรัพยร์วม 448,960        283,525        234,103        

หนีส้นิรวม 317,233        208,318        163,377        

สว่นของผูถ้อืหุน้ 131,728        75,207          70,726          

อตัราสว่นทางการเงนิ

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios)

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 0.76             0.69             0.74             

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 0.52             0.39             0.57             

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์(Activity Ratios) 2/

อัตราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เท่า 3.80             2.46             2.21             

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 95               146              163              

อัตราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เท่า 2.60             3.50             3.52             

ระยะเวลาหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอืเฉลีย่ วนั 139              103              102              

อัตราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ เท่า 1.82             2.26             2.32             

ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 198              160              155              

Cash Cycle วนั 35               89               110              

อตัราสว่นทีแ่สดงถงึความเสีย่งจาการกูย้มื (Leverage Ratios)

     อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA 3/ เท่า 2.45             3.67             1.61             

     อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 3/ เท่า 0.47             1.08             0.46             

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.41             2.77             2.31             

     อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 4/ เท่า 5.25             7.27             3.63             

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios)

อัตราก าไรขัน้ตน้ % 23.3% 23.7% 22.6%

อัตราก าไรสทุธ ิ % -2.3% 3.7% 1.2%

ขอ้มลูตอ่หุน้และอืน่ๆ

ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ (บาท) (0.09)            0.18             0.07             

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท) 3.95             3.06             2.87             

ราคาหุน้ ณ สิน้งวด (บาท) 7.15             6.70             11.10           

จ านวนหุน้สามัญ ณ สิน้งวด (ลา้นหุน้) 33,368          24,608          24,608          

มลูคา่ตลาดของหุน้ 238,583        164,873        273,148        

1/
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท์และบรกิารอืน่ ยกเวน้ รายไดค้า่เชือ่มโยงโครงขา่ย (IC) และรายไดค้า่เช่าโครงขา่ย

2/  
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรัพย ์ในปีกอ่นหนา้ มกีารปรับปรงุเพือ่ใหส้ะทอ้น cash cycle ของกลุม่ทร ูที่ไมร่วมก าไรจากการการขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทุน DIF

3/
 หนีส้นิประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว ไมร่วมหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ

4/
 อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ค านวณจาก EBITDA ส าหรับงวด/ (ดอกเบี้ยจ่าย+คา่ใชจ้่ายทางการเงนิอืน่ ส าหรับงวด)

   
 หากค านวณอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ดว้ยงบกระแสเงนิสด (กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน +  ดอกเบี้ยจ่าย +  รายจ่ายภาษีเงนิได)้/ ดอกเบี้ยจ่าย

     
จะไดอ้ตัราสว่นนีเ้ป็น 3.80 เท่า ในปี 2559 เป็น 4.20 เท่า ในปี 2558 และเป็น 0.73 เท่า ในปี 2557

  ปี 2559   ปี 2558   ปี 2557

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA)
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

ภำพรวม 

ทรูมฟู เอช ก้าวขึน้เป็นผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่อนัดบั 2 ของประเทศตามสดัสว่นฐานลกูค้าในปี 2559 ซึ่งนบัเป็นปีที่
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทยและกลุม่ทรูเติบโตได้ดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่มีการเปลีย่นผา่นเข้าสูย่คุ 4G และ
ดิจิทลั (Digitalization) อย่างรวดเร็ว ภายหลงัการประมลูคลื่นความถ่ี 1800 MHz และ 900 MHz ในปลายปี 2558  ทัง้นี ้ทรูมฟู เอช มี
รายได้จากการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.4 จากปีก่อนหน้า ซึง่ผลกัดนัให้รายได้จากการให้บริการของธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ของ
ทัง้อตุสาหกรรมเติบโตถึงร้อยละ 5.4 ในปี 2559 เมื่อเทียบกบัอตัราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลงั 3 ปี ของอตุสาหกรรมเพียงร้อยละ 3.8 
ตอ่ปี แม้การแขง่ขนัยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสงู โดยผู้ให้บริการตา่งมุง่เน้นขยายโครงขา่ย 4G ทัว่ประเทศ ชปูระสทิธิภาพด้านความเร็วของ
โครงข่าย แม้การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งผู้ ให้บริการต่างมุ่งเน้นขยายโครงข่าย 4G                     
ทัว่ประเทศ ชปูระสิทธิภาพด้านความเร็วของโครงข่าย พร้อมน าเสนอแคมเปญที่น่าดึงดดูใจด้วยการผสานแพ็กเกจคุ้มค่าร่วมกบัดี
ไวซ์ รวมถึงส่วนลดราคาเคร่ืองโทรศพัท์ เพื่อจูงใจให้ลกูค้าโอนย้ายมาใช้บริการในระบบแบบรายเดือน และ 4G มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้
ทรูมูฟ เอช เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยโครงข่าย 4.5G/4G 3G และ 2G ของทรูมูฟ เอช 
ครอบคลมุร้อยละ 98 ของประชากรไทย และเข้าถึงพืน้ที่ในระดบัหมู่บ้านทัง้ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ ด้วยการผสานจุดเด่นของคลื่น
ยา่นความถ่ีต ่าและคลืน่ยา่นความถ่ีสงูได้อยา่งลงตวั นอกจากนี ้ทรูมฟู เอช ยงัเป็นผู้น าในการให้บริการ 4.5G ด้วยการน าเทคโนโลยี
การรวมคลื่น 3 คลื่น หรือ 3CA (Carrier Aggregation) มาผสานกบัเทคโนโลยีสถานีฐานประเภท 4T4R (เทคโนโลยีฐานแบบ          
4 Transmit 4 Receiver หรือ 4x4 MIMO) จ านวนกวา่ 7,000 สถานี ซึง่มีจ านวนมากที่สดุในโลก รับรองโดยสถาบนั Global Mobile 
Suppliers Association อีกทัง้น าเสนอแคมเปญ 4G Plus มอบความเร็ว 4G เต็มสปีด แบบไมจ่ ากดัความเร็ว โดยแคมเปญดงักลา่ว
ได้รับผลตอบรับอย่างสงูจากตลาด สิ่งเหลา่นี ้ผลกัดนัให้รายได้ EBITDA และฐานลกูค้าของทรูมฟู เอช เติบโตอย่างแข็งแกร่งและ
ตอ่เนื่องในปี 2559 ที่ผา่นมา 

ธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์ ยงัสามารถรักษาความเป็นผู้น า และมีผลประกอบการที่เติบโตแข็งแกร่ง
ตอ่เนื่อง ด้วยจ านวนลกูค้าที่เพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั และรายได้จากบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ส าหรับลกูค้าทัว่ไปที่ยังคง
เติบโตดีในอตัราเลขสองหลกั ท่ามกลางการแข่งขนัที่สงูขึน้ของอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ ให้บริการต่างชูประสิทธิภาพด้านความเร็วและ
ยกระดับเทคโนโลยี รวมถึงการให้ส่วนลดในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เพื่อจูงใจลูกค้า ทัง้นี ้ทรูออนไลน์ขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ 
อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยปัจจบุนั มีความครอบคลมุแล้วประมาณ 10 ล้านครัวเรือนทัว่ประเทศ นอกจากนี ้การน าเสนอ
คอนเทนต์คณุภาพสงูจากทัง้ต่างประเทศและในประเทศที่ครบครันของทรูวิชัน่ส์ ช่วยสง่เสริมกลยทุธ์คอนเวอร์เจนซ์ของกลุม่ทรูได้
เป็นอยา่งดี ซึง่ผลกัดนัการเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง พร้อมสร้างความผกูพนัของลกูค้าตอ่สนิค้าและบริการในกลุม่ทรูได้มากยิ่งขึน้ 

กลุม่ทรู รายงานผลขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 2,814.3 ล้านบาท ในปี 2559 ซึง่เปลีย่นแปลงในอตัราที่สงู
กวา่ร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตสุ าคญั สรุปได้ดงันี ้

รำยได้จำกกำรให้บริกำรโดยรวมของกลุ่มทรู เติบโตร้อยละ 17.7 จากปีก่อนหน้า เป็น 88.1 พนัล้านบาท ในปี 2559 
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ ทัง้ในกลุ่มลกูค้าระบบเติมเงินและรายเดือน ในขณะที่ 
บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ส าหรับลกูค้าทัว่ไป ยงัคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอตัราเลขสองหลกัที่ร้อยละ 13.6 จากปีก่อนหน้า 
สง่ผลให้ EBITDA ของกลุ่มเติบโตอย่างมีนยัส าคญัถึงร้อยละ 33.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าเป็น 25.1 พนัล้านบาท ซึ่งไม่รวมก าไร
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จากการโอนเสาโทรคมนาคมใหมเ่ข้ากองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) ในปี 2558 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

กลุ่มทรู มีผลขำดทุนสุทธิส่วนที่ เป็นของบริษัทฯ  จ านวน 2,814.3 ล้านบาท ในปี 2559 อันเป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับการเร่งขยายโครงข่ายและการให้บริการให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศเพื่อขยายฐานลกูค้า 4G และไฟเบอร์                 
บรอดแบรนด์ ทัว่ประเทศ รวมถึงการรับรู้คา่ตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ีและต้นทนุด้านคอนเทนต์ที่เพิ่มขึน้ 

ส ำหรับปี 2560 กลุม่ทรู ตัง้เป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการให้บริการโดยรวมในอตัราประมาณร้อยละ 16 ถึงร้อย
ละ 20 ซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ ร่วมกับการด าเนินการอย่างเข้มงวดในการควบคุมค่าใช้จ่ายในหลายจุดให้มี
ประสทิธิภาพ จะสง่ผลให้กลุม่ทรูมีผลก าไรได้ในปี 2560 ทัง้นี ้กลุม่ทรู คาดวา่จะใช้งบลงทนุ (ที่เป็นเงินสด) รวมประมาณ 48 พนัล้าน
บาท ซึง่ไมร่วมการช าระคา่ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 

กลุม่ทรู จะยงัคงรักษาการเติบโตอยา่งเข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าตอ่ยอดความส าเร็จจากปีก่อนหน้า และเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กบัการเป็นผู้น าคอนเวอร์เจนซ์แบบครบครันอยา่งแท้จริง โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายและการให้บริการให้ดี
มากยิ่งขึน้ การน าเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มคา่และแตกตา่ง การพฒันาโซลชูัน่ในรูปแบบดิจิทลัและนวตักรรมที่ทนัสมยั  การ
ต่อยอดความเป็นผู้น าและความเช่ียวชาญในด้าน IoT (Internet of Things) พร้อมวิเคราะห์และปรับตวัเพื่อตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ บริโภคและเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาการเหล่านี ้เมื่อรวมกับความมุ่งมั่นในการเพิ่ม 
productivity ทัว่ทัง้องค์กร จะเสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัให้กบักลุม่ พร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัผลประกอบการทางด้าน
การเงินอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้กลุม่ทรูเติบโตและสามารถสร้างผลก าไรได้อยา่งยัง่ยืน แม้การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมอยู่
ในระดบัท่ีสงู 
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ตำรำงสรุปงบกำรเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 
 
หมายเหต:ุ รายการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการด าเนินงานปกติ ในปี 2559 สว่นหนึ่งประกอบด้วย ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศจ านวน 156 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัสญัญา HSPA ระหวา่งกลุม่ทรูและ CAT 
จ านวน 306 ล้านบาท (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 38.3) 
 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตเก่ียวกับความไม่แน่นอนเก่ียวกับคดีฟ้องร้องที่ยังไม่ทราบผล และสัญญาส าคัญทางธุรกิจที่อยู่ระหว่าง การสรุปใน
รายละเอียด (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 38.3 ข้อ 39 และข้อ 40.2) ซึง่ผลสดุท้ายของคดีและข้อสรุปของสญัญายงัไม่สามารถ
ระบุได้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่างบการเงินหรือการด าเนินงานของกลุ่มจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากปั จจัยดังกล่าว

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 % เปลีย่นแปลง

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) ปี 2559 ปี 2559 ปี 2558 Q-o-Q Y-o-Y ปี 2559 ปี 2558 Y-o-Y

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอย่างอืน่)

รายได้

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  28,120          27,848          25,143          1.0 11.8 107,892        95,942            12.5

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,382            1,343            1,133            2.9 21.9 5,306           4,753             11.6

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,939            3,939            4,249            (0.0) (7.3) 14,527          16,386            (11.3)

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 22,800          22,566          19,761          1.0 15.4 88,058          74,803            17.7

  รายไดจ้ากการขาย 6,039            2,946            7,408            105.0 (18.5) 16,827          22,839            (26.3)

       รวมรายได ้ 34,159         30,794         32,551         10.9 4.9 124,719      118,781        5.0

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 19,588          21,403          19,523          (8.5) 0.3 78,276          71,046            10.2

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากับดแูล (Regulatory cost) 273               1,093            934               (75.0) (70.8) 3,422           2,727             25.5

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,454            1,428            1,284            1.8 13.2 5,802           5,511             5.3

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 13,725          13,237          13,633          3.7 0.7 51,443          49,881            3.1

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 4,136            5,645            3,672            (26.7) 12.6 17,609          12,927            36.2

 ตน้ทนุขาย   5,870            3,311            6,708            77.3 (12.5) 17,323          19,531            (11.3)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  8,548            7,518            5,187            13.7 64.8 29,611          23,596            25.5

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,367            2,232            1,238            6.1 91.3 7,954           4,574             73.9

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 6,180            5,286            3,949            16.9 56.5 21,657          19,021            13.9

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน  34,006         32,231         31,418         5.5 8.2 125,211      114,173        9.7

 EBITDA 6,657           6,439           6,042           3.4 10.2 25,071        22,109          13.4

 EBITDA (ไม่รวมก าไรจากการโอนเสา 6,000 ตน้ ให ้DIF) 6,657           6,439           5,246           3.4 26.9 25,071        18,811          33.3

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (6,503)           (7,876)           (4,910)           (17.4) 32.5 (25,563)        (17,502)          46.1

ก าไรจากการด าเนนิงาน 154              (1,437)         1,133           NM (86.4) (492)           4,608            NM

ดอกเบีย้รับ 145               199               54                 (26.9) 167.4 442              142                210.5

 ดอกเบีย้จา่ย (1,287)           (1,115)           (912)              15.3 41.1 (4,672)          (2,897)            61.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ 774               (330)              (53)               NM NM (107)             (143)               (25.1)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกับใบอนุญาต (622)              (537)              (76)               15.8 NM (1,422)          (194)               NM

ภาษีเงนิได ้ (390)              94                 (224)              NM 73.7 (490)             (251)               94.8

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั 124               (17)               (212)              NM NM (260)             (474)               (45.2)

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี (514)              111               (12)               NM NM (230)             222                NM

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 479               432               374               11.0 28.2 4,609           1,414             225.9

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 11                 (26)               35                 NM (69.1) (7)                11                  NM

 ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานปกตแิละผลการลงทนุในบรษิทัรว่ม (735)            (2,721)         330              73.0 NM (2,138)        2,690            NM

รายการทีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (923)            (33)              68                NM NM (676)           1,721            NM

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   354               (285)              (110)              NM NM (156)             498                NM

    ก าไรทีรั่บรูจ้ากการขายสทิธิร์ายไดท้ีเ่กีย่วกับเสา 338 ตน้ ใหแ้ก่ DIF -                   -                   -                   - - -                  361                (100.0)

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ (1,276)           253               178               NM NM (520)             863                NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (1,658)         (2,754)         398              39.8 NM (2,814)        4,412            NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (11)               26                 (35)               NM 69.1 7                  (11)                 NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี (1,669)         (2,728)         363              38.8 NM (2,807)        4,400            NM

% เปลีย่นแปลง
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ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรโดยรวมของกลุม่ทรู เติบโตสงูสดุในรอบ 10 ปี ในอตัราร้อยละ 17.7 จากปีก่อนหน้า 
เป็น 88.1 พนัล้านบาท ตามเป้าหมาย ในปี 2559 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ซึ่งมี
รายได้จากการให้บริการเติบโตเหนือผู้ให้บริการรายใหญ่รายอื่นอย่างมีนยัส าคญัตลอดทัง้ปี โดยรายได้จากบริการนอนวอยซ์ที่เพิ่ม
สงูขึน้แข็งแกร่ง และการขยายตวัของฐานลกูค้าทัง้ในกลุ่มลกูค้าระบบเติมเงินและรายเดือน ยงัคงเป็นปัจจัยหลกัของการเติบโต
รายได้ของกลุม่ 

 รำยได้จำกกำรขำย เป็น 16.8 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.3 จากปีก่อนหน้า ซึง่มีฐานรายได้ที่สงูจากการโอน
เสาโทรคมนาคมเข้ากองทนุ DIF ทัง้นี ้หากไม่รวมก าไรจากการโอนเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 1.0 
จากปีก่อนหน้า อนัเป็นผลจากการที่มีโทรศพัท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G และ 3G ในราคาที่เข้าถึงได้ออกสูต่ลาดมากขึน้ รวมถึงการ
น าเสนอแคมเปญคา่บริการร่วมกบัดีไวซ์ที่คุ้มคา่และหลากหลาย 

  ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรก ำกับดูแล (Regulatory cost) เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.5 จากปีก่อนหน้า เป็น 3.4 พนัล้านบาท สว่น
หนึ่งเป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้จากการให้บริการของธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ ในขณะที่ สว่นแบ่งรายได้ของบริการ
โทรศพัท์พืน้ฐานมีจ านวนลดลง 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลกั (ประกอบด้วยต้นทนุการให้บริการอื่นๆ และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร
อื่นๆ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 จากปีก่อนหน้า เป็น 73.1 พนัล้านบาท จากคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการเร่งขยายโครงขา่ยโดยเฉพาะ 4G และ
ไฟเบอร์ รวมถึงคา่ใช้จ่ายด้านคอนเทนต์และบคุคลากรที่เพิ่มขึน้ 

 EBITDA เติบโตร้อยละ 33.3 จากปีก่อนหน้า เป็น 25.1 พันล้านบาท (ไม่รวมก าไรจากการส่งมอบเสา
โทรคมนาคมให้กองทนุ DIF ในปี 2558 เพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม) เป็นผลจากการเติบโต
อยา่งมีนยัส าคญัของรายได้ ตามการขยายตวัของฐานลกูค้า 

 การรับรู้คา่ตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 900 MHz และ 1800 MHz รวมถึงการขยายโครงขา่ยและการ
ให้บริการอยา่งตอ่เนื่องของกลุม่ทรู สง่ผลให้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เพิ่มขึน้เป็น 25.6 พนัล้านบาท 

 ดอกเบีย้จ่ำย (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 61.2 จากปีก่อนหน้า เป็น 4.7 พนัล้านบาท เป็นผลจากการกู้ยมืเพิม่เตมิ 
เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจและช าระคา่ใบอนญุาต 

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 490 ล้านบาท ในปี 2559 ส่วนใหญ่จากการตัง้
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจากขาดทนุทางภาษีน้อยลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

 คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการเร่งขยายโครงขา่ยและการให้บริการให้ครอบคลมุประชากรทัว่ประเทศ คา่ตดัจ าหนา่ย
ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี คา่ใช้จ่ายด้านคอนเทนต์และดอกเบีย้ สง่ผลให้ กลุม่ทรู รายงานผลขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 
จ านวน 2.8 พนัล้านบาท ในปี 2559  
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ตำรำงสรุปงบกำรเงนิ แยกตำมประเภทธุรกิจ – เทียบปี 2559 กับปี 2558 

 
 
 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) % % % % 

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง

รายได้

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  77,253       65,825       17.4 28,038       27,166       3.2 12,197       11,981      1.8 (9,596)        (9,030)        107,892     95,942       12.5

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 5,311         4,755         11.7 -            -            - -                -               - (5)              (2)              5,306         4,753         11.6

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 14,086       16,018       (12.1) 442            368            20.0 -                -               - -                -                14,527       16,386       (11.3)

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 57,856       45,052       28.4 27,596       26,798       3.0 12,197       11,981      1.8 (9,591)        (9,028)        88,058       74,803       17.7

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 16,623       16,846       (1.3) 262            6,038         (95.7) 209            213          (1.9) (267)           (259)           16,827       22,839       (26.3)

      รวมรายได้ 93,876      82,671      13.6 28,300      33,205      (14.8) 12,406      12,194    1.7 (9,863)      (9,289)      124,719    118,781    5.0

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 53,285       46,632       14.3 18,459       17,876       3.3 11,695       11,374      2.8 (5,163)        (4,835)        78,276       71,046       10.2

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 1,790         422            324.4 1,797         1,900         (5.4) (164)           406          NM -                -                3,422         2,727         25.5

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 5,807         5,517         5.3 -            -            - -                -               - (5)              (6)              5,802         5,511         5.3

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 36,480       35,587       2.5 10,523       10,165       3.5 9,362         8,811        6.3 (4,922)        (4,681)        51,443       49,881       3.1

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 9,208         5,107         80.3 6,139         5,811         5.6 2,498         2,157        15.8 (236)           (148)           17,609       12,927       36.2

 ตน้ทนุขาย  17,225       16,829       2.4 228            2,810         (91.9) 199            198          0.5 (329)           (306)           17,323       19,531       (11.3)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  24,611       18,501       33.0 7,315         6,999         4.5 1,802         1,953        (7.8) (4,117)        (3,857)        29,611       23,596       25.5

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 7,577         4,308         75.9 297            192            54.9 111            76            46.8 (32)            -                7,954         4,574         73.9

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 17,034       14,193       20.0 7,018         6,807         3.1 1,691         1,877        (9.9) (4,085)        (3,856)        21,657       19,021       13.9

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน   95,122      81,962      16.1 26,002      27,685      (6.1) 13,696      13,525    1.3 (9,609)      (8,998)      125,211    114,173    9.7

 EBITDA 15,540      10,123      53.5 8,735        11,523      (24.2) 1,319        902         46.2 (522)         (439)         25,071      22,109      13.4

 EBITDA (ไม่รวมก าไรจากการโอนเสา 6,000 ตน้ ให ้DIF) -           -           - 8,735        8,225        6.2 -           -          - - - 25,071      18,811      33.3

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (16,785)      (9,414)        78.3 (6,437)        (6,003)        7.2 (2,609)        (2,233)      16.8 268            149            (25,563)      (17,502)      46.1

ก าไรจากการด าเนนิงาน  (1,245)      709           NM 2,298        5,520        (58.4) (1,290)      (1,331)     3.1 (254)         (290)         (492)         4,608        NM

ดอกเบีย้รับ 310            53              483.0 518            708            (26.9) 11              6              82.7 (397)           (625)           442            142            210.5

 ดอกเบีย้จา่ย (2,363)        (976)           142.1 (2,465)        (2,262)        9.0 (240)           (283)         (15.4) 397            625            (4,672)        (2,897)        61.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (35)            (82)            (57.5) (72)            (61)            18.0 -                -               - -                -                (107)           (143)           (25.1)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (1,361)        (118)           NM -            -            - (62)            (77)           (19.3) -                -                (1,422)        (194)           NM

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษีเงนิได ้ 65              (11)            NM (802)           (294)           172.6 247            54            359.6 -                -                (490)           (251)           94.8

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั (99)            (341)           (71.1) (153)           (83)            82.8 (8)              (49)           (83.2) -                -                (260)           (474)           (45.2)

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 164            330            (50.3) (649)           (211)           (208.2) 255            102          149.0 -                -                (230)           222            NM

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษัิทร่วม -            -            -            4,664         1,442         223.5 (55)            (28)           (99.7) -                -                4,609         1,414         225.9

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (88)            35              NM (10)            (17)            43.4 24              10            131.4 67              (16)            (7)              11              NM

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงานปกตแิละสว่นแบง่

   ก าไร(ขาดทุน)ในบรษิทัรว่ม (NIOGO) (4,716)      (389)         NM 4,131        5,034        (17.9) (1,365)      (1,648)     17.2 (188)         (307)         (2,138)      2,690        NM

รายการทไีมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (250)         1,506        NM (437)         220           NM 14             9             64.8 (3)             (14)           (676)         1,721        NM

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (56)            437            NM (132)           (5)              NM 33              66            (50.5) -                -                (156)           498            NM

    ก าไรทีรั่บรูจ้ากการขายสทิธิร์ายไดท้ีเ่กีย่วกบัเสา 338 ตน้ ใหแ้ก ่DIF -            -            - -            361            (100.0) -                -               - -                -                -                361            (100.0)

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ (194)           1,069         NM (305)           (135)           125.8 (19)            (58)           67.6 (3)              (14)            (520)           863            NM

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (4,966)      1,117        NM 3,694        5,255        (29.7) (1,351)      (1,640)     17.6 (191)         (321)         (2,814)      4,412        NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 88              (35)            NM 10              17              (43.4) (24)            (10)           (131.4) (67)            16              7               (11)            NM

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปี (4,878)      1,082        NM 3,704        5,272        (29.8) (1,375)      (1,650)     16.7 (258)         (304)         (2,807)      4,400        NM

ทรมููฟ เอช ทรอูอนไลน์ ทรวูชิ ัน่ส ์ รายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม
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ตำรำงสรุปงบกำรเงนิ แยกตำมประเภทธุรกิจ – เทียบไตรมำส  4 ปี 2559 กับไตรมำส 4 ปี 2558 
 

 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % 

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง

รายได้

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  20,776      17,516      18.6 6,925        6,789        2.0 3,002        2,762        8.7 (2,583)       (1,924)       28,120      25,143      11.8

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,383        1,134        21.9 -           -           - -               -               - (1)             (1)             1,382        1,133        21.9

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,829        4,138        (7.5) 110           110           0.1 -               -               - -               -               3,939        4,249        (7.3)

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 15,565      12,244      27.1 6,815        6,679        2.0 3,002        2,762        8.7 (2,582)       (1,923)       22,800      19,761      15.4

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 6,000        6,188        (3.0) 38            1,231        (96.9) 2              9              (81.9) -               (19)           6,039        7,408        (18.5)

      รวมรายได้ 26,777     23,704     13.0 6,963       8,020       (13.2) 3,003       2,770       8.4 (2,584)     (1,943)     34,159     32,551     4.9

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 14,069      12,149      15.8 4,471        5,363        (16.6) 2,556        3,032        (15.7) (1,508)       (1,020)       19,588      19,523      0.3

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 398           371           7.3 352           476           (26.1) (477)         88            NM -               -               273           934           (70.8)

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,455        1,286        13.2 -           -           - -               -               - (1)             (1)             1,454        1,284        13.2

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 10,003      9,004        11.1 2,788        3,242        (14.0) 2,371        2,362        0.4 (1,437)       (975)         13,725      13,633      0.7

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,213        1,489        48.6 1,331        1,645        (19.1) 662           582           13.8 (70)           (44)           4,136        3,672        12.6

 ตน้ทนุขาย  5,859        6,258        (6.4) 33            446           (92.7) 1              8              (85.5) (24)           (5)             5,870        6,708        (12.5)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  7,061        4,270        65.3 2,024        1,276        58.7 500           492           1.6 (1,036)       (851)         8,548        5,187        64.8

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,250        1,254        79.5 94            (35)           NM 43            19            125.2 (20)           -               2,367        1,238        91.3

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 4,810        3,017        59.5 1,930        1,311        47.3 456           473           (3.5) (1,016)       (851)         6,180        3,949        56.5

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน   26,989     22,678     19.0 6,528       7,084       (7.9) 3,057       3,532       (13.4) (2,568)     (1,876)     34,006     31,418     8.2

 EBITDA 4,251       3,769       12.8 1,860       2,546       (26.9) 652          (161)        NM (106)        (112)        6,657       6,042       10.2

 EBITDA (ไม่รวมก าไรจากการโอนเสา 6,000 ตน้ ให ้DIF) -          -          - 1,860       1,749       6.4 -              -              - - - 6,657       5,246       26.9

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (4,463)       (2,743)       62.7 (1,425)       (1,610)       (11.5) (706)         (601)         17.4 90            44            (6,503)       (4,910)       32.5

ก าไรจากการด าเนนิงาน  (212)        1,026       NM 436          936          (53.5) (54)          (762)        92.9 (15)          (68)          154          1,133       (86.4)

ดอกเบีย้รับ 103           20            417.3 50            172           (71.1) 4              2              116.0 (12)           (139)         145           54            167.4

 ดอกเบีย้จา่ย (681)         (385)         76.9 (563)         (584)         (3.7) (55)           (82)           (32.9) 12            139           (1,287)       (912)         41.1

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ 800           (38)           NM (26)           (16)           69.1 -               -               - -               -               774           (53)           NM

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (608)         (58)           NM -           -           - (14)           (18)           (23.4) -               -               (622)         (76)           NM

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษีเงนิได ้ (24)           (375)         (93.7) (366)         162           NM (1)             (12)           (95.4) -               -               (390)         (224)         73.7

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั (73)           (233)         (68.8) 35            (19)           NM 161           39            314.6 -               -               124           (212)         NM

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 49            (142)         NM (401)         181           NM (162)         (51)           (217.2) -               -               (514)         (12)           NM

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษัิทร่วม -           -           - 489           379           29.0 (10)           (6)             (83.9) -               -               479           374           28.2

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (33)           12            NM (2)             (4)             38.8 22            33            (33.7) 25            (7)             11            35            (69.1)

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงานปกตแิละสว่นแบง่

   ก าไร(ขาดทุน)ในบรษิทัรว่ม (NIOGO) (655)        203          NM 17            1,045       (98.3) (107)        (844)        87.3 9              (74)          (735)        330          NM

รายการทไีมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (701)        219          NM (307)        (92)          (234.0) 87            (57)          NM (1)            (2)            (923)        68            NM

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   389           (109)         NM (129)         44            NM 93            (45)           NM -               -               354           (110)         NM

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ (1,091)       328           NM (178)         (136)         (31.1) (7)             (12)           45.0 (1)             (2)             (1,276)       178           NM

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (1,356)     422          NM (290)        953          NM (21)          (902)        97.7 8              (76)          (1,658)     398          NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 33            (12)           NM 2              4              (38.8) (22)           (33)           33.7 (25)           7              (11)           (35)           69.1

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปี (1,322)     410          NM (287)        957          NM (43)          (934)        95.4 (16)          (69)          (1,669)     363          NM

ทรมููฟ เอช ทรอูอนไลน์ ทรวูชิ ัน่ส ์ รายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม
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ตำรำงสรุปงบกำรเงนิ แยกตำมประเภทธุรกิจ – เทียบไตรมำส  4 ปี 2559 กับไตรมำส 3 ปี 2559 

 
 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 % ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 % ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 % ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 % 

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2559 ปี 2559 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2559 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2559 เปลีย่นแปลง ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 เปลีย่นแปลง

รายได้

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  20,776     20,039     3.7 6,925      6,805      1.8 3,002      3,179      (5.6) (2,583)     (2,175)     28,120     27,848     1.0

          - รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,383      1,344      2.9 -          -          - -             -             - (1)            (1)            1,382      1,343      2.9

          - รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,829      3,829      (0.0) 110         110         0.0 -             -             - -             -             3,939      3,939      (0.0)

          - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 15,565     14,866     4.7 6,815      6,694      1.8 3,002      3,179      (5.6) (2,582)     (2,173)     22,800     22,566     1.0

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 6,000      2,928      104.9 38           61           (38.3) 2             126         (98.7) -             (169)        6,039      2,946      105.0

      รวมรายได้ 26,777   22,967   16.6 6,963     6,866     1.4 3,003     3,304     (9.1) (2,584)    (2,343)    34,159   30,794   10.9

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 14,069     14,430     (2.5) 4,471      4,766      (6.2) 2,556      3,159      (19.1) (1,508)     (952)        19,588     21,403     (8.5)

     คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 398         505         (21.1) 352         478         (26.4) (477)        110         NM -             -             273         1,093      (75.0)

     คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 1,455      1,429      1.8 -          -          - -             -             - (1)            (1)            1,454      1,428      1.8

     ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 10,003     9,116      9.7 2,788      2,599      7.3 2,371      2,415      (1.8) (1,437)     (893)        13,725     13,237     3.7

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,213      3,380      (34.5) 1,331      1,689      (21.2) 662         634         4.5 (70)          (58)          4,136      5,645      (26.7)

 ตน้ทนุขาย  5,859      3,355      74.7 33           49           (33.2) 1             119         (99.0) (24)          (212)        5,870      3,311      77.3

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  7,061      6,282      12.4 2,024      1,816      11.5 500         485         3.0 (1,036)     (1,065)     8,548      7,518      13.7

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,250      2,134      5.5 94           78           19.4 43           31           38.2 (20)          (12)          2,367      2,232      6.1

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่ป็นเงนิสด 4,810      4,149      15.9 1,930      1,737      11.1 456         454         0.6 (1,016)     (1,053)     6,180      5,286      16.9

       รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน   26,989   24,067   12.1 6,528     6,631     (1.6) 3,057     3,762     (18.7) (2,568)    (2,229)    34,006   32,231   5.5

 EBITDA 4,251     4,414     (3.7) 1,860     2,003     (7.1) 652        207        214.6 (106)       (184)       6,657     6,439     3.4

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (4,463)     (5,514)     (19.1) (1,425)     (1,767)     (19.4) (706)        (665)        6.1 90           69           (6,503)     (7,876)     (17.4)

ก าไรจากการด าเนนิงาน  (212)       (1,100)    80.7 436        235        85.1 (54)         (458)       88.2 (15)         (115)       154        (1,437)    NM

ดอกเบีย้รับ 103         152         (32.0) 50           55           (9.2) 4             3             34.5 (12)          (11)          145         199         (26.9)

 ดอกเบีย้จา่ย (681)        (460)        47.9 (563)        (611)        (7.8) (55)          (56)          (1.4) 12           11           (1,287)     (1,115)     15.3

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ 800         (315)        NM (26)          (15)          70.4 -             -             - -             -             774         (330)        NM

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (608)        (524)        16.2 -          -          - (14)          (14)          0.5 -             -             (622)        (537)        15.8

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษีเงนิได ้ (24)          97           NM (366)        (96)          280.2 (1)            93           NM -             -             (390)        94           NM

    ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั (73)          74           NM 35           (22)          NM 161         (69)          NM -             -             124         (17)          NM

    ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 49           23           112.4 (401)        (74)          (438.6) (162)        162         NM -             -             (514)        111         NM

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษัิทร่วม -          -          - 489         445         9.9 (10)          (14)          25.2 -             -             479         432         11.0

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (33)          (19)          (73.6) (2)            (17)          86.0 22           (4)            NM 25           15           11           (26)          NM

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงานปกตแิละสว่นแบง่

   ก าไร(ขาดทุน)ในบรษิทัรว่ม (NIOGO) (655)       (2,168)    69.8 17          (4)           NM (107)       (449)       76.1 9            (99)         (735)       (2,721)    73.0

รายการทไีมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานปกติ (701)       (13)         NM (307)       24          NM 87          (43)         NM (1)           (1)           (923)       (33)         NM

    ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   389         (303)        NM (129)        57           NM 93           (40)          NM -             -             354         (285)        NM

    (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ (1,091)     290         NM (178)        (33)          (435.0) (7)            (3)            (108.6) (1)            (1)            (1,276)     253         NM

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (1,356)    (2,181)    37.8 (290)       20          NM (21)         (492)       95.7 8            (101)       (1,658)    (2,754)    39.8

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 33           19           73.6 2             17           (86.0) (22)          4             NM (25)          (15)          (11)          26           NM

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปี (1,322)    (2,161)    38.8 (287)       37          NM (43)         (488)       91.2 (16)         (116)       (1,669)    (2,728)    38.8

ทรมููฟ เอช ทรอูอนไลน์ ทรวูชิ ัน่ส ์ รายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ– เทียบปี 2559 กับปี 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) ปี 2559 ปี 2558

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอย่างอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

% เปลีย่นแปลง

ทรูวชิ ัน่ส ์ 12,406     12,194     1.7

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 12,197      11,981      1.8

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 209           213           (1.9)

รายการระหวา่งกัน (2,708)       (2,700)       0.3

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 9,698        7.8% 9,494        8.0% 2.1

ทรูมูฟ เอช 93,876     82,671     13.6

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 57,856      45,052      28.4

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 19,397      20,773      (6.6)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 16,623      16,846      (1.3)

รายการระหวา่งกัน (1,891)       (1,118)       69.2

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 91,986      73.8% 81,553      68.7% 12.8

ทรูออนไลน ์ 28,300     33,205     (14.8)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 27,596      26,798      3.0

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 4,696        5,191        (9.5)

    - บรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต สือ่สารขอ้มูลธรุกจิ และ อืน่ๆ 21,068      19,614      7.4

         -  บรกิารบรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต และสือ่สารขอ้มูลธรุกจิ 19,225      17,862      7.6

         -  บรกิารอนิเทอร์เน็ตอืน่ๆ 1,843        1,752        5.2

    - รายไดอ้ืน่ ๆ * 1,833        1,993        (8.0)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 442           368           20.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 262           6,038        (95.7)

รายการระหวา่งกัน (5,264)       (5,471)       (3.8)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกัน 23,036      18.5% 27,734      23.3% (16.9)

รายไดร้วม 134,582   128,069   5.1

รวมรายการระหวา่งกัน (9,863)       (9,289)       6.2

รายไดร้วม - สทุธิ 124,719   100.0% 118,781   100.0% 5.0

* รายไดอ้ืน่ ๆ อาท ิรายไดจ้ากแพ็กเกจที่รวมสนิคา้และบรกิารของกลุม่ทรภูายใตท้รไูลฟ์พลสั

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

Final run 
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ– เทียบไตรมำส  4 ปี 2559 กับไตรมำส 4 ปี 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอย่างอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

% เปลีย่นแปลง

ทรูวชิ ัน่ส ์ 3,003        2,770       8.4

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,002          2,762        8.7

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2                9              (81.9)

รายการระหวา่งกัน (602)           (409)          47.2

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 2,401          7.0% 2,362        7.3% 1.7

ทรูมูฟ เอช 26,777      23,704     13.0

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 15,565        12,244      27.1

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 5,211          5,272        (1.2)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 6,000          6,188        (3.0)

รายการระหวา่งกัน (786)           (311)          152.7

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 25,991        76.1% 23,393      71.9% 11.1

ทรูออนไลน ์ 6,963        8,020       (13.2)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6,815          6,679        2.0

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 1,064          1,278        (16.8)

    - บรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต สือ่สารขอ้มูลธรุกจิ และ อืน่ๆ 5,290          4,876        8.5

         -  บรกิารบรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต และสือ่สารขอ้มูลธรุกจิ 4,811          4,413        9.0

         -  บรกิารอนิเทอร์เน็ตอืน่ๆ 479            464           3.3

    - รายไดอ้ืน่ ๆ * 461            524           (12.0)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 110            110           0.1

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 38              1,231        (96.9)

รายการระหวา่งกัน (1,196)        (1,224)       (2.3)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกัน 5,767          16.9% 6,796        20.9% (15.1)

รายไดร้วม 36,743      34,494     6.5

รวมรายการระหวา่งกัน (2,584)        (1,943)       32.9

รายไดร้วม - สทุธิ 34,159      100.0% 32,551     100.0% 4.9

* รายไดอ้ืน่ ๆ อาท ิรายไดจ้ากแพ็กเกจที่รวมสนิคา้และบรกิารของกลุม่ทรภูายใตท้รไูลฟ์พลสั

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

Final run 
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ– เทียบไตรมำส  4 ปี 2559 กับไตรมำส 3 ปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 3 ปี 2559

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอย่างอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหวา่งกนั

% เปลีย่นแปลง

ทรูวชิ ัน่ส ์ 3,003          3,304         (9.1)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,002            3,179           (5.6)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2                  126              (98.7)

รายการระหวา่งกัน (602)             (792)            (24.0)

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 2,401            7.0% 2,513           8.2% (4.4)

ทรูมูฟ เอช 26,777        22,967       16.6

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 15,565          14,866         4.7

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 5,211            5,173           0.7

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 6,000            2,928           104.9

รายการระหวา่งกัน (786)             (467)            68.2

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 25,991          76.1% 22,500         73.1% 15.5

ทรูออนไลน ์ 6,963          6,866         1.4

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6,815            6,694           1.8

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน 1,064            1,143           (6.9)

    - บรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต สือ่สารขอ้มูลธรุกจิ และ อืน่ๆ 5,290            5,100           3.7

         -  บรกิารบรอดแบนด ์อนิเทอร์เน็ต และสือ่สารขอ้มูลธรุกจิ 4,811            4,618           4.2

         -  บรกิารอนิเทอร์เน็ตอืน่ๆ 479               482              (0.6)

    - รายไดอ้ืน่ ๆ * 461               451              2.1

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 110               110              0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 38                61               (38.3)

รายการระหวา่งกัน (1,196)           (1,084)          10.3

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกัน 5,767            16.9% 5,782           18.8% (0.3)

รายไดร้วม 36,743        33,138       10.9

รวมรายการระหวา่งกัน (2,584)           (2,343)          10.3

รายไดร้วม - สทุธิ 34,159        100.0% 30,794       100.0% 10.9

* รายไดอ้ืน่ ๆ อาท ิรายไดจ้ากแพ็กเกจที่รวมสนิคา้และบรกิารของกลุม่ทรภูายใตท้รไูลฟ์พลสั

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)
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 ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเภทธุรกิจ 

ทรูมูฟ เอช 

 จุดแข็งของทรูมูฟ เอช ด้านเครือข่ายประสิทธิภาพสงูและความครอบคลมุทัว่ประเทศ ผ่านการผสมผสานคลื่นย่าน
ความถ่ีต ่าและสงูได้อยา่งลงตวั แคมเปญดีไวซ์ร่วมกบัค่าบริการที่คุ้มค่าหลากหลาย และช่องทางในการขายที่มีอยู่ทัว่ประเทศของกลุม่ทรู
และพนัธมิตร ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัที่ผลกัดนัการเติบโตอย่างสงูของรายได้และฐานลกูค้าทัง้ในระบบเติมเงินและรายเดือน สง่ผลให้ ทรูมฟู 
เอช สามารถเพิ่มสว่นแบง่ตลาดรายได้และฐานลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื่องในปี 2559 

 ทรูมฟู เอช มีจ านวนผู้ใช้บริการรายใหมส่ทุธิ 5.4 ล้านราย ในปี 2559 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ ใช้บริการ
รายใหมส่ทุธิในอตุสาหกรรม ซึง่ขยายฐานลกูค้าทรูมฟู เอช ให้เพิ่มขึน้เป็น 24.53 ล้านราย ประกอบด้วยลกูค้าระบบรายเดือน จ านวน 6.06 
ล้านราย และลกูค้าระบบเติมเงินจ านวน 18.47 ล้านราย โดยการเติบโตอย่างสงูของฐานลกูค้านี ้ท าให้ทรูมูฟ เอช ก้าวเป็นผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่อนัดบั 2 ของประเทศ และมีสว่นแบ่งตลาดฐานลกูค้าเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 27.2 เมื่อเทียบกบัร้อยละ 23.1 ในปีก่อนหน้า 
ในขณะที ่รายได้เฉลีย่ตอ่ผู้ใช้บริการตอ่เดือน เป็น 217 บาท ในปี 2559 ซึง่เพิ่มขึน้จาก 171 บาท ในปี 2558 และจาก 130 บาท ในปี 2557 

 ฐานผู้ใช้บริการที่เติบโตแข็งแกร่ง ร่วมกบัการใช้งานโมบาย อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้ ทรูมฟู เอช มีรำยได้จำก
กำรให้บริกำรที่เติบโตอย่างอย่างมีนยัส าคญัในอตัราร้อยละ 28.4 เป็น 57.9 พนัล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่ รายได้จากการให้บริการ
ของผู้ประกอบการใหญ่รายอื่นในอตุสาหกรรมรวมกนัลดลงร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้า ทัง้นี ้ผลตอบรับท่ีดีเยี่ยมต่อแคมเปญของทรูมูฟ 
เอช ที่เปิดตวัในไตรมาส 4 อาทิ แคมเปญ 4G+ Unlimited ส าหรับ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus รวมถึงแพ็กเกจที่คุ้มค่าและตอบสนอง
ความต้องการใช้งานท่ีหลากหลายของลกูค้าได้ตรงจุด ผลกัดนัให้รายได้จากการให้บริการของทรูมฟู เอช ในไตรมาส 4 ปี 2559 เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 4.7 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 27.1 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า ท าให้สว่นแบ่งตลาดรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้
เป็นร้อยละ 24.8 ในไตรมาส 4 ปี 2559 เมื่อเทียบกบัร้อยละ 20.9 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า และร้อยละ 24.2 ในไตรมาส 3 ปี 
2559 

 รำยได้จำกบริกำรที่ไม่ใช่เสียง หรือ นอนวอยซ์ เติบโตอย่างสงูถึงร้อยละ 45.0 จากปีก่อนหน้า เป็น 34.0 พนัล้าน
บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 59 ของรายได้จากการให้บริการของทรูมฟู เอช เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัสดัสว่นร้อยละ 52 ในปีก่อนหน้า อนัเป็นผล
จากจดุแข็งด้านบริการ 4G ของทรูมฟู เอช และความต้องการใช้งานโมบาย อินเทอร์เน็ตของลกูค้าที่เพิ่มสงูขึน้ 

 รำยได้จำกบริกำรเสียง เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.3 จากปีก่อนหน้า เป็น 20.8 พนัล้านบาท จากความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง
ของทรูมูฟ เอช ที่สามารถเข้าถึงและเพิ่มผู้ ใช้บริการระบบรายเดือนในกลุ่มตลาดวงกว้างได้มากยิ่งขึน้ รวมถึงผลตอบรับที่ดีเยี่ยมต่อ
แคมเปญที่ผสานคา่บริการร่วมกบัดีไวซ์ส าหรับผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน ผา่นช่องทางการการขายและจดัจ าหนา่ยที่แข็งแกร่งของกลุม่ทรู 

 รายได้จากบริการโทรศพัท์ข้ามแดนระหวา่งประเทศและบริการอื่นๆ คอ่นข้างคงที่จากปีก่อนหน้า (ลดลงร้อยละ 0.7) 
เป็น 3.1 พนัล้านบาท โดยการเพิ่มขึน้ของปริมาณการใช้บริการโทรศพัท์ข้ามแดนระหว่างประเทศบนเครือข่ายทรูมฟู เอช ในประเทศไทย 
อนัเป็นผลจากภาพรวมการทอ่งเที่ยวในประเทศที่ปรับตวัดีขึน้ ช่วยชดเชยผลกระทบจากการแขง่ขนัในตลาด 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ ลดลงร้อยละ 1.3 จากปีก่อนหน้า เป็น 16.6 พนัล้านบาท จากการท่ีผู้ ให้บริการต่าง
น าเสนอแคมเปญดีไวซ์หลากหลายและสมาร์ทดีไวซ์ในราคาที่เข้าถึงได้ออกสูต่ลาดมากขึน้ 

 ค่ำใช้จ่ำยเชื่อมต่อโครงข่ำยสุทธิ (Net IC expense) ลดลงร้อยละ 34.8 จากปีก่อนหน้าเป็น 496 ล้านบาท 
เนื่องจากการโทรนอกเครือข่ายสทุธิลดลง (Net off-net traffic) รวมถึงอตัราค่าใช้จ่ายเช่ือมต่อโครงข่ายที่ลดลงจาก 0.45 บาทต่อนาที เป็น 
0.34 บาทตอ่นาที ซึง่มีผลตัง้แตเ่ดือนกรกกฏาคม ปี 2558 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลัก (ประกอบด้วยต้นทุนการให้บริการอื่นๆ ที่ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 จากปีก่อนหน้า เป็น 53.5 พนัล้านบาท เป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการ
ขยายโครงขา่ยทัง้ในเร่ืองความจแุละความครอบคลมุที่เพิ่มขึน้ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรและการตลาด ทัง้นี ้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่
เครือขา่ย 2G บนคลืน่ความถ่ี 1800 MHz ได้ถกูยตุิการให้บริการตัง้แต่เดือนกรกฎาคม ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ จะรับรู้ผลกระทบเต็มปีจากการ
ลดลงของคา่ใช้จ่ายในสว่นนีต้ัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป 

 EBITDA เติบโตอย่างสงูถึงร้อยละ 53.5 จากปีก่อนหน้า เป็น 15.5 พนัล้านบาท จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ
รายได้จากการให้บริการ ซึง่สงูกวา่การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นอยา่งมาก 

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เพิ่มขึน้เป็น 16.8 พนัล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากค่าตดัจ าหน่ายใบอนญุาตใช้
คลืน่ความถ่ี 900 MHz และ 1800 MHz สิง่นี ้ร่วมกบัค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจของกลุม่ สง่ผลให้ ทรูมฟู 
เอช มีผลขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท จ านวน 4.97 พนัล้านบาท ในปี 2559 

 

ทรูออนไลน์ 

 ทรูออนไลน์ มุ่งมัน่ในการมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สดุแก่ลกูค้าและสนบัสนุนให้ประชากรไทย
สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูได้เพิ่มขึน้ ผ่านการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ที่
ทนัสมยัของกลุม่อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้ทรูออนไลน์ ยงัเพิ่มความคุ้มคา่ให้กบับริการบรอดแบนด์แบบไฟเบอร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่ม
ความเร็วอินเทอร์เน็ต เร่ิมต้นตัง้แต่ 30 Mbps ถึง 1 Gbps รวมถึงการน าเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่าภายใต้กลุม่ทรู และการ
ให้บริการที่เป็นเลศิ ซึง่พฒันาการเหลา่นี ้ผลกัดนัให้รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ส าหรับกลุม่ลกูค้าทัว่ไปเติบโตร้อยละ 13.6 จากปี
ก่อนหน้า และมีลกูค้าบริการบรอดแบนด์รายใหม่สทุธิเพิ่มขึน้แข็งแกร่งถึง 380,523 ราย ในปี 2559 สง่ผลให้ฐานลกูค้าบรอดแบนด์เติบโต
เป็น 2.8 ล้านราย และมีรายได้ตอ่ผู้ใช้บริการตอ่เดือนเป็น 629 บาท 

 
 รำยได้จำกกำรให้บริกำร เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 จากปีก่อนหน้า เป็น 27.6 พนัล้านบาท ในปี 2559 จากรายได้ของ

บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ที่เติบโตอยา่งแข็งแกร่ง ในขณะที่ รำยได้จำกกำรให้บริกำรเสียงพืน้ฐำน ลดลงเป็น 4.7 พนัล้านบาท 
ตามแนวโน้มผู้บริโภคที่เปลีย่นไปใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนที่ และสือ่สารผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.6 จากปีก่อนหน้า เป็น 19.2 พนัล้านบาท คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 70 ของรายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์ เมื่อเทียบกบัร้อยละ 67 ในปีก่อนหน้า สว่นใหญ่เป็นผลจากการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งของบริการบรอดแบนด์ส าหรับกลุ่มลกูค้าทัว่ไป จากผลตอบรับท่ีดีเยี่ยมต่อการขยายโครงข่ายและบริการไฟเบอร์ บรอด
แบนด์ พร้อมมอบความคุ้มคา่ด้วยการยกระดบัเทคโนโลยีและความเร็วอินเทอร์เน็ตให้แก่ลกูค้า นอกจากนี ้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต 
ส าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ยังคงเติบโต ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงขึน้ ในขณะที่ รายได้จากบริการสื่อสารข้อมูลธุรกิจ ลดลงจาก
ผลกระทบของการยตุิการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่บนเครือขา่ย 2G ตัง้แตก่ลางปี 2559 

 ทัง้นี ้ทรูออนไลน์ ได้ขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปสู่ลกูค้าในกลุม่อพาทเมนท์ ด้วยการเปิดตวับริการ “True A 
Plus” ในปลายเดือนธนัวาคม ผสานบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต แบบไฟเบอร์ ด้วยความเร็ว 300 Mbps และ 200 Mbps ร่วมกบัคอน
เทนต์ที่น่าดึงดูดใจของทรูวิชัน่ส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีก องักฤษ และช่องรายการภาพยนตร์จาก Hollywood สิ่ง
เหลา่นี ้จะช่วยผลกัดนัให้รายได้และฐานลกูค้าบรอดแบนด์ของทรูออนไลน์เติบโตตอ่ไป 
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 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ เป็น 262 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงจากฐานรายได้ที่สงูในปีก่อนหน้า ซึ่งมีการสง่มอบเสา
โทรคมนาคมต้นใหม่ให้แก่กองทนุ DIF ทัง้นี ้หากไม่รวมการสง่มอบเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว รายได้จากการขายสินค้าเติบโตร้อยละ 39 
จากปีก่อนหน้า 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลัก (ประกอบด้วยต้นทนุการให้บริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ) 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้า เป็น 17.5 พนัล้านบาท ตามการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์แบบไฟเบอร์และการให้บริการให้ครอบคลมุ
ทัว่ประเทศอยา่งตอ่เนื่อง   

 EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 จากปีก่อนหน้า เป็น 8.7 พนัล้านบาท (ไม่รวมก าไรจากการสง่มอบเสาโทรคมนาคมใหม่
ให้แก่กองทุน DIF ในปี 2558 เพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม) ตามการเติบโตของรายได้จากการ
ให้บริการ 

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.2 จากปีก่อนหน้า เป็น 6.4 พันล้านบาท จากการเร่งขยาย
โครงขา่ยบรอดแบนด์ของกลุม่ ซึง่ปัจจบุนัมีความครอบคลมุประมาณ 10 ล้านครัวเรือน ทัว่ประเทศ โดยเพิ่มขึน้จาก 6 ล้านครัวเรือน ณ สิน้
ปี 2558 

 ทรูออนไลน์ มีก ำไรสุทธิ ส ำหรับส่วนที่ เป็นของบริษัท จ านวน 3.7 พนัล้านบาท ในปี 2559 จากก าไรจากการ
ด าเนินงานและการรับรู้มลูคา่เงินลงทนุใน DIF ซึง่กองทนุมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิที่เพิ่มขึน้ ในไตรมาส 1 ปี 2559 ภายหลงัการประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินของกองทนุ DIF โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามรอบระยะเวลา ในขณะที่ ก าไรสทุธิลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า เนื่องจาก 
ในปี 2558 มีการรับรู้ก าไรจากการสง่มอบเสาโทรคมนาคมใหมใ่ห้แก่กองทนุ DIF  

 

ทรูวิชั่นส์ 

 ทรูวิชั่ นส์ ยงัคงสร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งบนแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มประสบการณ์การรับชม
โทรทศัน์ที่ดีที่สดุของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเลือกสรรคอนเทนต์คุณภาพที่หลากหลายและครบครันสูงสุด โดยเฉพาะการ
ถ่ายทอดสดคอนเทนต์ชัน้น า พร้อมทัง้น าเสนอช่องรายการคณุภาพคมชดัแบบเอช ดี กวา่ 55 ช่อง ทัง้นี ้ทรูวิชัน่ส์ยงัเดินหน้าสรรหาและ
ผลิตคอนเทนต์คุณภาพเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการรับชมของผู้บริโภคชาวไทยได้ดียิ่งขึ น้ สิ่งเหล่านี ้ร่วมกับความ
แข็งแกร่งในตลาดระดบัแมสของทรูวิชัน่ส์ ผา่นแพ็กเกจที่ผสมผสานกบับริการอื่นๆ ภายในกลุม่ทรู สง่ผลให้ทรูวิชัน่ส์ มีจ านวนสมาชิก
รายใหมส่ทุธิและสมาชิกในระบบคา่บริการสมาชิกเพิ่มสงูขึน้เป็นประวตัิการณ์ในปี 2559 ซึง่ผลกัดนัให้ฐานลกูค้าทัง้หมดของทรูวิชัน่ส์
เติบโตเป็น 3.9 ล้านราย ณ สิน้ปี ทัง้นี ้ทรูวิชัน่ส์ จะเดินหน้าโปรโมทคอนเทนต์คณุภาพของกลุม่ พร้อมสง่เสริมการขายด้วยทีมขายที่
เช่ียวชาญ และช่องทางการขายทัว่ประเทศอยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้จะมุง่สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ผา่นกลยทุธ์การขายแบบพว่งบริการ
อื่นๆ (Cross-Selling) รวมถึงการขายแพ็กเกจทีส่งูขึน้ (Up-Selling) 

 
 รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูวิชัน่ส์ในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8 จากปีก่อนหน้า เป็น 12.2 พนัล้านบาท เป็น

ผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าสมาชิกและค่าติดตัง้ที่เติบโตต่อเนื่องตัง้แต่ไตรมาส 2 ของปี 2559 ซึ่งช่วยชดเชยรายได้ของธุรกิจมิว
สคิ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และรายได้คา่โฆษณาที่ลดลง 
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 รำยได้จำกค่ำสมำชิกและค่ำติดตัง้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.9 จากปีก่อนหน้า เป็น 8.0 พนัล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 65 ของรายได้จากการให้บริการของทรูวิชัน่ส์ เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัสดัสว่นร้อยละ 63 ในปีก่อนหน้า เป็นผลจากความ
นิยมต่อแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่ผสมผสานบริการอื่นๆ ภายใต้กลุ่มทรู รวมถึงผลตอบรับที่ดีต่อการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 
องักฤษ และลกีฟตุบอลชัน้น าอื่นๆ บนช่องบีอินสปอร์ต 

 รำยได้จำกมิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และอื่นๆ ลดลงร้อยละ 7.1 จากฐานรายได้ที่สูงในปีก่อนหน้าซึ่ง          
ทรูวิชัน่ส์มีการจดัอีเว้นท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ชัน้น าหลายรายการ เป็น 2.5 พนัล้านบาท รำยได้จำกค่ำโฆษณำ เป็น 1.7 พนัล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่รายได้ค่าโฆษณาในอตุสาหกรรมลดลงสงูถึงร้อยละ 15.9 จากปีก่อนหน้า โดย รายได้ที่
ลดลงเหลา่นี ้สว่นหนึง่เป็นผลจากการท่ีพสกนิกรชาวไทยก าลงัอยูใ่นช่วงไว้ทกุข์ ท าให้ลดการโฆษณาและอีเว้นท์หลากหลายรายการที่
มีก าหนดจดัขึน้ในไตรมาส 4 ปี 2559 ถกูเลือ่นการจดัแสดงออกไป  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลัก (ประกอบด้วยต้นทนุการให้บริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ)
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้า เป็น 11.1 พนัล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุด้านคอนเทนต์ เนื่องจากทรูวิชัน่ส์ 
สรรหาคอนเทนต์คณุภาพทัง้จากตา่งประเทศและในประเทศให้สมาชิกรับชมอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่รวมถึงการได้รับสิทธ์ิถ่ายสดฟุตบอลพรีเมียร์
ลกี องักฤษและลกีฟตุบอลชัน้น าอื่นๆบนช่องบีอินสปอร์ต 

 EBITDA เติบโตร้อยละ 46.2 จากปีก่อนหน้า เป็น 1.3 พนัล้านบาท ตามรายได้ที่เติบโต และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบั
การตลาดและการโฆษณาที่ลดลง 

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.8 จากปีก่อนหน้า เป็น 2.6 พนัล้านบาท ตามการขยายการ
ให้บริการของกลุม่ทรูวิชัน่ส์ 

 ทรูวิชั่นส์รายงานผลขำดทุนสุทธิ ส ำหรับส่วนที่ เป็นของบริษัท จ านวน 1.4 พนัล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งขาดทุน
ลดลงจากปีก่อนหน้า ตาม EBITDA ที่เติบโต 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ข้อมลูการใช้งบโฆษณาในอตุสาหกรรมโทรทศัน์ในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จาก AGB Nielsen Media Research (Thailand) ซึง่ประกอบด้วย      
งบโฆษณาทางโทรทศัน์บน ช่องทีวีอนาลอ็ก ช่องทีวีเคเบิล/ผ่านดาวเทียม และช่องทีวีดจิิทลั 
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งบดุลรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

  

 
 
หมายเหต:ุ รายการในงบดลุ อาทิ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (สทุธิ) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธิ) สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สทุธิ) เจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนือ่ื้น หนีส้นิภายใต้สญัญาและใบอนญุาตให้ด าเนินการ และหนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน ในปี 2558 ได้ถูกปรับปรุง จากการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการ ใน
งบการเงินงวดปี 2558 ตามการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ดรูายละเอียดในหมายเหตขุ้อ 4 ประกอบงบการเงิน ปี 2559) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 % เปลีย่นแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 8,096               3,333               143

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (45,412)            (49,754)            (9)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 76,966             50,354             53

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ 39,650           3,933             NM

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 10,534             6,657               58

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 50,184           10,590           374

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) (ปรบัปรงุ)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 50,184             10,590             373.9

ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 32,749             32,808             (0.2)

ลกูหนี้อืน่ 4,061               5,767               (29.6)

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 35,684             28,642             24.6

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 122,678          77,807            57.7

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 143,688           97,666             47.1

คา่ความนยิม - สทุธิ 11,403             11,403             (0.0)

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน - สทุธิ 139,746           70,031             99.5

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,376               5,663               (5.1)

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 26,069             20,953             24.4

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 326,282          205,717          58.6

รวมสนิทรพัย์ 448,960         283,525         58.3

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 37,572             29,927             25.5

เจา้หนี้การคา้ 64,422             40,620             58.6

เจา้หนี้อืน่ 34,093             25,672             32.8

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 20,654             12,603             63.9

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 4,104               3,405               20.5

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 160,844          112,226          43.3

เงนิกูย้มืระยะยาว 60,490             55,522             8.9

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 1,995               2,075               (3.8)

หนี้สนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 77,652             20,902             271.5

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 1,982               1,369               44.8

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 14,269             16,224             (12.0)

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 156,389          96,092            62.7

รวมหนีส้นิ 317,233         208,318         52.3

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 131,728         75,207           75.2

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 448,960         283,525         58.3
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

กลุม่ทรู ยงัคงมีโครงสร้างเงินทนุที่แข็งแกร่ง และสามารถช าระหนีส้ินและปฏิบตัิตามข้อผกูพนัตามสญัญาทางการเงินตา่งๆ  โดย
มีอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เป็น 0.5 เทา่ ในขณะที่ อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA ลดลงเป็น 2.5 เทา่ ณ สิน้ปี 2559 เมื่อ
เทียบกบั 3.7 เทา่ ในปีก่อนหน้า ซึง่เป็นผลจากการเติบโตอยา่งแข็งแกร่งของ EBITDA ทัง้นี ้ อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
ลดลงเป็น 5.2 เทา่ ในปี 2559 เมือ่เทียบกบั 7.3 เทา่ในปีก่อนหน้า เป็นผลจากดอกเบีย้จ่ายที่สงูขึน้ จากเงินกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนนุการ
ขยายธุรกิจ 

กลม่ทรู มีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 23.3 ในปี 2559 เมือ่เทียบกบัร้อยละ 22.1 ในปี 2558 (ไมร่วมก าไรจากการโอน
เสาโทรคมนาคมให้กองทนุ DIF ในปี 2558) จากผลการด าเนินงานท่ีปรับตวัดีขึน้ตามฐานลกูค้าที่เติบโตแข็งแกร่ง ทัง้นี ้ การเร่งขยาย
โครงขา่ยโทรคมนาคมทัง้แบบมีสายและไร้สายทัว่ประเทศอยา่งตอ่เนื่อง และการได้มาซึง่ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ีเพิ่มเติม สง่ผลให้กลุม่
ทรู มีอตัราก าไรสทุธิ และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ลดลงเป็นจ านวนติดลบร้อยละ 1.7 และ 2.1 ตามล าดบั (ไมร่วมรายการที่ไมเ่ก่ียวข้อง
กบัการด าเนินงานปกติ) 

กลุม่ทรู มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เพิ่มขึน้เป็น 0.8 เทา่ ในขณะที่ Cash Cycle ปรับตวัดีขึน้เป็น 35 วนั ในปี 2559 โดยมีระยะเวลา
ช าระหนีเ้ฉลีย่เพิ่มขึน้เป็น 198 วนั ในปี 2559 เมื่อเทียบกบั 160 วนั ในปี 2558 จากการที่กลุม่ทรูได้รับเครดิตที่ดีจากกลุม่ผู้จดัจ าหนา่ย
อปุกรณ์ (Vendor Financing) ในขณะที่  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ลดลงเป็น 95 วนั จาก 146 วนั ในปีก่อนหน้า เนื่องจากกลุม่ทรูมีมาตรการ
การเก็บเงินจากลกูหนีท้ี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 
ปี 2559 ปี 2558 

(ปรับปรุง) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.8 0.7 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 95 146 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ วนั 198 160 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่ 5.2 7.3 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA  เทา่ 2.5 3.7 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่ 0.5 1.1 
อตัราก าไรขัน้ต้น  % 23.3 23.7 
อตัราก าไรขัน้ต้น          % 23.3 22.1 
(ไมร่วมก าไรจากการสง่มอบเสา)  
อตัราก าไรสทุธิ        % -2.3 3.7 
อตัราก าไรสทุธิ        % -1.7 2.3 
(ไมร่วมรายการที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการด าเนินงานปกติ)   
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น        % -2.7 6.1 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น         % -2.1 3.7  

(ไมร่วมรายการที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการด าเนินงานปกติ)  
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งบดุล 

สินทรัพย์ 

 กลุ่มทรูมีสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 58.3 จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 449.0 พันล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน สนิทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ รวมถึงเงินสด 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึน้จาก 70 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เป็น 139.7 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2559   
สว่นใหญ่จากการได้มาซึง่ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 900MHz จากคณะกรรมการ กสทช. ในระหวา่งปี 

 สินทรัพย์ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 47.1 จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 143.7 พนัล้านบาท จาก
การขยายโครงขา่ยและการให้บริการอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะที่ธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นที่และธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.2 จากณ สิน้ปี 2558 เป็น 18.2 
พนัล้านบาท สว่นใหญ่จากการรับรู้มลูค่าเงินลงทนุใน DIF ที่เพิ่มขึน้ภายหลงัการประเมินมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุในไตรมาสแรกของ    
ปี 2559 (รายละเอียดเพิ่มเติม ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20) 

 ลูกหนีก้ำรค้ำ (สุทธิ) ค่อนข้างคงที่จากปีก่อนหน้า (ติดลบร้อยละ 0.2) เป็น 32.7 พนัล้านบาท  และมีระยะเวลาเก็บ
หนีเ้ฉลีย่ปรับตวัดีขึน้เป็น 95 วนั ณ สิน้ปี 2559 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท 

  (ปรับปรุง)   
  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ลกูหนี ้ทศท. 685.29 688.96 685.29 688.96 
ลกูหนีก้ารค้า 20,293.14 17,840.74 1,994.15 2,212.60 

ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหตขุ้อ 41) 7,873.13 8,805.07 6,176.90 2,704.74 

ลกูหนีก้ารค้า 28,851.56 27,334.77 8,856.34 5,606.30 

รายได้ค้างรับ 11,025.30 13,031.44 2,220.65 2,042.13 

     
รวมลกูหนีก้ารค้า 39,876.86 40,366.21 11,076.99 7,648.43 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (7,127.71) (7,558.06) (3,113.67) (3,067.99) 

     
ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 32,749.15 32,808.15 7,963.32 4,580.44 
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ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้ 
 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     
ยอดที่ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 14,473.16 10,420.93 1,132.24 1,122.48 
ค้างช าระน้อยกวา่ 3 เดือน 5,524.89 6,225.85 1,205.03 920.43 
ค้างช าระ 3 - 6 เดือน 871.59 1,904.95 269.97 791.22 
ค้างช าระ 6 - 12 เดือน 3,137.17 3,234.22 4,147.20 657.43 

ค้างช าระมากกวา่ 12 เดือน 4,844.75 5,548.82 2,101.90 2,114.74 

     
ลกูหนีก้ารค้า 28,851.56 27,334.77 8,856.34 5,606.30 

รายได้ค้างรับ 11,025.30 13,031.44 2,220.65 2,042.13 

     
รวมลกูหนีก้ารค้า 39,876.86 40,366.21 11,076.98 7,648.43 

หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (7,127.71) (7,558.06) (3,113.67) (3,067.99) 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 32,749.15 32,808.15 7,963.31 4,580.44 
  
 

 ลกูหนีก้ารค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่าตามใบแจ้งหนี ้และจะวดัมลูค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หกัด้วยค่าเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลกูหนี ้
การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลกูหนีก้ารค้า หนีส้ญูที่เกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นประมาณการทีพ่ิจารณาจากหลายๆวิธีผสมกนั เช่น ตามอตัราร้อยละของรายได้ การวิเคราะห์อายุ
หนี ้ประสบการณ์การเก็บหนี ้โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบนัร่วมด้วย ทัง้นี ้ความช านาญและประสบการณ์ในการเก็บ
หนีข้องกลุ่มร่วมกับวิธีประมาณการอย่างเหมาะสมตามที่กล่าวข้างต้นท าให้ผู้บริหารมีความเช่ือมัน่ว่าค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญที่ตัง้ไว้ 
(จ านวน 7,128 พนัล้านบาท) มีความเพียงพอ 

 กลุม่บริษัทไมม่ีการกระจกุตวัของความเสีย่งจากการให้สินเช่ือแก่ลกูหนีก้ารค้า เนื่องจากลกูค้าของกลุม่บริษัทมีจ านวนมาก 
ซึง่ได้แก่ ผู้ใช้บริการโทรศพัท์ ทัง้ภาคธุรกิจและผู้ใช้รายยอ่ยทัว่ไป ผู้บริหารเช่ือวา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ได้บนัทกึไว้เพียงพอแล้วและจะไม่
มีความเสีย่งด้านการให้สินเช่ือมากไปกว่าจ านวนหนีส้งสยัจะสญูที่ได้บนัทึกแล้ว โดยค านึงจากลกัษณะของลกูหนีก้ารค้าของกลุม่บริษัท 
และจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีข้องกลุม่ 

 ค่ำควำมนิยม (สุทธิ) คงที่จากปีก่อนหน้า เป็น 11.4 พนัล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติม ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 23) 
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หนีส้ิน 

 หนีส้ินรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 52.3 จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 317.2 พนัล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ิน
ภำยใต้สัญญำและใบอนุญำตให้ด ำเนินกำร ซึ่งเพิ่มขึน้เป็น 77.7 พันล้านบาท เนื่องจากการได้มาซึ่งใบอนุญาตใช้คลื่นความถ่ี         
900 MHz  

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 64.4 พนัล้านบาท ตามการขยายธุรกิจของกลุม่ รวมถึงการที่กลุม่ทรู 
ได้รับเครดิตที่ดีจากกลุม่ผู้จดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ (vendor financing)  

 หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย (ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาว ไม่รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่า
การเงิน) เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น 111.8 พนัล้านบาท จากเงินกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจและช าระค่าใบอนญุาตใช้
คลืน่ความถ่ี 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น เพิ่มขึน้จาก 75.2 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เป็น 131.7 พนัล้านบาท สว่นใหญ่จากการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในระหวา่ง ปี 2559 

 
 

สภำพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

   กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เป็น 8.1 พนัล้านบาท ในปี 2559 เมื่อเทียบกับ 3.3 พนัล้านบาท           
ในปี 2558 จากผลการด าเนินงานของกลุม่ทรูที่ปรับตวัดีขึน้ ตามฐานลกูค้าที่ขยายตวั รวมถึง ความต้องการใช้เงินทนุหมนุเวียนใน
กิจการท่ีลดลงในระหวา่งปี 

 แหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มทรู ในปี 2559 มาจากกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน  จ านวนทัง้สิน้               
77.0 พนัล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มทนุในระหวา่งปี ซึง่สง่ผลให้ปริมาณเงินสดคงเหลอื เป็น 50.2 พนัล้านบาท   

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2559 เป็น 45.4 พนัล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีฐานที่สงูจาก
การช าระคา่ใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 2.1 GHz และ 1800 MHz ทัง้นี ้กลม่ทรู ใช้งบลงทนุ (ที่เป็นเงินสด) ทัง้สิน้ประมาณ 47 พนัล้านบาท 
ในปี 2559 ตามเป้าที่วางไว้ 
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กำรปรับงบกำรเงนิย้อนหลัง และกำรเปลี่ยนประมำณกำรบัญช ี
กำรเปลี่ยนประมำณกำรบัญชี 
 

ในการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และนโยบายการบญัชีของกลุม่กิจการเร่ือง
การทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการพบว่าควรมีการยืดอายุการให้
ประโยชน์ของอปุกรณ์บางชนิดโดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัได้แก่ การพฒันาของเทคโนโลยี มาตรฐานของการบ ารุงรักษา เง่ือนไขใน
การใช้งาน การเทียบเคียงกับธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศสากล และการได้รับความเห็นจากวิศวกรผู้ เช่ียวชาญ กลุม่กิจการจึงได้
เปลีย่นประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ดงักลา่วเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป อายกุารให้ประโยชน์
เดิม และอายกุารให้ประโยชน์ใหม่แสดงเปรียบเทียบดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 อายกุารใช้งานเดมิ อายกุารใช้งานใหม ่

 ปี ปี 

   
อปุกรณ์โครงขา่ยโทรศพัท์มือถือ 12 15 
เราท์เตอร์โมเดม 5 7 
 

ผลของการเปลีย่นแปลงคา่เสือ่มราคาที่มีตอ่งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 แสดง
เปรียบเทียบได้ดงันี ้

 
 งบการเงินรวม 

 อายกุารใช้งานเดมิ อายกุารใช้งานใหม ่
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
คา่เสือ่มราคา 6,624.33 4,715.42 
 
 

กำรปรับงบกำรเงนิย้อนหลัง 
 

เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 1800 MHz จาก กสทช. เพื่อ
ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเป็นระยะเวลา 18 ปี ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 กลุม่กิจการสามารถระบตุ้นทนุทางตรงเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบั
การได้มาซึง่ใบอนญุาต ซึง่ควรถือเป็นต้นทนุเร่ิมแรกของใบอนญุาต การปรับปรุงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 
เมื่อวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 AWC ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยได้ท าสญัญาเช่าระยะยาวกบั DIF เพื่อให้เช่าระบบใยแก้วน าแสงเป็น

ระยะเวลา 20 ปี ในงบแสดงฐานะการเงินของปี พ.ศ. 2558 สนิทรัพย์ดงักลา่วแสดงไว้เป็น ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ กลุม่กิจการได้จดั
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ประเภทรายการใหมเ่ป็น อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 40 การจดัประเภทใหมไ่มม่ีผลกระทบตอ่
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

 
เนื่องจากรายการปรับปรุงดงักลา่วไมเ่ก่ียวกบัปี พ.ศ. 2557 ดงันัน้กลุม่กิจการจงึไมไ่ด้เสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2558 เพื่อเปรียบเทียบ 
 
รายการปรับปรุงตอ่งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้
 

 งบการเงินรวม 

 ตามที่รายงาน  ตามที ่
 ไว้เดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม ่

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 38,628.42 (53.21) 38,575.21 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - สทุธิ 5.53 790.72 796.25 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 98,456.92 (790.72) 97,666.20 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 69,297.50 733.48 70,030.98 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 65,865.89 425.78 66,291.67 
หนีส้นิภายใต้สญัญาและใบอนญุาตให้ด าเนินการ 86.05 20,816.21 20,902.26 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 36,785.44 (20,561.72) 16,223.72 

 
 
สัญญำและภำระผูกพัน 
 
บริษัทได้ท าสญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศพัท์พืน้ฐานจ านวน 2.6 ล้านเลขหมายในเขตโทรศพัท์นครหลวงกับ 
ทศท. และได้จดัท าข้อตกลงแนบท้ายสญัญาดงักลา่ว ส าหรับบริการดงัตอ่ไปนี ้

 
- บริการโทรศพัท์พืน้ฐาน 
- ข้อตกลงบริการเสริม 
- ข้อตกลงด าเนินการโทรศพัท์พืน้ฐานใช้นอกสถานท่ี (Personal Communication Telephone) 
- ข้อตกลงด าเนินการโทรศพัท์สาธารณะ 
- ข้อตกลงด าเนินการเก่ียวกบัการรับค าขอโทรศพัท์ ก าหนดเลขหมายโทรศพัท์ รวมทัง้การช าระคา่ติดตัง้และเงินประกนั
การใช้โทรศพัท์แทน ทศท. 
- ข้อตกลงการรับแจ้งเหตขุดัข้องและการซอ่มบ ารุงจากตู้พกัปลายทาง (Distribution Point) ถึงราวกนัฟ้า (Protector) 
- ข้อตกลงให้ด าเนินการโทรศพัท์พืน้ฐานใช้นอกสถานท่ีภายใต้โครงขา่ยของ ทศท. 
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ภายใต้เง่ือนไขของสญัญา สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมและข้อตกลงแนบท้ายดงักลา่ว ทศท.จะแบ่งรายได้ที่ได้รับจริงก่อนหกัค่าใช้จ่ายให้แก่
บริษัทในอตัราร้อยละที่ระบุในสญัญาและข้อตกลงแนบท้าย นอกจากนีบ้ริษัทมีภาระผูกพนัต่างๆ เช่น จะต้องลงทุน จัดหา ติดตัง้
จดัการ ตลอดจนบ ารุงรักษาอปุกรณ์ในระบบต่างๆ และจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในอปุกรณ์ในระบบดงักลา่วบางสว่นตลอดจนท่ีดินและ
อาคารท่ีบริษัทเป็นผู้จดัหาและติดตัง้ให้แก่ ทศท. เป็นต้น 

 
บริษัทยอ่ยบางแหง่ได้ท าสญัญากบั อสมท. เพื่อให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก  

 
ภายใต้สญัญาเหลา่นี ้บริษัทย่อยมีภาระในการลงทนุ จดัหา ติดตัง้ ควบคมุ ตลอดจนบ ารุงรักษาอปุกรณ์ บริษัทย่อยมีภาระที่จะต้อง
โอนกรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์ในระบบข้างต้นให้แก่ อสมท. เมื่ออปุกรณ์และระบบข้างต้นติดตัง้แล้วเสร็จ ตามเง่ือนไขของสญัญา บริษัท
ยอ่ยได้รับสทิธิในการเรียกเก็บเงินมดัจ า คา่สมาชิกและคา่ธรรมเนียมบริการอื่นๆ จากผู้ใช้บริการในอตัราที่ระบไุว้ในสญัญา  

 
นอกจากนีบ้ริษัทยอ่ยดงักลา่วข้างต้นมีภาระผกูพนักบัธนาคารในประเทศบางแหง่จากการออกหนงัสอืค า้ประกนัแก่ อสมท. เป็นจ านวน
เงิน 31.20 ล้านบาท หนงัสอืค า้ประกนัเหลา่นีใ้ช้เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาข้างต้นของบริษัทยอ่ย 

 
ภายใต้เง่ือนไขในสญัญา บริษัทยอ่ยบางแหง่มีข้อผกูพนัท่ีต้องจ่ายผลตอบแทนขัน้ต ่าให้แก่คูส่ญัญาดงัตอ่ไปนี ้

 
 จ านวนเงินขัน้ต ่า 
 ที่ต้องช าระ 

งวดก าหนดช าระ ล้านบาท 

  
ภายใน 1 ปี 35.00 
ระหวา่ง 1 ถึง 2 ปี 35.00 
ระหวา่ง 2 ถึง 5 ปี 35.00 
 

เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT บริษัทยอ่ยของกลุม่กิจการได้ท าสญัญา กบั กสท. ในการเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์วิทยคุมนาคม
ระบบ HSPA โดยมีอายสุญัญา 14.5 ปี ภายใต้สญัญาเช่าอปุกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจดัหา ตดิตัง้ บริหารจดัการและ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์ตามที่จ าเป็นตอ่การให้บริการภายใต้เทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความจทุี่ได้ระบไุว้ในสญัญาและสญัญา
แก้ไขเพิ่มเติมทีม่ีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพื่อเป็นการตอบแทน BFKT มีสทิธิได้รับรายได้
จากการให้บริการดงักลา่วตามทีไ่ด้ระบไุว้ในสญัญา 

 
เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บริษัทย่อยของกลุม่กิจการได้ท าสญัญากบั กสท. (“สญัญา”) ภายใต้เง่ือนไขในสญัญา RMV 
ต้องให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายใต้เทคโนโลยี HSPA ซึ่งได้รับขายสง่มาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 RMV ได้รับการตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการให้บริการขายต่อบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตแบบที่
หนึง่จาก กทช. RMV มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามที่ระบไุว้ใน
ใบอนญุาต ใบอนญุาตมีก าหนดสิน้สดุวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



 

24 
 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 กลุม่กิจการและ กสท. ได้บรรลขุ้อตกลงในการรับและจ่ายช าระหนีบ้างสว่นส าหรับรายได้ค่าเช่า
และคา่บริการของ BFKT และต้นทนุการด าเนินงานของ RMV  

 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยดังกล่าวกับ กสท. ได้บรรลุข้อตกลงในหลายประเด็นโดยมีวัตถุประสงค์ในการยุติ 
ข้อพิพาทท่ีมีตอ่กนัและรวมถึงยอดเงินคงค้างที่ยงัไมไ่ด้ช าระระหวา่งกนั กลุม่กิจการได้ประเมินผลกระทบในภาพรวมของข้อพิพาทและ
บนัทกึคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมจ านวน 305.67 ล้านบาทในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี พ.ศ. 2559 

 
ส าหรับประเด็นท่ียงัเหลอืและยอดคงค้างที่ยงัตกลงกนัไม่ได้ ทัง้สองฝ่ายจะท าการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อไป ผู้บริหารเช่ือว่าผลสรุป
จะไมม่ีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่กลุม่กิจการ 

 
ภายใต้สญัญาตา่ง ๆ ข้างต้น กลุม่กิจการมีภาระผกูพนักบัธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนงัสือค า้ประกนัให้แก่ กสท. เป็น
จ านวนเงิน 200.00 ล้านบาท  

 
เมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 TUC บริษัทย่อยของกลุม่กิจการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี IMT ย่าน 2.1 GHz  จาก กสทช. 
ใบอนญุาตครอบคลมุสามแถบยา่นความถ่ี และอนญุาตให้ใช้เพื่อให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี TUC ต้องปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขและช าระคา่ธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในใบอนญุาต 

 
เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC  บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 1800MHz จาก กสทช. 
ใบอนญุาตครอบคลมุสองแถบยา่นความถ่ี และอนญุาตให้ใช้เพื่อให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเป็นระยะเวลา 18 ปี TUC ต้องปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขและช าระคา่ธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในใบอนญุาต 

 
เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 900MHz จาก กสทช. ซึ่งใบอนญุาตนัน้
อนญุาตให้บริษัทยอ่ยให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนญุาตสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2574 TUC ต้องปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขและช าระคา่ธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในใบอนญุาต  

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนักบัธนาคารในประเทศบางแห่งตามสญัญาค า้ประกนัที่ออกให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทตา่ง ๆ รวมเป็นเงิน 3,798.07 ล้านบาท และ 401.21 ล้านบาท ตามล าดบั  
 
ภายใต้ข้อก าหนดของสญัญาตา่งๆ ท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยบางแหง่ได้ท าไว้ สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยบางแหง่ซึง่น าไป 
ค า้ประกนัหรือจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับหนีส้นิ มีรายละเอียดดงันี ้
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 มูลค่ำตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงนิรวม งบกรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินฝากประจ าและเงินฝาก     
   ออมทรัพย์ 70.06 606.94 42.36 558.97 
เงินลงทนุในหุ้นทนุใน     
   บริษัทยอ่ย 770.00 635.84 694.55 694.55 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสญัญากบับริษัทหลายแหง่เพื่อจดัหาและติดตัง้อปุกรณ์โครงขา่ยโทรศพัท์เพิ่มเติม เพื่อขยายประสทิธิภาพของ
อปุกรณ์โครงขา่ยและสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวกบัรายจา่ยฝ่ายทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ภาระผกูพนัตามสญัญาดงักลา่ว
ข้างต้น ถกูบนัทกึไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน  30,191.98 ล้านบาท และ 5.40 ล้านบาท ตามล าดบั 
(พ.ศ. 2558 : 17,839.39 ล้านบาท และ 4.58 ล้านบาท ตามล าดบั)  

 
กลุม่กิจการท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ส าหรับอปุกรณ์โทรคมนาคมระยะเวลาของสญัญาเช่าอยู่ระหว่าง  5  ถึง  
15 ปี 
 
ยอดรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไมส่ามารถยกเลกิได้ มีดงันี  ้

 
 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

   
ภายใน 1 ปี 3,313.62 3,263.24 
เกินกวา่ 1 ปีแตไ่มเ่กิน 5 ปี 12,646.89 12,814.76 

เกินกวา่ 5 ปี 15,594.68 18,740.42 

 31,555.19 34,818.42 

 


