
 
ท่ี TRUE-SEC 006/2563 

 

   วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 
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 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
เรื่อง น ำส่งงบกำรเงินประจ  ำปี 2562  

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. งบการเงินประจ าปี 2562 

                        ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

                   2.   รายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 
                           ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

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

บริษัทฯ ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ปรากฏผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 5,636.73 ลา้นบาท ทั้งน้ี โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติม 

ในรายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 ท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

   (นางสาวยุภา  ลีวงศเ์จริญ) 

   หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวม 

ผลการดําเนินงานของกลุมทรูปรับตัวดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ผลักดันกําไรสุทธิเปน 5.6 พันลานบาทในป 2562 
โดยกําไรจากการดําเนินงาน ไมรวมกําไรจากการขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 
(DIF) เติบโตอยางสูงเปน 4.7 พันลานบาท เทียบกับขาดทุนประมาณ 1 พันลานบาทในปกอน หนุนโดยรายไดที่สูงเปน
ประวัติการณที่ 105.8 พันลานบาท สวนใหญจากการเติบโตเหนืออุตสาหกรรมของทรูมูฟ เอช โดยเฉพาะในไตรมาส 4 
ทั้งนี้ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ
ประจําป 2562 จํานวนทั้งส้ินประมาณ 3 พันลานบาท หรือ 0.09 บาทตอหุน โดยจะนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนใน
เดือนเมษายนนี้ 

ทรูมูฟ เอช เติบโตเหนืออุตสาหกรรมทั้งดานการเติบโตของรายไดและฐานผูใชบริการ โดยรายไดจากการ
ใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 จากชวงเดียวกันของปกอนในไตรมาส 4 และรอยละ 6.7 จากปกอน เปน 7.77 หม่ืนลาน
บาทในป 2562 สวนใหญจากการเติบโตในอัตราเลขสองหลักของรายไดจากกลุมลูกคาระบบรายเดือน ผลตอบรับที่ดีตอ
แคมเปญผสานดีไวซ โดยเฉพาะรุนทีเ่อ็กซคลูซีฟกับทรูมูฟ เอช รวมถึงการขยายชองทางการขายและจัดจําหนายผานความ
รวมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกรง ในขณะเดียวกัน ทรูมูฟ เอช มุงตอบโจทยความตองการของแตละกลุมลูกคาใหตรงจุดมาก
ขึ้นดวยกลยุทธการตลาดแบบจุลภาค สงผลใหเปนผูใหบริการรายใหญเพียงรายเดียวที่มีฐานผูใชบริการระบบเติมเงิน
เพิ่มขึ้นสุทธใินระหวางป ทําใหมีรายไดจากบริการระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นแมสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมยังคงอยูใน
ระดับสูงโดยผูใหบริการมีการนําเสนอแพ็กเกจความเร็วคงที่แตไมจํากัดปริมาณการใชงานดาตา ในขณะที่ ตลาดบริการ
ระบบรายเดือนยังคงเติบโตไดดี โดยเนนแคมเปญผสานดีไวซและการจูงใจใหผูใชบริการระบบเติมเงินมาสมัครใชบริการ
ระบบรายเดือน ทั้งนี้ ตลาดในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับปกอนหนา ทรูมูฟ เอช มีจํานวนผูใชบริการรายใหมสุทธิ 
1.4 ลานรายในระหวางปทําใหฐานลูกคารวมเพิ่มขึ้นเปน 30.6 ลานราย แบงเปนกลุมลูกคาระบบรายเดือน 8.3 ลานราย
และกลุมลูกคาระบบเติมเงิน 22.3 ลานราย โดยความมุงม่ันอยางตอเนื่องของทรูมูฟ เอช ในการเปนผูใหบริการายแรกที่
นําเสนอเทคโนโลยีลํ้าสมัยใหกับผูบริโภค รวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลและสิทธิประโยชน การวิเคราะหขอมูล รวมถึงชอง
ทางการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ จะเปนปจจัยผลักดันใหทรูมูฟ เอช เติบโตอยางย่ังยืนในยุค 5G ที่กําลังจะมาถึง 

ทรูออนไลน เสริมความแข็งแกรงใหกับความเปนผูนําบรอดแบนด อินเทอรเน็ต มุงเนนการเพิ่มคุณภาพและ
ประสบการณการใชบริการของลูกคาใหดีย่ิงขึ้นดวยอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในระดับกิกกะบิต หรือ 1Gbps ผานนวัตกรรม
เทคโนโลยี Gigatex Fiber Router และโซลูช่ัน Premium Mesh WiFi รวมถึงแคมเปญรวมกับกลอง TrueID TV ที่
นําเสนอพรีเมียมคอนเทนตและบริการแบบอินเทอรแอคทีฟที่ตอบโจทยไลฟสไตลหลากหลายของผูบริโภคไดตรงใจ สงผล
ใหทรูออนไลน มีจํานวนผูใชบริการบรอดแบนดรายใหมสุทธิสูงที่สุดในอุตสาหกรรมหรือเพิ่มขึ้นสุทธิกวา 320,000 ราย 
ผลักดันใหฐานลูกคารวมเพิ่มขึ้นเปน 3.8 ลานราย และรายไดบรอดแบนดเติบโตเปน 2.59 หม่ืนลานบาทในป 2562 หนุน
โดยรายไดในไตรมาส 4 ที่เติบโตสูงขึ้นในอัตรารอยละ 5.2 จากปกอน แมในอุตสาหกรรมมีการแขงขันดวยการใหสวนลด
และปรับเพิ่มความเร็วดวยราคาเดิม ทั้งนี้ ทรูออนไลนจะเดินหนาเสริมความแข็งแกรงใหกับความเปนผูนําทั้งดานความเร็ว
และเทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึงการนําเสนอแพ็กเกจที่ตอบโจทยความตองการใชงานของลูกคาในแตละกลุม อันจะเปน
ปจจัยที่สรางการเติบโตดวยการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดดีย่ิงขึ้นและเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดรวมกับบริการอื่น
ภายใตกลุมทรู 
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ทรูวิช่ันส มุงนําเสนอคอนเทนตคุณภาพช้ันนําและเอ็กซคลูซีฟหลากหลาย โดยเฉพาะลิขสิทธิ์การถายทอดสด
ฟุตบอลพรีเมียรลีก อังกฤษ ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับแพลตฟอรมและบริการอื่น ๆ ของกลุมทรู พรอมตอบโจทยพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่เปล่ียนไปใชงานผานชองทางออนดีมานด ชองทางออนไลนและชองทางดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงชวยเพิ่ม
โอกาสในการสรางรายไดในผลิตภัณฑอื่น ๆ ภายใตกลุมทรู แมวาอุตสาหกรรมจะอยูในสภาวะที่ทาทาย ทรูวิช่ันสเล็งเห็น
โอกาสการเติบโตผานการสรางรายไดจากคอนเทนต โดยเฉพาะผานแพลตฟอรมดิจิทัลของกลุมทรูอยางทรูไอดี ใน
ขณะเดียวกัน การเติบโตของธุรกิจเกมออนไลนและเครือขาย Influencer ภายใตช่ือ ออนไลน สเตช่ัน ของทรู วิช่ันส กรุป 
เร่ิมเห็นผลชัดเจนมากขึ้น ทั้งดานรายไดที่เพิ่มขึ้นและการขยายฐานลูกคาใหกับกลุมทรูผานการทําการตลาดที่สามารถ
เจาะกลุมลูกคาไดตรงจุดมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้ ทรูวิช่ันสมีฐานลูกคารวมประมาณ 4 ลานรายและมีรายไดจากการใหบริการอยูที่ 
1.2 หม่ืนลานบาท ในป 2562 

ทรู ดิจิทัล กรุป เดินหนาขยายธุรกิจและการใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อสงมอบบริการดานดิจิทัลคุณภาพสูง
ใหแกลูกคา นับเปนจุดแข็งและสรางความแตกตางใหกับกลุมทรู โดยแพลตฟอรมดิจิทัลอยาง TrueID ไดรับการตอบรับ
อยางสูงและมีฐานผูใชบริการตอเดือนที่เติบโตกวาสองเทาจากปกอนเปน 24.6 ลานราย อีกทั้งยังเพิ่มฟงกชันที่ตอบโจทย
การใชงานของลูกคาในปจจุบัน อาทิ การแชทสดและการโทรหากันผานแอปพลิเคช่ัน ชวยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช
งานใหกับลูกคาไดเปนอยางดี ทั้งนี้ จํานวนการสมัครดูคอนเทนตทรูไอดีเติบโตแข็งแกรงกวารอยละ 56 จากไตรมาสกอน 
นอกจากนี้ กลองทรูไอดี ทีวี มียอดขายกวา 5 แสนกลอง ณ ส้ินป หลังจากเร่ิมใหบริการเชิงพาณิชยในไตรมาส 2 ป 2562 
ขณะที่ระบบสิทธิประโยชนและสะสมแตมทรูพอยทสําหรับลูกคาทรู ภายใตทรูยู ชวยเพิ่มความผูกพันกับลูกคาและสราง
ฐานลูกคาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กลุมธุรกิจดิจิทัลโซลูช่ัน มุงม่ันพัฒนาและนําเสนอโซลูช่ันที่หลากหลาย ตอบสนองความ
ตองการของกลุมลูกคาในดานดิจิทัลในแตละอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยสามารถเพิ่มจํานวนอุปกรณเซ็นเซอร IoT ที่
เช่ือมตอและใชบริการไดกวา 237,000 อุปกรณ คิดเปนการเติบโตกวารอยละ 50 จากปกอน 

 
สําหรับป 2563 

กลุมทรู จะเดินหนาเพิ่มประสบการณการใชงานและตอบโจทยความตองการของลูกคาดวยเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัย
และระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบครัน กลุมทรูเปนผูใหบริการเพียงรายเดียวที่จะมีคล่ืนครบถึง 7 ยานความถ่ี เสริมความ
แข็งแกรงใหกับความเปนผูนําดานเครือขายคุณภาพสูง ผสานจุดเดนทั้งเร่ืองความครบครันและครอบคลุมของคล่ืนความถ่ี 
โดยมีคล่ืนยานความถ่ีตํ่าที่หลากหลายและมีแบนดวิธมากที่สุด ทั้งคล่ืน 700 MHz, 850 MHz และ 900 MHz รวมทั้งคล่ืน
ยานความถ่ีกลางทั้ง 1800MHz, 2100 MHz, 2600 MHz และคล่ืนยานความถ่ีสูง 26 GHz ซ่ึงจะตอบโจทยความตองการ
ใชงานดาตาที่เพิ่มขึ้นทั้งในกลุมผูบริโภคและภาคธุรกิจ ผสานกับความแข็งแกรงของพันธมิตรทางธุรกิจที่สําคัญอยางไชนา 
โมบายล ซ่ึงมีฐานลูกคาโทรศัพทเคล่ือนที่สูงที่สุดและมีลูกคาใชบริการ 5G คล่ืน 2600 MHz มากที่สุดในโลก พรอม
สนับสนุนทั้งในดานองคความรู ความชํานาญ การออกแบบโครงขาย ตลอดจนการจัดซ้ืออุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ 
นับเปนตัวแปรสําคัญในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันใหกับกลุมทรู ขณะที่ อินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน
ระดับกิกกะบิต หรือ 1Gbps ผานนวัตกรรมดีไวซ และการมีโครงขายไฟเบอร FTTx ที่ครอบคลุม จะเสริมความแข็งแกรง
ใหกับความเปนผูนําบรอดแบนด อินเทอรเน็ตของทรูออนไลน นอกจากนี้ ธุรกิจดานดิจิทัลมีการเติบโตอยางสูงและจะเปน
ปจจัยสําคัญในการสรางการเติบโตเพิ่มขึ้นในปนี้ ตอยอดจากฐานผูใชบริการตอเดือนกวา 25 ลานรายบนแพลตฟอรมทรู
ไอดี พรอมสรางรายไดจากการสมัครรับชมคอนเทนตและการโฆษณาผานชองทางดิจิทัล ส่ิงเหลานี้ รวมกับระบบนิเวศทาง
ดิจิทัลของกลุมทรูที่ครอบคลุม กลยุทธทางการตลาดแบบจุลภาคเจาะจงแตละพื้นที่และกลุมลูกคา การวิเคราะหขอมูลทั้ง
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ภายในและภายนอกองคกร และชองทางการจัดจําหนายที่แข็งแกรง จะชวยสงเสริมการเติบโต ตลอดจนตอบโจทยความ
ตองการของกลุมลูกคาไดตรงจุด ในขณะเดียวกัน มาตรการบริหารตนทุนและเพิ่มผลิตภาพในหลายโครงการ จะเปนอีก
ปจจัยสําคัญที่จะเพิ่มความสามารถในการทํากําไรใหกับกลุมทรูในป 2563  
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ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 

 

รายการทีไมเ่กยีวขอ้งกับการดําเนนิงานปกตใินปี 2562 ไดแ้ก ่ผลกระทบจากการขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทุน DIF (รายละเอยีดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ขอ้ 39) และคา่ใชจ้า่ยทีไมไ่ดเ้กดิขนึจากการดําเนนิงานปกต ิอาท ิการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์และคา่ชดเชยพนักงานทีเกษียณอายุภายหลังพระราชบัญญัตคิุม้ครอง
แรงงานฉบับแกไ้ขไดถ้กูประกาศในราชกจิจานุเบกษา (รายละเอยีดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 29)  

 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 % เปลยีนแปลง

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 Q-o-Q Y-o-Y ปี 2562 ปี 2561 Y-o-Y

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทมีกีารระบเุป็นอยา่งอนื)

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอนื  30,787          30,378          28,914          1.3 6.5 120,926       119,138       1.5

รายไดค่้าเชอืมตอ่โครงขา่ย (IC) 515              723              911              (28.7) (43.5) 2,902           3,906           (25.7)

รายไดค่้าเชา่โครงขา่ย 3,061           3,058           3,158           0.1 (3.1) 12,217         13,444         (9.1)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 27,210          26,598          24,845          2.3 9.5 105,807       101,788       3.9

  รายไดจ้ากการขาย 6,894           6,357           5,035           8.5 36.9 20,017         43,635         (54.1)

 รวมรายได ้ 37,681        36,735        33,949        2.6 11.0 140,943     162,773     (13.4)

 รวมรายได ้ไมร่วมรายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทนุ DIF 37,681        34,248        33,949        10.0 11.0 138,457     136,009     1.8

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารรวม 22,442          22,063          22,444          1.7 (0.0) 87,242         85,335         2.2

คา่ใชจ้่ายดา้นการกํากับดูแล (Regulatory cost) 634              703              697              (9.8) (9.0) 2,781           2,666           4.3

คา่ใชจ้่ายเชอืมต่อโครงขา่ย 733              860              1,013           (14.8) (27.7) 3,432           4,248           (19.2)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชอืมตอ่โครงขา่ย (IC) 14,878          14,628          14,938          1.7 (0.4) 57,954         56,799         2.0

คา่เสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย 6,198           5,872           5,796           5.5 6.9 23,075         21,622         6.7

 ตน้ทุนขาย   7,306           4,569           4,920           59.9 48.5 19,543         19,945         (2.0)

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  7,221           6,670           9,550           8.3 (24.4) 27,054         35,084         (22.9)

คา่เสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย 1,148           998              3,321           15.1 (65.4) 3,670           11,970         (69.3)

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารอนืๆ 6,072           5,672           6,228           7.1 (2.5) 23,384         23,114         1.2

 EBITDA 8,058          10,303        6,152          (21.8) 31.0 33,850        56,001        (39.6)

 EBITDA ไมร่วมกําไรจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทนุ DIF 8,058          7,910          6,152          1.9 31.0 31,457        32,537        (3.3)

 ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย  (7,346)          (6,869)          (9,117)          6.9 (19.4) (26,745)        (33,593)        (20.4)

กําไรจากการดําเนนิงาน 712              3,433          (2,965)         (79.3) NM 7,104          22,408        (68.3)

กําไรจากการดําเนนิงาน ไม่รวมกําไรจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทนุ DIF 712              1,040          (2,965)         (31.6) NM 4,712          (1,056)        NM

ดอกเบยีจา่ย (สุทธ)ิ (1,938)          (1,929)          (1,304)          0.4 48.5 (7,169)          (5,012)          43.0

ดอกเบยีรับ 90                78                92                14.9 (2.0) 320              313              2.2

ดอกเบยีจ่าย (2,028)          (2,008)          (1,396)          1.0 45.2 (7,489)          (5,325)          40.6

 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิอนื (83)               (77)               (30)               8.4 177.6 (260)             (115)             127.1

 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิทเีกยีวกับใบอนุญาต (475)             (478)             (520)             (0.5) (8.5) (1,933)          (2,099)          (7.9)

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ 26                (3,044)          482              NM (94.7) (2,172)          (6,010)          63.9

ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุัน (5)                 (279)             (187)             (98.0) (97.1) (550)             (284)             93.6

ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 31                (2,765)          670              NM (95.3) (1,622)          (5,726)          71.7

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 1,060           1,002           952              5.9 11.4 5,134           3,789           35.5

(กําไร) ขาดทุนของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจการควบคมุ 39                (23)               52                NM (23.9) 64                77                (17.0)

กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ   (55)               (67)               218              17.3 NM 449              42                NM

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้นื 925              4,040           973              (77.1) (4.9) 4,420           (6,046)          NM

กําไร (ขาดทุน) สทุธ ิสําหรบัสว่นทเีป็นของบรษิทั 210              2,857          (2,143)         (92.6) NM 5,637          7,035          (19.9)

กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิสาํหรับส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจการควบคมุ (39)               23                (52)               NM 23.9 (64)              (77)              17.0

กําไร (ขาดทุน) สทุธสิําหรบัปี 171              2,880          (2,195)         (94.1) NM 5,573          6,958          (19.9)

% เปลยีนแปลง



 
 

5 
 

ผลการดําเนินงานโดยรวมประจําป 2562 
 
 รายไดจากการใหบริการโดยรวมของกลุมทรูเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 3.9 หรือรอยละ 5 หากไมรวม

รายไดจากการถายทอดสดฟุตบอลโลกในป 2561 เปน 105.8 พันลานบาท สอดคลองกับเปาหมายการเติบโตใน
อัตรารอยละ 3 ถึง 5 โดยทรูมูฟ เอช มีอัตรการเติบโตที่สูงเหนืออุตสาหกรรมทั้งดานรายไดและจํานวนผูใชบริการ 
สวนใหญจากรายไดจากกลุมลูกคาระบบรายเดือนที่เติบโตในอัตราเลขสองหลักจากปกอน 

o รายไดจากการใหบริการของทรูมูฟ เอช เติบโตเหนืออุตสาหกรรมที่รอยละ 6.7 จากปกอนหนา
เปน 7.77 หม่ืนลานบาทในป 2562 สวนใหญจากการเติบโตในไตรมาส 4 ที่รอยละ 11.3 จากชวง
เดียวกันของปกอนหนาและรอยละ 3.0 จากไตรมาสกอนหนา สงผลใหสวนแบงตลาดรายไดเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 29.5 โดยรายไดรวมบริการเสียงและไมใชเสียงหรือนอนวอยซ เติบโตเปน 7.30 
หม่ืนลานบาท ขณะที่รายไดจากการใหบริการโทรศัพทขามแดนระหวางประเทศและอ่ืนๆ 
เติบโตเปน 4.8 พันลานบาท ทั้งนี้ การเติบโตของรายไดจากกลุมลูกคาระบบรายเดือนยังคงแข็งแกรง
ที่อัตราการเติบโตแบบเลขสองหลัก ขณะที่รายไดของกลุมลูกคาระบบเติมเงินกลับมาเติบโต
ทามกลางการแขงขันในอุตสาหกกรมที่ยังคงอยูในระดับสูง โดยผลประกอบการที่แข็งแกรงนี้เปนผล
จากแคมเปญดาตาและผสานดีไวซที่ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง รวมถึงความเช่ือม่ันของลูกคา
ที่มีตอคุณภาพของเครือขายทรูมูฟ เอช ตลอดจนการขยายชองทางการขายและจําหนายผสานความ
รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

 ทรูมูฟ เอช มีจํานวนผูใชบริการรายใหมสุทธิ 1.4 ลานรายในป 2562 สงผลใหฐานผูใชบริการ
รวมเพิ่มขึ้นเปน 30.6 ลานราย แบงเปนกลุมลูกคาระบบรายเดือน 8.3 ลานรายและกลุม
ลูกคาระบบเติมเงิน 22.3 ลานราย ขณะที่รายไดเฉล่ียตอผูใชบริการรวม (Blended ARPU) 
ปรับตัวดีขึ้นเปน 209 บาท เทียบกับ 208 บาทในปกอนหนา ทั้งนี้ กลุมลูกคาระบบรายเดือน
ของทรูมูฟ เอช เติบโตโดดเดนในไตรมาส 4 ป 2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ของจํานวน
ผูใชบริการระบบรายเดือนรายใหมสุทธิของอุตสาหกรรม และมีรายไดเฉล่ียตอผูใชบริการของ
กลุมลูกคาระบบรายเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นเปน 468 บาท เทียบกับ 462 บาทในไตรมาส 3 ป 
2562 และ 463 บาทในไตรมาส 4 ป 2561 

o รายไดจากการใหบริการของทรูออนไลนเปน 3.67 หม่ืนลานบาท หนุนโดยรายไดจากการ
ใหบริการบรอดแบนด บริการอินเทอรเน็ต และสื่อสารขอมูลธุรกิจเทากับ 2.59 หม่ืนลานบาท 
ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการบรอดแบนดไตรมาส 4 ป 2562 เติบโตอยางตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 3 
โดยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในอัตรารอยละ 5.2 จากชวงเดียวกันของปกอน อันเปนผลจากผลตอบ
รับจากที่ดีตอแพ็กเกจไฟเบอร บรอดแบนดความเร็วสูง 1Gbps ดวยเทคโนโลยีกิกกะเทคไฟเบอรเรา
เตอร และการนําเสนอแพ็กเกจในรูปแบบคอนเวอรเจนซรวมกับกลองทรูไอดีทีวี ตลอดจนมาตรการ
เพิ่มความพึงพอใจในการใชบริการของลูกคา แมในอุตสาหกรรมจะมีการแขงขันกันดวยการให
สวนลด ทั้งนี้ ทรูออนไลนมีจํานวนผูใชบริการรายใหมสุทธิ 3.2 แสนรายในระหวางป สวนใหญจาก
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การเพิ่มขึ้นสุทธ ิในไตรมาส 4 ที่ 1.08 แสนราย สงผลให ฐานผูใชบริการรวมเติบโตเปน 3.8 ลานราย 
คิดเปนการเติบโตรอยละ 9.2 จากปกอน มีรายไดเฉล่ียตอผูใชบริการตอเดือนที่ 567 บาท 

o รายไดจากการใหบริการของทรูวิช่ันสเปน 1.2 หม่ืนลานบาท โดยมีรายไดจากการใหบริการอื่น 
(ไดแก รายไดจากธุรกิจบันเทิง การโฆษณา สปอนเซอรและรายอื่นได) อยูที่ 4.4 พันลานบาท ลดลง
จากฐานที่สูงในปกอนซ่ึงมีการถายทอดสดฟุตบอลโลก 

 รายไดจากคาสมาชิกและคาติดตั้ง ออนตัวลงรอยละ 4.7 จากปกอนหนาเปน 7.6 พันลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 62 ของรายไดจากการใหบริการของทรูวิช่ันส ในขณะเดียวกัน 
คอนเทนตที่มีคุณภาพและเอ็กซคลูซีฟของทรูวิช่ันสชวยเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑอื่นภายใต
กลุมทรู โดยเฉพาะแพลตฟอรมดิจิทัลอยางทรูไอดีและกลองทรูไอดีทีวี สงผลใหรายไดจาก
การสมัครรับชมคอนเทนตและรายไดจากการโฆษณาผานชองทางดิจิทัลเติบโตขึ้น ทั้งนี้ ฐาน
ลูกคาของทรูวิช่ันสมีจํานวน 4 ลานราย ณ ส้ินป 2562 

 รายไดจากการขาย เปน 2.0 หม่ืนลานบาท ออนตัวลงจากปกอนที่มีการขายสินทรัพยเขากองทุน DIF หากไมรวม
ธุรกรรมกับ DIF ดังกลาว รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เม่ือเทียบกับปกอนหนา จากผลตอบรับที่ดีตอ
แคมเปญดีไวซ โดยเฉพาะโทรศัพท iPhone รุนใหม 

 คาใชจายดานการกํากับดูแล (Regulatory cost) เพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 เม่ือเทียบกับปกอนหนา เปน 2.8 พันลาน
บาท ตามรายไดจากการใหบริการที่เติบโตขึ้น 

 คาใชจายเช่ือมตอโครงขายสุทธิ เพิ่มขึ้นเปน 531 ลานบาท จากการรายไดคาเช่ือมตอโครงขายที่ลดลง 

 คาใชจายในการดําเนินงานหลัก (ประกอบดวยตนทุนในการใหบริการไมรวมคา IC และคาใชจายในการขายและการ
บริหารอื่นๆ) เทากับ 8.13 หม่ืนลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 จากปกอนหนา จากคาใชจายที่เก่ียวของกับโครงขาย ซ่ึง
รวมถึงการจายคาเชาให DIF 

 EBITDA เปน 3.39 หม่ืนลานบาท ออนตัวลงเทียบปกอนหนาจากกําไรการขายสินทรัพยใหแกกองทุน DIF ลดลง 
และผลขาดทุนจากการขายดีไวซ ซ่ึงเปนผลหลักจากการปรับมาใชมาตรฐานบัญชี TFRS 15 โดยในไตรมาส 4 ป 
2562 EBITDA เติบโตรอยละ 2 จากไตรมาสกอนหนาเปน 8.1 พันลานบาท หากไมรวมกําไรจากการขายสินทรัพย
ใหแกกองทุน DIF 

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ลดลงรอยละ 20.4 จากปกอนหนาเปน 2.67 หม่ืนลานบาท เปนผลจากการปรับ
มาใชมาตรฐานบัญชี TFRS 15 สงผลใหคาตัดจําหนายสะสมลดลง 

 ส่ิงเหลานี้ สงผลให กําไรจากการดําเนินงาน เพิ่มสูงขึ้นเปน 4.7 พันลานบาท เทียบกับขาดทุนจากการดําเนินงาน
ในปกอนหนา หากไมรวมกําไรจากการขายสินทรัพยใหแกกองทุน DIF 
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 ดอกเบ้ียจาย(สุทธิ) เพิ่มขึ้นเปน 7.2 พันลานบาท หนุนโดยหนี้สินระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

 คาใชจายภาษีเงินได ลดลงเปน 2.2 พันลานบาท เทียบกับ 6.0 พันลานบาทในป 2561 จากคาใชจายภาษีเงินไดรอ
ตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมกับ DIF 

 ผลประกอบการจากการดําเนินหลักของกลุมทรูปรับตัวดีขึ้น โดยกลุมทรูมี กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ 
จํานวน 5.6 พันลานบาท ในป 2562  
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โครงสรางรายไดรวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สําหรับงวดป) 
 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้นืภายใตท้รอูอนไลน ์อาท ิรายไดเ้กยีวกับแพลตฟอรม์ดจิทัิลและสทิธิประโยชน ์call center และการดําเนนิงานและการบํารงุรักษา (O&M) 

 

 

 

 

 

 

  

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) % เปลยีนแปลง

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทมีกีารระบเุป็นอย่างอนื) รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

YoY

ทรูมฟู เอช 113,575         119,851         (5.2)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลอืนที 77,740            72,829            6.7
    - บรกิารเสยีง และบรกิารทไีมใ่ชเ่สยีง 72,989            68,649            6.3
    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอนืๆ 4,751              4,179              13.7
รายไดค้า่เชอืมต่อโครงขา่ย (IC) 2,904              3,908              (25.7)
รายไดค้า่เชา่โครงข่าย 11,787            13,009            (9.4)
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 21,145            30,105            (29.8)
รายการระหวา่งกัน (5,960)             (8,223)             (27.5)
ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหว่างกนั 107,615           76.4% 111,628           68.6% (3.6)

ทรูออนไลน ์ 37,352           62,767           (40.5)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 36,668            36,632            0.1

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสอืสารขอ้มูลธรุกจิ 25,904            25,728            0.7
    - รายไดอ้นื ๆ 10,764            10,904            (1.3)

รายไดค้า่เชา่โครงข่าย (FOC) 431                 434                 (0.8)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 253                 25,701            (99.0)

รายการระหวา่งกัน (13,679)           (22,112)           (38.1)

ทรูออนไลน ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 23,673            16.8% 40,655            25.0% (41.8)

ทรูวชินัส ์ 12,096           13,255           (8.7)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 12,014            13,263            (9.4)
    - ค่าสมาชกิและค่าตดิตัง 7,640              8,021              (4.7)
    - รายไดอ้นื ๆ 4,374              5,242              (16.6)
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 82                   (7)                   NM
รายการระหวา่งกัน (2,441)             (2,765)             (11.7)
ทรูวชินัส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 9,655              6.9% 10,490            6.4% (8.0)
รายไดร้วม 163,023         195,873         (16.8)
รวมรายการระหว่างกัน (22,079)           (33,101)           (33.3)
รายไดร้วม - สทุธ ิ 140,943         100% 162,773         100% (13.4)

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

ปี 2562 ปี 2561
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โครงสรางรายไดรวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สําหรับงวด 3 เดือน) 

 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้นืภายใตท้รอูอนไลน ์อาท ิรายไดเ้กยีวกับแพลตฟอรม์ดจิทัิลและสทิธิประโยชน ์call center และการดําเนนิงานและการบํารงุรักษา (O&M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทมีกีารระบเุป็นอยา่งอนื) รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

รายได ้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

YoY QoQ

ทรมูฟู เอช 30,313         30,349         26,848         12.9 (0.1)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลอืนท ี 19,850          19,269          17,839          11.3 3.0

    - บรกิารเสยีง และบรกิารทไีม่ใช่เสยีง 18,719          18,212          16,824          11.3 2.8

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอนืๆ 1,131            1,058            1,015            11.4 6.9

รายไดค่้าเชอืมตอ่โครงข่าย (IC) 516               723               912               (43.4) (28.7)

รายไดค่้าเชา่โครงขา่ย 2,954            2,950            3,050            (3.2) 0.1

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 6,994            7,406            5,047            38.6 (5.6)

รายการระหว่างกนั (1,381)           (2,193)           (1,071)           29.0 (37.0)

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 28,932          76.8% 28,156          76.6% 25,777          75.9% 12.2 2.8

ทรอูอนไลน ์ 9,670           9,588           9,648           0.2 0.9

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9,477            9,406            8,941            6.0 0.8

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสอืสารขอ้มูลธรุกจิ 6,697            6,652            6,363            5.2 0.7

    - รายไดอ้นื ๆ 2,780            2,754            2,578            7.9 1.0

รายไดค่้าเชา่โครงขา่ย (FOC) 108               108               108               0.5 0.5

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 85                 74                 599               (85.7) 15.3

รายการระหว่างกนั (3,434)           (3,494)           (3,951)           (13.1) (1.7)

ทรูออนไลน ์หลงัตัดรายการระหว่างกัน 6,236            16.5% 6,094            16.6% 5,697            16.8% 9.5 2.3

ทรวูชินัส ์ 3,044           3,074           3,143           (3.2) (1.0)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,043            3,074            3,140            (3.1) (1.0)

    - ค่าสมาชกิและค่าตดิตัง 1,881            1,870            1,980            (5.0) 0.6

    - รายไดอ้นื ๆ 1,162            1,204            1,160            0.2 (3.4)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 0                  0                  3                  (91.8) 31.5

รายการระหว่างกนั (531)              (589)              (669)              (20.6) (9.9)

ทรูวชิันส ์หลังตดัรายการระหว่างกนั 2,513            6.7% 2,485            6.8% 2,475            7.3% 1.5 1.1

รายไดร้วม 43,027         43,011         39,639         8.5 0.0

รวมรายการระหวา่งกัน (5,346)           (6,276)           (5,690)           (6.0) (14.8)

รายไดร้วม - สุทธิ 37,681         100% 36,735         100% 33,949         100% 11.0 2.6

ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 3 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ)

% เปลยีนแปลง
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งบดุลรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 % เปลยีนแปลง
(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทมีกีารระบเุป็นอย่างอนื)

งบดลุรวม
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 49,405                20,672                139.0
ลูกหนีการคา้ - สทุธิ 37,396                55,188                (32.2)
ลูกหนีอนื 10,217                9,288                  10.0
สนิทรัพยห์มุนเวยีนอนื 37,432                39,544                (5.3)
รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 134,449              124,692              7.8

ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 228,962               205,812               11.2
ค่าความนยิม - สทุธิ 9,994                  11,403                (12.4)
สนิทรัพยไ์ม่มตัีวตน - สทุธิ 114,622               121,080               (5.3)
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 3,275                  2,571                  27.4
สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 32,690                30,011                8.9
รวมสนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีน 389,543              370,876              5.0

รวมสนิทรพัย์ 523,993             495,569             5.7
เงนิกูย้มืระยะสนั 16,663                84,909                (80.4)
เจา้หนีการคา้ 65,935                66,315                (0.6)
เจา้หนีอนื 43,430                45,440                (4.4)
ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 18,037                2,361                  NM
หนีสนิหมุนเวยีนอนื 7,086                  5,235                  35.3
รวมหนีสนิหมุนเวยีน 151,150              204,260              (26.0)

เงนิกูย้มืระยะยาว 178,030               68,054                161.6
หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 6,271                  6,085                  3.1
หนีสนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหดํ้าเนินการ 38,598                64,059                (39.7)
ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 3,750                  2,375                  57.9
หนีสนิไม่หมนุเวยีนอนื 20,175                16,851                19.7
รวมหนีสนิไม่หมนุเวยีน 246,823              157,425              56.8

รวมหนสีนิ 397,974             361,685             10.0
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 126,019             133,884             (5.9)
รวมหนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 523,993             495,569             5.7

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค.  2561 % เปลยีนแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนนิงาน ก่อนดอกเบยีและภาษีเงนิได ้ 22,684                45,081                (49.7)

    ดอกเบยีจ่ายและภาษีเงนิไดจ่้าย (สทุธ)ิ (8,260)                 (7,152)                 15.5

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนนิงาน 14,424                37,929                (62.0)
กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทุน (35,868)               (61,169)               (41.4)
กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 50,205                25,662                95.6
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 28,760               2,421                  NM
ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีน 20,645                18,251                13.1
ยอดเงนิคงเหลอืสนิงวด 49,405               20,672               139.0
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

กลุมทรูรายงานผลประกอบการหลักที่ดีขึ้นในป 2562 โดยมีผลกําไรสุทธิ 5.6 พันลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิที่
รอยละ 4.0 และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ที่รอยละ 4.4 ในขณะที่ อัตราสวนสภาพคลองปรับตัวดีขึ้นจากป
กอนเปน 0.9 เทา เม่ือเทียบกับ 0.6 เทาในปกอน จากหนี้สินระยะส้ันที่ลดลงและเงินสดที่เพิ่มขึ้น วงจรเงินสด (cash cycle) 
ปรับตัวดีขึ้นจากปกอนจากระยะเวลาหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเฉล่ียทีล่ดลง 

กลุมทรูสามารถชําระหนี้สินและปฏิบัติตามขอผูกพันตามสัญญาทางการเงิน ทั้งนี้ ณ ส้ินป 2562 อัตราสวนหนี้สิน
สุทธิตอ EBITDA เพิ่มขึ้นเปน 4.6 เทา และอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 1.2 เทา เม่ือเทียบกับปกอน
หนา จากระดับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ 

 

อัตราสวนทางการเงิน 

ป 2562         ป 2561 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.9 0.6 
ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย วัน  222 231 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 94 93 
ระยะเวลาหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเฉล่ีย วัน 128 157 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 4.4 10.3 
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA  เทา 4.6 2.3 
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน  เทา 1.2 1.0 
อัตรากําไรสุทธิ        % 4.0 4.3 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน        % 4.4 5.4 

 
รายการทไีม่เกียวขอ้งกับการดําเนินงานปกตใินปี 2562 ไดแ้ก่ ผลกระทบจากการขายสินทรัพย์เขา้กองทุน DIF (รายละเอยีดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 39) และค่าใชจ้่ายทไีม่ได ้
เกดิขึนจากการดําเนนิงานปกต ิอาท ิการดอ้ยค่าของสนิทรัพย ์และค่าชดเชยพนักงานทีเกษียณอายุภายหลังพระราชบัญญัตคุิม้ครองแรงงานฉบับแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกจิจานุเบกษา (รายละเอยีด
เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 29) รายการทไีมเ่กยีวขอ้งกับการดําเนนิงานปกตใินปี 2561 สว่นหนงึประกอบดว้ยผลประโยชน์สทุธจิากการขายสนิทรัพย์เขา้กองทนุ 
DIF และคา่ใชจ้า่ยทไีมไ่ดเ้กดิขนึจากการดําเนนิงานปกตสิว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกับการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์ ทังน ี หากไม่รวมรายการเหล่าน ี อัตรากําไรสุทธิจะปรับตัวสูงขนึ
เป็นรอ้ยละ 2 ในปี 2562 เทยีบกับ ตดิลบรอ้ยละ 2 ใน ปี 2561 ในขณะท ีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพมิขนึเป็นรอ้ยละ 2 ใน ปี 2562 เทียบกับติดลบรอ้ยละ 3 ในปีก่อน จากการเพมิขนึของ
กําไรจากการดําเนินงานทไีม่รวมการขายสนิทรัพย์เขา้กองทุน DIF 

 
 สินทรัพย 

 กลุมทรูมีสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 จาก ณ ส้ินป 2561 เปน 524.0 พันลานบาท สวนใหญจากเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสดที่เพิ่มขึ้น 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 จาก ณ ส้ินป 2561 เปน 229.0 พันลานบาท ตาม
การขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) ลดลงรอยละ 5.3 จาก ณ ส้ินป 2561 เปน 114.6 พันลานบาท สวนใหญ
จากการตัดจําหนายใบอนุญาตใชงานคล่ืนความถ่ีสําหรับธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่ และการดอยคาของสินทรัพยในระหวางงวด 
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 เงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในการรวมคา เพิ่มขึ้นเปน 26.2 พันลานบาท เทียบกับ 21.9 
พันลานบาท ณ ส้ินป 2561 หนุนโดยจากการลงทุนใน DIF (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19)  

 คาความนิยม ลดลงรอยละ 12.4 จาก ณ ส้ินป 2561 เปน 10.0 พันลานบาท จากการรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาของธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก ซ่ึงเปนผลจากการแขงขันสูงขึ้น แนวโนมของธุรกิจโทรทัศน อินเทอรเน็ต
และพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนไป (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21) 

 ลูกหนี้การคา (สุทธิ) ลดลงรอยละ 32.2 จาก ณ ส้ินป 2561 เปน 3.74 พันลานบาท จากการลดลงของ
ลูกหนี้การคา และลูกหนี้คาบริการโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ภายในประเทศภายหลังการการโอนธุรกิจจาก RMV ไปที่ TUC 
โดยเจาหนี้คาบริการโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ภายในประเทศลดลงในจํานวนที่เทากัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเพิ่มขึ้นจากป
กอนหนาเล็กนอยเปน 94 วัน ในป 2562 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
     
วนัท ี31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
     
ลกูหนี ทศท. 343.35 348.19 343.35 348.19 
ลกูหนีการคา้ 20,610.57 20,844.04 860.59 1,067.00 
ลกูหนีและรายไดค้า้งรับ– กจิการทเีกยีวขอ้งกัน 
(หมายเหตขุอ้40) 

 
12,985.49 

 
13,814.25 

 
10,824.74 

 
7,677.39 

     
ลกูหนีการคา้ 33,939.41 35,006.48 12,028.68 9,092.58 
รายไดค้า้งรับ (หมายเหตขุอ้34.1) 10,420.15 7,159.92 2,268.96 2,270.22 
ลกูหนีคา่บรกิารโครงขา่ยโทรศัพทเ์คลอืนที
ภายในประเทศ 

- 20,288.19 - - 

     
รวมลกูหนีการคา้ 44,359.56 62,454.59 14,297.64 11,362.80 
หัก  คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู (6,964.03) (7,266.22) (2,990.01) (3,067.90) 
     
ลกูหนีการคา้ – สทุธ ิ 37,395.53 55,188.37 11,307.63 8,294.90  

     
 

ลกูหนีการคา้ เมอืวันท ี31 ธันวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดดั้งนี 
 
 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
     
วนัท ี31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
     
ยอดทยีงัไมค่รบกําหนดชําระ 10,586.64 13,898.58 2,369.28 1,573.18 
คา้งชําระนอ้ยกวา่ 3 เดอืน 9,547.15 8,359.78 4,071.14 4,215.05 
คา้งชําระ 3 - 6 เดอืน 3,312.06 3,173.65 428.18 657.08 
คา้งชําระ 6 - 12 เดอืน 2,517.01 2,795.69 1,547.56 1,019.27 
คา้งชําระมากกวา่ 12 เดอืน 7,976.55 6,778.78 3,612.52 1,628.00 
     
ลกูหนีการคา้ 33,939.41 35,006.48 12,028.68 9,092.58 
รายไดค้า้งรับ 10,420.15 7,159.92 2,268.96 2,270.22 
ลกูหนีคา่บรกิารโครงขา่ยโทรศัพทเ์คลอืนที
ภายในประเทศ 

- 20,288.19 - - 

     
รวมลกูหนีการคา้ 44,359.56 62,454.59 14,297.64 11,362.80 
หักคา่เผอืหนีสงสัยจะสญู (6,964.03) (7,266.22) (2,990.01) (3,067.90) 
     
ลกูหนีการคา้ – สทุธ ิ 37,395.53 55,188.37 11,307.63 8,294.90 



 

13 
 

 
หนี้สิน 

 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 จาก ณ ส้ินป 2561 เปน 398.0 พันลานบาท จากหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบ้ียจาย (ประกอบดวยเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาว ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน) ที่เพิ่มขึ้นเปน 
205.1 พันลานบาท สวนใหญจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและคาใบอนุญาต 

 เจาหนี้การคา ลดลงรอยละ 0.6 จาก ณ ส้ินป 2561 เปน 65.9 พันลานบาท จากการชําระเงินใหแกกลุมผู
จัดจําหนายอุปกรณ (vendor) ในระหวางงวด 

 
สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนาเปน 126.0 พันลานบาท เนื่องจากการใช
มาตรฐานบัญชี TFRS15 ทําใหสินทรัพยตนทุนในการไดมาของผูใชบริการถูกปรับปรุงออกจากกําไรสะสมตนงวด ณ วันที่ 1 
มกราคม ป 2562 บริษัทฯ จายเงินปนผลจํานวน 3 พันลานบาย ในเดือนพฤษภาคม ป 2562 

 
 

สภาพคลองและแหลงเงินทุน 

 แหลงเงินทุนหลักของกลุมทรู ในป 2562 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวนทั้งส้ิน 
5.02 หม่ืนลานบาท สวนใหญจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและคาใบอนุญาต 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษีจายในป 2562 เปน 2.27 หม่ืนลาน
บาท และหลังดอกเบี้ยและภาษีจายเปน 1.44 หม่ืนลานบาท ลดลงจากปกอนจากเงินสดรับจากการขายสินทรัพยใหแก
กองุทน DIF ลดลงจากปกอน หากไมรวมรายการนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ปรับตัวดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญจาก
เงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง 

 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2562 ลดลงเม่ือเทียบกับปกอนหนา เปน 3.59 หม่ืนลาน
บาท (หากไมรวมการจายคาใบอนุญาตใชคล่ืนความถ่ีฯ จะเปนจํานวน 3.2 หม่ืนลานบาท) จากเงินสดจายลงทุนที่ลดลง 

 ณ ส้ินป 2562 กลุมทรูมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 4.94 หม่ืนลานบาท 

 
 
 
 


