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เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เรือง นาํส่งงบการเงินประจาํปี 2564  
  
สิงทีสง่มาดว้ย   1. งบการเงินประจาํปี 2564 
                        ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 
                   2.   รายงานการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 
                           ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําสง่งบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ประจาํปี 2564 สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ซึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลการดาํเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจาํปี 2564 สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
ปรากฏผลขาดทุนสุทธิสว่นทีเป็นของบริษัทฯ จาํนวน 1,428.40 ลา้นบาท ซึงเปลียนแปลงในอตัราทีสูงกวา่
รอ้ยละ 20 จากผลการดาํเนินงานสุทธิในงวดเดียวกนัของปีก่อน ทงันี โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในรายงาน
การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 ทีแนบมาพรอ้มนี 

จึงเรียนมาเพือทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
   (นางสาวยุภา  ลีวงศเ์จริญ) 
   หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
 



1 
 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

ภำพรวมปี 2564 

ปี 2564 นบัเป็นอีกหนึง่ปีที่การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ยงัคงสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคและกิจกรรม
ทางธุรกิจทั่วทัง้ประเทศ อยา่งไรก็ตามสถานการณใ์นไตรมาสที่ 4 ปรบัตวัดีขึน้ จากการกลบัมาเปิดประเทศอกีครัง้และ
มาตรการควบคมุตา่ง ๆ ที่ผอ่นคลายมากขึน้ กลุม่ทรู ยงัคงยืนหยดัในการสนบัสนนุผูบ้รโิภคชาวไทยดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นดจิิทลัและโทรคมนาคมคณุภาพสงูโดยเฉพาะโครงขา่ย 5G และไฟเบอรบ์รอดแบนด ์การมุง่เนน้เพิ่มประสบการณก์าร
ใชบ้รกิารและการสรา้งมลูคา่ที่เพิม่ขึน้ผา่นบรกิารแบบครบวงจรทีผ่สานสนิคา้ บรกิารและสทิธิประโยชนห์ลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องลกูคา้ในยคุดจิิทลั พฒันาการเหลา่นีค้วบคูไ่ปกบัการปรบัโครงสรา้งตน้ทนุ
อยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลให ้EBITDA และ Margin เติบโตไดด้ใีนปี 2564 อยา่งไรก็ดี ผลประกอบการถกูกดดนัจากการ
เพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการขยายโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมและดิจิทลัใหค้รอบคลมุทั่วประเทศและการ
ไดม้าซึง่ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี ปัจจยัพืน้ฐานเหลา่นีเ้ป็นรากฐานส าคญัที่ท าใหก้ลุม่ทรูตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการใชบ้รกิารท่ีเพิ่มสงูขึน้จากทัง้ผูบ้รโิภคและภาคธุรกิจ ซึง่เป็นสว่นส าคญัที่จะสรา้งผลก าไรใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งยั่งยืน  

ทรูมูฟ เอช มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ี 79.8 พนัลา้นบาทในปี 2564 หนนุโดยรายไดท้ี่ปรบัตวัดีขึน้ในไตรมาส 4 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ ขณะที่คอ่นขา้งทรงตวัเมื่อเทียบกบัปีกอ่น ทา่มกลางก าลงัซือ้และการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคที่ออ่น
ตวั รวมถึงสภาวะการแขง่ขนัท่ียงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสงูโดยเนน้การน าเสนอแพ็กเกจการใชง้านดาตา้แบบไมจ่ ากดั (unlimited 
data packages) ในระดบัราคาต ่า ท าใหก้ดดนัรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) ของทัง้อตุสาหกรรม ทัง้นี ้ทรูมฟู เอช มี
ผูใ้ชบ้รกิาร 5G เติบโตแขง็แกรง่เป็นกวา่ 2 ลา้นราย ดว้ยการมุง่เนน้มอบประสบการณ ์5G ประสทิธิภาพสงูใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 
ควบคูไ่ปกบัการน าเสนอแคมเปญคุม้คา่รว่มกบัดีไวซห์ลากหลายรุน่จากแบรนดช์ัน้น า ซึง่ตอบสนองความตอ้งการท่ีเพิม่ขึน้
ของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนี ้ ทรูมฟู เอช ยงัไดเ้พิ่มมลูคา่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคดว้ยคอนเทนตเ์ออารแ์ละวีอาร ์ เกมผา่น
คลาวด ์ และการใหส้นิเช่ือพรอ้มการผอ่นช าระผา่น  “True Pay Next” เงินติดมืออีกดว้ย ในขณะเดียวกนัทรูมฟู เอช ได้
ขยายระบบนเิวศ 5G และพนัธมิตรในหลากหลายอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อยกระดบัศกัยภาพและการใชง้าน 5G ใน
ประเทศดว้ยการพฒันา 5G use cases และบรกิาร 5G ที่สรา้งความแตกตา่ง อาทิ smart hospital ผา่นแพลตฟอรม์ 5G 
MEC (Multi-Access Edge Computing) Smart Factory ที่ติดตัง้แบบ Private Network การเกษตรอจัฉรยิะผา่นโดรน 
รวมถงึการพฒันาบรกิาร 5G และโซลชูั่นส ์ส  าหรบัการทอ่งเที่ยวแบบอจัฉรยิะ ทรูมฟู เอช มีผูใ้ชบ้รกิารรวม 32.25 ลา้นราย 
ณ สิน้ปี 2564 แบง่เป็นผูใ้ชบ้รกิารแบบรายเดือน 10.97 ลา้นรายและผูใ้ชบ้รกิารแบบเติมเงิน 21.28 ลา้นราย 

ทรูออนไลน ์คงความเป็นผูน้  าตลาดบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตทัง้ในดา้นรายไดแ้ละฐานผูใ้ชบ้รกิาร โดยตลาดบรอดแบนดม์ี
แนวโนม้เติบโตตอ่เนื่องจากความตอ้งการใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการท างานและเรยีนทางไกลท่ีเพิม่ขึน้ ขณะทีผู่ใ้หบ้รกิารใน
อตุสาหกรรมยงัคงมุง่เนน้ดา้นความเรว็ คณุภาพของบรกิารและการผสานคอนเทนตท์ี่หลากหลาย ทัง้นี ้ ทรูออนไลนม์ี
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารบรอดแบนดเ์พิม่ขึน้แข็งแกรง่กวา่ 101,000 รายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และ 442,000 รายในปี 
2564 ขยายฐานผูใ้ชบ้รกิารรวมเพิ่มขึน้เป็น 4.6 ลา้นราย สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรอดแบนดเ์ติบโตรอ้ยละ 8.9 
จากปีก่อนเป็น 29.5 พนัลา้นบาท โดยในปี 2564 ทรูออนไลนย์งัคงไมห่ยดุนิง่ในการน าเสนอนวตักรรมดีไวซผ์า่นแคมเปญ
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ True Gigatex Fiber Pro” เราเตอรอ์จัฉรยิะ WiFi6 รุน่ใหมล่า่สดุ และการผสาน                     
คอนเทนตค์ณุภาพจากทรูไอดีทีว ีซึง่ไดร้บัผลตอบรบัท่ีดีจากตลาดอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนีไ้ดม้กีารเปิดตวั True Gigatex 
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Flexi บรกิารอินเทอรเ์น็ตดว้ยความเรว็แบบยืดหยุน่ในไตรมาสที่ 4 ที่ใหล้กูคา้สามารถเลอืกปรบัความเรว็เองไดต้าม
ความชอบและไลฟ์สไตลข์องตนเอง ไมว่า่จะเป็นโหมดการท างานหรอืการเรยีนออนไลน ์ (Work & Learn) โหมดดหูนงัฟัง
เพลง (Streaming) หรอืโหมดเลน่เกม (Gaming) ทรูออนไลนเ์ช่ือมั่นวา่จะสามารถสรา้งการเติบโตที่แข็งแกรง่ไดอ้ยา่ง
ตอ่เนื่อง โดยจะเดินหนา้พฒันาสนิคา้และบรกิารเพื่อเพิ่มประสบการณก์ารใชอ้ินเทอรเ์นต็ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธิภาพ พรอ้ม
เติมเต็มทกุความตอ้งการของลกูคา้ผา่นเครอืขา่ยไฟเบอรค์ณุภาพสงู รวมถงึการมุง่เนน้ใหบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมล า้สมยั คอนเทนตท์ี่เพิม่มลูคา่และการบ ารุงรกัษาและใหบ้รกิารลกูคา้แบบเชิงรุก 

ทรูวิชั่นส ์มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9.8 พนัลา้นบาทใน ปี 2564 ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์
ของผูบ้รโิภคที่หนัไปสูส่ือ่ดิจิทลัและแพลตฟอรม์ OTT ทัง้นี ้ ทรูวิชั่นสไ์ดเ้ปิดตวั TrueVisions NOW บรกิารสตรมีมิง่                
คอนเทนตท์ี่ลกูคา้สามารถรบัชมคอนเทนตค์ณุภาพไดท้กุทีท่กุเวลาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดดงักลา่วทีม่ี
ศกัยภาพการเติบโตที่สงู ควบคูไ่ปกบัการมุง่สรา้งการเติบโตดว้ยการใหบ้รกิารแบบครบวงจร ผสานจดุแข็งของกลุม่ทรูทัง้
คอนเทนตค์ณุภาพหลากหลาย สือ่ และเครอืขา่ยอินฟลเูอนเซอร ์รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ประสบการณก์ารรบัชม
ของลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อขยายฐานลกูคา้ใหเ้ติบโตจาก 3.5 ลา้นราย ณ สิน้ปี 2564 

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ขยายธุรกิจดจิิทลัแพลตฟอรม์และบรกิารดิจิทลัอยา่งตอ่เนื่องในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดยรายไดจ้าก    
ทรูไอดีและทรูดิจิทลัโซลชูนัเติบโตสงูรอ้ยละ 66 และรอ้ยละ 37 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ตามล าดบั โดย
แพลตฟอรม์สือ่ดิจิทลัทรูไอดีไดเ้พิ่มความหลากหลายคอนเทนตด์า้นความบนัเทิงดว้ยซีรสีท์รูไอดีออรจิินลัและซีรสีจ์าก
ประเทศจีนอีกจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีบรกิารรูปแบบใหมเ่พื่อเพิม่ประสบการณก์ารรบัชมคอนเทนตด์า้นความบนัเทงิโดย
การจ าหนา่ยตั๋วส  าหรบัรบัชมคอนเทนตส์ด ซึง่มีการจดัการแสดงดนตรสีดเสมือนจรงิผา่นแพลตฟอรม์ทรูไอดี และการ
แขง่ขนักีฬาสด ซึง่ท าใหจ้ านวนผูใ้ชง้านรายเดือนเพิ่มสงูขึน้เป็นกวา่ 30 ลา้นราย มียอดรบัชมคอนเทนตว์ดีิโอตอ่เดือนโดย
เฉลีย่เพิ่มสงูขึน้เป็น 431 ลา้นครัง้ และการซือ้คอนเทนตด์า้นความบนัเทงิเพิ่มสงูขึน้เป็น 671,000 ครัง้ในไตรมาสที่ 4 ปี 
2564 ขณะเดยีวกนั กลอ่งทรูไอดี ทีวี มยีอดรวม 3 ลา้นกลอ่ง เพิ่มขึน้ประมาณ 300,000 กลอ่งจากไตรมาสก่อน ส าหรบั
ธุรกิจโซลชูนัดา้นดจิิทลั ทรู ดิจิทลั กรุป๊เสรมิความแขง็แกรง่ใหธุ้รกิจ ‘Smart Living’ และเพิม่มลูคา่โดยการผนกึก าลงั
รว่มกบัทรูออนไลนแ์ละทรูมฟู เอช ในการน าเสนอบรกิารแบบครบวงจร พรอ้มเปิดตวัแอปพลเิคชนั True LivingTECH ที่
เช่ือมโยงอปุกรณอ์จัฉรยิะภายในบา้นทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั เพิ่มทัง้ความสะดวกสบายและความปลอดภยั ในขณะเดยีวกนัก็
ไดเ้ปิดตวั ‘Smart Retail Solutions’ นวตักรรมรา้นคา้อจัฉรยิะส าหรบัลกูคา้ธุรกิจคา้ปลกีเพื่อใชว้ิเคราะหพ์ฤตกิรรมและ
ขอ้มลูเชิงลกึของลกูคา้ พฒันาการจดัการชัน้วางสนิคา้ และยงัท าใหร้า้นคา้สามารถน าเสนอสนิคา้ไดต้รงใจลกูคา้มากขึน้ 

 

สรุปผลประกอบกำรในปี 2564 

กลุม่ทรู รายงานผลขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ 1,428.4 ลา้นบาทใน ปี 2564 ซึง่คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่า
รอ้ยละ 20 จากปีก่อน โดยผลการด าเนินงานโดยสรุปมีดงันี ้

กลุม่ทรู มีรายไดร้วม 143,655 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 106,256 ลา้นบาท ในปี 2564 หนนุโดยรายไดจ้าก
การใหบ้รกิารท่ีกลบัมาเติบโตในไตรมาสที่ 4 จากการขยายตวัของฐานลกูคา้โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ผูใ้ชบ้รกิารบรอดแบนดแ์ละ
บริการทางดิจิทัล รวมถึงรายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สูงขึน้ นอกจากนี ้ยังมีการบริหารค่าใช้จ่ายให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ สง่ผลให ้EBITDA เติบโตรอ้ยละ 9.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเป็น 57,761 ลา้นบาทในปี 2564 
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ขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ เป็นจ านวน 1.4 พนัลา้นบาทในปี 2564 เปรยีบเทียบกบัก าไรสทุธิที่ 1.0 พนัลา้นบาทใน
ปีก่อนหนา้ซึง่มีก าไรท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจากการขายหน่วยลงทนุ DIF จ านวน 3.4 พนัลา้นบาทในปี 2563 หากไม่รวม
ก าไรที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวดงักล่าว ความสามารถในการท าก าไรปรบัตวัดีขึน้ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ แม้
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการขยายเครอืขา่ยและบรกิาร รวมถึงการไดม้าซึง่คลืน่ความถ่ีมีจ านวนสงูขึน้ 

 

แนวโน้มและกลยุทธใ์นอนำคต 

กลุ่มทรู มุ่งมั่นสรา้งการเติบโตดว้ยการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองคก์รที่ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีและดาตา้เพื่อเป็นก าลงั
ส าคญัในการรว่มพฒันาประเทศไทยสูย่คุดิจิทลั เพิ่มขีดความสามารถดา้นการลงทนุในโครงข่ายยคุใหม่ พรอ้มเผชิญหนา้
และตัง้รบัตอ่การแขง่ขนัและการเปลีย่นแปลงจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยธุรกิจโทรคมนาคมจะยงัคงเป็นหนึ่ง
ในธุรกิจหลกั พรอ้มเดินหนา้มุง่พฒันาธุรกิจทีม่ีศกัยภาพการเติบโตสงูเพิ่มเติมอยา่ง New S-curve และเนน้ดา้นเทคโนโลยี 
รวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ ระบบคลาวดเ์ทคโนโลยี ไอโอที อปุกรณอ์จัฉริยะ เมืองและการอยู่อาศยัอจัฉริยะ ดิจิทลัมีเดีย
โซลชูั่น และโซเชียลคอมเมิรซ์ 

การเช่ือมตอ่อยา่งมีประสทิธิภาพทวีความส าคญัยิง่ขึน้จากวิถีชีวิตที่เปลีย่นไปพึง่พาการใชเ้ทคโนโลยีมากขึน้ ทัง้ไลฟ์สไตล์
แบบดิจิทลั และการท างานท่ีเช่ือมโยงระหวา่งโลกแหง่ความเป็นจรงิและโลกเสมือนจรงิ กลุม่ทรูจงึยงัคงใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางดิจิทลัและโครงขา่ยโทรคมนาคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพืน้ท่ีที่มีความตอ้งการใชง้าน 5G, 
IoT and ไฟเบอรบ์รอดแบนดส์งู 

ทัง้นี ้ กลุม่ทรู จะผสานความแขง็แกรง่ในทกุภาคสว่นขององคก์รเพื่อดงึศกัยภาพดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชิงลกึและการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพือ่น าเสนอสนิคา้และบรกิารท่ีตอบสนองความตอ้งการของแตล่ะกลุม่ลกูคา้ไดต้รงจดุ ผสานจดุแขง็
ของสนิคา้และบรกิารท่ีหลากหลายในทกุแพลตฟอรม์ของกลุม่ทรูเพื่อพว่งและเพิ่มการขายไดม้ากยิ่งขึน้ พรอ้มใหบ้รกิารท่ี
เฉพาะเจาะจงผา่นกลยทุธก์ารขายทัง้แบบออนไลนแ์ละออฟไลนแ์บบครบวงจร เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการท่ีแทจ้รงิ
ของลกูคา้ สรา้งความพงึพอใจ ขยายฐานลกูคา้และการใชง้านของลกูคา้ใหน้านยิ่งขึน้ และเป็นการสรา้งผลตอบแทนจาก
การลงทนุใหด้ียิง่ขึน้ในขณะเดยีวกนั 

ยิ่งไปกวา่นัน้ การปฏิรูปการใหบ้รกิารโดยเนน้การใชข้อ้มลูเป็นศนูยก์ลางประกอบกบัการท าการตลาดแบบดจิิทลัและ
ช่องทางออนไลน ์ รวมถึงช่องทางใหบ้รกิารท่ีมีอยูท่ั่วประเทศจากการผนกึก าลงัระหวา่งพนัธมิตรเชิงกลยทุธแ์ละพนัธมติร
ทางธุรกิจจะช่วยก าหนดรูปแบบการจดักลุม่ลกูคา้และบรหิารช่องทางการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ น าไปสู่
ความสามารถในการสือ่สารและการใหบ้รกิารระหวา่งกลุม่ทรูและลกูคา้ของกลุม่ทรูไดอ้ยา่งรวดเรว็และตรงใจ พรอ้มชว่ย
ปรบัโครงสรา้งตน้ทนุใหม้ีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้อกีดว้ย 

กลุม่ทรู เช่ือมั่นวา่การเปลีย่นผา่นองคก์รดงักลา่ว จะเป็นสว่นหนึง่ที่ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวติของชาวไทย ผลกัดนั
ความสามารถของผูป้ระกอบการและองคก์รตา่งๆ สูก่ารเป็นอตุสาหกรรมอจัฉรยิะ พรอ้มสนบัสนนุใหป้ระเทศไทยกา้วไปสู่
ยคุดิจิทลัอยา่งเตม็ตวัตามนโยบาย Thailand 4.0  
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ตำรำงสรุปงบกำรเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2564 ปี 2564 ปี 2563 Y-o-Y Q-o-Q ปี 2564 ปี 2563 Y-o-Y

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  30,093       29,732       31,119       (3.3) 1.2 120,370          121,326        (0.8)

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 398            404            394            1.0 (1.4) 1,548             1,577           (1.8)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,142         3,141         3,144         (0.1) 0.0 12,566            12,509          0.5

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 26,553       26,187       27,581       (3.7) 1.4 106,256          107,240        (0.9)

  รายไดจ้ากการขาย 11,374       3,234         5,364         112.1 251.7 23,285            16,886          37.9

 รวมรายได ้ 41,467      32,966      36,483      13.7 25.8 143,655        138,212      3.9

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 21,054       20,594       21,147       (0.4) 2.2 81,634            81,984          (0.4)

คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 742            770            769            (3.5) (3.7) 2,303             2,918           (21.1)

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 412            448            537            (23.2) (8.2) 1,724             2,149           (19.8)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 9,573         9,443         10,532       (9.1) 1.4 38,730            41,742          (7.2)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 10,328       9,932         9,310         10.9 4.0 38,876            35,176          10.5

 ตน้ทนุขาย   11,227       3,491         5,741         95.6 221.6 23,840            18,654          27.8

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  6,620         5,942         6,499         1.9 11.4 25,768            26,928          (4.3)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 1,760         1,495         1,618         8.8 17.7 6,471             6,832           (5.3)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอืน่ๆ 4,860         4,446         4,881         (0.4) 9.3 19,298            20,096          (4.0)

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม (ไม่รวมคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย) 26,812      18,600      22,459      19.4 44.2 85,895          85,558        0.4

 EBITDA 14,655      14,366      14,024      4.5 2.0 57,761          52,654        9.7

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (12,089)      (11,427)      (10,929)      10.6 5.8 (45,347)          (42,008)        7.9

ก าไรจากการด าเนนิงาน 2,566        2,939        3,095        (17.1) (12.7) 12,413          10,646        16.6

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธ)ิ (2,599)        (2,503)        (2,344)        10.9 3.8 (9,912)            (8,919)          11.1

ดอกเบีย้รับ 37             26             64             (43.0) 40.8 147                308              (52.2)

ดอกเบีย้จา่ย (2,635)        (2,529)        (2,409)        9.4 4.2 (10,060)          (9,227)          9.0

 ดอกเบีย้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี้สนิตามสัญญาเชา่ (1,464)        (1,496)        (1,586)        (7.7) (2.2) (6,041)            (6,447)          (6.3)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (206)          (204)          (230)          (10.6) 0.8 (843)               (802)             5.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (588)          (588)          (474)          24.3 0.0 (2,403)            (1,890)          27.2

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ (44)            (47)            (5)              NM (7.3) (155)               (19)               NM

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 1,042         888            1,207         (13.7) 17.4 3,677             4,153           (11.5)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (101)          218            (43)            (136.7) NM (224)               357              NM

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ 1,442         163            217            564.8 784.8 1,966             3,846           (48.9)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 5               29             5               16.4 0.2 93                  123              (24.2)

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั 54             (603)         (157)         NM NM (1,428)           1,048          NM

 ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั

   ไมร่วมก าไรจากการขายหนว่ยลงทุน DIF
54             (603)         (157)         NM NM (1,428)           (2,348)         39.2

% เปลีย่นแปลง
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ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมประจ ำปี 2564 

 รำยได้รวมของกลุม่ทรูเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนมาอยูท่ี่ 143.7 พนัลา้นบาทในปี 2564 หนนุโดย
รายไดจ้ากการขายเป็นหลกั ขณะทีร่ำยได้จำกกำรให้บริกำรคอ่นขา้งทรงตวัที่ 106.3 พนัลา้นบาท โดยใน               
ไตรมาสที่ 4 ที่ผา่นมามีการปรบัตวัดีขึน้จากฐานลกูคา้ทีเ่ติบโตโดยเฉพาะผูใ้ชบ้รกิาร 5G บรอดแบนดแ์ละดิจิทลั 
ชดเชยแรงกดดนัจากสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่มีตอ่การใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค 

o รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูมูฟ เอช เป็น 79.8 พนัลา้นบาท คอ่นขา้งทรงตวัเมื่อเทียบกบัปี
ก่อน ซึง่เป็นผลมาจากการแพรร่ะบาดที่ยาวนานของโควิด-19 และการแขง่ขนัในตลาดที่กดดนัรายได้
เฉลีย่ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) ชดเชยการเติบโตตอ่เนื่องของฐานผูใ้ชบ้รกิาร 5G และระบบรายเดือน 
รายไดใ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 มีแนวโนม้ที่ดขีึน้จากการกลบัมาเปิดประเทศอกีครัง้พรอ้มการผอ่น
คลายมาตรการตา่งๆ ทัง้นี ้การพฒันาบรกิารและระบบนิเวศ 5G อยา่งตอ่เนื่อง การน าเสนอดีไวซ ์5G 
และ IoT ในราคาที่เขา้ถงึไดม้ากยิ่งขึน้ รวมทัง้การผนกึความรว่มมือกบัพนัธมิตรในอตุสาหกรรมตา่งๆ
อยา่งเป็นรูปธรรมจะเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัการเติบโตตอ่ไป 

o ทรูมฟู เอช มีผูใ้ชบ้รกิารรายใหมส่ทุธิ 231,500 รายในปี 2564 สง่ผลใหฐ้านผูใ้ชบ้รกิารรวมเพิ่มขึน้เป็น 
32.25 ลา้นราย แบง่เป็นกลุม่ลกูคา้ระบบเติมเงิน 21.28 ลา้นรายและกลุม่ลกูคา้ระบบรายเดือน 10.97 
ลา้นราย  

o รำยได้จำกบริกำรบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตของทรูออนไลน ์เติบโตขึน้รอ้ยละ 8.9 เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนเป็น 29.5 พนัลา้นบาท ตอกย า้ความเป็นผูน้  าทัง้ดา้นรายไดแ้ละฐานผูใ้ชบ้รกิาร โดยมี
ผูใ้ชบ้รกิารบรอดแบนดร์ายใหมส่ทุธิ 101,000 รายในไตรมาสที่ 4 และ 442,000 รายในปี 2564 
ผลกัดนัฐานผูใ้ชบ้รกิารรวมเพิ่มขึน้เป็น 4.6 ลา้นราย พฒันาการเชิงบวกเหลา่นีเ้ป็นผลมาจากการ
มุง่เนน้ในการเพิ่มมลูคา่ใหล้กูคา้ ทัง้ความเรว็และคณุภาพการบรกิาร นวตักรรมดา้นดีไวซ ์ และการ
ผสานคอนเทนตท์ี่หลายหลายครอบคลมุทกุความตอ้งการ นอกจากนี ้การเปิดตวัอินเทอรเ์น็ตความเรว็
สงู 2Gbps ผา่นอปุกรณก์ระจายสญัญาณไวไฟแบบ Tri-band ผสานกบัคอนเทนตย์อดนิยมผา่น                
ทรูไอดี ทีวี จะช่วยเพิ่มประสบการณก์ารใชง้านท่ีดียิง่ขึน้พรอ้มความเรว็ที่สงูขึน้ใหก้บัลกูคา้  

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอืน่ของทรูออนไลนล์ดลงในปี 2564 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้
ระหวา่งกลุม่บรษัิททรูที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา โดยไมม่ีผลกระทบตอ่รายไดใ้น
งบการเงินรวม 

o รำยได้จำกกำรให้บริกำรของทรูวิชั่นสเ์ป็น 9.8 พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน
จากรำยไดจ้ำกค่ำสมำชกิและค่ำตดิตั้งที่ออ่นตวัลงมาอยูท่ี่ 5.8 พนัลา้นบาท ตามพฤตกิรรม
และไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปรบัชมผา่นช่องทางออนไลนแ์ละแพลตฟอรม์ OTT มากยิง่ขึน้ 
ทัง้นี ้กลุม่ทรูไดเ้ปิดตวัแพก็เกจ OTT ส าหรบัการสตรมีมิ่งคอนเทนต ์ผา่น TrueID+ และ TrueVisions 
NOW เพื่อรบัชมความบนัเทิงและคอนเทนตค์ณุภาพสงูที่หลายหลายตามความตอ้งการของทกุคนใน
ครอบครวั ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัจากตลาดเป็นอยา่งดี คาดวา่จะผลกัดนัการเติบโตไดต้อ่ไป 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอืน่ของทรูวิชั่นส ์ (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจบนัเทิง การโฆษณา 
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สปอนเซอรแ์ละรายไดอ้ื่น) เพิ่มขึน้เป็น 4.1 พนัลา้นบาท หนนุโดยรายไดส้ปอนเซอรแ์ละรายได้
ทางดา้นดนตร ี

 รำยได้จำกกำรขำย เพิ่มขึน้แข็งแกรง่เป็น 23.3 พนัลา้นบาท จากผลตอบรบัท่ีดีตอ่แคมเปญในการขาย
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ีโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง iPhone รุน่ใหมซ่ึง่ในปี 2564 ที่ผา่นมาเปิดตวัเรว็กวา่รุน่ก่อน รวมถึงการกลบัมา
เปิดบรกิารของรา้นคา้ในไตรมาสที่ 4 ทัง้นีก้  าไรจากการขายปรบัตวัดีขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในไตรมาสที่ 4 ที่มี margin 
จากการขายอยูท่ี่รอ้ยละ 1 สง่ผลใหข้าดทนุสทุธิจากการขายลดลงเกินกวา่ครึง่เมื่อเทียบกบัปี 2563 ดว้ยการมุง่เนน้
แคมเปญส าหรบัขยายฐานลกูคา้คณุภาพมากขึน้ การมุง่เนน้ขายดีไวซท์ี่เพิม่ margin รวมถึงการบรหิารสนิคา้คงคลงั
อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

 ค่ำใช้จ่ำยเชือ่มต่อโครงข่ำยสุทธิ ลดลงรอ้ยละ 69 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเป็น 176 ลา้นบาท ดว้ยการบรหิารกลยทุธด์า้น
ราคาอยา่งเหมาะสม 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนหลัก (ประกอบดว้ยตน้ทนุในการใหบ้รกิารไมร่วมคา่ IC และคา่ใชจ้า่ยในการขายและ
การบรหิารอื่น ๆ) ลดลงรอ้ยละ 6.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเป็น 58.0 พนัลา้นบาท หนนุโดยมาตรการบรหิารคา่ใชจ้า่ยใหม้ี
ประสทิธิภาพเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องในหลากหลายรายการ ไมว่า่จะเป็นตน้ทนุดา้นโรมมิง่ ดา้นการขายและการท า
การตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นคอนเทนต ์ และการลดพืน้ที่เช่าส านกังานจากนโยบายท างานไดท้กุที่เพื่อตอบรบั
สถานการณโ์ควิด-19 

 EBITDA เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเป็น 57.8 พนัลา้นบาท โดยมี margin จากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอยู่
ที่รอ้ยละ 54 เปรยีบเทียบกบัรอ้ยละ 49 ในปีก่อน หนนุโดยมาตรการบรหิารคา่ใชจ้า่ยอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่สง่ผล
บวกตอ่เนื่อง ท าใหค้า่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานหลกัและคา่ใชจ้่ายดา้นการ subsidy ลดลง  

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เพิ่มขึน้เป็น 45.3 พนัลา้นบาท จากการขยายเครอืขา่ย โดยเฉพาะเครอืขา่ย 5G ใน
พืน้ท่ีหลกัใน 77 จงัหวดั และคา่ตดัจ าหนา่ยที่เพิม่ขึน้จากใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี 700MHz และ 26GHz 

 EBITDA ที่เติบโต ผลกัดนัใหก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ป็น 12.4 พนัลา้นบาท แมม้ีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดั
จ าหนา่ยทีเ่พิ่มขึน้ 

 ดอกเบีย้จ่ำย (สุทธิ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 เป็น 9.9 พนัลา้นบาท ไมร่วมผลกระทบจาก TFRS 16 เนื่องจากเงินกูย้มืระยะ
ยาวทีเ่พิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุการขยายตวัของธุรกิจ ดว้ยอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ที่ลดลง 

 คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการขยายเครอืขา่ยและการใหบ้รกิาร ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี ดอกเบีย้จ่าย และผล
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น กดดนัผลประกอบการท าใหม้ีผลขาดทนุสทุธิที่ 1.4 พนัลา้นบาทในปี 2564 อยา่งไรก็ดีผล
การด าเนินงานหลกัปรบัตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2563 
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ (ส ำหรับงวดปี) 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ืน่ของทรอูอนไลน ์อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารโครงขา่ย และรายไดท้ีไ่มใ่ชจ่ากธรุกจิหลักและไมไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 

 

  

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) % เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

YoY

ทรมูฟู เอช

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 79,756         80,130         (0.5)

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,561           1,578           (1.1)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 12,095         12,057         0.3

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 23,137         17,980         28.7

รายการระหวา่งกนั (5,461)          (6,365)          (14.2)

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกนั 111,088       77.3% 105,379       76.2% 5.4

ทรอูอนไลน ์

รายไดจ้ากบรกิารบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต 29,503         27,103         8.9

รายไดอ้ืน่ ๆ 7,151           10,931         (34.6)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 471              452              4.1

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 331              307              7.7

รายการระหวา่งกนั (12,242)        (14,260)        (14.2)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกนั 25,215         17.6% 24,533         17.8% 2.8

ทรวูชิ ัน่ส ์

รายไดจ้ากคา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 5,782           6,969           (17.0)

รายไดอ้ืน่ ๆ 4,057           3,693           9.8

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ (0)                1                 NM

รายการระหวา่งกนั (2,486)          (2,364)          5.2

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกนั 7,353           5.1% 8,300           6.0% (11.4)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 106,256      107,240      (0.9)

รายไดร้วม 143,655      100% 138,212      100% 3.9

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ)

 ปี 2564  ปี 2563
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โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ (ส ำหรับงวด 3 เดือน) 
 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ืน่ของทรอูอนไลน ์อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารโครงขา่ย และรายไดท้ีไ่มใ่ชจ่ากธรุกจิหลักและไมไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 

 

  

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

(หน่วย: ลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

รายได้

% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั

YoY QoQ

ทรมููฟ เอช

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 19,888       19,759       19,926       (0.2) 0.7

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 405            407            394            2.7 (0.6)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,024         3,024         3,026         (0.1) 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 11,288       3,174         5,462         106.7 255.6

รายการระหวา่งกนั (1,342)        (1,462)        (1,379)        (2.6) (8.2)

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหวา่งกนั 33,262       80.2% 24,903       75.5% 27,429       75.2% 21.3 33.6

ทรอูอนไลน ์

รายไดจ้ากบรกิารบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต 7,517         7,479         7,066         6.4 0.5

รายไดอ้ืน่ ๆ 1,307         1,201         3,174         (58.8) 8.8

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 118            118            118            0.0 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 141            83              106            33.2 70.8

รายการระหวา่งกนั (2,721)        (2,555)        (3,498)        (22.2) 6.5

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหวา่งกนั 6,362         15.3% 6,326         19.2% 6,965         19.1% (8.7) 0.6

ทรวูชิ ัน่ส ์

รายไดจ้ากคา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 1,364         1,382         1,685         (19.0) (1.3)

รายไดอ้ืน่ ๆ 1,100         1,024         1,075         2.4 7.5

รายการระหวา่งกนั (621)           (669)           (671)           (7.4) (7.1)

ทรูวชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกนั 1,843         4.4% 1,737         5.3% 2,088         5.7% (11.8) 6.1

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 26,553      26,187      27,581      (3.7) 1.4

รายไดร้วม 41,467      100% 32,966      100% 36,483      100% 13.7 25.8

ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ)

% เปลีย่นแปลง
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งบดุลรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

 

 

 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 21,963             24,330             (9.7)

ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 48,737             42,274             15.3

ลกูหนี้อืน่ 3,060               2,644               15.7

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 26,370             35,157             (25.0)

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 100,130          104,406          (4.1)

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 245,337           231,894           5.8

คา่ความนยิม - สทุธิ 10,160             9,994               1.7

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน - สทุธิ 128,325           132,749           (3.3)

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,862               6,081               (3.6)

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 94,223             103,336           (8.8)

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 40,877             29,089             40.5

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 524,784          513,142          2.3

รวมสนิทรพัย์ 624,915         617,548         1.2

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 5,999               3,500               71.4

เจา้หนี้การคา้ 61,904             64,480             (4.0)

เจา้หนี้อืน่ 30,761             25,796             19.2

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 59,313             61,008             (2.8)

หนี้สนิตามสัญญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 9,020               12,654             (28.7)

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 6,950               8,347               (16.7)

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 173,948          175,786          (1.0)

เงนิกูย้มืระยะยาว 192,196           158,491           21.3

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,498               6,251               (12.0)

หนี้สนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 47,298             55,522             (14.8)

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 3,495               3,990               (12.4)

หนี้สนิตามสัญญาเชา่ 105,149           113,751           (7.6)

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 15,513            18,140            (14.5)

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 369,149          356,145          3.7

รวมหนีส้นิ 543,097         531,931         2.1

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 81,818           85,617           (4.4)

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 624,915         617,548         1.2

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค.  2563 % เปลีย่นแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ 51,416             50,135             2.6

    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดจ้า่ย (สทุธ)ิ (15,960)            (12,463)            28.1

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 35,456             37,672             (5.9)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (56,813)            (64,572)            (12.0)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 18,976             1,808               949.4

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ (2,381)            (25,092)          (90.5)

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 24,344             49,422             (50.7)

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 21,963           24,330           (9.7)
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 

ในปี 2564 กลุม่ทรู ยงัคงมีสภาพคลอ่ง ทา่มกลางสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและสถานการณ์โควิด-19 โดยมีอตัราสว่นสภาพ
คลอ่งคงทีท่ี่ 0.6 เทา่ ขณะทีก่ารมุง่เนน้มาตรการบรหิารจดัการสนิคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสง่ผลบวกต่อเนื่อง ท าใหร้ะยะเวลา
หมนุเวียนของสนิคา้คงเหลอืเฉลีย่ลดลงเป็น 43 วนัในปี 2564 และวงจรเงินสดปรบัตวัดีขึน้เป็นติดลบ 59 วนั 

กลุ่มทรูสามารถช าระหนีส้ินและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสญัญาทางการเงิน โดยโครงสรา้งเงินทุนยังคงอยู่ในระดับที่
เหมาะสม ดว้ยอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายสทุธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 4.1 เท่าและอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้
จ่ายสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 2.9 เท่า เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้จากระดบัหนีส้ินที่สงูขึน้เพื่อสนบัสนุนการขยายตวัของธุรกิจ  
ในขณะที่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) และอัตราก าไรสทุธิเป็นติดลบรอ้ยละ 1.7 และติดลบรอ้ยละ 1.0 
ตามล าดับ ซึ่งถูกกดดันจากต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการขยายโครงข่ายและใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถ่ีของธุรกิจ
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 

แหลง่เงินทนุหลกัของกลุม่ทรู ในปี 2564 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานซึง่คาดวา่จะยงัคงเป็นแหลง่เงินทนุ
หลกัตอ่ไป นอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน กลุม่ทรูยงัมีทางเลอืกในการจดัหาแหลง่เงินทนุอื่นเพิ่มเติม ทัง้การ
ระดมทนุผา่นการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เครดิตเทอมจากกลุม่ผูจ้ดัจ าหนา่ยอปุกรณ ์(vendor financing) และการขายสินทรพัย ์
ทัง้นี ้ กลุม่ทรูมีการค านงึถึงวนิยัทางการเงินอยา่งเครง่ครดัและจะพิจารณาโครงสรา้งเงินทนุที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจใน
อนาคต 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ  

2564 2563 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.6 0.6 

อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายสทุธิตอ่ EBITDA  เทา่ 4.1 3.8 

อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายสทุธิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 2.9 2.3 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้        รอ้ยละ -1.7 1.0 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ไมร่วมก าไรจากการขายหน่วยลงทนุ DIF)             รอ้ยละ -1.7 -2.2 
 

หมายเหต:ุ ก าไรจากการขายหน่วยลงทนุ DIF ในปี 2563 มีจ านวน 3.4 พนัลา้นบาท  

 

สินทรัพย ์

 กลุม่ทรูมีสินทรัพยร์วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 จาก ณ สิน้ปี 2563 เป็น 624.9 พนัลา้นบาท สว่นใหญ่จากทีด่ิน อำคำร
และอุปกรณ ์ (สุทธิ) ที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.8 เป็น 245.3 พนัลา้นบาท จากการขยายเครอืขา่ยและบรกิารทัง้ในธุรกิจ
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ีและบรอดแบนด ์

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลงรอ้ยละ 3.3 จาก ณ สิน้ปี 2563 เป็น 128.3 พนัลา้นบาทสว่นใหญ่จากการตดั
จ าหนา่ยใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ีของโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีในระหวา่งปี 
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 สินค้ำคงคลงั (สุทธิ) ลดลงเป็น 1.4 พนัลา้นบาท จากการมุง่เนน้มาตรการบรหิารจดัการสนิคา้อยา่งมีประสทิธิภาพ
อยา่งตอ่เนื่อง 

 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 จาก ณ สิน้ปี 2563 เป็น 24.5 พนัลา้น
บาท และค่ำควำมนิยมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.7 จาก ณ สิน้ปี 2563 เป็น 10.2 พนัลา้นบาท ผลกัดนัโดยเงินลงทนุในบรษัิท 
ชีวีบรริกัษ์ จ ากดั (“ชีว”ี) ซึง่เป็นบรษัิทท่ีประกอบธุรกิจใหบ้รกิารปรกึษาแพทยผ์า่นแอพพลเิคชั่นทางโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 
และเงินลงทนุในในบรษัิท ZAPGROUP INC. (“ZAP”) ซึง่เป็นบรษัิทท่ีประกอบธุรกิจใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ส าหรบั
สทิธิประโยชน ์ และแพลตฟอรม์ที่เช่ือมระหวา่งออนไลนแ์ละออฟไลน ์ (O2O) โดยความเช่ียวชาญของทัง้ 2 บรษัิทจะ
ช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัธุรกิจแพลตฟอรม์ดิจิทลัของกลุม่ทรูใหด้ียิง่ขึน้ (รายละเอียดในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินขอ้ 20 และ 23) 

 ลูกหนีก้ำรค้ำ (สุทธิ) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.3 จาก ณ สิน้ปี 2563 เป็น 48.7 พนัลา้นบาท จากการขยายธุรกิจอยา่ง
ตอ่เนื่องของกลุม่ทรู โดยปกติแลว้กลุม่บรษัิทใหร้ะยะเวลาการช าระหนีห้รอืเครดติเทอมเป็นระยะเวลาประมาณ                 
15-120 วนั ขึน้อยูก่บัประเภทของบรกิารและกลุม่ลกูคา้ ส  าหรบัลกูคา้ทั่วไปเครดิตเทอมปกติจะอยูท่ี่ 30 วนั ซึง่
สอดคลอ้งกบัรอบการสมคัรใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี บรอดแบนดแ์ละโทรทศันใ์นแตล่ะเดือน ในสว่นของลกูคา้
ธุรกิจและองคก์ร เครดติเทอมจะมีความหลายหลายมากขึน้และมีระยะเวลายาวนานกวา่ลกูคา้ทั่วไป โดยขึน้อยูก่บั
ประเภทของบรกิารและกลุม่ลกูคา้ ทัง้นี ้ ระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการเรยีกเก็บหนีเ้ท่ากบั 114 วนัในปี 2564 เทียบกบั 
104 วนัในปี 2563 สว่นหนึง่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการตามสถานการณโ์ควดิ-19 ที่มีการผอ่นปรนระยะเวลาการ
จ่ายเงินใหก้บัลกูคา้ 

 
 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

 
ลกูหนีบ้รษัิท NT 

 
- 

 
360.41 

 
- 

 
360.41 

ลกูหนีก้ารคา้ 25,950.33 23,994.49 671.24 822.37 

ลกูหนีแ้ละรายไดค้า้งรับ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

  (หมายเหตขุอ้ 41) 

 

18,403.36 

 

14,169.50 

 

21,503.27 

 

18,675.66 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 44,353.69 38,524.40 22,174.51 19,858.44 

รายไดค้า้งรับ 11,163.32 11,658.49 403.60 2,273.31 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 55,517.01 50,182.89 22,578.11 22,131.75 
หัก  ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   
  (หมายเหตขุอ้ 41)     

(6,779.80) (7,908.51) (1,055.60) (2,947.21) 

     

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 48,737.21 42,274.38 21,522.51 19,184.54  
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ลกูหนีก้ารคา้วันที ่31 ธันวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้ังนี ้

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ยอดทียั่งไมค่รบก าหนดช าระ 15,780.76 9,172.32 661.32 1,728.97 
คา้งช าระนอ้ยกวา่ 3 เดอืน 10,473.44 9,709.07 2,768.39 2,979.00 
คา้งช าระ 3 - 6 เดอืน 2,436.08 5,616.09 3,017.81 2,212.35 
คา้งช าระ 6 - 12 เดอืน 4,436.79 7,315.36 5,664.39 4,804.98 

คา้งช าระมากกวา่ 12 เดอืน 11,226.62 6,711.56 10,062.60 8,133.14 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 44,353.69 38,524.40 22,174.51 19,858.44 

รายไดค้า้งรับ 11,163.32 11,658.49 403.60 2,273.31 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 55,517.01 50,182.89 22,578.11 22,131.75 
หัก ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  
  (หมายเหตขุอ้ 41)     

(6,779.80) (7,908.51) (1,055.60) (2,947.21) 

     

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 48,737.21 42,274.38 21,522.51 19,184.54 

 

กลุม่บรษัิทรบัรูล้กูหนีก้ารคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเง่ือนไขในการไดร้บัช าระยกเวน้

ในกรณีที่เป็นรายการที่มีองคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงินที่มีนยัส าคญั กลุม่บริษัทจะรบัรูล้กูหนีด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิ่งตอบ

แทนและจะวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ยหกัดว้ยคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 

คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้เป็นประมาณการที่พิจารณาจากหลายวิธีประกอบกนั เช่น อตัรารอ้ย

ละของรายได ้การวิเคราะหอ์ายลุกูหนี ้ประสบการณก์ารเก็บหนี ้และพิจารณาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจปัจจุบนัรว่มดว้ย 

ทัง้นี ้ความช านาญและประสบการณใ์นการเก็บหนีข้องกลุม่รว่มกบัวิธีประมาณการอย่างเหมาะสมตามที่กลา่วขา้งตน้ ท าให้

ผูบ้รหิารมีความเช่ือมั่นวา่ ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ที่ตัง้ไว ้(จ านวน 6,779.80 ลา้นบาท) มีความเพียงพอ 

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทมีความกระจกุตวัของความเสีย่งจากการใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีก้ารคา้ที่จ  ากดั เนื่องจากลกูคา้ของกลุม่

บริษัทมีจ านวนมาก ทัง้ภาคธุรกิจและผูใ้ชร้ายย่อยทั่วไป อีกทัง้ ผูบ้ริหารเช่ือว่าค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ไดบ้นัทึกไวเ้พียงพอ

ส าหรบัยอดลกูหนีค้งเหลอืแลว้ โดยค านงึจากลกัษณะของลกูหนีก้ารคา้และประสบการณก์ารเรยีกเก็บหนีข้องกลุม่บรษัิท 

หนี้สิน 

 กลุม่ทรูมีหนี้สนิรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 จาก ณ สิน้ปี 2563 เป็น 543.1 พนัลา้นบาท สว่นใหญ่จากหนี้สนิที่มีภำระ
ดอกเบีย้จ่ำย (ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสัน้และเงินกูย้ืมระยะยาว ไมร่วมหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน) ซึง่เพิม่ขึน้
เป็น 257.5 พนัลา้นบาทเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจและช าระคา่ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ ลดลงรอ้ยละ 4.0 จาก ณ สิน้ปี 2563 เป็น 61.9 พนัลา้นบาท จากการจ่ายช าระเจา้หนีอ้ปุกรณใ์น
ระหวา่งปี โดยมีระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการช าระหนีล้ดลงเป็น 216 วนั 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2563 เป็น 81.8 พนัลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 

 

สภำพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

 แหลง่เงินทนุหลกัของกลุม่ทรูในปี 2564 มาจากกระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนที่ 51.4 พนัลา้นบาทก่อน
การช าระดอกเบีย้และภาษี เติบโตขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของ EBITDA  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานหลงัช าระ
ดอกเบีย้และภาษีแลว้จะอยูท่ี่ 35.5 พนัลา้นบาทลดลงจากปีที่แลว้เนื่องจากภาระการจ่ายดอกเบีย้และภาษีที่สงูขึน้ 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อนเป็น 56.8 พันลา้นบาทในปี 2564 จากการช าระค่า
ใบอนญุาตคลื่นความถ่ีที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน อีกทัง้เงินสดจ่ายลงทนุส าหรบัที่ดิน อาคารและอปุกรณ์มีจ านวน
ลดลงเป็น 40.8 พนัลา้นบาทในปี 2564 

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงินเพิ่มขึน้เป็น 19.0 พนัลา้นบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อสนับสนุนการ
ขยายตวัของธุรกิจและการช าระคืนหุน้กู ้

 กลุม่ทรูมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประมาณ 22.0 พนัลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 

 

   
  

     
     
 


