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เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เรือง นาํส่งขอ้มูลทางการเงิน ประจาํไตรมาสที 3 ปี 2565  
  
สิงทีสง่มาดว้ย   1. ขอ้มูลทางการเงิน ประจาํไตรมาสที 3 ปี 2565 
                        ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 
                   2.   รายงานการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาสที 3 ปี 2565 
                           ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  ฉบบัละ 1 ชุด 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําสง่ขอ้มูลทางการเงินรวมและ 
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาํไตรมาสที 3 ปี 2565 สินสุด ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 
ซึงไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้ มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลการดาํเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสที 3 ของปี 2565 ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ
สว่นทีเป็นของบริษัทฯ จาํนวน 2,757.06 ลา้นบาท ซึงเปลียนแปลงในอตัราทีสูงกวา่รอ้ยละ 20 จากผลการ
ดาํเนินงานสุทธิในงวดเดียวกนัของปีก่อน ทงันี โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในรายงานการวิเคราะหผ์ลการ
ดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสที 3 ปี 2565 ทีแนบมาพรอ้มนี 

จึงเรียนมาเพือทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นางสาวยุภา  ลีวงศเ์จริญ)  
     หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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ค าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

ภาพรวมไตรมาส 3 ปี 2565 

ในไตรมาส 3 ของปี 2565 เศรษฐกิจไทยและความสามารถในการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคยงัคงไดร้บัผลกระทบ

จากปัจจัยต่าง ๆ ทัง้อัตราเงินเฟ้อ ตน้ทุนพลงังานและค่าสาธารณูปโภคที่สงูขึน้ ท่ามกลางความทา้ทายเหล่านี ้กลุ่มทรู มี

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้เป็น 26,199 ลา้นบาท และ 5,236 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นการ

เติบโตรวมกันที่รอ้ยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 6.9 จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน โดยมาตรการเพิ่ม

ประสทิธิภาพและบรหิารคา่ใชจ้่ายที่ด  าเนินมายงัตอ่เนื่องยงัอยูใ่นทิศทางที่ดี สง่ผลใหก้ าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ 

ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) เติบโตรอ้ยละ 3.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะที่ค่อนขา้งทรงตวัเมื่อ

เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน เป็น 14,368 ลา้นบาท และมีอตัรา EBITDA margin ตอ่รายไดจ้ากการใหบ้ริการที่ประมาณ

รอ้ยละ 55 ทัง้นี ้คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยเพื่อสนบัสนนุการขยายโครงขา่ยและการใหบ้ริการโดยเฉพาะ 5G ตน้ทนุทาง

การเงิน รวมถึงขาดทนุทางบญัชีจากอตัราแลกเปลีย่นยงัคงกดดนัผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2565 

ความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูในการเพิ่มประสบการณก์ารใชง้านและตอบรบักับไลฟ์สไตลท์ี่หลากหลายของลกูคา้ เห็น

พฒันาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ท าให้ฐานลูกคา้ของกลุ่มทรูเติบโตสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ช้บริการ 5G และ ทรูไอดี 

นอกจากนี ้กลุม่ทรูมุ่งเนน้ในการตอบสนองความตอ้งการของแต่ละกลุม่ลกูคา้ไดต้รงจุด ดว้ยขอ้เสนอแบบเฉพาะเจาะจงหรือ 

personalization ในขณะที่การขยายระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องช่วยสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงและน าเสนอนวตักรรมสินคา้และ

บริการ รวมถึงโซลูชันดา้นดิจิทัลใหก้ับหลากหลายกลุ่มลูกคา้และองคก์รภาคธุรกิจเพิ่มเติม สิ่งเหล่านีป้ระกอบกับความ

พยายามอย่างต่อเนื่องในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นทกุกระบวนการ พรอ้มการมุ่งเนน้ปรบัโครงสรา้งตน้ทุน เป็นปัจจัย

ส าคญัที่จะช่วยเสรมิศกัยภาพการเติบโตและรายไดท้ี่สงูขึน้ใหก้บักลุม่ทรูตอ่ไปในอนาคต 

ทรูมูฟ เอช มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่เพิ่มขึน้ทัง้จากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนเป็น 20,900 ลา้น

บาท ในไตรมาส 3 ปี 2565 แม ้ARPU ยงัคงถกูกดดนัจากการแข่งขนัในตลาดที่สงูดว้ยขอ้เสนอที่มุง้เนน้การใชง้านดาตา้แบบ

ไม่จ ากัด อีกทัง้ผูบ้ริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่มีก าลงัซือ้ต ่าถึงปานกลางยงัคงไดร้บัผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อและดอกเบีย้ที่

เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามฐานผูใ้ช้บริการ 5G ของทรูมูฟ เอช เติบโตไดอ้ย่างแข็งแกร่งเป็นกว่า 4.5 ลา้นราย ส่งผลใหฐ้าน

ผูใ้ชบ้รกิารรวมเพิ่มขึน้เป็น 33.6 ลา้นราย หนนุโดยผลตอบรบัที่ดีต่อแคมเปญการขายโทรศพัทม์ือถือ 5G ทัง้ในระดบัราคาสงู

และราคาที่เขา้ถึงไดม้ากขึน้ นอกจากนี ้ทรูมฟู เอช ยงัไดข้ยายระบบนิเวศเจาะกลุม่ลกูคา้ที่รกัการเลน่อีสปอรต์ (eSport) และ

เกม ดว้ยแพ็กเกจอีสปอรต์ส าหรบัการใชง้านดาตา้เพื่อเลน่เกมโดยเฉพาะ อีกทัง้ยงัไดร้ว่มมือกบั Zepeto ผูน้  าดา้นแพลตฟอรม์

เมตาเวิรส์ (Metaverse) บนสือ่สงัคมออนไลนจ์ากประเทศเกาหล ีเพื่อใหช้าวไทยไดส้มัผสักบัประสบการณใ์นโลกเมตาเวิรส์ระ

ดบัโลก เช่ือมต่อโลกออนไลนแ์ละออฟไลนพ์รอ้มผสานไลฟ์สไตลข์องคนรุน่ใหม่ในดา้นต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั สิ่งเหลา่นีต้อกย า้

ความมุง่มั่นของทรูมฟู เอช ที่จะยกระดบัประสบการณข์องผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนื่อง พรอ้มสรา้งการเติบโตไดใ้นขณะเดียวกนั 
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ทรูออนไลน์ ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีฐานผู้ใช้บริการบรอดแบนด์เพิ่มสูงขึน้เป็น 4.9 ลา้นราย หนุนรายได ้            

บรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตเป็น 7,276 ลา้นบาท ถึงแมว้า่  ARPU จะลดลงซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตุสาหกรรม เนื่องจาก

การใหส้ว่นลดยงัเป็นหนึง่ในกลยทุธห์ลกัในการขยายและรกัษาฐานลกูคา้ โดยผูเ้ลน่ในตลาดยงัคงน าเสนอแพ็กเกจราคาระดบั

ต ่าในการดึงดดูลกูคา้เพื่อเพิ่มสว่นแบ่งตลาดโดยเฉพาะในพืน้ท่ีใหม่ ๆ ที่ไดข้ยายการใหบ้ริการไปถึง ทัง้นีเ้พื่อลดผลกระทบ

ดา้นราคาดงักลา่ว ทรูออนไลนม์ุง่เนน้การเพิ่มคณุภาพการใหบ้รกิารและประสบการณข์องลกูคา้ พรอ้มเพิ่มมลูค่าของขอ้เสนอ

ดว้ยคอนเทนตค์ณุภาพ แพ็กเกจ True Unlock TV ซึง่ไดร้บัเสยีงตอบรบัในตลาดเป็นอยา่งดีทัง้จากกลุม่ลกูคา้ปัจจบุนัและกลุม่

ลกูคา้ใหม่ ดว้ยการผสานสิทธิพิเศษที่ลกูคา้จะไดร้บัเพิ่มเติม และความบนัเทิงคุณภาพหลายหลายทัง้คอนเทนตด์า้นกีฬา 

ภาพยนตร ์ซีรสี ์แอนิเมชนั และสารคดีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทกุคนในครอบครวั สิ่งเหลา่นี ้ควบคู่ไปกบัการ

น าเสนอบริการบรอดแบนดท์ี่พ่วงขายอุปกรณไ์อโอทีและอปุกรณอ์จัฉริยะต่าง ๆ เช่น กลอ้งวงจรปิด CCTV ที่ใหบ้ริการเก็บ

ขอ้มลูบนคลาวด ์นวตักรรมเราเตอรแ์ละอุปกรณก์ระจายสญัญาณ ช่วยสรา้งความแตกต่างและตอกย า้ความเป็นผูน้  าตลาด 

บรอดแบนดข์องทรูออนไลนไ์ดอ้ยา่งตอ่เนื่อง  

ทรูวิชั่นส ์มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,028 บาท ออ่นตวัแตใ่นอตัราที่ชา้ลง ท่ามกลางแนวโนม้การรบัชมคอนเทนต์

ผา่นแพลตฟอรม์ดิจิทลัและ OTT ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ฐานลกูคา้รวมคอ่นขา้งทรงตวัที่ 3.3 ลา้นราย ทัง้นี ้การแข่งขนัพรีเมียรล์ีก

องักฤษในฤดกูาลใหมก่ระตุน้การสมคัรสมาชิกผา่นแคมเปญ EPL SEASON PASS ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัไดร้บัอานิสงสจ์าก

การฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวที่สง่ผลใหก้ลุม่โรงแรมและรา้นอาหารกลบัมาสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อใหบ้ริการลกูคา้ที่

ตอ้งการรบัชมการแข่งขนัในฤดูกาลใหม่ ยิ่งไปกว่านัน้ลกูคา้สามารถรบัชมทุกความบนัเทิงไดทุ้กที่ทุกเวลาตามตอ้งการผ่าน

แพ็กเกจจากทรูไอดีและทรูวิชั่นสน์าวซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนีท้รูวิชั่นสจ์ะมุ่งสรา้งการเติบโตและ

ประสบการณก์ารรบัชมของผูบ้ริโภคใหด้ียิ่งขึน้ ดว้ยคอนเทนตค์ณุภาพสงูซึ่งสามารถรบัชมไดผ้่านแพลตฟอรม์ที่หลากหลาย

ของกลุม่ทรู รวมถึงนวตักรรมกลอ่งไฮบรดิดว้ยฟังกช์นัที่ตอบโจทยต์ามความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องลกูคา้ 

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มุง่เนน้ในการขยายธุรกิจดิจิทลัแพลตฟอรม์และดิจิทลัโซลชูนัอย่างต่อเนื่องทัง้ในตลาด B2C และ 

B2B โดยไตรมาสสามเป็นอีกหนึง่ไตรมาสที่ทัง้สองธุรกิจมีการเติบโตในอตัราเลขสองหลกั ธุรกิจแพลตฟอรม์สื่อดิจิทลัทรูไอดี

สรา้งรายไดต้่อเนื่องดว้ยจ านวนผูใ้ชง้านรายเดือนที่เติบโตแข็งแกรง่รอ้ยละ 47 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 เป็น 36 ลา้น

ราย จ านวนการซือ้คอนเทนตด์า้นความบนัเทิงเติบโตขึน้รอ้ยละ 87 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 เป็น 969,000 ครัง้ และ

ยอดรบัชมคอนเทนตว์ีดิโอต่อเดือนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 เป็น 445 ลา้นครัง้ ในขณะที่

ลกูคา้กลอ่งทรูไอดี ทีวี เพิ่มสงูขึน้เป็น 3.5 ลา้นกล่อง ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 ส าหรบัลกูคา้องคก์ร ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน

เติบโตจากธุรกิจนวตักรรมบา้นอจัฉริยะ (Smart Living) การเช่ือมต่ออจัฉริยะ (Connectivity) และกลอ้งอัจฉริยะ (Smart 

CCTV Camera) นอกจากนีย้งัมุ่งสู่การเป็นผูน้  าดา้นการอยู่อาศยัในยุคดิจิทัลผสานกับบริษัทสตารท์อพัไทย “Seekster” 

เปิดตวัโฮม เซอรว์ิส (Home Services) บนแอปพลิเคชนั ทรู ลีฟวิ่ง เทค เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภยัในการใชชี้วิตใน

ยคุดิจิทลั 
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สรุปผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2565 

กลุ่มทรู รายงานผลขาดทนุสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 2,757.1 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2565 ซึ่งคิดเป็นการ
เปลีย่นแปลงที่มากกวา่รอ้ยละ 20 จากปีก่อน โดยผลการด าเนินงานโดยสรุปมีดงันี ้

กลุม่ทรู มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 26,199.4 ลา้นบาทและรายไดจ้ากการขาย 5,236.5 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 
2565 เพิ่มขึน้จากผลตอบรบัท่ีดีตอ่แคมเปญการขายโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี และฐานลกูคา้ที่เพิ่มสงูขึน้ ทา่มกลางแรงกดดนัจาก
ปัจจยัตา่ง ๆ ทางเศรษฐกิจ EBITDA อยู่ที่ 14,367.8 ลา้นบาท ทรงตวัเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 3.2 จากไตรมาสก่อน หนนุโดยมาตรการบรหิารคา่ใชจ้่ายอยา่งอยา่งตอ่เนื่อง 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 ผลขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ เป็น 2,757.1 ลา้นบาท จากคา่เสือ่มราคาและค่าตดั
จ าหนา่ยเพื่อสนบัสนนุการขยายโครงขา่ย 5G และการใหบ้รกิารซึง่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี
ก่อน และขาดทนุทางบญัชีจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 365.6 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัก าไรทางบญัชีจากอตัราแลกเปลี่ยน
จ านวน 218.3 ลา้นบาทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
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ตารางสรปุงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

 

  

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) ปี 2565 ปี 2565 ปี 2564 Q-o-Q Y-o-Y

 รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 333             326             404            2.0 (17.6)

 รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 840             3,143          3,141          (73.3) (73.3)

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 26,199         25,991         26,187        0.8 0.0

 รายไดจ้ากการขาย 5,236          4,594          3,234          14.0 61.9

 รวมรายได ้ 32,608       34,055       32,966       (4.2) (1.1)

 รวมรายได ้ ไมร่วมคา่เช่าโครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 31,436       30,585       29,420       2.8 6.9

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 18,254         21,172         20,594        (13.8) (11.4)

คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 710             659             770            7.7 (7.8)

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 337             340             448            (0.8) (24.9)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 6,850          9,831          9,443          (30.3) (27.5)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 10,357         10,342         9,932          0.1 4.3

 ตน้ทนุขาย   5,219          4,583          3,491          13.9 49.5

 รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  7,622          6,876          5,942          10.9 28.3

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 5,124          4,722          4,446          8.5 15.3

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,498          2,154          1,495          16.0 67.0

 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม (ไมร่วมคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย) 18,241       20,134       18,600       (9.4) (1.9)

 EBITDA 14,368       13,921       14,366       3.2 0.0

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (12,855)        (12,496)        (11,427)       2.9 12.5

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,513          1,424          2,939         6.2 (48.5)

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธ)ิ (2,805)         (2,692)         (2,503)         4.2 12.1

ดอกเบีย้รับ 33               27               26              22.6 25.1

ดอกเบีย้จา่ย (2,838)         (2,719)         (2,529)         4.4 12.2

 ดอกเบีย้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี้สนิตามสัญญาเชา่ (1,387)         (1,396)         (1,496)         (0.7) (7.3)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (182)            (178)            (204)           2.0 (10.9)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (513)            (515)            (588)           (0.3) (12.7)

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ (76)             (50)             (47)             53.1 61.1

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 747             1,140          888            (34.5) (15.8)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   (366)            75               218            NM NM

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ 286             1,415          163            (79.8) 75.6

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 26               16               29              59.0 (9.7)

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (2,757)        (761)            (603)           NM NM

% เปลีย่นแปลง
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ผลการด าเนินงานโดยรวมประจ าไตรมาส 3 ปี 2565 

 กลุม่ทรูมีรายได้จากการให้บรกิาร 26,199 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2565 ทรงตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน (เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 0.8) และไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อน ทา่มกลาง ARPU ที่หดตวัตามแรงกดดนัจากปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีตอ่
ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคและการแขง่ขนัในตลาด 

o ทรูมูฟเอช มีรายได้จากการให้บริการที่ 20,900 ลา้นบาท (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.4 จากไตรมาสก่อนและรอ้ยละ 

1.3 จากไตรมาสเดียวกนัในปีกอ่น) จากฐานลกูคา้ 5G และผูใ้ชบ้รกิารรายเดือนที่เพิม่ขึน้สงูกวา่ ARPU ทีล่ดลง 

ในขณะเดียวกนัรายไดท้ี่มาจากนกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้และมีแนวโนม้เชิงบวกตอ่เนื่องในชว่งฤดกูาลทอ่งเที่ยวที่

ก าลงัมาถงึ 

o ทรูออนไลนม์ีรายได้จากบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตที่ 7,276 ลา้นบาท คอ่นขา้งทรงตวั (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3) 

จากไตรมาสก่อน หนนุโดยฐานลกูคา้ที่เติบโตขึน้ ในขณะท่ีการแขง่ขนัในตลาดยงัคงสงูดว้ยการใหส้ว่นลดและ

แพ็กเกจในราคาระดบัต ่าซึง่กดดนัให ้ARPU ออ่นตวัลง 

o รายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส ์เป็น 2,028 ลา้นบาท โดยรายได้จากค่าสมาชิกและคา่ติดตั้งออ่นตวั

ในอตัราที่ลดลงมาอยูท่ี่ 1,273 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 63 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ฐานลกูคา้ของทรูวิชั่นส์

คอ่นขา้งทรงตวั ในขณะที่  ARPU เพิ่มขึน้ตามสดัสว่นท่ีลดลงของลกูคา้กลุม่แพก็เกจมาตรฐาน 

ทรูวิชั่นสม์ีรายได้จากการใหบ้ริการอื่น (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจบนัเทิง การโฆษณา สปอนเซอรแ์ละ

รายไดอ้ื่น) ลดลงเป็น 755 ลา้นบาท จากการแขง่ขนัฟตุบอลทีเ่ลือ่นออกไปซึง่กระทบตอ่รายไดจ้ากสปอนเซอร ์

ในขณะท่ีรายไดจ้ากธุรกิจบนัเทิงและการโฆษณาพลกิกลบัมาเพิม่ขึน้จากกิจกรรมทางธุรกิจและคอนเสริต์ตา่ง ๆ 

ที่เริม่จดัอกีครัง้ 

 รายได้จากการขาย มีจ านวน 5,236 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนและไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จาก
ยอดขายโทรศพัทท์ี่เติบโต หนนุโดยการเปิดตวั iPhone 14 ในไตรมาส 3 ปี 2565 โดยอตัราก าไรจากการขายสนิคา้ของ
กลุม่ทรูเป็น 17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน และไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อนซึง่มีผลขาดทนุจากการขาย 

 ค่าใช้จ่ายเชือ่มต่อโครงข่ายสุทธิ เป็น 4 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนตามอตัราคา่
เช่ือมตอ่โครงขา่ยทีต่  ่าลง และลดลงจากไตรมาสก่อนจากการโทรออกนอกโครงขา่ยสทุธิทีล่ดลงและการบรหิารกลยทุธ์
ดา้นราคาอยา่งเหมาะสม 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ไมร่วมคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย) ลดลงเป็น 18,241 ลา้นบาท หนนุโดยการ
บรหิารคา่ใชจ้า่ยใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้และการปรบัโครงสรา้งตน้ทนุตอ่เนื่อง แมจ้ะมีตน้ทนุคา่สาธารณปูโภคที่
เพิ่มขึน้ 

 EBITDA อยูท่ี่ 14,368 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.2 จากไตรมาสก่อน จากรายไดท้ี่เติบโตและการเพิ่มประสทิธิภาพ
ดา้นการบรหิารตน้ทนุ สง่ผลให ้ EBITDA ตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 54.8 ในขณะท่ี EBITDA 
คอ่นขา้งทรงตวัเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อน 
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 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.9 จากไตรมาสก่อนและรอ้ยละ 12.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัในปีก่อน เป็น 12,855 ลา้นบาท จากการขยายและเพิ่มประสทิธิภาพใหก้บัโครงขา่ยพรอ้มพฒันาการใหบ้รกิาร
อยา่งตอ่เนื่อง  

 ก าไรจากการด าเนินงานเป็น 1,513 ลา้นบาท เติบโตขึน้จากไตรมาสก่อนตาม EBITDA ที่สงูขึน้ แตล่ดลงเมื่อเทยีบ
กบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยที่เพิ่มขึน้ 

 ดอกเบีย้จ่าย (สทุธิ) มีจ านวน 2,805 ลา้นบาท (ไมร่วมผลกระทบจาก TFRS 16) เพิ่มขึน้จากเงินกูย้ืมทีเ่พิ่มขึน้เพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวยีนและสนบัสนนุการขยายธุรกิจ 

 คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการขยายโครงขา่ยและการใหบ้รกิาร ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี และดอกเบีย้จา่ย
กดดนัผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2565 ท าใหม้ีผลขาดทนุ 2,757 ลา้นบาท ซึง่รวมขาดทนุทางบญัชีจากอตัรา
แลกเปลีย่นจ านวน 366 ลา้นบาท 
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โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ  

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ืน่ของทรอูอนไลน์ อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารโครงขา่ย 

(หน่วย: ลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) Q-o-Q Y-o-Y

ทรมูฟู เอช

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 20,009          19,927         19,759          0.4 1.3

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 340              333             407              2.2 (16.5)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 718              3,024          3,024            (76.3) (76.3)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 5,125           4,530          3,174            13.1 61.5

ทรอูอนไลน ์

รายไดจ้ากบรกิารบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต 7,276           7,254          7,479            0.3 (2.7)

รายไดอ้ืน่ ๆ 1,428           1,406          1,201            1.5 18.9

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 122              119             118              2.4 3.7

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 164              120             83                36.1 98.4

ทรวูชิ ัน่ส ์

รายไดจ้ากคา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 1,273           1,295          1,382            (1.7) (7.9)

รายไดอ้ืน่ ๆ 755              936             1,024            (19.4) (26.3)

รายการระหวา่งกนั (4,602)          (4,890)         (4,685)          5.9 1.8

รวมรายได้ 32,608        34,055       32,966        (4.2) (1.1)

รวมรายได ้ ไมร่วมคา่เชา่โครงขา่ยและคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 31,436        30,585       29,420        2.8 6.9

  ไตรมาส 3   

 ปี 2565

  ไตรมาส 2   

 ปี 2565

  ไตรมาส 3   

 ปี 2564

% เปลีย่นแปลง

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ)
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งบดลุรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

 

 

  

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 30 ก.ย. 2565 31 ธ.ค. 2564 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 23,449             21,963             6.8

ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 49,964             48,737             2.5

ลกูหนี้อืน่ 3,162               3,060               3.3

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 24,148             26,370             (8.4)

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 100,724          100,130          0.6

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 247,476           245,337           0.9

คา่ความนยิม - สทุธิ 10,457             10,160             2.9

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน - สทุธิ 122,607           128,325           (4.5)

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,790               5,862               (1.2)

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 91,805             94,223             (2.6)

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 42,269             40,877             3.4

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 520,403          524,784          (0.8)

รวมสนิทรพัย์ 621,127         624,915         (0.6)

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 7,226               5,999               20.4

เจา้หนี้การคา้ 53,781             61,904             (13.1)

เจา้หนี้อืน่ 33,085             30,761             7.6

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 66,411             59,313             12.0

หนี้สนิตามสัญญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 12,547             9,020               39.1

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 4,043               6,950               (41.8)

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 177,092          173,948          1.8

เงนิกูย้มืระยะยาว 208,193           192,196           8.3

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,628               5,498               2.4

หนี้สนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 38,590             47,298             (18.4)

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 3,266               3,495               (6.6)

หนี้สนิตามสัญญาเชา่ 99,026             105,149           (5.8)

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 14,486            15,513            (6.6)

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 369,190          369,149          0.0

รวมหนีส้นิ 546,282         543,097         0.6

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 74,845           81,818           (8.5)

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 621,127         624,915         (0.6)

30 ก.ย. 2565 30 ก.ย.  2564 % เปลีย่นแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ 34,302             38,234             (10.3)

    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดจ้า่ย (สทุธ)ิ (10,389)            (12,086)            (14.0)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 23,913             26,148             (8.5)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (35,078)            (44,218)            (20.7)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 12,652             9,749               29.8

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,487             (8,321)            NM

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 21,962             24,345             (9.8)

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 23,449           16,024           46.3
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

 กลุม่ทรูมีสินทรัพยร์วม 621,127 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.6 เมือ่เทียบกบั ณ สิน้ปี 2564 สว่นใหญ่จากสินทรัพยไ์ม่
มีตัวตน (สุทธิ) ที่ลดลงรอ้ยละ 4.5 มาอยูท่ี่ 122,607 ลา้นบาทจากการตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี
ส าหรบัธุรกิจโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีในระหวา่งไตรมาส 

 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ ์(สุทธิ) เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.9) เป็น  247,476 ลา้นบาท  

 ลูกหนีก้ารค้า (สุทธิ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.5 จากสิน้ปี 2564 เป็น 49,964 ลา้นบาท ตามการขยายตวัของธุรกิจอยา่ง
ตอ่เนื่อง โดยมีระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการเรยีกเก็บหนีเ้ทา่กบั 124 วนั 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 18,523.41 25,950.33 661.93 671.24 

ลกูหนีแ้ละรายไดค้า้งรับ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหตขุอ้ 20) 

 

27,367.86 

 

18,403.36 

 

13,889.30 

 

21,503.27 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 45,891.27 44,353.69 14,551.23 22,174.51 

รายไดค้า้งรับ 11,243.75 11,163.32 403.95 403.60 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 57,135.02 55,517.01 14,955.18 22,578.11 

หักขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (7,170.60) (6,779.80) (1,055.60) (1,055.60) 

     
ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 49,964.42 48,737.21 13,899.58 21,522.51 

     

 

ลกูหนีก้ารคา้วันที ่30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้ังนี้ 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ยอดทียั่งไมค่รบก าหนดช าระ 14,540.33 15,780.76 498.10 661.32 
คา้งช าระนอ้ยกวา่ 3 เดอืน 7,835.82 10,473.44 2,210.06 2,768.39 
คา้งช าระ 3 - 6 เดอืน 6,883.74 2,436.08 3,131.59 3,017.81 
คา้งช าระ 6 - 12 เดอืน 8,191.44 4,436.79 1,253.32 5,664.39 

คา้งช าระมากกวา่ 12 เดอืน 8,439,94 11,226.62 7,458.16 10,062.60 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 45,891.27 44,353.69 14,551.18 22,174.51 

รายไดค้า้งรับ 11,243.75 11,163.32 403.95 403.60 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 57,135.02 55,517.01 14,955.18 22,578.11 

หักขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (7,170.60) (6,779.80) (1,055.60) (1,055.60) 

     

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 49,964.42 48,737.21 13,899.58 21,522.51 
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กลุม่บรษัิทรบัรูล้กูหนีก้ารคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเง่ือนไขในการไดร้บัช าระยกเวน้

ในกรณีที่เป็นรายการที่มีองคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงินที่มีนยัส าคญั กลุม่บริษัทจะรบัรูล้กูหนีด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิ่งตอบ

แทนและจะวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ยหกัดว้ยคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 

คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้เป็นประมาณการที่พิจารณาจากหลายวิธีประกอบกนั เช่น อตัรารอ้ย

ละของรายได ้การวิเคราะหอ์ายลุกูหนี ้ประสบการณก์ารเก็บหนี ้และพิจารณาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจปัจจุบนัรว่มดว้ย 

ทัง้นี ้ความช านาญและประสบการณใ์นการเก็บหนีข้องกลุม่รว่มกบัวิธีประมาณการอย่างเหมาะสมตามที่กลา่วขา้งตน้ ท าให้

ผูบ้รหิารมีความเช่ือมั่นวา่ ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ที่ตัง้ไว ้(จ านวน 7,170.60 ลา้นบาท) มีความเพียงพอ 

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทมีความกระจกุตวัของความเสีย่งจากการใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีก้ารคา้ที่จ  ากดั เนื่องจากลกูคา้ของกลุม่

บริษัทมีจ านวนมาก ทัง้ภาคธุรกิจและผูใ้ชร้ายย่อยทั่วไป อีกทัง้ ผูบ้ริหารเช่ือว่าค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ไดบ้นัทึกไวเ้พียงพอ

ส าหรบัยอดลกูหนีค้งเหลอืแลว้ โดยค านงึจากลกัษณะของลกูหนีก้ารคา้และประสบการณก์ารเรยีกเก็บหนีข้องกลุม่บรษัิท 

หนี้สิน 

 กลุม่ทรูมีหนี้สนิรวม 546,282 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6 เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2564 จากหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
(ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสัน้และเงินกูย้มืระยะยาวไมร่วมหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน) ที่เพิม่ขึน้เป็น 281,830 
ลา้นบาทเพื่อสนบัสนนุการขยายโครงขา่ยและการใหบ้รกิาร 

 เจ้าหนี้การค้า ลดลงรอ้ยละ 13.1 จาก ณ สิน้ปี 2564 เป็น 53,781 ลา้นบาทจากการจ่ายช าระเจา้หนีอุ้ปกรณใ์น
ระหวา่งงวด โดยมีระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการช าระหนีเ้ทา่กบั 192 วนั 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้นมีจ านวน 74,845 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2564 จากการจ่ายปันผลและขาดทนุระหวา่งงวด 

 

กลุม่ทรูสามารถช าระหนีส้นิและปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัตามสญัญาทางการเงิน โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายสทุธิ

ต่อ EBITDA อยู่ที่ 4.5 เท่าและอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 3.5 เท่า เพิ่มขึน้จาก                  

ไตรมาสก่อนซึง่อยูท่ี่ 4.4 เท่าและ 3.3 เท่าตามล าดบั จากระดบัหนีส้ินที่สงูขึน้เพื่อสนบัสนนุการขยายตวัของธุรกิจ  อตัราสว่น

สภาพคลอ่งคงที่ที่ 0.6 เท่า ในขณะที่ อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (ROE) ติดลบรอ้ยละ 6.5  ถกูกดดนัจากตน้ทนุที่

เก่ียวขอ้งกบัการขยายโครงขา่ยและการใหบ้รกิาร ดอกเบีย้จ่าย และขาดทนุทางบญัชีจากอตัราแลกเปลีย่น 

สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

แหลง่เงินทนุหลกัของกลุม่ทรูในเกา้เดือนแรกของปี 2565 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานซึ่งลดลง

เป็น 34,302 ลา้นบาทก่อนการช าระดอกเบีย้และภาษี และ 23,913 ลา้นบาทหลงัการช าระดอกเบีย้และภาษี สง่ผลใหก้ระแส
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เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนเป็น 12,652 ลา้นบาท ขณะที่กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมการลงทุนลดลงมาเป็น 35,078 ลา้นบาทในเกา้เดือนแรกของปี 2565 จากเงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่

ลดลงมาเป็น 26,507 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบั 29,795 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน  

 กลุม่ทรูมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 23,449 ลา้นบาท ณ สิน้เกา้เดือนแรกของปี 2565 

 

 

 

 

 


