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

บริษัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําสง่ขอ้มูลทางการเงินรวมและ 
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาํไตรมาสที 2 ปี 2565 สินสุด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 
ซึงไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้ มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลการดาํเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสที 2 ของปี 2565 ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ
สว่นทีเป็นของบริษัทฯ จาํนวน 761.29 ลา้นบาท ซึงเปลียนแปลงในอตัราทีสูงกวา่รอ้ยละ 20 จากผลการดาํเนินงาน
สุทธิในงวดเดียวกนัของปีก่อน ทงันี โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในรายงานการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบั
ไตรมาสที 2 ปี 2565 ทีแนบมาพรอ้มนี 

จึงเรียนมาเพือทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นางสาวยุภา  ลีวงศเ์จริญ)  
     หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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ค าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

ภาพรวมไตรมาส 2 ปี 2565 

เศรษฐกิจที่ทยอยฟ้ืนตวัประกอบกบัการกลบัมาเปิดประเทศสง่สญัญาณเชิงบวกในไตรมาส 2 ปี 2565 ท่ามกลาง

การเพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟอ้ที่ยงัคงกดดนัการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค กลุม่ทรูมีรายไดร้วม 34,055 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 

ปี 2565 โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนเป็น 25,991 ลา้นบาท สว่นใหญ่จากธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่ซึ่งมี

ฐานผูใ้ชบ้รกิารที่เติบโตแข็งแกรง่ โดยเฉพาะบรกิาร 5G ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา และ

ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 13,921 ลา้นบาท คงอตัราก าไร EBITDA ต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ (EBITDA margin) ที่

รอ้ยละ 54 ดว้ยการมุง่เนน้เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารตน้ทนุแมว้่าค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการขยายโครงข่ายและคอนเทนต์

เพิ่มขึน้เพื่อขยายฐานลกูคา้ในหลากหลายธุรกิจของกลุม่ทรู ขณะที่ผลก าไร (ขาดทนุ) ปรบัตวัดีขึน้ในไตรมาส 2 เมื่อเทียบกบั

ไตรมาสก่อนหนา้ แตล่ดลงจากไตรมาส 2 ของปีก่อน จากคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยทีเ่พิ่มสงูขึน้ตามการขยายเครือข่าย 

5G และโครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทลั แต่การลงทนุเหลา่นีเ้ป็นการเพิ่มมลูค่าและสรา้งประสบการณก์ารใชบ้ริการที่ดียิ่งขึน้ใหก้ับ

ลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง จึงเป็นรากฐานส าคญัที่จะสง่ผลใหก้ลุม่ทรูขยายฐานลกูคา้ พรอ้มสรา้งโอกาสการเติบโตในรูปแบบใหม่ ๆ 

ใหก้บัหลากหลายอตุสาหกรรมในขณะเดียวกนั 

กลุม่ทรูเดินหนา้สูก่ารเป็นเทคคอมปานีเพื่อน าเทคโนโลยีล  า้สมยัและนวตักรรมมาสรา้งประสบการณท์ี่เหนือระดบั

ตอบรบัต่อความตอ้งการของทัง้ผูบ้ริโภคและภาคธุรกิจ โดยมีธุรกิจดา้นดิจิทลัหลากหลายภายใตท้รู ดิจิทลั กรุ๊ป เป็นแกน

ส าคัญซึ่งสามารถสรา้งการเติบโตในอัตราเลขสองหลกัมาอย่างต่อเนื่องและยังมีศักยภาพการเติบโตที่สูงขึน้ไดอ้ีกมาก 

นอกจากนี ้ดิจิทลัทรานสฟ์อรเ์มชั่น ควบคู่ไปกบัการปรบัโครงสรา้งและบริหารจดัการดา้นตน้ทนุอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็น

ปัจจัยส าคัญในการสรา้งการเติบโตของกลุ่มทรูทัง้ในดา้นประสิทธิผล (productivity) ความสามารถในการท าก าไร และ

ผลตอบแทนจากการลงทนุ ในขณะที่สามารถตอบรบัต่อการเปลี่ยนแปลงและความตอ้งการอนัหลากหลายของผูบ้ริโภคและ

ภาคธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

ทรูมูฟ เอช มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเติบโตรอ้ยละ 1.3 จากไตรมาสก่อนเป็น 19,927 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 

2565 หนนุโดยจุดแข็งดา้นเครือข่ายประสิทธิภาพสงู การเพิ่มมลูค่าผ่านแคมเปญรว่มกับการขายเครื่อง และการเพิ่มขึน้ของ

นกัท่องเที่ยว ขณะที่รายไดล้ดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน จากสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบท่ียืดเยือ้ของ               

โควิด-19 ที่กดดนัการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้รโิภค โดยรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) ยงัคงลดลงจากการแข่งขนัในตลาดที่

สงูดว้ยขอ้เสนอแพ็กเกจดาตา้แบบใชง้านไม่จ ากัด (unlimited data plan) ในระดบัราคาต ่า อย่างไรก็ตามลกูคา้ 5G ของ 

ทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตไดส้งูต่อเนื่อง เพิ่มขึน้เป็น 3.4 ลา้นราย ขยายฐานผูใ้ชบ้ริการรวมเพิ่มขึน้เป็น 33.3 ลา้นราย ณ สิน้             

ไตรมาส 2 หนนุโดยแคมเปญพิเศษที่รว่มกบัดีไวซ ์5G อินเตอรแ์บรนดซ์ึง่ไดร้บัผลตอบรบัที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ดึงดดูผูใ้ชบ้ริการ

รายใหม่ และเพิ่มจ านวนผูท้ี่เดิมใชร้ะบบ 3G/4G ใหอ้พัเกรดมาใชร้ะบบ 5G ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัมีการเติบโตต่อเนื่องของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 5G ในกลุม่ดีไวซ ์high-tier ดว้ยสญัญาการใหบ้ริการที่ยาวนานขึน้ นอกจากนี ้กลุม่ทรูยงัสามารถขยายระบบนิเวศ 
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5G ในกลุม่ภาคธุรกิจ โดยชนะการประมลูเพื่อยกระดบัสถานีกลางบางซื่อดว้ยเทคโนโลยีล  า้สมยั ทัง้ 5G Multi-access Edge 

Computing (MEC) กลอ้งวงจรปิด CCTV ที่ใชก้ารวิเคราะหจ์ากปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนตบ์ริการ และรถเข็นอตัโนมตัิ นบัเป็น

อีกกา้วที่จะช่วยปรบัโฉมประเทศไทยสูก่ารเป็นศนูยก์ลางการขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยี   

ทรูออนไลน์ มีรายได้จากการใหบ้ริการบรอดแบนด์อยู่ที่ 7,254 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2565 หนุนโดยฐาน

ผูใ้ชบ้ริการบรอดแบนดท์ี่เติบโตแข็งแกร่งเป็น 4.8 ลา้นราย เพิ่มขึน้สุทธิ 95,000 ราย ในระหว่างไตรมาส ในขณะท่ี ARPU 

ลดลงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันทัง้อุตสาหกรรมจากการน าเสนอแพ็กเกจราคาในระดับต ่าเพื่อดึงดูดลูกคา้ใหม่ ทัง้นี ้                        

ทรูออนไลน ์ยงัคงความเป็นผูน้  าตลาดพรอ้มสรา้งมาตรฐานการใชง้านอินเทอรเ์น็ตบา้นประสิทธิภาพสงูและเติมเต็มทกุไลฟ์

สไตลข์องทกุคนในบา้น โดยในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาไดเ้ปิดตวัแคมเปญ "True Gigatex PRO Life" เปลี่ยนบา้นใหเ้ป็นบา้น

อจัฉริยะ ดว้ยแพ็กเกจบรอดแบนดค์วามเร็วสงูสดุถึง 2Gbps พรอ้มกลอ้ง CCTV และบริการ CCTV Cloud ผสานกบัอปุกรณ ์

IoT Smart Home จาก True LivingTECH  ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนีย้งัเดินหนา้เพิ่มความคุม้ค่าดว้ยการ

เพิ่มคอนเทนตค์ุณภาพสงูในช่วงตน้ของไตรมาส 3 ภายใตแ้คมเปญ True Unlock TV ซึ่งน่าจะช่วยสรา้งการเติบโตใหก้ับ                   

ทรูออนไลนใ์นครึง่หลงัของปี ตอ่ยอดจากความตอ้งการใชบ้รกิารบรอดแบนดท์ี่เพิ่มสงูขึน้ตอ่เนื่อง 

ทรูวิชั่นส ์มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,231 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 โดยรายไดห้ลกัจากการสมคัรรบัชม 

คอนเทนตม์ีสดัสว่นรอ้ยละ 58 ขณะที่รายไดค้า่โฆษณาลดลงตามการสิน้สดุของฤดกูาลกีฬา แต่มีแนวโนม้เชิงบวกจากฤดกูาล

ใหม่ที่กลบัมาเริ่มแข่งในไตรมาส 3 ทรูวิชั่นสม์ีฐานลกูคา้รวม 3.3 ลา้นราย ณ สิน้ไตรมาส 2 และมี ARPU ที่เพิ่มขึน้เป็น 271 

บาท ทรูวิชั่นส ์ยงัคงมุง่เนน้สรรหาคอนเทนตค์ณุภาพที่ครบครนัเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการรบัชมที่หลากหลายของแต่ละกลุม่

ลูกค้า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของกลุ่มทรูให้สามารถรับชมคอนเทนต์เหล่านีผ้่านทุกแพลตฟอร์ม ทั้งทีวี                

สตรมีมิ่งคอนเทนตผ์า่น TrueVisions NOW และแพลตฟอรม์ทรูไอดีผ่านทัง้แอปพลิเคชนั เว็บไซต ์และกลอ่งทรูไอดี ทีวี ลา่สดุ

ไดเ้ปิดตัวแพ็กเกจใหม่ “EPL SEASON PASS” เพื่อต่อยอดและรกัษารายได้ต่อเนื่อง ในขณะที่ผูช้มสามารถรบัชมการ

ถ่ายทอดสดการแขง่ขนัฟตุบอลไดต้ลอดทัง้ฤดกูาล พรอ้มเขา้รว่มแขง่ขนัลกีฟตุบอลออนไลนไ์ดอ้ีกดว้ย 

แพลตฟอรม์สื่อดิจิทลัทรูไอดี เดินหนา้สรา้งประสบการณก์ารใชง้านท่ีดียิ่งขึน้ผ่านความหลากหลายดา้นความ

บนัเทิงทัง้คอนเทนตกี์ฬาและวีดีโอออนดีมานด ์รวมถึงสิทธิประโยชนต์่าง ๆ เพื่อปลดล็อคไลฟ์สไตลด์ิจิทลัที่ตรงกบัความชอบ

ของผูใ้ชง้าน ท าใหท้รูไอดีสรา้งรายไดใ้หเ้ติบโตในอตัราเลขสองหลกัอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2 ปี 2565  ทรูไอดีมีรายได้

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 49 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หนุนโดยจ านวนผูใ้ช้งานรายเดือนท่ีเติบโตสูงรอ้ยละ 26 เป็น                  

32 ลา้นราย มียอดรับชมคอนเทนต์วีดิโอต่อเดือนโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึน้รอ้ยละ 81 เป็น 481 ลา้นครัง้ และจ านวนการซือ้                  

คอนเทนตด์า้นความบนัเทิงเพิ่มขึน้รอ้ยละ 140 เป็น 893,000 ครัง้ เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ของปีก่อน นอกจากนีด้ว้ยจุดเด่น

ดา้นคอนเทนตแ์ละความคุม้คา่ที่เหนือกวา่ ท าใหล้กูคา้กลอ่งทรูไอดี ทีวี เติบโตต่อเนื่องเป็น 3.3 ลา้นกลอ่ง หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

29 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนี ้ลา่สดุไดม้ีการเปิดตวัแคมเปญ True unlock และ True Unlock TV 

เพื่อเพิ่มสทิธิประโยชนส์  าหรบัลกูคา้ทรูมฟู เอช และทรูออนไลน ์ในการรบัชมคอนเทนต ์กีฬา ซีรีย ์ภาพยนตร ์ต่าง ๆ ผ่านทาง 
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ทรูไอดีแพลตฟอรม์ สนบัสนนุการขยายระบบนิเวศของกลุม่ทรูไดอ้ย่างต่อเนื่อง ส าหรบัธุรกิจดิจิทัลโซลูชันมีรายไดร้วมเพิ่ม

สงูขึน้ในอตัราเลขสองหลกัเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง โดยเป็นผลมาจากการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจ

นวตักรรมบา้นและที่อยู่อาศยัอจัฉริยะ (Smart Living) และการเช่ือมต่ออจัฉริยะ (Connectivity) โดยนวตักรรมบา้นอจัฉริยะ

ภายใตแ้บรนด ์True Living TECH ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีในตลาด  B2C ทรู ดิจิทลั กรุ๊ป จึงไดเ้รง่ขยายธุรกิจนวตักรรม

การอยูอ่าศยัครบวงจรในตลาด B2B และ B2B2C เพื่อตอ่ยอดความส าเรจ็ดงักลา่ว 

 

สรุปผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2565 

กลุ่มทรู รายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 761.3 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2565 ซึ่งคิดเป็นการ
เปลีย่นแปลงที่มากกวา่รอ้ยละ 20 จากปีก่อน โดยผลการด าเนินงานโดยสรุปมีดงันี ้

กลุม่ทรู มีรายไดร้วม 34,054.8 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน หนนุโดยรายไดจ้ากการขายสินคา้ที่เพิ่มขึน้ ขณะที่รายไดจ้ากการใหบ้ริการทรงตวัเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หนา้แต่ลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันในปีก่อนจากแรงกดดนัทางเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด -19 ที่ยืดเยือ้ 
EBITDA อยูท่ี่ 13,920.5 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนตามรายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีออ่นตวัลง 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 ผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เป็น 761.3                     
ลา้นบาท แต่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนจากการเพิ่มขึน้ของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพื่อ
สนบัสนนุการขยายโครงขา่ย 5G และการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื่อง  
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ตารางสรปุงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ครึง่ปีแรก ครึง่ปีแรก % เปลีย่นแปลง

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

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  29,461        29,366        30,170        (2.3) 0.3 58,827        60,545        (2.8)

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 326             321             381             (14.4) 1.6 647             746             (13.3)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,143          3,142          3,141          0.1 0.0 6,285          6,283          0.0

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 25,991        25,903        26,648        (2.5) 0.3 51,894        53,516        (3.0)

  รายไดจ้ากการขาย 4,594          5,772          3,627          26.6 (20.4) 10,366        8,677          19.5

 รวมรายได ้ 34,055       35,138       33,797       0.8 (3.1) 69,193       69,223       (0.0)

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 21,172        21,175        19,851        6.7 (0.0) 42,347        39,985        5.9

คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 659             625             250             NM 5.5 1,284          791             62.4

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 340             332             440             (22.8) 2.4 671             864             (22.3)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 9,831          9,919          9,621          2.2 (0.9) 19,751        19,715        0.2

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 10,342        10,299        9,540          8.4 0.4 20,641        18,616        10.9

 ตน้ทนุขาย   4,583          5,714          3,805          20.4 (19.8) 10,297        9,122          12.9

 รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  6,876          6,293          6,520          5.5 9.3 13,168        13,207        (0.3)

     คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 4,722          4,474          4,994          (5.5) 5.5 9,196          9,992          (8.0)

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,154          1,818          1,526          41.1 18.5 3,972          3,215          23.5

 EBITDA 13,921       14,074       14,687       (5.2) (1.1) 27,994       28,740       (2.6)

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (12,496)       (12,117)       (11,066)       12.9 3.1 (24,613)       (21,831)       12.7

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,424         1,957         3,620         (60.7) (27.2) 3,381         6,909         (51.1)

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธ)ิ (2,692)         (2,575)         (2,499)         7.7 4.6 (5,267)         (4,810)         9.5

ดอกเบีย้รับ 27               37               42               (36.7) (29.2) 64               85               (24.6)

ดอกเบีย้จา่ย (2,719)         (2,613)         (2,541)         7.0 4.1 (5,331)         (4,895)         8.9

 ดอกเบีย้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี้สนิตามสัญญาเชา่ (1,396)         (1,390)         (1,525)         (8.5) 0.5 (2,787)         (3,081)         (9.6)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (178)            (200)            (205)            (12.9) (10.8) (378)            (433)            (12.8)

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (515)            (574)            (587)            (12.3) (10.3) (1,090)         (1,226)         (11.1)

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ (50)             (225)            (19)             NM (78.0) (275)            (64)             NM

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 1,140          818             873             30.5 39.4 1,958          1,747          12.0

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   75               (452)            (205)            NM NM (376)            (342)            (10.2)

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ 1,415          995             195             NM 42.2 2,410          361             NM

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 16               30               53               (69.4) (45.7) 46               59               (22.3)

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (761)          (1,617)       (299)          NM 52.9 (2,378)       (880)          NM

% เปลีย่นแปลง
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ผลการด าเนินงานโดยรวมประจ าไตรมาส 2 ปี 2565 

 กลุม่ทรูมีรายได้รวม 34,055 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2565 ทรงตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อน แตล่ดลง
เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนตามฤดกูาลการขายจากการเปิดตวัเครือ่งโทรศพัทรุ์น่ใหม ่ รายได้จากการใหบ้ริการมี
จ านวน 25,991 ลา้นบาท ทรงตวัเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน แตอ่อ่นตวัลงเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนโดย
ไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ้โดยเฉพาะตอ่กลุม่ลกูคา้ที่มีความออ่นไหวทางดา้นราคาทัง้ใน
ธุรกิจโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีและโทรทศันแ์บบบอกรบัสมาชิก    

o รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟเอช เป็น 19,927 ลา้นบาท ออ่นตวัลงรอ้ยละ 1.2 เมือ่เปรยีบเทียบกบั           

ไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อน แตเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 1.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จากการเติบโตที่แขง็แกรง่ของฐาน

ลกูคา้ 5G รวมถึงสญัญาณบวกจากการเปิดประเทศและนกัทอ่งเที่ยวเขา้มาในประเทศไทยเพิม่ขึน้ ทรูมฟู เอช 

5G ยงัมีพฒันาการและเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง โดยฐานลกูคา้ 5G เพิ่มขึน้แขง็แกรง่เป็น 3.4 ลา้นราย หนนุโดย

โครงขา่ย 5G คณุภาพสงู สามารถมอบประสบการณก์ารรบัชมวดิีโอความคมชดัระดบั 4K/8K ดว้ยความเรว็ใน

การดาวนโ์หลดและอปัโหลดที่สงูกวา่ระบบ 4G มากกวา่ 10 เทา่และ 3 เทา่ ตามล าดบั นอกจากนีแ้คมเปญ

คุม้คา่รว่มกบัดีไวซท์ี่รองรบัการใชง้าน 5G ยงัไดร้บัผลตอบรบัที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหท้รูมฟู เอช มีฐาน

ผูใ้ชบ้รกิารรวมเพิม่สงูขึน้เป็น 33.3 ลา้นราย ทัง้นี ้ณ สิน้ไตรมาส 2 แบง่เป็นผูใ้ชบ้รกิารแบบเติมเงิน 21.9 ลา้น

รายและแบบรายเดือน 11.4 ลา้นราย 

o รายได้จากการให้บริการบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตของทรูออนไลน ์ เป็น 7,254 ลา้นบาท ทรงตวัเมื่อเทยีบ

กบัไตรมาสก่อนและไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อน ดว้ยฐานผูใ้ชบ้รกิารบรอดแบนดท์ีเ่ติบโตอยา่งตอ่เนื่องเป็น 4.8 

ลา้นราย เพิม่ขึน้สทุธิ 95,000 รายในระหวา่งไตรมาส ขณะที่ ARPU ออ่นตวัลงเป็น 469 บาท ในไตรมาส 2 ปี 

2565 จากการแขง่ขนัในตลาดทีย่งัคงมีการใหส้ว่นลดและการน าเสนอแพ็กเกจในระดบัราคาต ่าเพือ่ดงึดดูลกูคา้  

ทรูออนไลน ์ มุง่มั่นท่ีจะเพิ่มมลูคา่ใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยการเพิม่คณุภาพบรกิารควบคูไ่ปกบัการผสานนวตักรรมดีไวซ ์

และคอนเทนตค์ณุภาพเพื่อตอบรบักบัความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องลกูคา้ โดยลา่สดุไดม้ีการเปิดตวัแคมเปญ 

“True Unlock TV” เพื่อสรา้งและตอ่ยอดการเติบโตของรายได ้ พรอ้มบรรเทาผลกระทบที่มีตอ่ ARPU จากการ

แขง่ขนัดว้ยการมอบสว่นลดในตลาด 

ทรูออนไลนม์ีรายได้จากการใหบ้ริการอื่น เป็น 1,406 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการ

ลดลงของรายไดร้ะหวา่งกลุม่บรษัิททรูที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษาซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่

รายไดใ้นงบการเงินรวม หากไมร่วมรายการระหวา่งกลุม่บรษัิท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของทรูออนไลนเ์พิ่มขึน้

รอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อน 

o รายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส ์เป็น 2,231 ลา้นบาท ลดลงในอตัราที่นอ้ยลงเป็นรอ้ยละ 6.3 เมื่อเทยีบ

กบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน รายได้จากค่าสมาชกิและค่าตดิตั้งออ่นตวัลงมาอยูท่ี ่ 1,295 ลา้นบาทจาก

พฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นมารบัชมความบนัเทิงผา่นช่องทาง OTT และออนไลนเ์พิ่มขึน้ โดยทรูไอดี  
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กลอ่งทรูไอดี ทีวี และทรูวิชั่นสน์าว สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผูบ้รโิภคดงักลา่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูบ้รโิภคสามารถรบัชมคอนเทนตพ์ิเศษและคอนเทนตค์ณุภาพผา่นแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ ของกลุม่ทรูจาก

หลากหลายดีไวซ ์

ทรูวิชั่นสม์ีรายได้จากการใหบ้ริการอื่น (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจบนัเทิง การโฆษณา สปอนเซอรแ์ละ

รายไดอ้ื่น) 936 ลา้นบาท เติบโตขึน้จากไตรมาสเดียวกนัในปีกอ่น แตล่ดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนตามการ

สิน้สดุของฤดกูารแขง่ขนักีฬาซึง่จะเริม่ตน้ใหมใ่นไตรมาส 3 

 รายได้จากการขาย มีจ านวน 4,594 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากฐานที่ต  ่าในไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนซึง่ไดร้บัผลกระทบ
จากช่วงลอ็คดาวน ์ แตล่ดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนตามฤดกูาลการขายจากการเปิดตวัเครือ่งโทรศพัทรุ์น่ใหม่ซึง่
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้อตุสาหกรรม ทัง้นีอ้ตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้ของกลุม่ทรูยงัคงเป็นบวกในไตรมาส 
2 ปี 2565 เมื่อเทียบกบัขาดทนุในไตรมาส 2 ของปีก่อน 

 ค่าใช้จ่ายเชือ่มต่อโครงข่ายสุทธิ ลดลงเป็น 13 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน ตามอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ยที่ลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลัก (ประกอบดว้ยตน้ทนุในการใหบ้รกิารไมร่วมคา่ IC และคา่ใชจ้า่ยในการขายและ
การบรหิารอื่น ๆ) ทรงตวั (ลดลงรอ้ยละ 0.4) เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อนอยูท่ี่ 14,553 ลา้นบาท จาก
มาตรการเพิม่ประสทิธิภาพดา้นการบรหิารตน้ทนุอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ท าใหค้า่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารไมร่วมคา่เสือ่ม
ราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยลดลงรอ้ยละ 5.5 จากไตรมาส 2 ของปีก่อน ถึงแมว้า่คา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการขยาย
โครงขา่ยและคอนเทนตซ์ึง่สามารถรบัชมไดผ้า่นแพลตฟอรม์ที่หลากหลายของกลุม่ทรูจะเพิม่ขึน้ก็ตาม 

 EBITDA อยูท่ี่ 13,921 ลา้นบาท ออ่นตวัลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีลดลง 
โดยมีอตัราก าไร EBITDA ตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทรงตวัที่รอ้ยละ 54 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน เป็น 12,496 ลา้นบาท 
จากการขยายโครงขา่ยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของเครอืขา่ยและการใหบ้รกิารท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้ สง่ผลให ้
ก าไรจากการด าเนินงานลดลงมาอยูท่ี่ 1,424 ลา้นบาท 

 ดอกเบีย้จ่าย (สทุธิ) มีจ านวน 2,692 ลา้นบาท (ไมร่วมผลกระทบจาก TFRS 16) เพิ่มขึน้จากเงินกูย้ืมระยะยาวที่
เพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจและการช าระคา่ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี ขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้เฉลีย่ยงัคง
ลดลง 

 คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการขยายเครอืขา่ยและการใหบ้รกิาร ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี และดอกเบีย้จ่าย 
กดดนัผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2565 ท าใหม้ีผลขาดทนุสทุธิที่ 761 ลา้นบาท  
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โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ  

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ืน่ของทรอูอนไลน์ อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารโครงขา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ทรมูฟู เอช

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 19,927          19,676         20,171          (1.2) 1.3

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 333              328             382              (12.9) 1.7

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,024           3,024          3,023            0.0 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 4,530           5,727          3,772            20.1 (20.9)

ทรอูอนไลน ์

รายไดจ้ากบรกิารบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต 7,254           7,318          7,317            (0.9) (0.9)

รายไดอ้ืน่ ๆ 1,406           1,238          2,271            (38.1) 13.6

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 119              118             118              1.2 1.2

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 120              64               62                93.0 88.1

ทรวูชิ ัน่ส ์

รายไดจ้ากคา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 1,295           1,325          1,463            (11.5) (2.3)

รายไดอ้ืน่ ๆ 936              1,052          918              2.0 (11.0)

รายการระหวา่งกนั (4,890)          (4,732)         (5,700)          14.2 (3.3)

รายไดร้วม 34,055        35,138       33,797        0.8 (3.1)

  ไตรมาส 2   

 ปี 2565

  ไตรมาส 1   

 ปี 2565

  ไตรมาส 2   

 ปี 2564

% เปลีย่นแปลง

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ)



 

8 
 

งบดลุรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

 

 

 

 

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

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 20,675             21,963             (5.9)

ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 49,825             48,737             2.2

ลกูหนี้อืน่ 3,136               3,060               2.5

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 23,550             26,370             (10.7)

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 97,186            100,130          (2.9)

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 244,854           245,337           (0.2)

คา่ความนยิม - สทุธิ 10,160             10,160             0.0

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน - สทุธิ 123,121           128,325           (4.1)

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,927               5,862               1.1

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 93,601             94,223             (0.7)

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 40,788             40,877             (0.2)

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 518,451          524,784          (1.2)

รวมสนิทรพัย์ 615,638         624,915         (1.5)

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 3,486               5,999               (41.9)

เจา้หนี้การคา้ 55,242             61,904             (10.8)

เจา้หนี้อืน่ 30,062             30,761             (2.3)

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 52,942             59,313             (10.7)

หนี้สนิตามสัญญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 12,434             9,020               37.8

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 4,902               6,950               (29.5)

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 159,067          173,948          (8.6)

เงนิกูย้มืระยะยาว 215,607           192,196           12.2

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,545               5,498               0.9

หนี้สนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 38,384             47,298             (18.8)

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 3,634               3,495               4.0

หนี้สนิตามสัญญาเชา่ 100,828           105,149           (4.1)

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 15,397            15,513            (0.7)

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 379,395          369,149          2.8

รวมหนีส้นิ 538,462         543,097         (0.9)

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 77,175           81,818           (5.7)

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 615,638         624,915         (1.5)

30 ม.ิย. 2565 30 ม.ิย. 2564 % เปลีย่นแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ 23,777             22,655             4.9

    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดจ้า่ย (สทุธ)ิ (7,319)             (8,889)             (17.7)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 16,458             13,767             19.6

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (23,634)            (32,502)            (27.3)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 5,889               20,005             (70.6)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ (1,287)            1,270             NM

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 21,962             24,342             (9.8)

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 20,675           25,613           (19.3)
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

 กลุม่ทรูมีสินทรัพยร์วม 615,638 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.5 เมือ่เทียบกบั ณ สิน้ปี 2564 สว่นใหญ่จากสินทรัพยไ์ม่
มีตัวตน (สุทธิ) ที่ลดลงรอ้ยละ 4.1 มาอยูท่ี่ 123,121 ลา้นบาทจากการตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี
ส าหรบัธุรกิจโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีในระหวา่งไตรมาส 

 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ ์(สุทธิ) ทรงตวัที่ 244,854 ลา้นบาท  

 ลูกหนีก้ารค้า (สทุธิ) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2 จาก สิน้ปี 2564 เป็น 49,825 ลา้นบาท ตามการขยายตวัของธุรกิจอยา่ง
ตอ่เนื่อง โดยมีระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการเรยีกเก็บหนีเ้ทา่กบั 124 วนั 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 19,124.88 25,950.33 670.73 671.24 

ลกูหนีแ้ละรายไดค้า้งรับ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหตขุอ้ 20) 

 

25,892.35 

 

18,403.36 

 

14,895.50 

 

21,503.27 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 45,017.23 44,353.69 15,566.23 22,174.51 

รายไดค้า้งรับ 11,023.67 11,163.32 403.66 403.60 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 56,040.90 55,517.01 15,969.89 22,578.11 

หักขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (6,215.55) (6,779.80) (1,055.60) (1,055.60) 

     
ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 49,825.35 48,737.21 14,914.29 21,522.51 

     

ลกูหนีก้ารคา้วันที ่30 มถินุายนสามารถวเิคราะหไ์ดด้ังนี้ 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     
ยอดทียั่งไมค่รบก าหนดช าระ 14,594.77 15,780.76 11,955.61 661.32 
คา้งช าระนอ้ยกวา่ 3 เดอืน 8,745.24 10,473.44 2,691.21 2,768.39 
คา้งช าระ 3 - 6 เดอืน 8,250.47 2,436.08 25.61 3,017.81 
คา้งช าระ 6 - 12 เดอืน 6,027.26 4,436.79 128.26 5,664.39 

คา้งช าระมากกวา่ 12 เดอืน 7,399.49 11,226.62 765.54 10,062.60 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 45,017.23 44,353.69 15,566.23 22,174.51 

รายไดค้า้งรับ 11,023.67 11,163.32 403.66 403.60 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 56,040.90 55,517.01 15,969.89 22,578.11 

หักขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (6,215.55) (6,779.80) (1,055.60) (1,055.60) 

     

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 49,825.35 48,737.21 14,914.29 21,522.51 
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กลุม่บรษัิทรบัรูล้กูหนีก้ารคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเง่ือนไขในการไดร้บัช าระยกเวน้

ในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบดา้นการจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญ กลุ่มบริษัทจะรบัรูลู้กหนีด้ว้ยมูลค่าปัจจุบันของ                     

สิง่ตอบแทนและจะวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ยหกัดว้ยคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้เป็นประมาณการท่ีพิจารณาจากหลายวิธีประกอบกัน เช่น อตัรา 

รอ้ยละของรายได ้การวิเคราะหอ์ายุลูกหนี ้ประสบการณ์การเก็บหนี ้และพิจารณาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจปัจจุบัน                

ร่วมดว้ย ทัง้นี ้ความช านาญและประสบการณ์ในการเก็บหนีข้องกลุ่มร่วมกับวิธีประมาณการอย่างเหมาะสมตามที่กล่าว

ขา้งตน้ ท าใหผู้บ้รหิารมีความเช่ือมั่นวา่ ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ที่ตัง้ไว ้(จ านวน 6,215.55 ลา้นบาท) มีความ

เพียงพอ 

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทมีความกระจกุตวัของความเสีย่งจากการใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีก้ารคา้ที่จ  ากดั เนื่องจากลกูคา้ของกลุม่

บริษัทมีจ านวนมาก ทัง้ภาคธุรกิจและผูใ้ชร้ายย่อยทั่วไป อีกทัง้ ผูบ้ริหารเช่ือว่าค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ไดบ้นัทึกไวเ้พียงพอ

ส าหรบัยอดลกูหนีค้งเหลอืแลว้ โดยค านงึจากลกัษณะของลกูหนีก้ารคา้และประสบการณก์ารเรยีกเก็บหนีข้องกลุม่บรษัิท 

หนี้สิน 

 กลุม่ทรูมีหนี้สนิรวม ทรงตวั (ลดลงรอ้ยละ 0.9) ที่ 538,462 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2564 

 หนี้สนิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย (ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสัน้และเงินกูย้มืระยะยาว ไมร่วมหนีส้นิตามสญัญาเชา่
การเงิน) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.6 เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2564 เป็น 272,034 ลา้นบาท เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจและ
ช าระคา่ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี 

 เจ้าหนี้การค้า ลดลงรอ้ยละ 10.8 จาก ณ สิน้ปี 2564 เป็น 55,242 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระเจา้หนีอ้ปุกรณใ์น
ระหวา่งไตรมาส โดยมีระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการช าระหนีเ้ทา่กบั 193 วนั 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2564 เป็น 77,175 ลา้นบาท สว่นหนึง่จากการจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม 

 

กลุ่มทรูสามารถช าระหนีส้ินและปฏิบัติตามขอ้ผูกพันตามสัญญาทางการเงิน โดยมีอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระ

ดอกเบีย้จ่ายสทุธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 4.4 เท่าและอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายสทุธิต่อสว่นของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 3.3 เท่า 

เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 4.3 เท่าและ 3.1 เท่าตามล าดบั จากระดบัหนีส้ินที่สงูขึน้เพื่อสนบัสนนุการขยายตวัของธุรกิจ  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งคงที่ที่ 0.6 เท่า ในขณะที่ อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (ROE) ติดลบรอ้ยละ 3.7 ซึ่งถกูกดดนั

จากต้นทุนที่ เก่ียวข้องกับการขยายโครงข่ายและการให้บริการ รวมถึงใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถ่ีของธุรกิจ

โทรศพัทเ์คลือ่นที่  
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สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

แหลง่เงินทนุหลกัของกลุม่ทรูในครึง่ปีแรกของปี 2565 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานที่เพิ่มขึน้มา

ที่ 23,777 ลา้นบาทก่อนการช าระดอกเบีย้และภาษี และ 16,458 ลา้นบาทหลังการช าระดอกเบีย้และภาษี ส่งผลให ้               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินลดลงมาที่ 5,889 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน กระแสเงินสด

ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเช่นกันโดยอยู่ที่ 23,634 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2565 จากเงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคาร 

และอปุกรณท์ี่ลดลงมาที่ 16,181 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบั 19,638 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

กลุม่ทรูมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 20,675 ลา้นบาท ณ สิน้ครึง่แรกของปี 2565 

 

 


