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

บริษัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําสง่ขอ้มูลทางการเงินรวมและ 
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาํไตรมาสที 1 ปี 2565 สินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 
ซึงไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้ มายงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลการดาํเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสที 1 ของปี 2565 ปรากฏผลขาดทุน
สุทธิสว่นทีเป็นของบริษัทฯ จาํนวน 1,617.08 ลา้นบาท ซึงเปลียนแปลงในอตัราทีสูงกวา่รอ้ยละ 20 จาก 
ผลการดาํเนินงานสุทธิในงวดเดียวกนัของปีก่อน ทงันี โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในรายงานการวิเคราะห ์
ผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาสที 1 ปี 2565 ทีแนบมาพรอ้มนี 

จึงเรียนมาเพือทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

 (นางสาวยุภา  ลีวงศเ์จริญ)  
     หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน 

ภาพรวมไตรมาส 1 ปี 2565 

กลุ่มทรู รายงานผลการด าเนินงานมีรายไดร้วม 35,138 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 25,903 ลา้นบาท 

โดยการแพรร่ะบาดของโควิด-19 สายพนัธุ์โอมิครอนท่ีสงูขึน้ประกอบกับความกงัวลจากสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครน

รวมถึงคา่เงินเฟอ้ สง่ผลกระทบตอ่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคในไตรมาส 1 ปี 2565  ความพยายามของ

กลุม่ทรูในการปรบัโครงสรา้งตน้ทนุและบริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพสง่ผลใหค้่าใชจ้่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง (ค่าใชจ้่าย

สทุธิก่อน EBITDA ลดลงรอ้ยละ 8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้) 

ท าใหม้ีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 14,074 ลา้นบาท 

ทรงตวัเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีอตัราก าไร EBITDA ต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ ที่รอ้ยละ 54 ในไตรมาส 1 ปี 

2565 แมต้อ้งเผชิญกบัความทา้ทายดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายสงูขึน้ จากการขยายโครงข่าย 5G 

และไฟเบอรเ์พื่อยกระดบัประสบการณก์ารใชง้านและความพึงพอใจของลกูคา้ รวมถึงขาดทนุทางบญัชีจากอตัราแลกเปลี่ยน 

กดดนัความสามารถในการท าก าไรในไตรมาสแรกของปี 2565 

กลุม่ทรู เดินหนา้สรา้งมาตรฐานโครงขา่ยโทรคมนาคมและดิจิทลัประสทิธิภาพสงู พรอ้มเพิ่มประสบการณก์ารใชง้าน

ใหก้บัลกูคา้ดว้ยการดแูลลกูคา้แบบเชิงรุก อีกทัง้ยงัไดน้ าศกัยภาพดา้นการวิเคราะหข์อ้มลูในเชิงลกึมาใชเ้พื่อเพิ่มมลูค่าและ

สรา้งความสะดวกสบายใหก้ับลกูคา้ ทัง้การน าเสนอสินคา้และบริการแบบเฉพาะเจาะจง (personalization) ใหต้รงใจทุก             

เจนเนอเรชั่นมากที่สดุดว้ยช่องทางที่ครอบคลมุทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์และบริการสินเช่ือทางการเงินในการซือ้สินคา้ ยิ่งไป

กว่านัน้ กลุ่มทรู ยงัไดบุ้กเบิกและพฒันาเทคโนโลยีที่ล  า้สมยั อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ บิ๊กเดตา้ เทคโนโลยีบล็อกเชน คลาวด ์

Internet of Things (IoT) และหุ่นยนต ์พรอ้มทัง้ขยายความรว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรงัสรรคน์วตักรรม

ตา่ง ๆ ดว้ยเช่ือมั่นวา่สิง่เหลา่นีจ้ะเป็นศกัยภาพที่ส  าคญัตอ่การเติบโตแบบกา้วกระโดดในยคุดิจิทลันี ้

ผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจยังคงกดดันก าลงัซือ้และการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ริโภค 

ประกอบกบัการแขง่ขนัยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสงูโดยเนน้การน าเสนอแพ็กเกจการใชง้านดาตา้แบบไม่จ ากดั (unlimited data 

packages) ในระดบัราคาต ่า กดดันรายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดเ้ฉลี่ยต่อผูใ้ช้บริการ (ARPU) ในอุตสาหกรรม

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ในไตรมาส 1 ปี 2565 ทรูมูฟ เอช มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 19,676 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2565 

โดยมีฐานผูใ้ชบ้ริการ 5G ที่เติบโตสงูเป็น 2.6 ลา้นราย ฐานลกูคา้ที่เติบโตแข็งแกรง่นีเ้ป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการ

พฒันาโครงขา่ย 5G และการเพิ่มประสบการณก์ารใชง้านของลกูคา้ สรา้งมลูค่าเพิ่มท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเพลิดเพลิน

ไปกบัสิทธิประโยชนต์่าง ๆ การรบัชมคอนเทนต ์5G เสมือนจริงในรูปแบบ XR/VR ผ่านแพ็กเกจ True 5G Xclusive และ

การใหบ้รกิารสนิเช่ือทางการเงินผา่นบรกิาร “True Pay Next” ทีผ่นกึก าลงักบั Ascend Nano นอกจากนีย้งัไดข้ยายระบบ

นิเวศ 5G ไปในอตุสาหกรรมพลงังานดว้ยการลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือกบับรษัิท บี.กรมิเพาเวอรจ์ ากดั (มหาชน) 

(“BGRIM”) ในการพฒันานวตักรรมดิจิทลัเพื่อธุรกิจพลงังาน อนัจะน าไปสู่การสรา้งอาคารอจัฉริยะ (Smart Building) 



2 
 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) และเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ในอนาคต ณ สิน้ไตรมาสแรกของปี ทรูมฟู 

เอช มีฐานผูใ้ชบ้รกิารรวม 32.6 ลา้นรายแบง่เป็นผูใ้ชบ้รกิารแบบรายเดือน 11.2 ลา้นรายและผูใ้ชบ้รกิารแบบเติมเงิน 21.4 

ลา้นราย  

ทรูออนไลน ์มีจ านวนผูใ้ชบ้รกิารบรอดแบนดเ์พิ่มสงูขึน้กว่า 90,100 รายในไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายฐานผูใ้ชบ้ริการรวม

เป็นทัง้สิน้ 4.7 ลา้นราย รายไดจ้ากการใหบ้ริการบรอดแบนดอ์ยู่ที่ 7,318 ลา้นบาท การแข่งขนัที่ยงัคงสงูในตลาดมุ่งเนน้

การใหส้ว่นลดเพื่อดงึดดูลกูคา้กดดนั  ARPU อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีท้รูออนไลนใ์หค้วามส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพของ

โครงขา่ยและการใหบ้รกิารดว้ยขอ้เสนอแบบคอนเวอรเ์จนซเ์พื่อตอบรบัต่อความตอ้งการในการใชอ้ินเทอรเ์น็ตบา้นที่เพิ่ม

สงูขึน้ พรอ้มตอกย า้ความเป็นผูน้  าดา้นบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตดว้ยการยกระดบัการดแูลลกูคา้ครบทกุดา้นทัง้การติดตัง้

แบบคณุภาพ พรอ้มใหบ้รกิารดว้ยช่างผูเ้ช่ียวชาญเพื่อซอ่มบ ารุงภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนีย้งัมุ่งเนน้น าเสนอนวตักรรม

สินคา้พรอ้มขอ้เสนอที่เพิ่มมูลค่าใหก้บัลกูคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนบา้นใหเ้ป็นบา้นอจัฉริยะ ผสานไอโอทีดีไวซ์

และคอนเทนตค์วามบนัเทิง ซึง่จะช่วยสรา้งการเติบโตและรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวัเรอืน (ARPH) ที่สงูขึน้ใหก้บัทรูออนไลนต์อ่ไป 

 
ทรูวิชั่นส์ มีรายได้จากการให้บริการ 2,378 ลา้นบาท ท่ามกลางความนิยมในการรับชมสตรีมมิ่งคอนเทนต์ผ่าน

แพลตฟอรม์ OTT ที่เพิ่มสงูขึน้ ขณะที่การแพร่ระบาดของไวรสัโอมิครอนยงัคงกระทบกับการจัดอีเวน้ทต์่าง ๆ ในช่วง                  

ไตรมาสแรกของปี แต่เห็นผลบวกจากการกลบัมาสมคัรใชบ้ริการทรูวิชั่นสอ์ย่างต่อเนื่องในกลุ่มโรงแรมและรา้นอาหาร               

ทรูวิชั่นสจ์ะมุง่สรา้งการเติบโตดว้ย TrueVisions NOW บรกิารสตรมีมิ่งคอนเทนตท์ี่ลกูคา้สามารถรบัชมคอนเทนตค์ณุภาพ

ไดทุ้กที่ทุกเวลา พรอ้มการผนึกก าลงักับทรูไอดีแพลตฟอรม์ดิจิทัล ในการน าเสนอคอนเทนตค์ุณภาพสุดเอ็กซค์ลูซีฟ 

โดยเฉพาะคอนเทนตกี์ฬา ซีรีสเ์อเชีย และคอนเทนตร์ะดบัโลกยอดนิยมอีกมากมาย รวมถึงจะมุ่งเพิ่มประสบการณก์าร

รบัชมและใช้งานของลกูคา้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ใหด้ียิ่งขึน้ ตอบรบักับพฤติกรรมและไลฟ์สไตลท์ี่

เปลีย่นแปลงไปในยคุดิจิทลันี ้

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป สรา้งการเติบโตใหก้ับธุรกิจดิจิทลัแพลตฟอรม์และบริการดิจิทลัไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยแพลตฟอรม์สื่อ

ดิจิทลั ทรูไอด ีมุง่เนน้เพิ่มความหลากหลายดา้นความบนัเทิงดว้ยคอนเทนตกี์ฬาและซีรสีจ์  านวนมาก ท าใหใ้นไตรมาสที่ 1 

ปี 2565 ทรูไอดีมีรายไดเ้ติบโตถึงรอ้ยละ 86 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หนนุโดยจ านวนผูใ้ชง้านรายเดือน

กวา่ 30 ลา้นราย มียอดรบัชมคอนเทนตว์ีดิโอตอ่เดือนโดยเฉลีย่เพิ่มสงูขึน้เป็น 459 ลา้นครัง้ และจ านวนการซือ้คอนเทนต์

ดา้นความบนัเทิงเพิ่มสงูขึน้รอ้ยละ 75 เป็น 760,000 ครัง้ เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ของปีก่อน นอกจากนี ้ลกูคา้กลอ่งทรูไอดี 

ทีวี เติบโตต่อเนื่องเป็น 3.2 ลา้นกล่องหรือเติบโตรอ้ยละ 34 จากความตอ้งการรบัชมทีวีผ่านกลอ่ง OTT ที่สงูขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ทรู ดิจิทลั กรุ๊ป ไดเ้ปิดตวัแอปพลิเคชันทรูไอดีส  าหรบัผูใ้ชง้านในต่างประเทศจ านวน 5 ประเทศ 

ไดแ้ก่ กมัพชูา อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลปิปินส ์และเวียดนาม ส าหรบัธุรกิจดิจิทัลโซลูชันมีรายไดท้ี่เติบโตสงูถึงรอ้ยละ 73 

เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ของปีก่อนหนา้ จากนวตักรรมบา้นอจัฉริยะ (Smart Living) การเช่ือมต่ออจัฉริยะ (Connectivity) 

และตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ (Vending Machine) อีกทัง้ยงัขยายธุรกิจ Digital Guest Solution ไดอ้ย่างต่อเนื่องดว้ย
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บรกิารคิวอารโ์คด้อจัฉรยิะแก่ลกูคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมการใหบ้รกิาร นอกจากนี ้ธุรกิจดิจิทลั เฮลท ์ไดเ้ปลี่ยนช่ือและปรบั

โฉมแอปพลเิคชนั “ทรู เฮลท”์ เป็นแอปพลเิคชนั “หมอดี” โดยมีจ านวนผูใ้ชง้านรายเดือนเพิ่มสงูขึน้ 2 เท่าหลงัจากการปรบั

โฉมใหมน่ี ้

สรุปผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 

กลุ่มทรู รายงานผลขาดทุนสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ 1,617.1 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2565 ซึ่งคิดเป็นการ
เปลีย่นแปลงที่มากกวา่รอ้ยละ 20 จากปีก่อน โดยผลการด าเนินงานโดยสรุปมีดงันี ้

กลุม่ทรู มีรายไดร้วม 35,138 ลา้นบาทในไตรมาสแรกของปี 2565 คอ่นขา้งทรงตวั (ลดลงรอ้ยละ 0.8) เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่น โดยมีรายไดจ้ากการขายสนิคา้เพิ่มขึน้ขณะทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารออ่นตวัลงซึง่ไดร้บัแรง
กดดันจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมประกอบกับผลกระทบต่อเนื่องของโควิด-19 ทัง้นี ้มาตรการบริหารตน้ทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพยงัคงส่งผลดีอย่างต่อเนื่องท าให ้EBITDA ทรงตวัที่ 14,074  ลา้นบาท (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1) เมื่อเทียบกับ               
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 ผลขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯเพิ่มขึน้จาก 581 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน
เป็น 1,617 ลา้นบาท จากขาดทนุทางบญัชีจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 452 ลา้นบาท รวมถึงการเพิ่มขึน้ของค่าเสื่อม
ราคา ค่าตดัจ าหน่าย และดอกเบีย้จ่ายเพื่อสนบัสนนุการขยายโครงข่าย 5G และการช าระค่าใบอนญุาตการใชง้านคลื่น
ความถ่ี 
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ตำรำงสรปุงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
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ผลการด าเนินงานโดยรวมประจ าไตรมาส 1 ปี 2565 

 กลุม่ทรูมีรายได้รวม 35,138 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2565 ทรงตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อน แตล่ดลง
เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ผา่นมา เนื่องจากไตรมาส 4 ของปีเป็นไตรมาสฤดกูาลขายเครือ่งโทรศพัทรุ์น่ใหมท่ี่เพิง่เปิดตวั 
รายได้จากการให้บริการมีจ านวน 25,903 ลา้นบาท ออ่นตวัลงรอ้ยละ 2.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสกอ่น และรอ้ยละ 3.6 
เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน สว่นใหญ่จากธุรกิจโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
อตุสาหกรรม  

o รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช เป็น 19,676 ลา้นบาทออ่นตวัลงรอ้ยละ 1 ในขณะท่ีภาพรวม

อตุสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 2 เมื่อเปรยีบเทียบกบัไตรมาสก่อนและไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อน จากผลกระทบจาก

เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตวัไดช้า้ การใชจ้่ายดว้ยความระมดัระวงัของผูบ้รโิภค และการแขง่ขนัในตลาดที่สงูยงัคงกดดนั 

ARPU แมฐ้านผูใ้ชบ้รกิารเติบโตตอ่เนื่องเป็น 32.6 ลา้นราย 

 

ทรูมฟู เอช 5G ยงัมีพฒันาการทางบวกอยา่งตอ่เนื่องทัง้ในตลาดผูบ้รโิภคและตลาดองคก์ร ผูใ้ชบ้รกิาร 5G 

เพิ่มขึน้เป็น 2.6 ลา้นราย ดว้ยโครงขา่ย 5G คณุภาพสงูและการผสานแคมเปญทีคุ่ม้คา่รว่มกบัอปุกรณ ์5G ตา่ง 

ๆ เพิ่มโอกาสการสรา้งรายไดด้ว้ยระดบั ARPU ของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นมาใชบ้รกิาร 5G ที่เพิ่มขึน้กวา่เดิม นอกจากนี ้

การสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจในภาคอตุสาหกรรมยงัชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการน า 5G และโครงสรา้งพืน้ฐานทาง

ดิจิทลัมาใชใ้นประเทศอีกดว้ย  

 

o รายได้จากการให้บริการบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตของทรูออนไลน ์ เติบโตขึน้รอ้ยละ 2 เมื่อเทียบกบั                

ไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อนเป็น 7,318 ลา้นบาท ดว้ยฐานผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ติบโตขึน้ ขณะที่ ARPU ออ่นตวัลงจากการ

แขง่ขนัในตลาดทีย่งัคงมกีารใหส้ว่นลดรวมถึงการน าเสนอแพ็กเกจราคาต ่าเพื่อดงึดดูลกูคา้ 

 

ทรูออนไลนม์ีผูใ้ชบ้รกิารบรอดแบนดเ์พิ่มขึน้สทุธิ 90,100 รายในไตรมาส 1 ปี 2565 สง่ผลใหฐ้านผูใ้ชบ้รกิาร 

บรอดแบนดเ์ติบโตเป็น 4.7 ลา้นราย ทัง้นีท้รูออนไลนม์ุง่มั่นในการสง่มอบประสบการณก์ารใชง้านอินเทอรเ์น็ตที่

ดียิ่งขึน้ เพิ่มมลูคา่ผา่นการพว่งขายนวตักรรมอปุกรณแ์ละคอนเทนตท์ี่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี

เพิ่มขึน้ตอ่การอยูอ่าศยัในบา้นอจัฉรยิะ (Smart home) และการอยูอ่าศยัแบบอจัฉรยิะ (Smart living)  

 

ทรูออนไลนม์ีรายได้จากการใหบ้ริการอื่น 1,238 ลา้นบาทลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลง

ของรายไดร้ะหวา่งกลุม่บรษัิททรูที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษาซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่รายไดใ้น

งบการเงินรวม 
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o รายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส ์ เป็น 2,378 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ในปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 3.5 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน จากรายได้จากค่าสมาชกิและค่าตดิตั้งที่ออ่นตวัลง

มาอยูท่ี ่1,325 ลา้นบาท โดยคดิเป็นรอ้ยละ 56 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของทรูวิชั่นส ์ทัง้นีก้ารกลบัมาเปิด

ประเทศอีกครัง้ชว่ยกระตุน้การกลบัมาสมคัรสมาชิกทรูวิชั่นสใ์นกลุม่รา้นอาหารและโรงแรม 

 

ทรูวิชั่นสม์ีรายได้จากการใหบ้ริการอื่น (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจบนัเทิง การโฆษณา สปอนเซอรแ์ละ

รายไดอ้ื่น) 1,052 ลา้นบาท เติบโตขึน้จากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน ตามรายไดจ้ากการโฆษณาที่เพิ่มขึน้ 

 

นอกจากผลตอบรบัท่ีดีตอ่การมอบประสบการณบ์นัเทิงผา่นแพลตฟอรม์ดิจิทลัทรูไอดีซึง่มีผูใ้ชง้านรายเดือนกวา่ 

30 ลา้นรายแลว้ แนวโนม้การรบัชมทีวีผา่นกลอ่ง OTT ที่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องยงัสง่ผลใหก้ลอ่งทรูไอดี ทีวี มียอด

รวมเติบโตตอ่เนื่องเป็น 3.2 ลา้นกลอ่งอีกดว้ย 

 รายได้จากการขาย มีจ านวน 5,772 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อน ขณะทีล่ดลงจากไตรมาสที่แลว้
เนื่องจากไตรมาส 4 เป็นไตรมาสฤดกูาลขายมือถือรุน่ใหม ่ โดยเฉพาะการเปิดตวัเครือ่งไอโฟน 13 ทัง้นีก้  าไรจากการ
ขายยงัอยูใ่นทิศทางบวกดว้ย margin จากการขายที่รอ้ยละ 1 เปรยีบเทียบกบัขาดทนุจากการขายในปีที่แลว้ เป็นผล
จากการมุง่เนน้แคมเปญส าหรบัขยายฐานลกูคา้คณุภาพและการบรหิารสนิคา้คงคลงัอยา่งตอ่เนื่อง 

 ค่าใช้จ่ายเชือ่มต่อโครงข่ายสุทธิ ลดลงเป็น 11 ลา้นบาท ตามอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ยที่ลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลัก (ประกอบดว้ยตน้ทนุในการใหบ้รกิารไมร่วมคา่ IC และคา่ใชจ้า่ยในการขายและ
การบรหิารอื่น ๆ) ทรงตวั (ลดลงรอ้ยละ 0.3) เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนอยูท่ี่ 14,394 ลา้นบาท หากเปรยีบเทียบกบั            
ไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อนจะลดลงรอ้ยละ 4.6 จากการมุง่ปรบัโครงสรา้งตน้ทนุซึง่ท าใหท้ัง้ตน้ทนุการใหบ้รกิารและ
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารลดลง ถึงแมว้า่จะมคีา่ใชจ้่ายทีเ่ก่ียวกบัโครงขา่ยสงูขึน้จากการขยายโครงขา่ย 5G 
รวมถงึตน้ทนุดา้นคอนเทนตซ์ึง่สามารถรว่มกนัใชบ้นแพลตฟอรม์ที่หลากหลายของกลุม่ทรูเพื่อเพิม่ความแขง็แกรง่
ใหก้บัขอ้เสนอที่มตีอ่ลกูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

 EBITDA ทรงตวัที่ 14,074 ลา้นบาท (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1) เมือ่เทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปีกอ่น โดยมีอตัราก าไร 
EBITDA ตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีรอ้ยละ 54 เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 52 ของไตรมาส 1 ในปีที่แลว้ 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน เป็น 12,117 ลา้นบาท
จากการขยายโครงขา่ยเพื่อเสรมิสรา้งประสทิธิภาพของเครอืขา่ยและการใหบ้รกิารท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีมากยิง่ขึน้ รวมถึง
คา่ตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี ส่งผลใหก้ าไรจากการด าเนินงานลดลงมาอยูท่ี ่1,957 ลา้นบาท 

 ดอกเบีย้จ่าย (สทุธิ) มีจ านวน 2,575 ลา้นบาทไมร่วมผลกระทบจาก TFRS 16 คอ่นขา้งทรงตวั (ลดลงรอ้ยละ 0.9) 
เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนดว้ยอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัทีล่ดลง ในขณะท่ีเพิ่มขึน้ถา้เทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
ในปีก่อนจากเงินกูย้ืมระยะยาวทีเ่พิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจและการช าระคา่ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่
ความถ่ี 
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 คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการขยายเครอืขา่ยและการใหบ้รกิาร ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี และ ดอกเบีย้จ่าย 
กดดนัผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 ท าใหม้ีผลขาดทนุสทุธิที่ 1,617 ลา้นบาท ซึง่รวมผลขาดทนุทางบญัชีจาก
อตัราแลกเปลีย่นจ านวน 452 ลา้นบาทไวด้ว้ย 
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โครงสรำ้งรำยไดร้วม แยกตำมประเภทธุรกจิ ส ำหรบังวด 3 เดอืน 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ืน่ของทรอูอนไลน ์อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารโครงขา่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ทรมูฟู เอช

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 19,676      19,888      19,937      (1.3) (1.1)

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 328          405          366          (10.4) (19.1)

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

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 5,727        11,288      4,902        16.8 (49.3)

ทรอูอนไลน ์

รายไดจ้ากบรกิารบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต 7,318        7,517        7,191        1.8 (2.6)

รายไดอ้ืน่ ๆ 1,238        1,307        2,373        (47.8) (5.3)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 118          118          118          0.0 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 64            141          45            42.4 (54.6)

ทรวูชิ ัน่ส ์

รายไดจ้ากคา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 1,325        1,364        1,573        (15.7) (2.8)

รายไดอ้ืน่ ๆ 1,052        1,100        1,015        3.7 (4.3)

รายการระหวา่งกนั (4,732)      (4,684)      (5,118)      7.5 (1.0)

รายไดร้วม 35,138    41,467    35,425    (0.8) (15.3)

  ไตรมาส 1

    ปี 2565

  ไตรมาส 4

    ปี 2564

  ไตรมาส 1

    ปี 2564

% เปลีย่นแปลง

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ)
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งบดลุรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

 

 

 

 

 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 31 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2564 % เปลีย่นแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่)

งบดลุรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 25,901                21,963                17.9

ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 49,527                48,737                1.6

ลกูหนีอ้ ืน่ 3,028                  3,060                  (1.1)

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 26,483                26,370                0.4

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 104,938              100,130              4.8

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 244,462               245,337               (0.4)

คา่ความนยิม - สทุธิ 10,160                10,160                0.0

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธิ 125,997               128,325               (1.8)

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,847                  5,862                  (0.3)

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 93,287                94,223                (1.0)

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 41,116                40,877                0.6

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 520,868              524,784              (0.7)

รวมสนิทรพัย์ 625,806             624,915             0.1

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 3,500                  5,999                  (41.7)

เจา้หนีก้ารคา้ 55,250                61,904                (10.7)

เจา้หนีอ้ ืน่ 33,049                30,761                7.4

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 59,548                59,313                0.4

หนีส้นิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 12,022                9,020                  33.3

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 5,705                  6,950                  (17.9)

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 169,075              173,948              (2.8)

เงนิกูย้มืระยะยาว 212,883               192,196               10.8

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 5,597                  5,498                  1.8

หนีส้นิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 38,176                47,298                (19.3)

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 3,570                  3,495                  2.2

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 100,908               105,149               (4.0)

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 15,434                15,513                (0.5)

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 376,568              369,149              2.0

รวมหนีส้นิ 545,643             543,097             0.5

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 80,163               81,818               (2.0)

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 625,806             624,915             0.1

31 ม.ีค. 2565 31 ม.ีค. 2564 % เปลีย่นแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ 11,180                12,410                (9.9)

    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดจ้า่ย (สทุธ)ิ (3,377)                 (4,352)                 (22.4)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 7,803                  8,058                  (3.2)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (18,919)               (21,413)               (11.6)

กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 15,053                8,850                  70.1

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ 3,937                  (4,506)                NM

ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 21,964                24,331                (9.7)

ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 25,901               19,826               30.6
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

 กลุม่ทรูมีสินทรัพยร์วม 625,806 ลา้นบาท ทรงตวั (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1) เมื่อเทยีบจาก ณ สิน้ปี 2564 สนิทรพัย์
หมนุเวยีนเพิ่มขึน้จากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ในขณะที่สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนลดลงตามสนิทรพัยไ์มม่ี
ตวัตนที่ลดลง 

 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ ์(สุทธิ) ทรงตวัที่ 244,462 ลา้นบาท ในขณะท่ีสนิทรพัยไ์ม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลงรอ้ยละ 
1.8 จากสิน้ปีที่แลว้มาอยูท่ี ่ 125,997 ลา้นบาทจากการตดัจ าหนา่ยใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ีส าหรบั
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี  

 ลูกหนีก้ารค้า (สทุธิ) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.6 จากสิน้ปี 2564 เป็น 49,527 ลา้นบาทตามการขยายตวัทางธุรกิจ โดยมี
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการเรยีกเก็บหนีเ้ทา่กบั 123 วนั 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 

 
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 23,117.36 25,950.33 671.07 671.24 

ลกูหนีแ้ละรายไดค้า้งรับ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (หมายเหตขุอ้ 20) 

 

22,460.12 

 

18,403.36 

 

17,973.89 

 

21,503.27 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 45,577.48 44,353.69 18,644.96 22,174.51 

รายไดค้า้งรับ 10,919.30 11,163.32 403.66 403.60 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 56,496.78 55,517.01 19,048.62 22,578.11 

หัก ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (6,970.25) (6,779.80) (1,055.60) (1,055.60) 

     
ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 49,526.53 48,737.21 17,993.02 21,522.51 

     

ลกูหนีก้ารคา้วันที ่31 มนีาาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้ังนี้ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 

 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

     
ยอดทียั่งไมค่รบก าหนดช าระ 20,578.68 15,780.76 5,216.57 661.32 
คา้งช าระนอ้ยกวา่ 3 เดอืน 9,000.89 10,473.44 1,259.29 2,768.39 
คา้งช าระ 3 - 6 เดอืน 2,262.53 2,436.08 1,031.01 3,017.81 
คา้งช าระ 6 - 12 เดอืน 3,789.41 4,436.79 2,539.82 5,664.39 

คา้งช าระมากกวา่ 12 เดอืน 9,945.97 11,226.62 8,598.27 10,062.60 

     
ลกูหนีก้ารคา้ 45,577.48 44,353.69 18,644.96 22,174.51 

รายไดค้า้งรับ 10,919.30 11,163.32 403.66 403.60 

     
รวมลกูหนีก้ารคา้ 56,496.78 55,517.01 19,048.62 22,578.11 

หัก ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (6,970.25) (6,779.80) (1,055.60) (1,055.60) 

     

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 49,526.53 48,737.21 17,993.02 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 6,970.25 ลา้นบาท) มีความเพียงพอ 

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทมีความกระจกุตวัของความเสีย่งจากการใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีก้ารคา้ที่จ  ากดั เนื่องจากลกูคา้ของกลุม่

บริษัทมีจ านวนมาก ทัง้ภาคธุรกิจและผูใ้ชร้ายย่อยทั่วไป อีกทัง้ ผูบ้ริหารเช่ือว่าค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ไดบ้นัทึกไวเ้พียงพอ

ส าหรบัยอดลกูหนีค้งเหลอืแลว้ โดยค านงึจากลกัษณะของลกูหนีก้ารคา้และประสบการณก์ารเรยีกเก็บหนีข้องกลุม่บรษัิท 

หนี้สิน 

 กลุม่ทรูมีหนี้สนิรวมทรงตวัที่ 545,643 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2564 

 หนี้สนิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย (ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสัน้และเงินกูย้มืระยะยาว ไมร่วมหนีส้นิตามสญัญาเชา่
การเงิน) เพิม่ขึน้เป็น 275,931 ลา้นบาทเพื่อสนบัสนนุการขยายธรุกิจและช าระคา่ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี 

 เจ้าหนี้การค้า ลดลงรอ้ยละ 10.7 จาก ณ สิน้ปี 2564 เป็น 55,250 ลา้นบาทจากการจ่ายช าระเจา้หนีอุ้ปกรณใ์น
ระหวา่งไตรมาส โดยมีระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการช าระหนีเ้ทา่กบั 197 วนั 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้นลดลงจาก ณ สิน้ปี 2564 เป็น 80,163 ลา้นบาทจากขาดทนุสทุธิระหวา่งไตรมาส 

 

กลุม่ทรูสามารถช าระหนีส้นิและปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัตามสญัญาทางการเงิน โดยมีสภาพคลอ่งและโครงสรา้งเงินทนุยงัคง
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมทา่มกลางผลกระทบตอ่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณโ์ควิด-19 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง
คงทีท่ี่ 0.6 เทา่ ขณะทีอ่ตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายสทุธิตอ่ EBITDA อยูท่ี่ 4.3 เทา่และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้จ่ายสทุธิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 3.1 เทา่ เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2564 ซึง่อยูท่ี ่4.1 เทา่และ 2.9 เทา่ตามล าดบั จาก
ระดบัหนีส้นิท่ีสงูขึน้เพื่อสนบัสนนุการขยายตวัของธุรกิจ  ในขณะที ่อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (ROE) เป็น                        
ติดลบรอ้ยละ 3.1 ซึง่ถกูกดดนัจากตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายโครงขา่ยและใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ีของธุรกิจ
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี รวมถงึขาดทนุทางบญัชีจากอตัราแลกเปลีย่น 
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สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

 แหลง่เงินทนุหลกัของกลุม่ทรูในไตรมาส 1 ปี 2565 มาจากกระแสเงนิสดจากกิจกรรมการจดัหาเงนิที่ 15,053 
ลา้นบาท ซึง่ไดม้าจากการกูย้ืมเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจของกลุม่และช าระคา่ใบอนญุาตการใชง้านคลืน่ความถ่ี 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน  11,180 ลา้นบาทก่อนการช าระดอกเบีย้และภาษี และ 7,803 
ลา้นบาทหลงัการช าระดอกเบีย้และภาษี เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน แตล่ดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี
ก่อนจากความตอ้งการเงินทนุหมนุเวียนที่สงูขึน้ 

 กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนมาอยูท่ี่ 18,919 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 
2565 จากคา่งวดช าระคา่คลืน่ความถ่ีของโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีที่ลดลงเทียบกบัไตรมาส 1 ของปีก่อน และเงินสดจ่ายซือ้
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณท์ี่ลดระดบัลงมาที่ 8,498 ลา้นบาท 

 กลุม่ทรูมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 25,901 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2565 

 


