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GLOSSARY AND ACRONYMS

ศัพท ์ เ ทค นิคแล ะค� ำ ย ่ อ

ศัพท ์ เทคนิคและค�ำย ่อ

บริษัทฯ หรือ TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)

กลุ่มทรู บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) และ  

บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการกสทช.  

หรือ กสทช.

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ 

กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

ค่า IC ค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำย (interconnection charges)

สัญญาขายส่งบริการฯ สัญญำบริกำรขำยส่งบริกำรบนโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระบบ HSPA 

ระหว่ำง CAT Telecom ในฐำนะผู้ให้บริกำรขำยส่ง และ เรียลมูฟ ในฐำนะผู้ให้

บริกำรขำยต่อบริกำร ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2554 ตำมท่ีอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม

เป็นครั้งครำว

สัญญาร่วมด�าเนินกิจการฯ สัญญำร่วมด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทำงสำยระบบบอกรับ 

เป็นสมำชิก ระหว่ำง อสมท (องค์กำรส่ือสำรมวลชนแห่งประเทศไทย ในขณะ

น้ัน) และ ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล (บริษัท ไทยเคเบิ้ลวิช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) ในขณะน้ัน) 

ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2537 ตำมท่ีได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งครำว 

อสมท บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน)

AP&J บริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน จ�ำกัด

AWC บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

BFKT หรือ บีเอฟเคที บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด

BITCO บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด (มหำชน)

CAT หรือ CAT Telecom บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)

China Mobile China Mobile International Holdings Limited

CNP บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ�ำกัด 

DIF หรือ ดีไอเอฟ กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล

Golden Light Golden Light Company Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)
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Goldsky Goldsky Company Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)

GPI <BVI> Gold Palace Investments Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)

HCWML บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ำกัด

HMSTL บริษัท ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

HSPA High Speed Packet Access

HTTCL บริษัท ฮัทชิสันเทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

HWMH บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

IKSC บริษัท ศูนย์บริกำรวิทยำกำร อินเตอร์เนต จ�ำกัด

K.I.N. <BVI> K.I.N. (Thailand) Company Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)

KSC บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด

MKSC บริษัท เอ็มเคเอสซีเวิลด์ดอทคอม จ�ำกัด

MVNO ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบโครงข่ำยเสมือน หรือ 

Mobile Virtual Network Operator

Prospect Gain Prospect Gain Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)

PTE บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด 

RMV หรือ เรียลมูฟ บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด

Rosy Legend Rosy Legend Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)

SD บริษัท ส่องดำว จ�ำกัด

SM บริษัท สมุทรปรำกำร มีเดีย คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด

SMT บริษัท เอสเอ็ม ทรู จ�ำกัด

SSV บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จ�ำกัด

TAI บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด

TAM บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

TCJ บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์ จ�ำกัด
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TDMP บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ�ำกัด

TDPK บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ�ำกัด

TDS บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ�ำกัด

TE บริษัท เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

TEL บริษัท ทรู อีโลจิสติกส์ จ�ำกัด  

(เดิมช่ือ : บริษัท ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จ�ำกัด)

TFF บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ�ำกัด

TGS บริษัท ทรู จีเอส จ�ำกัด

TH บริษัท เทเลคอมโฮลด้ิง จ�ำกัด

TIC บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

TICC บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด 

TICT บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จ�ำกัด

TIG บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล เกตเวย์ จ�ำกัด

TIS True Internet Technology (Shanghai) Company Limited 

(จดทะเบียนต่ำงประเทศ)

TKSC บริษัท เทเลคอม เค เอส ซี จ�ำกัด

TLP บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ำกัด

TM บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด 

TMD บริษัท ทรู มีเดีย โซลูช่ันส์ จ�ำกัด 

TMV บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด

TNN บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ�ำกัด

TOT หรือ ทีโอที บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน)

TPC บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

True Incube บริษัท ทรู อินคิวบ์ จ�ำกัด 

True Music บริษัท ทรู มิวสิค จ�ำกัด
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True Trademark True Trademark Holdings Company Limited  

True4U บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ�ำกัด 

TT บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด

TUC บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด 

TUFC บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จ�ำกัด

TV บริษัท ทรู วอยซ์ จ�ำกัด

TVC บริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)

TVG บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ำกัด 

TVS บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ�ำกัด (มหำชน)

TVT บริษัท ทรู วิสต้ำส์ จ�ำกัด 

VoIP บริกำรโทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต หรือ Voice over Internet Protocol 
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COMPANY BACKGROUND AND BUSNIESS OVERVIEW

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป ้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท 

หรือ กลุ ่มบริษัทในระยะยาว

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท หรือ กลุ่มบริษัทในระยะยาวกลุ่มทรู เป็นผู้ให้

บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรท้ังโทรศัพท์เคล่ือนท่ี บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ คอนเทนต์ รวมถึงบริการ 

ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลอ่ืนๆ มีจุดเด่นในการผสานผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลายภายใต้กลุ่มทรู หรือ convergence 

(“คอนเวอร์เจนซ์”) พร้อมน�าเสนอสินค้า บริการ และ solution (“โซลูช่ัน”) ด้านการส่ือสารโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึง สื่อดิจิทัล และ content (“คอนเทนต์”) คุณภาพสูงท่ีหลากหลาย วิสัยทัศน์ของบริษัท คือการเป็น

ผู้น�าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีเช่ือมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจ และสังคม อย่างท่ัวถึงเพื่อสร้างคุณค่าต่อชีวิตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจหลักของกลุ่มทรู ประกอบด้วย ทรูมูฟ เอช ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งมีเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและครอบคลุม

ท่ัวประเทศ ผ่านการผสานจุดแข็งของท้ังคลื่นย่านความถี่สูงและต�่า โดยทรูมูฟ เอช มอบประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีคุณภาพสูงและครอบคลุมการสื่อสารได้ครบถ้วนในทุกแพลตฟอร์ม ท้ังบนระบบ 4G 3G และ 2G ซึ่งครอบคลุมรวม

ร้อยละ 98 ของประชากรไทยท่ัวประเทศ รวมถึงเครือข่าย Narrowband IoT (“NB-IoT”) ท่ีครอบคลุมทุกอ�าเภอใน 77 จังหวัด 

ท่ัวประเทศ ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช มีการเติบโตท้ังด้านรายได้และฐานลูกค้าสูงกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง 

โดยในปี 2561 รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช เติบโตร้อยละ 7.3 จากปีก่อนหน้า ซึ่งนับเป็นปีท่ี 6 ติดต่อกันท่ีอัตรา

การเติบโตรายได้ของทรูมูฟ เอช เติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรม  และมีจ�านวนลูกค้ารายใหม่สุทธิ 2.0 ล้านราย ในระหว่างปี 

ขยายฐานลูกค้าเพิ่มข้ึนเป็นท้ังสิ้น 29.2 ล้านราย ทรูออนไลน์ ผู้น�าในการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ด้วยโครงข่าย 

ไฟเบอร์คุณภาพสูงและครอบคลุมกว่า 13 ล้านครัวเรือนท่ัวประเทศ โดยแคมเปญไฟเบอร์บรอดแบนด์ของกลุ่มได้รับ 

ผลตอบรับทีด่ีอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความตอ้งการใช้บริการไฟเบอร์ทีเ่พิ่มสูงขึน้ของผู้บริโภค ส่งผลให้รายได้บรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.2 และฐานผู้ใช้บริการเติบโตร้อยละ 10.5 จากปีก่อนหน้าเป็น 3.5  

ล้านราย ทรูวิช่ันส์ ผูใ้ห้บรกิารโทรทัศน์แบบบอกรบัสมาชิกและทีวดีจิิทัล รวมถงึเป็นผูผ้ลติคอนเทนต์ ซึง่มีคอนเทนต์คณุภาพ

สูงหลากหลายท้ังต่างประเทศและในประเทศ โดยในปี 2561 ทรูวิช่ันส์ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.7 จาก 

ปีก่อนหน้า และมีฐานลูกค้ารวมเพิ่มข้ึนเป็น 4.1 ล้านราย ณ ส้ินปี โดยลูกค้า 2.3 ล้านราย บอกรับบริการประเภทพรีเมียม

และมาตรฐาน และลูกค้าส่วนท่ีเหลือเป็นลูกค้าประเภท FreeView และ Free-to-Air และ ทรูดิจิทัลกรุ๊ป รวบรวมบริการ 

ด้านดิจิทัล ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มท่ีเช่ือมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) และสิทธิประโยชน์หลากหลาย 

รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ Internet of Things (IoT) โดยบริการด้านดิจิทัลของกลุ่มมีโอกาสเติบโต

สูงจากความต้องการใช้บริการด้านดิจิทัลท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

กลุ ่มทรู มุ ่งม่ันในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทยสู ่ระดับแนวหน้าของนานาประเทศ                 

พร้อมน�าเสนอสินค้าและบริการคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างท่ัวถึง ซ่ึงช่วยลดความเหล่ือมล�้าทางเทคโนโลยีและ

การเข้าถึงข่าวสารของประชาชนในประเทศ โดยเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายท้ังแบบมีสายและไร้สายด้วยเทคโนโลยีล�้าสมัย

อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังให้ความส�าคัญในการให้บริการท่ีเป็นเลิศ นวัตกรรม บริการด้านดิจิทัล การสรรหาคอนเทนต์

คุณภาพสูงท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และการผสานบริการท่ีหลากหลายภายใต้กลุ่มทรูในรูปแบบคอนเวอร์เจนซ์

ให้แก่ลูกค้าได้อย่างลงตัว ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและเพิ่มความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและบริการภายใต้

กลุ่มทรู สิ่งเหล่าน้ี จะผลักดันให้กลุ่มทรูพร้อมส�าหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับความต้องการใช้บริการสื่อสาร

โทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของผู้บริโภค

กลุ่มทรู มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารธุรกิจท่ีโปร่งใส และมีส่วนร่วมในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับประเทศ ชุมชน และองค์กร ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ทรู ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับนานาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็น           
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ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเพียงรายเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของโลก

ท้ัง Dow Jones Sustainability Index – Emerging Markets และ FTSE4Good Emerging Index ในปี 2561 ซ่ึงนับเป็นปี

ท่ีสองติดต่อกัน โดยในปี 2561 น้ี ทรูได้รับคะแนนสูงสุดเป็นท่ี 1 ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส�าหรับ Dow 

Jones Sustainability Index และได้คะแนนประเมินท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคธุรกิจอ่ืนๆ ของ

ไทย ส�าหรับ FTSE4Good Index Series ในดัชนีประเภท Emerging Index และ ASEAN 5 Index ท้ังน้ี กลุ่มทรู จะยังคง

เดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในการเพิ่มมาตรฐานด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของกลุ่มทรูเป็นส�าคัญ

กลุ่มทรู ได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ซึ่งเป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจด้านการเกษตรครบวงจรช้ันน�าระดับโลก 

ซึ่งถือหุ้นทรูในสัดส่วนร้อยละ 50.65 และ China Mobile ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่มีจ�านวนผู้ใช้บริการมากที่สุด

ในโลก ซึ่งถือหุ้นทรูในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2561) 

โดยกลุ่มทรูมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วท้ังสิ้น 133,473 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 ท้ังน้ี การด�าเนิน

ธุรกิจหลักของ บริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด�าเนินธุรกิจอ่ืนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมี 

นัยส�าคัญ มีเพียงความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราวเฉพาะบางธุรกรรมเท่าน้ัน

ธุรกิจของกลุ ่มทรู

บริษัทฯ ก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน ปี 2533 ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และ ในปีต่อมา บริษัทฯ  

 ได้ลงนามในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับทีโอทีเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยให้บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการลงทุน จัดหา 

และติดตั้งควบคุม ตลอดจนซ่อมบ�ารุงและรักษาอุปกรณ์ในระบบส�าหรับการขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐานจ�านวน 2.6 ล้าน  

เลขหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนดังกล่าวได้ส้ินสุดลงในเดือนตุลาคม      

ปี 2560 และทรูได้ด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบอุปกรณ์ในระบบให้แก่ทีโอทีเสร็จสิ้นแล้ว ปัจจุบัน กลุ่มทรูให้บริการ

โทรศัพท์พื้นฐานภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ กสทช.

ในปี 2536 บริษัทฯได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่ือ บริษัท 

เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม ปี 2536  มีช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า “TA” ซ่ึงต่อมา บริษัทฯ         

ได้มีการปรับเปล่ียนในภาพลักษณ์ภายใต้แบรนด์ “ทรู” และ เปลี่ยนช่ือบริษัทมาเป็นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

มีช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า “TRUE” ในเดือนเมษายน ปี 2547

กลุ่มทรู เริ่มให้บริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง ในปี 2544 บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายหรือบริการ 

WiFi ในปี 2546 บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) ในปี 2550 และได้เปิด 

ให้บริการโครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Gateway) และบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 

ในปี 2551 ท้ังน้ี กลุ่มทรูมุ่งม่ันในการมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

พร้อมขยายโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จนครอบคลุมแล้วประมาณ 13 ล้านครัวเรือนท่ัวประเทศ โดยบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของกลุ่มทรูได้รับผลตอบรับท่ีดีจากลูกค้า ด้วยการมุ่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการท้ังส�าหรับ

กลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ (FTTx) ประสิทธิภาพสูง พร้อมน�าเสนอแพ็กเกจ

ไฟเบอร์บรอดแบนด์ท่ีคุ้มค่า รวมถึงแพ็กเกจไฟเบอร์ความเร็วสูง 1 Gbps ท่ีผสานสินค้าและบริการหลากหลาย พร้อม

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้กลุ่มทรู

กลุ่มทรู เห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จึงได้เข้าถือหุ้น ใน BITCO (ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัท     

ทีเอ ออเร้นจ์ จ�ากัด) ในเดือนตุลาคม ปี 2544 ท้ังน้ี ทีเอ ออเร้นจ์ ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม                   

ปี 2545 และได้เปลี่ยนช่ือเป็น “ทรูมูฟ” เม่ือต้นปี 2549

กลุ่มทรู ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 4 บริษัทของกลุ่มฮัทชิสันในประเทศไทย 

ได้แก่ บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด บีเอฟเคที บริษัท Rosy Legend Limited และ บริษัท Prospect 

Gain Limited โดยแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ปี 2554 การเข้าซ้ือหุ้นในครั้งน้ัน ท�าให้กลุ่มทรูได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ให้

บริการรายแรก ท่ีสามารถให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 3G ด้วยเทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถี่ 850 MHz ของ CAT 
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Telecom ในเชิงพาณิชย์ได้ท่ัวประเทศ ท้ังน้ี เรียลมูฟ (บริษัทย่อยภายใต้กลุ่มทรู) ในฐานะผู้ขายต่อบริการ 3G ของ CAT 

Telecom ได้เปิดให้บริการ 3G ภายใต้แบรนด์ ทรูมูฟ เอช อย่างเป็นทางการในวันท่ี 30 สิงหาคม ปี 2554 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากัด (“TUC”) ได้รับใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz จาก

คณะกรรมการ กสทช. ในเดือนธันวาคม ปี 2555 และเปิดให้บริการ 4G LTE บนคล่ืนความถี่ 2.1 GHz เชิงพาณิชย์เป็น 

รายแรกในประเทศไทยในเดอืนพฤษภาคม ปี 2556 นอกจากน้ี TUC ได้รบัใบอนุญาตใช้คลืน่ความถี ่1800 MHz และ 900 MHz 

จากคณะกรรมการ กสทช. ในเดือนธันวาคม ปี 2558 และเดือนมีนาคม ปี 2559 ตามล�าดับ โดยการได้คลื่นความถี่ 

มาให้บริการเพิ่มเติมน้ีช่วยขยายระยะเวลาในการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มทรูอย่างน้อยถึงปี 2576 และช่วย 

เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของทรูมูฟ เอช ด้วยการผสานจุดแข็งของคล่ืนย่านความถี่สูง 

(1800 MHz และ 2100 MHz) ในเรือ่งความจุ และคลืน่ย่านความถีต่�า่ (850 MHz ภายใต้ CAT Telecom และ 900 MHz) ในเรือ่ง 

ความครอบคลุมได้อย่างลงตัว โดยมีปริมาณแบนด์วิดท์รวม 2X55 MHz ซึ่งเครือข่าย 4G 3G และ 2G ของทรูมูฟ เอช 

ครอบคลุมพื้นท่ีรวมร้อยละ 98 ของประชากรไทย และเข้าถึงพื้นท่ีในระดับหมู่บ้านท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ อีกท้ังยัง

เดินหน้าพัฒนาเครือข่าย NB-IoT ประสิทธิภาพสูง ด้วยความครอบคลุมทุกอ�าเภอใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศ นอกจากน้ี 

เทคโนโลยีการรวมคลื่นท้ัง 3 คลื่น ท่ีเรียกว่า 3CA (Carrier Aggregation) และเทคโนโลยีสถานีฐาน 4x4 MIMO ท�าให้ลูกค้า

ได้รบัประสบการณ์การใช้งานโทรศพัท์เคลือ่นท่ีอย่างเตม็ประสทิธภิาพมากข้ึน พร้อมท้ังตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลกูค้าในยคุ

ดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช ยังคงมุ่งม่ันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีล�้าสมัยอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเปิดให้บริการเทคโนโลยีมาตรฐานโลก FDD Massive MIMO 32T32R ซึ่งมีจุดเด่นท่ีการกระจายช่องสัญญาณ

ให้สามารถรองรับการรับส่งข้อมูล ช่วยเพิ่ม capacity ถึง 4 เท่า ท�าให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงท่ีเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวของประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากน้ี 

กลุ่มทรู เดินหน้าในการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี 5G โดยได้รับอนุญาตจากกสทช. ให้สาธิตการท�างานของเทคโนโลยี 

5G บนคลื่นความถี่ย่าน 28 GHz ในเดือนธันวาคม ปี 2561 โดยเทคโนโลยี 5G ท่ีทดสอบได้ มีความเร็วมากกว่า 4G ถึง 

20 เท่า และมี latency หรือ ค่าความหน่วงต�่า ใช้เวลาในการตอบสนองต่อการรับส่งสัญญาณท่ีน้อยกว่า 4G ถึง 10 เท่า

ส�าหรับธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก กลุ่มทรูได้เข้าซ้ือหุ้นยูบีซีท้ังหมดท่ีถือโดยบริษัท MIH Ltd. ซ่ึงเดิมเป็นพันธมิตร

ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกับกลุ่มทรู ในเดือนมกราคม ปี 2549 และต่อมาได้ด�าเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก        

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Tender Offer) ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ปี 2549 และได้เปล่ียนช่ือเป็น “ทรูวิช่ันส์” เม่ือต้นปี 2550 

นอกจากน้ี ในปี 2552 ทรูวิช่ันส์ เริ่มหารายได้จากการโฆษณาเพิ่มเติมจากเดิมท่ีรายได้หลักของทรูวิช่ันส์มาจากค่าบริการ

สมาชิกรายเดือนเท่าน้ัน อีกท้ัง ในเดือนเมษายน ปี 2557 บริษัทย่อยภายใต้กลุ่มทรูวิช่ันส์ ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติจ�านวน 2 ใบอนุญาต ส�าหรับช่องรายการข่าว “TNN 24” และ

ช่องรายการวาไรตี้ “True4U” ซึ่งนับเป็นโอกาสในการกระตุ้นการสมัครแพ็กเกจท่ีสูงข้ึนหรือบริการอื่นๆ เพิ่มเติม และผลัก

ดันการเติบโตของรายได้ให้กับทรูวิช่ันส์ ท้ังน้ี กลุ่มทรูมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ากัด ซ่ึงเป็น holding 

company ส�าหรับธุรกิจโทรทัศน์และคอนเทนต์ของกลุ่มทรูอยู่ร้อยละ 100.0 ณ สิ้นปี 2561

คอนเทนต์คุณภาพสูงท่ีหลากหลายท้ังจากต่างประเทศและในประเทศของทรูวิช่ันส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการถ่าย 

ทอดสดช้ันน�าและคอนเทนต์พิเศษท่ีได้รับสิทธิเฉพาะในการถ่ายทอดผ่านทรูวิช่ันส์ ผสานกับแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ซึ่ง

ได้รับผลตอบรับอย่างดี เป็นปัจจัยส�าคัญในการขยายฐานลูกค้าของทรูวิชั่นส์ อีกท้ังยังเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า

ต่อกลุ่มทรู และผลักดันการสมัครสมาชิกในสินค้าและบริการอ่ืนๆ ภายใต้กลุ่มทรูอีกด้วย นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ ยังให้ความ

ส�าคัญกับการคัดสรรและผลิตคอนเทนต์ให้ตรงตามความชอบและไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดย

คอนเทนต์คุณภาพเหล่าน้ีสามารถรับชมผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ แพลตฟอร์มคอนเวอร์เจนซ์ของกลุ่มทรู โดย

เฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัล ทรูไอดี รวมถึงพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ อาทิการขยายฐานผู้ชมซีรีส์คุณภาพจาก                             

TrueVisions Original ไปสู่ประเทศจีน และการร่วมผลิตคอนเทนต์ผ่าน ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์ ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท 

ซีเจ อีเอ็นเอ็ม (CJ ENM) จากเกาหลีใต้ ท�าให้สามารถผลิตคอนเทนต์ยอดนิยมส่งออกไปยังประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย เป็นการ

สร้างโอกาสในการเติบโตรายได้ให้กับกลุ่มทรู

ในปี 2557 กลุ่มทรู ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับ China Mobile ซ่ึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับท่ีสองของทรู 

ด้วยการถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ท้ังน้ี การเป็นพันธมิตรกับ 

China Mobile ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและสร้างรากฐานท่ีม่ันคงให้กับกลุ่มทรู ผ่านความร่วมมือทางธุรกิจ

ในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ โครงข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ การเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพใน
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ธุรกิจบริการดาต้า และการร่วมกันพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

ท่ีเช่ือมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ หรือ Internet of Things นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ 

Hand-in-Hand Program (“hi-H Program”) ท่ี China Mobile International (CMI) เป็นผู้ริเริ่มก่อต้ัง และด้วยเครือข่ายท่ัว

โลกท่ีครอบคลุมผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่าพันล้านคนและความสามารถด้านเทคนิคท่ีทันสมัยจากสมาชิก hi-H กลุ่มพันธมิตร 

“hi-H Program” สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กัน ใช้ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญของสมาชิกในการ

ร่วมมือให้เกิดบริการท่ีมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าให้มากท่ีสุด

ทรูดิจิทัลกรุ๊ป มุ่งเป็นผู้น�าด้านดิจิทัลแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเดินหน้าขยายธุรกิจและการ

ให้บริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งมอบบริการด้านดิจิทัลคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า แอปพลิเคช่ันทรูไอดี รวมคอนเทนต์ดิจิทัล

คุณภาพหลากหลายประเภท ท้ังภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ข่าว ดนตรี กีฬา ท่องเท่ียวและไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีกท้ังยังรวม 

บริการหลักด้านดิจิทัลอื่นๆ อาทิ ทรูพอยท์ (ระบบการเก็บสะสมแต้มหรือพอยท์และการใช้สิทธิพิเศษ) และทรูมันน่ี วอลเล็ท 

(บริการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยนับต้ังแต่เปิดตัวในปี 2560 ทรูไอดีได้รับการตอบรับอย่างดี 

เยี่ยมจากตลาดและกลายเป็นแอปพลิเคช่ันท่ีได้รับการดาวน์โหลดมากท่ีสุดในหมวดหมู่เดียวกันส�าหรับปี 2561 

นอกจากน้ี ทรดูจิิทัลกรุป๊ ยงัพฒันาช่องทางขายแบบบรกิารตนเองและแบบออนไลน์ อาทิ แอปพลิเคช่ันทรูไอเซอร์วิส เพือ่ให้ตอบ 

สนองธุรกรรมและการใช้ชีวิตในแบบดิจิทัลของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ี ระบบสิทธิประโยชน์และสะสมแต้มส�าหรับ 

ลูกค้าทรู ภายใต้ทรูยู เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบรอดแบนด์ อีกท้ังยังช่วยเพิ่มความผูกพัน

ของลูกค้าต่อกลุ่มทรู ท้ังน้ี การเปิดตัวทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ในเดือนเมษายน 2561 นับเป็นก้าวแรกในการเปล่ียนผ่าน 

และเช่ือมต่อระหว่างธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ หรือ O2O นอกจากน้ี True Analytics ก้าวสู่การเป็นผู้น�าตลาดบริการ 

Analytics ของไทย โดยเดินหน้าขยายแพลตฟอร์ม Big Data ใช้ Analytics และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับการรวบรวม

ข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลนับพันล้านข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นรายวัน ในขณะท่ี Internet of Things หรือ IoT  

จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ให้กับกลุ่มทรู True IoT ได้พัฒนาโซลูช่ันและข้อเสนอด้าน IoT 

ส�าหรบัหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อตุสาหกรรมการคมนาคมขนส่งและโลจิสตกิส์ ด้านสขุภาพ เมืองอจัฉรยิะและค้าปลกี 

นอกจากน้ี True IoT ยังมุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า พัฒนาโซลูช่ันให้ตรงตามความต้องการของตลาด พร้อมเป็น 

ส่วนส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลมากยิ่งข้ึนของเศรษฐกิจไทย

การจ�าหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ “DIF” ซ่ึงถือเป็นกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐานโทรคมนาคมรายแรกและใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เป็นหน่ึงในกลยุทธ์ของกลุ่มทรู ในการเสริมความแข็งแกร่งให้

กับโครงสร้างเงินทุนและรองรับโอกาสในการเติบโตจากการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มทรูได้จ�าหน่ายสินทรัพย์และสิทธิใน

การรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกลุ่มทรู ให้แก่ DIF และท�าสัญญา

เช่าสินทรัพย์กลับจากกองทุนน้ี เพื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทรูตามปกติต่อไป โดยสินทรัพย์

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท้ังหมดประกอบด้วย เสาโทรคมนาคมจ�านวน 15,271 ต้น ระบบใยแก้วน�าแสง (FOC) 

พร้อมท้ังอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2.6 ล้านคอร์กิโลเมตร และ ระบบบรอดแบนด์ใน

เขตพื้นท่ีต่างจังหวัด ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จ�านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต (ระยะทางประมาณ 0.2 

ล้านคอร์กิโลเมตร) ท้ังน้ี ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มทรู ถือหน่วยลงทุนของกองทุน DIF คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของจ�านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของกองทุน
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญในปี 2561

เดือนกุมภาพันธ์

•  ทรูมูฟ เอช ร่วมมือกับ เทนเซ็นต์ ผู้ให้บริการ WeChat แอปพลิเคช่ันโซเชียลครบวงจรในประเทศจีน เปิดตัวซิมใหม่ 

“TrueMove H WeChat Go SIM” ซิมเติมเงินท่ีออกแบบพิเศษมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาว

จีนท่ีเดินทางมาเท่ียวเมืองไทย ให้ใช้บริการ WeChat ได้โดยไม่จ�ากัด พร้อมรับชมคอนเทนต์บันเทิงความชัดระดับ HD 

จากประเทศจีนทาง Lingcod TV ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช 4G ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ

เดือนมีนาคม

•  ทรูวิช่ันส์ เปิดตัวแพ็กเกจใหม่ Enjoy Extra Movies ส�าหรับคนรักหนังด้วยช่องหนังดังระดับโลก และ Enjoy Extra Kids 

รวมช่องรายการเด็กท่ีได้รับความนิยม เพิ่มความเพลิดเพลินระดับพรีเมียมให้สมาชิกอย่างต่อเน่ือง

•  กลุ่มทรู เสริมความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้น�าบริการ IoT ด้วยโครงข่าย NB-IoT ท่ีพร้อมใช้งานและครอบคลุมท่ัว

ประเทศในระดับอ�าเภอ อีกท้ังยังมีแพลตฟอร์ม IoT (IoT platform) ท่ีแข็งแกร่งด้วยพันธมิตรคู่ค้าและผู้ให้บริการโซลูช่ัน

กว่า 120 ราย  

เดือนเมษายน

•  กลุ่มทรู และสมาชิกร่วมโครงการ Southeast Asia – Japan 2 consortium (SJC2) ลงนามข้อตกลงกับ NEC Corporation 

ร่วมสร้างเครือข่ายสายเคเบิ้ลใต้น�้าประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการเช่ือมโยงระบบส่ือสารระหว่างประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียเหนือ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ เกาหลีใต้ 

และญ่ีปุ่น นับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการส่ือสารโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและประเทศไทยเพื่อรองรับ

ความต้องการใช้แบนด์วิดท์ขนาดใหญ่ ท้ังการใช้งานวิดีโอสตรีมม่ิง แอปพลิเคช่ันเสมือนจริง การส่ือสารในระบบ 5G 

ปัญญาประดิษฐ์ ระบบคลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) หุ่นยนต์ และ IoT ซึ่งพัฒนาการเหล่าน้ีจะตอบโจทย์ความ

ต้องการใช้งานดาต้าท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค และลูกค้ากลุ่มองค์กรท่ีก�าลังปรับเปล่ียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล

•  กลุ่มทรู สนับสนุนสังคมไร้เงินสด เปิดตัวแอปพลิเคช่ัน “ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์” เพิ่มความสะดวกสบายและความคุ้ม

ค่าให้กับร้านค้าและผู้บริโภค โดยสามารถช�าระเงินผ่านทรูมันน่ี วอลเล็ท เพียงสแกน QR Code พร้อมมอบสิทธิพิเศษ

ต่างๆ จากทรูยู ให้ได้รับทรูพอยท์ ซึ่งสามารถน�าไปเป็นส่วนลดและแลกซ้ือสินค้าได้มากมาย

•  กลุ่มทรู ซึ่งเป็น 1 ใน 9 องค์กรภาคเอกชน ร่วมมือกับภาครัฐบาล คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 

โดยบริษัท  ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ากัด ภายใต้กลุ่มทรู เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเจราจาและลงนามในสัญญา เพื่อ

ให้คนไทยท้ังประเทศสามารถรับชมการแข่งขันรายการน้ีในระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ครบท้ัง 64 แมตช์ 

โดยเฉพาะผ่านทุกแพลตฟอร์มของกลุ่มทรู ท้ังโทรทัศน์ กล่อง “ทรูวิช่ันส์ 4K ULTRA HD” ด้วยความคมชัดระดับ 4K 

คอมพิวเตอร์ผ่านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์ และช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคช่ัน ทรูไอดี

เดือนมิถุนายน

•  ทรูออนไลน์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้น�าไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทุก

จังหวัดท่ัวประเทศ ด้วยการเปิดตัวแพ็กเกจ “ทรู ไฟเบอร์ 1Gbps” ในราคาท่ีเข้าถึงได้มากยิ่งข้ึน ตอบสนองความ

ต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลของผู้บริโภค ท่ีใช้อุปกรณ์ส่ือสารหลายเครื่องต่อ

คน หรือดูคอนเทนต์ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนแบบ 4K หรือการสตรีมม่ิง

•  ทรูมูฟ เอช มุ่งม่ันในการพัฒนาเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีล�้าสมัยอย่างต่อเน่ือง โดยเปิดให้บริการเทคโนโลยีมาตรฐาน

โลก FDD Massive MIMO 32T32R ซึ่งมีจุดเด่นด้านการกระจายช่องสัญญาณให้สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลของ

ผู้ใช้งาน ช่วยเพิ่ม capacity ถึง 4 เท่า ท�าให้เครือข่ายทรูมูฟ เอช รองรับการใช้งานได้มากข้ึนและเพิ่มประสบการณ์

การสตรีมม่ิงผ่านมือถือให้ดียิ่งข้ึน
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เดือนกรกฎาคม

•  ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมมือกับ Google เตรียมสร้างศูนย์บ่มเพาะทักษะดิจิทัลท่ีมีช่ือว่า Academy Bangkok – A Google 

Space แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย และแห่งท่ี 2 ของโลก ท่ี ทรู ดิจิทัล พาร์ค นับเป็นการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทักษะ

ด้านดิจิทัลของคนไทยและภาคธุรกิจ อันจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลท่ีเป็นประโยชน์ อีกท้ังยังเป็นการ

สนับสนุนแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

เดือนสิงหาคม

•  ทรูบิสิเนส แนะน�า “ทรูบิสิเนส แอปพลิเคช่ัน”  แอปพลิเคช่ันท่ีตอบโจทย์ความต้องการส�าหรับลูกค้าธุรกิจ โดยเป็น

แหล่งรวมความรู้ด้านเทคโนโลยี ข้อมูลสินค้าบริการ โซลูช่ัน และ โปรโมชันสุดคุ้มส�าหรับองค์กรธุรกิจทุกประเภท         

อีกท้ังยังเพิ่มการสะสม “ทรูบิสิเนสพอยท์” เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

เดือนกันยายน

•  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) มุ่งด�าเนินงานขับเคล่ือนด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเน่ือง และได้

รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความความยั่งยืนระดับโลก 2 ปีซ้อน ท้ังกลุ่มดัชนีดาวโจนส์  Dow Jones                     

Sustainability Indices (DJSI) ประเภท Emerging Markets ซึ่งในปี 2561 สามารถยกระดับความยั่งยืนของอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมไทยโดยได้รับคะแนนสูงสุดเป็นท่ี 1 ของโลกในหมวดธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมส�าหรับ DJSI  อีกท้ังยังได้

รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series ในดัชนีประเภท Emerging Index และ ASEAN 5 

Index ด้วยคะแนนประเมินท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคธุรกิจอื่นๆ ของไทยในปีน้ี 

•  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุญาตและร่วมทดสอบ

เทคโนโลยี LAA (Licensed Assisted Access) กับทรูมูฟ เอช ท่ีทรูสเฟียร์ เมกา บางนา ซ่ึงทรูมูฟ เอช ได้ผ่านการ

ทดสอบและยืนยันได้ว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถน�ามาใช้งานได้จริง ร่วมกับอุปกรณ์ลูกข่ายท่ีรองรับ โดยเทคโนโลยีน้ี

เป็นการน�าคลื่นความถี่แบบ Unlicensed มาใช้งานด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) เพื่อเพิ่มความเร็วใน

การส่งข้อมูลและแบนด์วิดท์ให้กว้างข้ึน

•  ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์ บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มทรู และ ซีเจ อีเอ็นเอ็ม จากเกาหลีใต้ เดินหน้าผลิตคอนเทนต์คุณภาพตาม

มาตรฐานสากลส�าหรับตลาดท้ังในและต่างประเทศ ด้วยจุดแข็งจากการน�าออริจินัล ฟอร์แมท ท่ีประสบความส�าเร็จจาก 

ซีเจ อีเอ็นเอ็ม มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นคอนเทนต์คุณภาพให้สามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางผ่านคอนเวอร์เจนซ์ 

แพลตฟอร์มของกลุ่มทรู อาทิ ทรูโฟร์ยู และ ทรูไอดี รวมถึงผ่านช่องทางของพันธมิตรช้ันน�าท้ังในและต่างประเทศ

ในอนาคต

เดือนตุลาคม

•  ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ผลักดันให้ย่านปุณณวิถี เป็น Bangkok CyberTech District 

ต้นแบบย่านนวัตกรรมดิจิทัลของไทย และเตรียมเปิดศูนย์บริการ Startup Thailand Center แห่งแรกท่ี ทรู ดิจิทัล พาร์ค 

ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของสตาร์ตอัพ และเอสเอ็มอี พร้อมดึงดูดผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญต่างๆ เพื่อ

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโต 

•  ทรูออนไลน์ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลก LEAGUE OF LEGENDS WORLD CHAMPIONSHIP โดย

มอบสิทธิพิเศษ อาทิ ไอเท็มเกม ให้ลูกค้าท่ีสมัครแพ็กเกจ “ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ เกมเมอร์ โปร แพ็ก” ผ่านอินเทอร์เน็ต

ท่ีมีความเสถียรและความเร็วสูง ด้วยสปีดดาวน์โหลดตั้งแต่ 100 Mbps. ถึง 1000 Mbps. และสปีดอัพโหลดตั้งแต่ 100 

Mbps. ถึง 500 Mbps.

•  กลุ่มทรู ร่วมมือกับ ซาวิโอ๊ก (Savioke) หน่ึงในผู้พัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติช้ันน�าระดับโลก เปิดตัว “รีเลย์” (Relay) 

หุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ นับเป็นความก้าวหน้าในการผนวกรวมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ IoT เข้ากับหุ่นยนต์ ซ่ึงจะช่วย

เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ในการใช้บริการ IoT เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

องค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัล
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•  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรวมอยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท สะท้อนการด�าเนินธุรกิจในฐานะบริษัท 

จดทะเบียนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท้ังด้านผลประกอบการ การน�านวัตกรรม 

มาขับเคลือ่นองค์กรอย่างมีประสทิธภิาพ ความรบัผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี ควบคูก่บัการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม

เดือนธันวาคม

•  ทรูมูฟ เอช ประสบความส�าเร็จในการทดสอบเทคโนโลยี 5G ด้วยความเร็วท่ีสูงกว่า 4G ถึง 20 เท่า ผ่านคล่ืนความถี่

ย่าน 28 GHz ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ (กสทช.) เพื่อน�ามาทดสอบและสาธิตการใช้งานเทคโนโลยี 5G ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช จะน�าผลการทดสอบท่ีได้ไป                 

ต่อยอดสร้างประสบการณ์และบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้บริโภค 

•  ทรูมูฟ เอช ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรด้านโทรคมนาคมช้ันน�าของโลกอย่าง NTT DoCoMo ของญ่ีปุ่น และ China 

Mobile Hong Kong ให้ลูกค้านักธุรกิจหรือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยใช้บริการ 4G VoLTE (Voice 

over the LTE network) ผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงของทรูมูฟเอช สามารถติดต่อส่ือสารด้วยระบบเสียงท่ีคมชัด 

โทรติดเร็ว และรองรับการท�า Video Call แบบ HD 

•  ทรูบิสิเนส น�าเสนอบริการใหม่ “True SD-WAN” (Software-Defined Wide Area Network) ช่วยให้องค์กรธุรกิจ

สามารถควบคุมการส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายสื่อสารท่ีองค์กรใช้อยู่จากศูนย์กลางเพียงท่ีเดียว เพิ่มประสิทธิภาพในการ

เช่ือมต่อระหว่างส�านักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ  พร้อมให้บริการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือระบบคลาวด์ ผ่านโครงข่าย

หลายรูปแบบท้ัง MPLS อินเทอร์เน็ต และ 4G โดยบริการ SD-WAN สามารถบริหารจัดการเลือกเส้นทาง ช่วยให้การ

เช่ือมต่อระหว่างสาขามีความต่อเน่ือง และสามารถสลับเส้นทางได้ทันทีเม่ือมีปัญหา จึงรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นย�า 

และมีความม่ันคงปลอดภัยสูง อีกท้ังยังช่วยบริหารจัดการการใช้แบนด์วิดท์ขององค์กรธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

•  ทรู ดิจิทัล พาร์ค น�าเทคโนโลยีล�้าสมัยมาใช้ในโครงการ ท้ัง Augmented และ Big Data Analytics, AI, IoT และ 5G 

testbed พร้อมผสานความร่วมมือกับพันธมิตรช้ันน�าระดับโลกในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ล�้าสมัย เพื่อยกระดับวิถี

การท�างานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้เต็มประสิทธิภาพ ท้ังเทคโนโลยี Heat Map รวบรวมข้อมูลการใช้งานพื้นท่ีต่างๆ 

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการการใช้พื้นท่ีและการควบคุมระบบแสงสว่างจากซิสโก้ เทคโนโลยี AI เพื่อการ

จดจ�าใบหน้า เสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงจากไมโครซอฟท์ อุปกรณ์โปรเจคเตอร์ท่ีรองรับการใช้งานแบบ 

อินเทอร์แอ็คทีฟจากเอปสัน, รวมถึงส�านักงานอัจฉริยะและเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากริโก้ และการตั้ง Ricoh 

Innovations Experience Center พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีเช่ือมต่อได้ท้ังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง 4G และ WiFi สมาร์ทโซลูช่ันและระบบอัจฉริยะช่วยอ�านวยความสะดวกผู้ใช้บริการและประหยัดพลังงาน

•  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ 3 รางวัลด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนระดับภูมิภาคเอเชีย The Asset 

Corporate Awards ประจ�าปี 2561 จาก The Asset นิตยสารทางการเงินช้ันน�าของเอเชีย ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีจัดข้ึนมา

อย่างต่อเน่ืองถึง 19 ปี ยาวนานท่ีสุดในภูมิภาค ได้แก่ 1.รางวัลด้านความยั่งยืน The Asset Corporate Gold Awards 

for ESG 2. รางวัล Best Initiatives in Innovation จากหุ่นยนต์บริการ COFY และ 3. รางวัล Best Initiatives in Social 

Responsibility จากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก True Autistic Centre สะท้อนผลการด�าเนินงานโดดเด่น

ด้านความยั่งยืนใน 3 มิติด้าน ESG (Environmental, Social & Governance) ครอบคลุมท้ังการก�ากับดูแลกิจการ การ

เปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลส่ิงแวดล้อม ตลอดจน

การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม จนเป็นท่ียอมรับในระดับสากล
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รางวัลท่ีได ้รับประจ�าป ี 2561

รางวัลผู ้ ให ้บริการโทรคมนาคมแห่งป ี 2018 และรางวัลผู ้ ให ้บริการโทรศัพท์มือถือแห่งป ี 2018 ประจ�าภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟ ิก จากงาน 2018 ASIA PACIFIC ICT AWARDS ประเทศสิงคโปร์

•  กลุ่มทรู รับ 2 รางวัลเกียรติยศในพิธีมอบรางวัล Asia-Pacific ICT Awards 2018 ท่ีประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ รางวัล 

2018 Frost & Sullivan Asia Pacific Telecom Service Provider of the Year ซึ่งมอบให้แก่ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะ

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมแห่งปี 2018 ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และรางวัล 2018 Frost & Sullivan Asia Pacific 

Mobile Service Provider of the Year ซึ่งมอบให้กับ ทรูมูฟ เอช ในฐานะท่ีเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแห่งปี 2018 

ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้รับต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 

รางวัลผู ้ ให ้บริการแห ่งป ี 2561 ของประเทศไทย “2018 FROST & SULLIVAN THAILAND EXCELLENCE   

AWARDS” 

•  กลุ่มทรู รับรางวัล “2018 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards” ถึง 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ให้บริการการส่ือสาร

โทรคมนาคมแห่งปี 2561 ผู้ให้บริการการสื่อสารแบบไร้สายแห่งปี 2561 และผู้ให้บริการดาต้าบนเครือข่ายแบบไร้สาย

แห่งปี 2561 

รางวัลสุดยอดแบรนด ์ แห ่งป ี  2018 ในฐานะผู ้ ให ้บริการบรอดแบรนด ์ห น่ึง เ ดียวของไทย จากงาน WORLD  

BRANDING AWARDS ประเทศอังกฤษ  

•  ทรูออนไลน์ รับรางวัลแบรนด์แห่งปี ในฐานะสุดยอดแบรนด์ผู้ให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพียงหน่ึงเดียวของ

ไทย จาก World Branding Forum ในพิธีมอบรางวัล World Branding Awards ณ พระราชวังเคนซิงตัน กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ ซึ่งรางวัลน้ีตัดสินจากการให้คะแนน 3 หมวดคือ การประเมินแบรนด์ 30% การเปิดโหวตออนไลน์ 

30% และการวิจัยตลาดผู้บริโภคอีก 40%

รางวัล TOP EMPLOYER THAILAND ในงาน TOP EMPLOYERS APAC 2019  

•  กลุ่มทรู รับรางวัลระดับโลก นายจ้างดีเด่นประจ�าประเทศไทย - Top Employer Thailand 2019 โดยเป็นบริษัทไทย

เพียงรายเดียวท่ีได้คะแนนระดับประเทศสูงสุดสามอันดับแรก อีกท้ังยังเป็นองค์กรด้านส่ือสารโทรคมนาคมเพียงหน่ึง

เดียวท่ีได้รับรางวัลดังกล่าวจาก Top Employers Institute เนเธอร์แลนด์ ในงาน Top Employers APAC Certification 

Dinner ณ ประเทศสิงคโปร ์ 

รางวัล “คอลล์ เซ็นเตอร์ ดีเด ่น” ทุกกลุ ่มธุรกิจหลัก 

•  บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน บริษัท เรียล มูฟ จ�ากัด บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ�ากัด และบริษัท ทรูวิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ากัด รับ 4 

รางวัล “คอลล์ เซ็นเตอร์ ดีเด่น” ในพิธีมอบรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (คอลล์ เซ็นเตอร์ ดีเด่น) 

ประจ�าปี 2560 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

รางวัล THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2018 

•  ผลงาน Mari Digital ของกลุ่มทรู ซึ่งเป็นพนักงานคอลล์เซ็นเตอร์แบบ Virtual ท่ีลูกค้าสามารถส่ังให้ระบบท�างานด้วย

การโต้ตอบข้อความได้ตามความต้องการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand ICT Excellence Awards 

2018 ในประเภทโครงการนวัตกรรม จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

รางวัลเครือข ่าย 4G ที่ ดีที่สุดในประเทศไทยจาก NPERF 

•  ทรูมูฟ เอช เครือข่าย 4G ยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก รับรางวัล “เครือข่าย 4G ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย” จาก 

nPerf บริการทดสอบความเร็วของเครือข่ายแบบรอบด้านระดับโลก ซ่ึงนับเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกันต้ังแต่ปี 2016-2018 

รางวัลแบรนด์ผู ้น�าตลาดท่ีน ่าเชื่อถือสูงสุดประจ�าป ี 2018

•  ทรูออนไลน์ รับรางวัล Market Leader Brand แบรนด์ผู้น�าตลาดท่ีน่าเช่ือถือสูงสุดประจ�าปี 2018 หมวดผลิตภัณฑ์ไอที

และดิจิทัล กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในงาน BrandAge 2018 Thailand’s Most Admired Brand จัดโดยนิตยสาร BrandAge
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รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 จากงาน NO.1 BRAND THAILAND 2017-2018

•  ทรูออนไลน์ รับรางวัล No.1 Brand Thailand 2017-2018 ประเภทผู้ให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ในงาน “No.

1 Brand Thailand 2017-2018” จัดโดยนิตยสาร Marketeer 

รางวัล DRIVE AWARD 2018 ประเภท DRIVE AWARD MARKETING 

•  สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล DRIVE AWARD 

2018 ประเภท Drive Award Marketing แก่บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน เพื่อประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรท่ีมีผลงาน

เป็นท่ีประจักษ์ด้านการขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจของประเทศในสาขาการตลาด 

การได ้รับคัดเลือกเป ็นสมาชิกกลุ ่มดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4GOOD ทั้งประเภท EMERGING INDEX และ 

ASEAN 5 INDEX

•  FTSE Russel ประกาศให้กลุ่มทรู เป็นสมาชิก FTSE4Good กลุ่มดัชนีความยั่งยืนระดับโลก ต่อเน่ืองปีท่ี 2 ท้ังดัชนี

ประเภท Emerging Index และ ASEAN 5 Index สะท้อนความเป็นองค์กรธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและ

สังคม รวมถึงมีบรรษัทภิบาลท่ีแข็งแกร่ง ด้วยคะแนนประเมินท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาค

ธุรกิจอื่นๆของประเทศไทย  

การได ้รับคัดเลือกเป ็นสมาชิกกลุ ่มดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES (DJSI) 

หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของโลก

•  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีดาวโจนส์ - Dow Jones Sustainability 

Indices (DJSI) ประเภท Emerging Markets ซ่ึงเป็นกลุ่มดัชนีความความยั่งยืนระดับโลก 2 ปีซ้อน โดยได้รับคะแนน

สูงสุดเป็นท่ี 1 ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม อันเป็นผลจากการพัฒนาองค์กรข้ึนอย่างโดดเด่นครอบคลุม

ท้ัง 3 มิติอย่างต่อเน่ืองท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s: Heart Health 

Home ของกลุ่มทรู ท่ีมุ่งสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

การได ้ รับการประเมินการก� า กับดูแลกิจการบริ ษัท ในระดับ “ดี เลิศ” ประจ� าป ี  2561

•  กล่มทรู ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ประจ�าปี 2561 ในโครงการส�าหรับการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลนวัตกรรมระดับโลก จากการประกวด “INTERNATIONAL INVENTION & INNOVATION IN CANADA 

2018” ประเทศแคนาดา

•  กลุ่มทรู รับ 4 รางวัลนวัตกรรมระดับโลก จากเวทีการประกวด “International Invention & Innovation in Canada 2018” 

(iCAN 2018) ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งจัดโดยสมาคม Toronto International Society of Innovation & 

Advanced Skills ท่ีมีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันท้ังหมดกว่า 400 ผลงาน จาก 42 ประเทศ โดยได้รับรางวัลระดับ

องค์กร Special Innovator รวมถึง รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน “ช่วยปลูก” – แอปพลิเคชันท่ีช่วยให้เกษตรกร

สามารถบริหารจัดการการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ และ 2 รางวัลเหรียญเงิน 

จากผลงาน “Smart Adventure” –  ระบบเตือนจากกล้องอัจฉริยะท่ีจับความเคล่ือนไหวของช้างป่าตามแนวตะเข็บป่า 

และ “Smart Job” – แพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพ พร้อมวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึกถึงความต้องการของตลาดแรงงาน

และอัตราการว่างงานส�าหรับอาชีพน้ันๆ ในอนาคต 

รางวัลเหรียญทอง จากสมาคมส่งเสริมนักประดิษฐ์และนวัตกรแห่งสหราชอาณาจักร  

•  แอปพลเิคชัน “C-RO” ผลงานนวัตกรรมของกลุม่ทร ูท่ีเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมลดการปล่อยคาร์บอนในชีวติประจ�าวนั 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมส่งเสริมนักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรแห่งสหราชอาณาจักร (The Association 

of British Inventors and Innovators)  

รางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย THE ASSET CORPORATE AWARDS ประจ�าป ี 2561 ณ ฮ่องกง 

•  กลุ่มทรู รับ 3 รางวัลความส�าเร็จระดับภูมิภาคเอเชีย The Asset Corporate Awards ประจ�าปี 2561 ได้แก่ 1. รางวัล

ด้านความยั่งยืน The Asset Corporate Gold Awards for ESG 2. รางวัล Best Initiatives in Innovation จากหุ่นยนต์
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 บริการ COFY และ 3. รางวัล Best Initiatives in Social Responsibility จากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 

True Autistic Thai Center ในพิธีมอบรางวัลท่ีฮ่องกง ซ่ึง The Asset นิตยสารทางการเงินชั้นน�าของเอเชีย จัดข้ึนมา

อย่างต่อเน่ืองถึง 19 ปี  

รางวัลนวัตกรรมระดับสากล ในเวทีการประกวด “INTERNATIONAL INVENTION & DESIGN COMPETITION  

2018” ณ ฮ่องกง 

 •  บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน รับ 6 รางวัล จากเวทีการประกวด “International Invention & Design Competition 2018” (IIDC 

2018) ณ ฮ่องกง จัดโดยสมาคม Chinese Innovation and Invention Society ร่วมกับ Hong Kong Trade Development 

Council ซึ่งผลงานในส่วนของประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย โดย

กลุ่มทรู ส่ง 2 ผลงานเข้าร่วมประกวด ได้แก่ 1.ผลงาน CoW on Fly (Cell on Wheels on Fly) – ชุดกระจายสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีผ่านโดรนส�าหรับพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ ท่ีได้รับ 4 รางวัล คือ 1.1 ถ้วยเกียรติยศ จาก IIDC 2018 

ฮ่องกง 1.2 เหรียญทองจาก IIDC 2018 ฮ่องกง 1.3 รางวัล The Best Invention 2018 โดย JSC NIIAS (นาซ่า รัสเซีย) 

1.4 รางวัล INNOPA Innovation Award จากสมาคม Indonesian Invention and Innovation Promotion Association 

อินโดนีเซีย และ 2. ผลงานโคฟี่ (COFY) – หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีอัตโนมัติเพื่อให้บริการในร้านกาแฟ ท่ีได้รับ 2 รางวัล คือ 

2.1 ถ้วยเกียรติยศ จาก IIDC 2018 ฮ่องกง 2.2 เหรียญทองจาก IIDC 2018 ฮ่องกง

รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยมประจ�าป ี 2561

 •  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล

รายงานความยั่งยืน ประเภทยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561 แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะองค์กร

ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ท้ังในส่วนเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการก�ากับดูแล

กิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้ลงทุนในตลาดทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางพัฒนาองค์กรไป

สู่ความยั่งยืนในระยะยาว ซ่ึงกลุ่มทรู ได้ส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณาตั้งแต่ปี 2559 และได้รับรางวัล 3 ปี

ต่อเน่ือง เริ่มจากรางวัล Recognition รางวัลดีเด่น และล่าสุด เป็นหน่ึงใน 7 องค์กรท่ีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจ�าปี 2561

รางวัล  THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT ประจ�าป ี 2561 

 •  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล Thailand Sustainability Investment ประจ�าปี 2561 ให้แก่ บมจ.ทรู 

คอร์ปอเรช่ัน ในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2018 โดยกลุ่มทรู ได้รับการคัดเลือกจาก

คณะท�างานซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานในตลาดทุน 

ให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 

ล้านบาท ซึ่งสะท้อนการด�าเนินธุรกิจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโต

อย่างยั่งยืน ท้ังด้านผลประกอบการ การน�านวัตกรรมมาขับเคล่ือนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจริยธรรม 

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม

รางวัลเชิดชู เกียรติ จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ�าป ี 2561 

 •  ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบรางวัล NACC Awards (National Anti-

Corruption Commission Awards) ท่ีจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติภาคี หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีร่วมสนับสนุน

ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งในปี 2561 กลุ่มทรูได้รับรางวัล 7 รางวัล ดังน้ี รางวัลตอบแทนหรือ

ประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ�าปี 2561 - รางวัลช่อสะอาด สาขารายการ

โทรทัศน์ประจ�าปี 2561 ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ รวม 2 รางวัล - รางวัลช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ประจ�า

ปี 2561 ประเภทผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ รวม 2 รางวัล และรางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณาประจ�าปี 2561 รวม 2 รางวัล

รางวัลองค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ต่อเน่ืองปี ท่ี 2 

 •  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์ มอบโล่รางวัลให้กับองค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยมต่อ

เน่ืองเป็นปีท่ี 2 แก่กลุ่มทรู ในงานวันคนพิการสากล ประจ�าปี 2561 ซึ่งถือเป็นเป็นรางวัลระดับสูงสุดท่ีมอบให้เพียง 

3 องค์กร อันสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับ ในฐานะองค์กรท่ีสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางอย่างจริงจังและต่อ

เน่ือง ด้วยการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร มาช่วยพัฒนาศักยภาพ และทักษะความรู้แก่กลุ่มคนเปราะบางรวมถึง

คนพิการ ให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ น�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และด�าเนินชีวิตในสังคม

ได้อย่างมีคุณค่า 
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โล ่รางวัลสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห ่งป ี 2561

 •  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี 2561 จาก

กระทรวงวัฒนธรรม ให้แก่กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอรณรงค์ปลุกจิตส�านึกความเป็นไทยและค่านิยม

ท่ีดีเรื่อง ”พ่อของหนูเท่ท่ีสุด” ของทีม Low cost Production คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมในโครงการ True Young Producer Awards 

รางวัลสื่อมวลชนดีเด ่น ประจ�าป ี 2018  

 •  สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลส่ือมวลชนดีเด่น แก่ภาพยนตร์โฆษณา“คนพิเศษ” แก่กลุ่มทรู และมูลนิธิ

ออทิสติกไทย ในงานคาทอลิก มีเดีย อวอร์ดส์ 2018 โดยภาพยนตร์โฆษณาเรื่องน้ี กลุ่มทรูได้สร้างสรรค์ข้ึนโดยความ

ร่วมมือของมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในบุคคลออทิสติก

รางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยมที่ สุดของไทย จาก ASIAN ACADEMY CREATIVE AWARDS ประจ�าป ี 2561 ประเทศ

สิงคโปร์

 •  รายการ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรายการเด็กยอดเยี่ยมของประเทศไทย 

ในการประกวด Asian Academy Creative Awards ประจ�าปี 2561 ท่ีจัดโดยสถาบัน Singapore Infocomm Media 

Development Authority (IMDA) 

รางวัลสื่อส ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ปี ท่ี 9 ประจ�าป ี 2559-2560”  

 •  รายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม จากช่องทรูโฟร์ยู และช่องทรูปลูกปัญญา รับรางวัล “คนดีประเทศไทย ปีท่ี 9 

ประจ�าปี 2559-2560” ท่ีมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ จัดข้ึน เพื่อเชิดชูบุคคลและส่ือมวลชน ท่ีน�า

เสนอข่าวสารด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง อันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทย

รางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นน�าร ้านกาแฟไทย จากทรูคอฟฟี ่ 

 •  กระทรวงพาณิชย์มอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ช้ันน�า” (Influential Brands) ให้แก่ทรูคอฟฟี่ ในฐานะสุดยอดแบรนด์ร้าน

กาแฟไทยระดับประเทศท่ีมีผู้บริโภครู้จักในวงกว้าง ในงาน 2018 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY

รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” ประจ�าป ี 2560 

 •  รายการ I AM จากช่องทรูปลูกปัญญา รับโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาช่ังทอง” ประจ�าปี 2560 (ครั้งท่ี 6) สาขาผู้ให้ความ

รู้ความเข้าใจต่อประชาชน จากสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมสถาบัน

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 

รางวัลพิฆเนศวร คร้ังท่ี 6  

 •  ภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ ศรีอโยธยา รับรางวัล พิฆเนศวร จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัลพิฆเนศวร ครั้งท่ี 6 ประจ�าปี 

พ.ศ.2561 โดยได้รับถึง 6 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ยอดเยี่ยม ผู้ก�ากับภาพยนตร์ซีรีส์ยอดเยี่ยม 

นักแสดงน�าฝ่ายชายยอดเยี่ยม นักแสดงน�าฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม นักแสดงน�าชายกิตติมศักดิ์ยอดเยี่ยม และนักแสดงน�า

หญิงกิตติมศักดิ์ยอดเยี่ยม 
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โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ ่มบริษัทฯ

กลุ่มทรูรายงานผลประกอบการด้านการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ ทรูออนไลน์ ทรูมูฟ เอช  และ ทรูวิช่ันส์

1) ทรูออนไลน์ ประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 24 บริษัท กิจการร่วมค้า 2 บริษัท และ  

บริษัทร่วม 1 บริษัท

2) ทรูมูฟ เอช ประกอบด้วยบริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 9 บริษัท

3) ทรูวิช่ันส์ ประกอบด้วยบริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 12 บริษัท กิจการร่วมค้า 1 บริษัท และบริษัทร่วม  

1 บริษัท



  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

99.99% บร ิษ ัท เร ียล ม ูฟ จำก ัด

91.08%    บร ิษ ัท ทร ู ม ัลด ิม ี เด ีย จำก ัด

99.99%    บร ิษ ัท เอเซ ีย ไวร  เลส

คอมม ิวน ิ เคช ั ่นจำก ัด

100.00%K.I.N. (Thai land) Co., Ltd.

(จดทะเบ ียนท ี ่ต  างประเทศ)

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ด ิจ ิตอล แอนด  ม ี เด ีย

แพลตฟอรม จำก ัด

99.99%   บร ิษ ัท ทร ู อ ินค ิวบ  จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ท ัช จำก ัด

100.00%Golden Light Co., Ltd.

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ไลฟ  พล ัส จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ด ิจ ิท ัล พาร ค จำก ัด

99.99%   บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  กร ุ ป จำก ัด

บริษัท ทรู คอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน)

•  99.99% บริษัท เทเลคอม โฮลดิ ้ง จำกัด

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล

 99.99%  บร ิษ ัท เอ ็มเคเอสซ ี เว ิลด ดอทคอม จำก ัด

99.84% บร ิษ ัท เค เอส ซ ี

คอมเมอร  เช ียล อ ินเตอร  เนต จำก ัด

40.00%   บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอรแอคทีฟ จำกัด

54.99% บริษัท ทรู วอยซ จำกัด

100.00% Goldsky Co., Ltd.

100.00% True Trademark Holdings 

Company Limited 

100.00%Gold Palace Investments Limited

99.99%  บริษัท ซีนิแพล็กซ จำกัด

99.99%  บริษัท ทรู โฟร ยู สเตชั ่น จำกัด

46.80%  บริษัท ทรู จีเอส จำกัด

51.00%  บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด

70.00%  บริษัท เอพีแอนดเจ โปรดักชั ่น จำกัด

51.00%  บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั ่นส จำกัด

99.99%  บร ิษ ัท ไทย น ิวส  เน ็ตเว ิร ค (ท ี เอ ็นเอ ็น) จำก ัด

99.99%  บริษัท แพนเทอร เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด

70.00%  บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด

99.53%  บริษัท ทรู วิช ั ่นส  จำกัด (มหาชน)

99.99%  บร ิษ ัท แซลเทลไลท  เซอร ว ิส จำก ัด

99.10%

99.99% บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั ่นส จำกัด

100.00% True Internet Technology 

(Shanghai) Co., Ltd.

99.74% บริษัท กรุงเทพอินเตอรเทลแทค จำกัด (มหาชน)

  99.99%   บร ิษ ัท บ ี เอฟเคท ี (ประเทศไทย) จำก ัด

99.99%  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด

34.69%  บร ิษ ัท ทรานส ฟอร  เมช ั ่นฟ ล ม จำก ัด

99.99%  บร ิษ ัท ทร ู ไอคอนเท นท  จำก ัด

• 99.99%

• 99.99%

• 99.99%

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

99.96%  บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ด ิสทร ิบ ิวช ั ่น

แอนด  เซลส  จำก ัด

99.97% บร ิษ ัท ทร ู ม ิวส ิค จำก ัด

99.99%

   • 99.99%

• 99.99%   บริษัท ทรู วิสดาส จำกัด

99.99%   บร ิษ ัท ทร ู อ ี โลจ ีสต ิกส  จำก ัด

 ( เด ิมช �อ “บร ิษ ัท ทร ู อ ินฟอร  เมช ั ่น

 เทคโนโลย ี จำก ัด”

 62.50%   บร ิษ ัท ศ ูนย บร ิการ

 ว ิทยากร อ ินเตอร  เนต จำก ัด

บริษัท ทรู วิช ั ่น เคเบิ ้ล จำกัด

(มหาชน)

บริษัท ทรู อินเตอรเนชั ่นแนล 

เกตเวย จำกัด

บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต 

คอรปอเรชั ่น จำกัด

บริษัท ทรู พับลิค 

คอมมิวนิเคชั ่น จำกัด

บร ิษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล

คอมมิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ: 1. โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท แสดงเฉพาะบริษัทที่ด�าเนินกิจการ

 2. ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลจ�านวน 2,891,382,917 หน่วย หรือเท่ากับ

  ร้อยละ 29.99 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด

GROUP INVESTMENT STRUCTURE

โครงสร ้ างเงินลงทุนของกลุ ่มบริ ษัท  



บร ิษ ัท เทเลคอม โฮลด ิ ้ง จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท กร ุงเทพอินเตอร 

เทเลเทค จำก ัด (มหาชน)

99.74 %

K.I.N. (Thai land) Co., Ltd. 

(จดทะเบ ียนต างประเทศ)

100.00 %

บริษ ัท เอ ็มเคเอสซ ี เว ิลด ดอทคอม จำก ัด

 91.08 %

บริษ ัท ทร ู อ ินค ิวบ  จำก ัด 

100.00 %

True Trademark Holdings 

Company Limited  

100.00 %

บริษ ัท ทร ู พ ับล ิค 

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท ทร ู ท ัช จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท เอเซ ีย ไวร  เลส 

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท ทร ู วอยซ  จำก ัด

55.00 %

• ทรูมูฟ เอช • ทรูวิชั ่นส • ทรูออนไลน • ธุรกิจลงทุนและอ�นๆ

บร ิษ ัท ทร ู ด ิจ ิตอล แอนด  ม ี เด ีย

แพลตฟอรม จำก ัด

100.00 %

• ดิจิทัลแพลทฟอรม

     และบริการดิจิทัล

100.00 %

99.70 %

99.70 %

บริษ ัท ทร ู ม ิวส ิค จำก ัด

99.67 %

บริษ ัท เทเลคอม แอสเซท

เมเนจเม นท  จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท เร ียล ม ูฟ จำก ัด

99.74 %

บริษ ัท ทร ูอ ินเตอร  เนช ั ่นแนล

คอมมิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท บ ี เอฟเคท ี (ประเทศไทย) จำก ัด

100.00 %

100.00 %

บริษ ัท ทร ูว ิช ั ่นส  จำก ัด (มหาชน)

99.53 %%

บริษ ัท ซ ีน ิ เพล ็กซ  จำก ัด

100.00 %

99.10 %

บริษ ัท ทร ู ม ัลด ิม ี เด ีย จำก ัด

91.08 %

บริษ ัท ไลฟ  พล ัส จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท ทร ู ว ิสด  าส  จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท ทร ู แอกซ ิออน 

อ ินเตอร แอคท ีฟ จำก ัด

40.00 %

บริษ ัท ทร ู ไอคอนเท นท  จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท ทร ู ด ิจ ิท ัล พาร ค จำก ัด

100.00 %

99.53 %

บริษ ัท แพนเทอร  เอ ็นเทอร  เทนเมนท  จำก ัด

99.99 %

บริษ ัท เอพ ีแอนด  เจ โปรด ักช ั ่น จำก ัด

70.00 %

บริษ ัท ทร ู ย ู ไนเต ็ด ฟ ุตบอล คล ับ จำก ัด

70.00 %

บริษ ัท เอสเอ ็ม ทร ู จำก ัด

51.00 %

บริษ ัท ไทย น ิวส  เน ็ตเว ิร ค 

(ท ี เอ ็นเอ ็น) จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท ทร ู จ ี เอส จำก ัด

46.80 %

บริษ ัท ทร ูซ ี เจ คร ี เอช ั ่นส  จำก ัด

51.00 %

บริษ ัท ทร ูม ี เด ีย โซล ูช ั ่นส  จำก ัด

100.00 %

Gold Palace Investments 

Limited

100.00 %

Golden Light Co., Ltd. 

100.00 %

Goldsky Co., Ltd. 

100.00 %

บริษ ัท ทรานส ฟอร  เมช ั ่น จำก ัด

34.69 %

บริษ ัท ทร ู อ ินเทอร  เน ็ต 

คอร ปอเรช ั ่น จำก ัด

100.00 %

56.93 %

บริษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอร  เซ ียล

อ ินเตอร  เนต จำก ัด

56.84 %

บริษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล 

เกตเวย  จำก ัด

100.00 %

True Internet Technology       

(Shanghai) Co., Ltd.  

100.00 %

บริษ ัท ทร ู อ ี โลจ ีสต ิกส  จำก ัด

100.00 %

บริษัท ทรู คอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บร ิษ ัท ทร ู โฟร ย ู สเตช ั ่น จำก ัด

100.00 %

บริษ ัท ทร ูม ูฟ เอช ย ูน ิ เวอร แซล

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด

บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ จำก ัด

บร ิษ ัท ทร ูว ิช ั ่นส  กร ุ ป จำก ัด

บร ิษ ัท ทร ู ด ิสทร ิบ ิวช ั ่น แอนด 

เซลล  จำก ัด

บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  

เคเบ ิ ้ล จำก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท แซทเทลไลท  เซอร ว ิส จำก ัด

( เด ิมช �อ “บร ิษ ัท ทร ู อ ินฟอร  เมช ั ่น 

เทคโนโลย ี จำก ัด”)

บร ิษ ัท ศ ูนย บร ิการ ว ิทยาการ 

อ ินเตอร  เนต จำก ัด

บร ิษ ัท ทร ู 

คอร ปอเรช ั ่น จำก ัด (มหาชน)
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 หมายเหตุ:

 • บริษัทที่ ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ แต่ยังมีความจ�าเป็นต้องคงไว้ ได้แก่ บริษัท เทเลคอม เคเอสซี (34.39%) บริษัท ฮัทชิสัน มัลดิมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ�ากัด (100.00%)

  บริษัท ฮัทชิสันเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (100.00%) บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลดิมีเดีย  (68.20%) 

       บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลดิมีเดีย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (92.26%) Rosy Legend Limited  (99.74%)  Prospect Gain Limited  (100.00%) 

       บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (99.69%) บริษัท ส่องดาว จ�ากัด (99.71%)  และ บริษัท เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด (100.00%)  

 • บริษัทที่อยู่ในกระบวนการช�าระบัญชี ได้แก่ บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ�ากัด (65.00%) และ บริษัท บีบอยด์ ซีจี จ�ากัด (84.67%)

INVESTMENT STRUCTURE BY BUSINESS GROUP

โครงสร ้ างเงินลงทุนแยกตามธุรกิจของกลุ ่มบริ ษัท  
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REVENUES BREAKDOWN

โ ครงสร ้ า งร าย ได ้ ต ามก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ

กลุ่มธุรกิจ 2561 2560 2559

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. ทรูออนไลน์ 40,655 25.2% 25,782 18.5% 23,036 18.4%

2. ทรูมูฟ เอช 110,675 68.3% 104,204 74.6% 91,985 73.8%

3. ทรูวิช่ันส์ 10,490 6.5% 9,533 6.9% 9,698 7.8%

รวมรายได ้ 161,820 100.0% 139,519 100.0% 124,719 100.0%

กลุ่มธุรกิจ/ด�าเนินการโดย 2561 2560 2559

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. ทรูออนไลน์

    •  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 19 0.0% 2,595 2.0% 4,118 3.3%

    •  บริษัท ทรู มัลดิมีเดีย จ�ำกัด - - 14 0.0% 37 0.0%

    •  บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด - - 2,392 1.7% 14,391 11.5%

    •  บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ำกัด 21 0.0% 206 0.1% 109 0.1%

    •  บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เซียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด 490 0.3% 456 0.3% 506 0.4%

    •  บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด  436 0.3% 443 0.3% 443 0.4%

    •  บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด 558 0.3% 439 0.3% 394 0.3%

    •  บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล เกตเวย์ จ�ำกัด - - 438 0.3% 506 0.4%

    •  บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด 39,086 24.3% 18,670 13.4% 2,459 2.0%

    •  True Internet Technology (Shanghai) Co., Ltd.

    •  บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ�ำกัด 

-

35

-

0.0%

-

110

-

0.1%

29

-

0.0%

-

    •  อื่นๆ 10 0.0% 19 0.0% 44 0.0%

        รวม 40,655 25.2% 25,782 18.5% 23,036 18.4%

2. ทรูมูฟ เอช 

    •  กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 25,717 15.9% 21,044 15.2% 17,324 14.0%

    •  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด 12,178 7.5% 13,491 9.5% 14,086 11.3%

    •  บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด 68,367 42.2% 62,790 45.0% 48,575 38.9%

    •   บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด 4,354 2.7% 6,846 4.9% 11,949 9.6%

    •  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด 59 0.0% 33 0.0% 51 0.0%

        รวม 110,675 68.3% 104,204 74.6% 91,985 73.8%

3. ทรูวิชั่นส์

    •  กลุ่มบริษัท ทรูวิช่ันส์ กรุ๊ป 10,490 6.5% 9,533 6.9% 9,698 7.8%

รวมรายได้ 161,820 100.0% 139,519 100.0% 124,719 100.0%

โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ แยกตามการด�าเนินงานของแต่ละบริษัท 



NATURE OF BUSINESS

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มทรู เป็นผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรและเป็นผู้น�าคอนเวอร์เจนซ์ในประเทศไทยท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลาย

ของลูกค้าได้ตรงความต้องการ โดยกลุ่มทรู มีความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองในการมอบสินค้าและบริการคุณภาพสูงให้แก่                 

ผู้บริโภคด้วยการพัฒนาเครือข่ายประสิทธิภาพสูง การให้บริการท่ีเป็นเลิศและการผสานสินค้า บริการ รวมถึงดิจิทัลมีเดีย

และคอนเทนต์ ท่ีหลากหลายภายใต้กลุ่มทรูเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ผ่านแพลตฟอร์ม

ท่ีครอบคลุมของกลุ่มทรู ท้ังโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (บริการเสียงและท่ีไม่ใช่เสียง) บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต WiFi โทรทัศน์และ

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท้ังน้ี แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ สามารถตอบสนองความต้องการและเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภค ซึ่ง

ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มทรู และสร้างความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและบริการภายใต้กลุ่มทรูได้เป็นอย่าง

ดี สิ่งเหล่าน้ีส่งผลให้กลุ่มทรูมีความพร้อมในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล รองรับนโยบายขับเคล่ือนประเทศ               

สู่ Thailand 4.0 อย่างเต็มตัว

ธุรกิจหลักของกลุ ่มทรู ประกอบด้วย

• ทรูมูฟ เอช ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมท่ัวประเทศ ท้ังเครือข่าย 4G 3G  

 2G และ NB-IoT บนคลื่นความถี่ท่ีหลากหลาย

• ทรูออนไลน์ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนด์และโซลูช่ัน บริการโครงข่ายข้อมูล บริการ 

 อินเทอร์เน็ตไร ้สาย (WiFi) ดาต้าเกตเวย ์ และบริการเสริมต ่างๆ ผ ่านโครงข่ายไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูง 

 

• ทรูวิช่ันส์ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก บริการในระบบเอชดี 4K และโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลท่ัวประเทศ  

 อีกท้ังเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ ซึ่งมีคอนเทนต์คุณภาพสูงหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

• ทรดูจิิทัลกรุป๊ รวบรวมบรกิารด้านดจิิทัล ผ่านดจิิทัลแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มท่ีเช่ือมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) 

 และสิทธิประโยชน์หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ Internet of Things (IoT) โดยบริการด้าน

 ดิจิทัลของกลุ่มมีโอกาสเติบโตสูงจากความต้องการใช้บริการด้านดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทรูมูฟ เอช

ทรูมูฟ เอช ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประสิทธิภาพสูง ครบทุกมิติ และครอบคลุมท่ัวประเทศ ผ่านการผสานจุดแข็ง

ของคลื่นย่านความถี่สูง (1800 MHz และ 2100 MHz) ในเรื่องความจุ และคล่ืนย่านความถี่ต�่า (850 MHz ภายใต้ CAT             

Telecom และ 900 MHz) ในเร่ืองความครอบคลุม บนคล่ืนความถี่ท่ีมีจ�านวนแบนด์วิดท์รวม 2X55 MHz ได้อย่างลงตัว โดย 

TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีกลุ่มทรู ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ประเภท 3 ท่ีได้รับจากคณะกรรมการกสทช.

กลุ่มทรู เริ่มเข้าสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ด้วยการเข้าถือหุ้นใน BITCO ในเดือนตุลาคม ปี 2544 และได้เสริมความแข็งแกร่ง

ของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 4 บริษัทของกลุ่มฮัทชิสันในประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยในเดือนมกราคม 

ปี 2554 ถัดมาในเดือนเมษายน ปี 2554 กลุ่มทรู โดยเรียลมูฟ ได้ลงนามในสัญญาเพื่อขายต่อบริการของ CAT Telecom 

โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาไปจนถึงปี 2568 เป็นผลให้กลุ่มทรู เปิดตัวแบรนด์ ทรูมูฟ เอช เพื่อขายต่อบริการ 3G 

ของ CAT Telecom เชิงพาณิชย์ได้ท่ัวประเทศ ผ่านเทคโนโลยี HSPA บนคล่ืนความถี่ 850 MHz ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช เปิดตัว 



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

21

อย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 ท�าให้กลุ่มทรูมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันจากการเป็นผู้ให้บริการ 3G               

เชิงพาณิชย์ท่ัวประเทศรายแรกของประเทศไทย 

TUC เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz และได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวจากคณะกรรมการกสทช. ในเดือน

ธันวาคม ปี 2555 ซึ่งท�าให้ทรูมูฟ เอช ได้รับประโยชน์อย่างสูงจากการเปิดให้บริการ 4G เชิงพาณิชย์ บนคล่ืนความถี่ 2.1 

GHz เป็นรายแรกในประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 นอกจากน้ี TUC เป็นหน่ึงในผู้ให้บริการท่ีเข้าร่วมประมูลคลื่น

ความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ซึ่งจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ปี 2558 ตามล�าดับ โดยได้รับใบอนุญาตใช้

คลื่นความถี่ 1800 MHz ในเดือนธันวาคม ปี 2558 และใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ในเดือนมีนาคม ปี 2559 ซึ่งการ

ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ดังกล่าวเพิ่มเติมน้ี ขยายระยะเวลาในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของกลุ่มทรู อย่างน้อยถึง

ปี 2576 อีกท้ังยังช่วยเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของทรูมูฟ เอช ท�าให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์

การใช้งานท่ีดีข้ึนและมีความเช่ือม่ันในเครือข่ายและบริการของทรูมูฟ เอช มากยิ่งข้ึน

ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช มุ่งม่ันในการพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและความครอบคลุมสูงเพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง โดย

เครือข่าย 4G 3G และ 2G ของทรูมูฟ เอช มีความครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากรไทย และเข้าถึงพื้นท่ีในระดับ

หมู่บ้านท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการรวมคล่ืนท้ัง 3 คล่ืน ท่ีเรียกว่า 3CA (Carrier Aggregation) 

และเทคโนโลยีสถานีฐาน 4x4 MIMO อีกท้ังยังพัฒนาเครือข่าย NB-IoT ประสิทธิภาพสูง ซ่ึงครอบคลุมแล้วทุกอ�าเภอใน 

77 จังหวัดท่ัวประเทศ ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช เดินหน้าน�าเทคโนโลยีล�้าสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง 

โดยเปิดให้บริการเทคโนโลยี FDD Massive MIMO 32T32R ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีส�าคัญส�าหรับ 5G มีจุดเด่นท่ีการกระจาย

ช่องสัญญาณให้สามารถรองรับการรับส่งสัญญาณข้อมูล ช่วยเพิ่ม capacity ถึง 4 เท่า ท�าให้สามารถตอบโจทย์การใช้

งานดาต้าและบริการด้านดิจิทัลท่ีเพิ่มสูงข้ึนของผู้บริโภค นอกจากน้ี ในเดือนธันวาคม ปี 2561 ทรูมูฟ เอช ประสบความ

ส�าเร็จในการทดสอบเทคโนโลยี 5G บนคลื่นความถี่ย่าน 28 GHz ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกสทช. โดยเทคโนโลยี 

5G ท่ีทดสอบได้มีความเร็วมากกว่า 4G ถึง 20 เท่า และมี latency หรือค่าความหน่วงต�่า ใช้เวลาในการตอบสนองต่อการ

รับส่งสัญญาณท่ีน้อยกว่า 4G ถึง 10 เท่า

ผู ้ใช้บริการ

ทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตเหนืออุตสาหกรรมท้ังด้านรายได้และจ�านวนผู้ใช้บริการ โดยฐานลูกค้าของทรูมูฟ เอช เติบโตเหนือ

ผู้ให้บริการรายใหญ่รายอื่นในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน จากการมุ่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

เครือข่าย ท�าให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์การใช้งานท่ีดีข้ึนและมีความเช่ือม่ันในแบรนด์มากยิ่งข้ึน การน�าเสนอแคมเปญ

ดีไวซ์ร่วมกับแพ็กเกจค่าบริการได้อย่างคุ้มค่า การท�าการตลาดเจาะในแต่ละพื้นท่ีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละ

กลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งข้ึน รวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือท้ังภายในกลุ่มทรูและพันธมิตรทางธุรกิจ ในปี 

2561 ทรูมูฟ เอช มีจ�านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 2.0 ล้านราย โดยเพิ่มข้ึนแข็งแกร่งท้ังในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและ

เติมเงิน  ขยายฐานผู้ใช้บริการรวมเพิ่มข้ึนเป็น 29.2 ล้านราย ในขณะท่ี รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายเป็น 208 บาท ต่อเดือน

ตารางแสดงจ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของทรูมูฟ เอช และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ

      

  2557  2558  2559  2560 2561

 จ�ำนวนผู้ใช้บริกำร

 - บริการระบบเติมเงิน 19,768,653 14,380,853 18,465,482 20,339,922 21,613,597 

 - บริการระบบรายเดือน 3,878,781 4,726,018 6,060,388 6,880,449 7,604,868

รวม	 23,647,434	 19,106,871	 24,525,870	 27,220,371	 29,218,465

รำยได้รวมเฉลี่ยต่อผู้ใช้บริกำร		 130	 171	 217	 208	 208

(บำทต่อเดือน)

- รายได้เฉลี่ยผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 59 90 122 117 118

- รายได้เฉลี่ยผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 527 492 505 485 470

บริการโทรศัพท์

เคล่ือนท่ีทรูมูฟ เอช

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.
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บริการ

บริการระบบเติมเงิน (PREPAID)

บริการระบบเติมเงินเป็นบริการท่ีมีความยืดหยุ่น โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน เพียงซื้อซิมการ์ดพร้อมค่า 

โทรเริ่มต้น และเม่ือค่าโทรเริ่มต้นหมดก็สามารถเติมเงินได้ในหลากหลายวิธี เช่น บัตรเงินสด บัตรเติมเงิน เครื่องเอทีเอ็ม  

การโอนเงนิจากผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของทรมููฟ เอช รายอืน่ แอปพลเิคช่ันมือถอืของธนาคาร และการเตมิเงนิผ่านช่อง

ทางออนไลน์หรอืช่องทางดจิิทัล 

บริการระบบรายเดือน (POSTPAID)

บริการระบบรายเดือน ของทรูมูฟ เอช ให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกอัตราค่าบริการรายเดือนส�าหรับบริการเสียงเพียง 

อย่างเดยีว หรอืบรกิารด้านข้อมูลเพยีงอย่างเดยีว หรอืบรกิารด้านเสียงและบรกิารด้านข้อมูลได้ตามความต้องการ นอกจากน้ี 

ยังมีแพ็กเกจซื้อบริการเพิ่มเติม (Top-up) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสมัครบริการด้านเสียงหรือบริการท่ีไม่ใช่เสียง เพิ่มเติม

จากแพ็กเกจรายเดือนท่ีใช้อยู่ ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนของทรูมูฟ เอช จะได้รับใบแจ้งค่าบริการเป็นรายเดือน 

ซึ่งจะประกอบด้วย ค่าบริการรายเดือนและค่าใช้บริการส�าหรับบริการเสียง และบริการท่ีไม่ใช่เสียงต่างๆ 

นอกจากน้ี ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินและรายเดือนของทรูมูฟ เอช ยังสามารถช�าระค่าใช้บริการด้วยบริการการเงินบน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยใช้ทรูมันน่ี วอลเล็ท และทรูไอเซอร์วิส เพื่อความสะดวกมากยิ่งข้ึน ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 

อีกท้ังยังสามารถแลกทรูพอยท์ ผ่านทรูไอดี เพื่อรับสิทธิประโยชน์หลากหลาย อาทิ ค่าโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต

หรือดาต้า 

บริการเสียง (VOICE SERVICES)

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของทรูมูฟ เอช นอกจากจะสามารถโทรศัพท์ภายในพื้นท่ีเดียวกันโทรไปยังต่างจังหวัดและโทร

ทางไกลต่างประเทศแล้ว ยังสามารถใช้บริการเสริมต่างๆ อาทิ บริการรับสายเรียกซ้อน บริการโอนสายเรียกเข้า บริการ

สนทนาหลายสายและบริการแสดงหมายเลขโทรเข้า นอกจากน้ี ทรูมูฟ เอช ยังน�าเสนอบริการ 4G HD Voice ซึ่งเป็นการ

โทรด้วยเสียงคมชัดบนเครือข่าย 4G ประสิทธิภาพสูงของทรูมูฟ เอช โดยเทคโนโลยี 4G VoLTE ซ่ึงจะยกระดับคุณภาพ

เสียงในการโทรของลูกค้า ให้คมชัดระดับ HD และช่วยลดระยะเวลาในการโทรออกให้ติดเร็วข้ึนถึง 4 เท่า (ส�าหรับดีไวซ์ท่ี

รองรับ) เม่ือเทียบกับระบบ 3G

นอกจากน้ี ทรูมูฟ เอช มีบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถโทรออกและรับสายเม่ือเดิน

ทางไปต่างประเทศ อีกท้ังยังให้บริการ VoWiFi ซ่ึงเป็นการเปล่ียนสัญญาณ WiFi จากเครือข่ายใดก็ได้ท่ัวโลก เป็นสัญญาณ

โทรศัพท์ของทรูมูฟ เอช ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมี

สัญญาณ WiFi สูง

ทรูมูฟ เอช ยังมีข้อเสนอพิเศษส�าหรับบริการเสียงท่ีน่าสนใจแตกต่างกันไป เช่น โทรศัพท์ติดต่อถึงกันในเครือข่ายทรูมูฟ 

เอช ได้ไม่จ�ากัดโดยไม่เสียค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม โทรทุกเครือข่ายราคาถูก หรือมีการให้โบนัสค่าโทรศัพท์เม่ือใช้บริการตาม

ท่ีก�าหนด เป็นต้น 

บริการท่ีไม่ใช่เสียง (NON-VOICE SERVICES)

ทรูมูฟ เอช ให้บริการท่ีไม่ใช่เสียงท่ีหลากหลายเพื่อเติมเต็มและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าโดยลูกค้าสามารถใช้

บริการคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลายทาง ท้ังบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และท่ีเว็บพอร์ทัล บริการท่ีไม่ใช่เสียง ประกอบ

ด้วย คอนเทนต์ต่างๆ ท่ีได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ อาทิ การส่ือสารด้วยภาพหรือรูปถ่าย บริการข้อมูลทางการเงิน เกม 

การ์ตูน สกรีนเซฟเวอร์ และริงโทน รวมถึง คอนเทนต์ประเภทเพลง กีฬา และโหราศาสตร์ ท้ังน้ี ปริมาณการใช้บริการท่ี
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ไม่ใช่เสียงของลูกค้า มีจ�านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาวน์โหลดและอัพโหลดภาพถ่าย และวิดีโอ

สตรีมม่ิง รวมถึงการใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยผ่านบริการโมบายอินเทอร์เน็ต โดยทรูมูฟ เอช สามารถใช้ประโยชน์

จากคอนเทนต์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของกลุ่มทรู อาทิ ทรูไอดี ทรูวิช่ันส์ และทรูมิวสิค เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้าและ

ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกลุ่มทรู ซึ่งจะช่วยเสริมความเติบโตให้แก่กลุ่มต่อไป

การจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์

ทรูมูฟ เอช จัดจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีคุณภาพสูง รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ โดย

ผลิตภัณฑ์หลักท่ีจัดจ�าหน่าย คือ สมาร์ทโฟนและสมาร์ทดีไวซ์คุณภาพสูง รวมถึงโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์หลากหลาย

ท่ีสามารถรองรับบริการระบบ 4G และ 3G ภายใต้แบรนด์ทรู โดยมีความได้เปรียบด้านต้นทุนและเทคโนโลยีเพราะได้

ประโยชน์จากความร่วมมือกับ China Mobile ท�าให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการ 4G และ 3G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ

ง่ายยิ่งข้ึน  ท้ังน้ี เคร่ืองโทรศัพท์ท่ีจัดจ�าหน่าย เป็นท้ังการจ�าหน่ายเครื่องเปล่าโดยไม่ผูกพันกับบริการใดๆ กับการจ�าหน่าย

เครื่องพร้อมแพ็กเกจค่าบริการของ ทรูมูฟ เอช ซึ่งเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าด้วยสิทธิประโยชน์หลากหลายภายใต้กลุ่มทรู 

บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL ROAMING SERVICES)

บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (โรมม่ิง) เป็นบริการท่ีช่วยให้ลูกค้าของทรูมูฟ เอช สามารถน�าเครื่องโทรศัพท์

และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้งานอยู่ไปใช้งานในต่างประเทศ (Outbound Roaming) ได้โดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ในต่างประเทศท่ีทรูมูฟ เอช มีสัญญาบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการในการโทร

ออกและรับสายเข้า การส่งข้อความ (SMS) และการใช้งานดาต้าในกว่า 200 ประเทศปลายทางท่ัวโลก นอกจากน้ี  

ผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีจากต่างประเทศท่ีมีสัญญาบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศกับทรูมูฟ เอช ก็สามารถใช้บริการ

โทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายของ ทรูมูฟ เอช (Inbound Roaming) เม่ือเดินทางมาประเทศไทยได้เช่นกัน

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของกลุ่มทรูได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรคอนเน็กซัส โมบายล์ (Conexus Mobile  

Alliance) ในปี 2551 นอกจากน้ี ยังเข้าร่วมตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับ China Mobile ตั้งแต่ปี 2557 

โดยคอนเน็กซัส โมบายล์ และ China Mobile มีฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รวมอยู่ประมาณ 1,250 ล้านราย ท�าให้

ผู้ใช้บริการเหล่าน้ีสามารถใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศเม่ือเดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านเครือข่ายของ

ทรูมูฟ เอช อีกด้วย

บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศของทรูมูฟ เอช มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายการให้บริการ 4G Roaming 

โดยครอบคลุมกว่า 70 ประเทศท่ัวโลก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้านักเดินทางท่ีเดินทางไปต่างประเทศและมีความ

ต้องการท่ีจะติดต่อสื่อสารด้วยคุณภาพของดาต้าท่ีมีความเร็วสูง พร้อมกับความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกท่ีเป็นผู้ให้

บริการ 4G ในต่างประเทศ ท�าให้ทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทยท่ีมีเครือข่าย 4G Roaming ครอบคลุม

ทุกทวีปท่ัวโลก ด้วยอัตราค่าบริการท่ีตอบสนองความต้องการในหลายรูปแบบ ลูกค้าทรูมูฟ เอช จึงสามารถเลือกโปรโมชั่น

ท่ีตรงกับความต้องการของตนเองได้ 

ทรูมูฟ เอช ยังคงมุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้น�าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศในการให้บริการเสียงและดาต้าคุณภาพ

ระดับโลก ในราคาท่ีคุ้มค่า อาทิ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศไม่จ�ากัด ในราคาเริ่มต้น 350 บาทต่อวัน หรือ

อัตราค่าบริการโทรออกและรับสายขณะอยู่ต่างประเทศ ในราคาเริ่มต้นเพียง 9 บาทต่อนาที เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินท่ีเดินทางไปต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรของทรูมูฟ 

เอช นอกจากน้ี ทรูมูฟ เอช มีผลิตภัณฑ์ Travel SIM ท้ัง Travel SIM Asia 4GB 8 วัน และ Travel SIM World 4GB 15 

วัน รวมถึง Travel ซิมเฉพาะประเทศ 8 วัน ส�าหรับประเทศปลายทางยอดนิยมของคนไทย ได้แก่ ญ่ีปุ่น ประเทศกลุ่มจีน 

(จีน ฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) เกาหลีใต้และสิงคโปร์ เพื่อเอาใจคนไทยผู้นิยมการท่องเท่ียวในต่างประเทศให้สามารถใช้

บริการดาต้าในประเทศยอดนิยมต่างๆ ท่ัวโลก พร้อมท้ังยังปรับปรุงการให้บริการท้ังก่อนและหลังการขายเพื่อให้ผู้ใช้ดาต้า

สามารถเข้าถึงบริการ เปิดและปิดใช้บริการ สอบถามและค้นหาข้อมูลบริการ เลือกใช้บริการเสริมต่างๆ และตรวจสอบค่า

ใช้บริการหรือจ�านวนการใช้งานได้ด้วยตนเอง (e-Service) ขณะเดินทางต่างประเทศผ่านทางแอปพลิเคช่ัน “TrueMove H 

Roaming” ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ
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กลุ่มทรูได้ร่วมมือกับ China Mobile พัฒนานวัตกรรม “บริการเบอร์ไทย-แดนมังกร” ด้วยเทคโนโลยีท่ีท�าให้ลูกค้ามีเบอร ์

ทรูมูฟ เอช เบอร์จีน และเบอร์ฮ่องกง ในซิมเดียว เพ่ือการติดต่อท่ีต่อเน่ืองได้ท้ังในประเทศไทย จีน ฮ่องกง และประเทศอื่นๆ 

ไว้ในซิมเดียว สามารถตอบโจทย์ความต้องการท้ังด้านความสะดวกสบายและความคุ้มค่า เหมาะกับนักธุรกิจ นักท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีจะเดินทางไปยังประเทศจีนและฮ่องกง รวมถึงชาวจีนและฮ่องกงท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย

นอกจากน้ี ทรูมูฟ เอช ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้านโทรคมนาคมชั้นน�าของโลก อย่าง NTT DoCoMo ของญ่ีปุ่น และ 

China Mobile Hong Kong ให้ลูกค้านักธุรกิจหรือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยใช้บริการ 4G VoLTE (Voice 

over the LTE network) ผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงของทรูมูฟ เอช สามารถติดต่อส่ือสารด้วยระบบเสียงท่ีคมชัด โทร

ติดเร็ว และรองรับการท�า Video Call แบบ HD

บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ

กลุ่มทรู ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ผ่านบริษัท TUC ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ประเภท 3 จาก กสทช. เพื่อให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และบริการเสริม โดยเปิดให้บริการผ่านหมายเลข “006” 

ซึ่งเป็นบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบต่อตรงอัตโนมัติ (International Direct Dialing: IDD) โดยไม่ต้องผ่าน Operator 

ท่ีให้คุณภาพระดับพรีเมียม เสียงคมชัด บนเครือข่ายท่ีครอบคลุมกว่า 230 ปลายทางท่ัวโลก 

TUC น�าเสนอบริการโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006 และบริการเสริมอ่ืนๆ ด้วยบริการคุณภาพสูงและอัตราค่าโทรท่ีคุ้มค่า 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม ซ่ึงมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

รวมถึงประเทศปลายทางยอดนิยมอื่นๆ อาทิ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชียอ่ืนๆ ซึ่งได้รับผลตอบรับท่ีดี

จากลูกค้าอย่างต่อเน่ือง สิ่งเหล่าน้ี ร่วมกับการให้บริการโทรทางไกลคุณภาพสูงตลอดมา ส่งผลให้บริการโทรทางไกลต่าง

ประเทศของกลุ่มยังคงได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังเสนอบริการโทรทางไกลต่างประเทศประเภทอื่นๆ ในอัตราค่าโทรท่ีคุ้มค่า อาทิ บริการผ่านรหัส 

“00600” เฉพาะส�าหรับ “4G ทัวร์ริสซิม” ในการโทรไปประเทศยอดนิยมในราคาประหยัด

ทรูออนไลน์

ทรูออนไลน์ ประกอบด้วย บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและโซลูช่ัน บริการโครงข่ายข้อมูล ดาต้าเกตเวย์ และบริการ

เสริมต่างๆ ซึ่งรวมถึงบริการโทรศัพท์พื้นฐานภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ กสทช.

บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

ทรูออนไลน์ เป็นผู้น�าในการให้บริการบรอดแบนด์หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศ มีฐานลูกค้ารวม 3.5 ล้านราย 

และมีโครงข่ายครอบคลุมประมาณ 13 ล้านครัวเรือนท่ัวประเทศ โดย TICC เป็นหน่ึงในบริษัทย่อยของกลุ่มทรู ซ่ึงได้รับ

ใบอนุญาตประเภทท่ี 3 จากคณะกรรมการ กสทช. เพื่อให้บริการบรอดแบนด์ บริการโครงข่ายข้อมูล และบริการโทรศัพท์

พื้นฐาน ท่ัวประเทศ 

กลุ่มทรู เริ่มให้บริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง ในปี 2544 และต่อมาได้น�าเสนอบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 

หรือ WiFi เพิ่มเติม ในปี 2546 อีกท้ังยังมีบริการเสริมหลากหลาย อาทิ บริการโทรศัพท์พื้นฐานภายใต้ใบอนุญาต โดย 

แพก็เกจบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ตของทรอูอนไลน์ ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานท่ีหลากหลายของลกูค้า ให้บรกิารอนิเทอร์เน็ต 

ท่ีมีความเร็วส�าหรับการดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นตั้งแต่ 50 Mbps จนถึง 1 Gbps โดยมีท้ังแพ็กเกจเดี่ยวส�าหรับบริการ 

บรอดแบนด์อย่างเดียวและแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ ท่ีเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าด้วยการผสานสินค้าและบริการหลาก 

หลายภายใต้กลุ่มทรูไว้ได้อย่างลงตัว ท้ังบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี บริการไฟเบอร์บรอดแบนด์ บริการ WiFi โทรศัพท์บ้าน 

บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก แอปพลิเคช่ันทรูไอดี และสิทธิพิเศษหลากหลายภายใต้ทรูยู ท้ังน้ี ทรูออนไลน ์

มุ่งม่ันในการยกระดับและพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงแก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ด้วยเทคโนโลยีท่ีล�้าหน้า 

และมีการขยายโครงข่ายไฟเบอร์บรอดแบนด์ท่ัวประเทศ เพือ่ตอบสนองความต้องการใช้งานไฟเบอร์ของผูบ้รโิภคท่ีเพิม่สูงข้ึน 

จากแนวโน้มการรับส่งข้อมูลอย่างมหาศาล เช่น สื่อที่มีความคมชัดระดับสูง บริการสตรีมมิ่ง ระบบคลาวด์และการจัดเก็บข้อมูล
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ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ กลุ่มทรู เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการสื่อสารโทรคมนาคมและโซลูช่ันครบวงจร ท่ีได้รับความไว้

วางใจจากลูกค้าองค์กรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ด้วยการมุ่งน�าเสนอบริการอินเทอร์เน็ตครบวงจรและพัฒนาโซลูช่ันใหม่

หลากหลายด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซึ่งปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการของลูกค้าในทุกประเภทธุรกิจ อาทิ โซลูช่ันด้าน

การตลาด การสื่อสาร เครือข่าย ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบข้อมูลและคลาวด์ รวมถึงด้าน IoT พร้อมบริการระดับ

พรีเมียมและบุคลากรท่ีมีการจัดสรรมาโดยเฉพาะเพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่มธุรกิจ พร้อมให้ความม่ันใจในด้านคุณภาพและ

เสถียรภาพของโครงข่าย และระบบความปลอดภัยในระดับสูง นอกจากน้ี ได้มีการปรับเพิ่มขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) 

ระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของลูกค้ากลุ่มองค์กรอย่างต่อเน่ือง และขยายเพิ่มอุปกรณ์ CDN (Content 

Delivery Network) ให้มีความหลากหลายและมีความเร็วท่ีมากข้ึน ให้สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

อีกท้ังมีการแยกช่องสัญญาณระหว่างลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าธุรกิจอย่างชัดเจน ท�าให้สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วและ 

มีเสถียรภาพสูง นอกจากน้ี ยังมีทรูบิสิเนส แอปพลิเคช่ัน เพิ่มช่องทางและความสะดวกให้ลูกค้าธุรกิจ พร้อมเพิ่มความ 

คุ้มค่าด้วยสิทธิพิเศษหลากหลายจากการใช้ทรูบิสิเนสพอยท์ 

ท้ังน้ี กลุ่มทรู ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการโครงข่ายข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีหลากหลายซึ่งประกอบด้วย บริการ

โครงข่ายข้อมูลดิจิตอล DDN (Digital Data Network) หรือบริการวงจรเช่า (Leased Line) บริการโครงข่ายข้อมูลผ่านเครือ

ข่าย IP ได้แก่ บริการ MPLS (Multiprotocol Label Switching) บริการ Metro Ethernet ซ่ึงเป็นบริการโครงข่ายข้อมูลท่ีใช้

เทคโนโลยี Fiber-to-the-building และถูกออกแบบมาเฉพาะลูกค้าธุรกิจ รวมท้ังบริการวงจรเช่าผ่านเครือข่าย IP (IP-based 

leased line) ท่ีผสมผสานระหว่างบริการข้อมูลผ่านเครือข่าย IP และบริการวงจรเช่า ซ่ึงมีคุณภาพดีกว่าบริการเครือข่าย 

IP แบบมาตรฐาน และ SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) ท่ีสามารถบริหารจัดการเลือกเส้นทาง ช่วย

ให้การเช่ือมต่อระหว่างสาขามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและช่วยบริหารจัดการการใช้แบนด์วิดท์ขององค์กรธุรกิจได้อย่าง

คุ้มค่า นอกจากน้ัน ยังเน้นการให้บริการการบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูล (Managed Network Service) ซ่ึงเป็นบริการท่ี

ผสมผสานบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติการเครือข่าย 3 บริการเข้าด้วยกัน ต้ังแต่การจัดการประสิทธิภาพของเครือข่าย การ

บริหารข้อผิดพลาด และการก�าหนดค่าต่างๆ ของเครือข่าย ยิ่งไปกว่าน้ัน สาธารณูปโภคด้านโครงข่ายของกลุ่มทรูยังสร้าง

ข้ึนด้วยเทคโนโลยี IP ท่ีทันสมัย พร้อมสนับสนุนการท�างานบนเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และ 

บริการโทรศัพท์พื้นฐานส�าหรับองค์กร IP-DID

บริการ “ทรู อีเธอร์เน็ต ไฟเบอร์” (True Ethernet Fiber) ของกลุ่มทรู เป็นบริการวงจรส่ือสารความเร็วสูงบนโครงข่าย IP 

ท่ีสามารถรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้หลากหลายประเภท ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงท่ีมีความเร็ว ความเสถียร และ

ความปลอดภัยของข้อมูลสูง ซึ่งให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Metro Ethernet Forum (MEF) รายแรกในประเทศไทย 

ท้ังน้ี กลุ่มธุรกิจโครงข่ายข้อมูลธุรกิจ ยังคงให้ความส�าคัญกับกลุ่มลูกค้าในตลาดใยแก้วน�าแสง ซึ่งยังมีโอกาสในการเติบโต

ได้อีกมาก โดยได้วางระบบใยแก้วน�าแสง โดยใช้เทคโนโลยี Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON) ซ่ึงได้เข้า

ถึงลูกค้าองค์กรท่ีมีส�านักงานตั้งอยู่ในอาคารและบนถนนสายส�าคัญๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงนิคม

อุตสาหกรรมในต่างจังหวัด และพื้นท่ีท่องเท่ียวหลักๆ นอกจากน้ี กลุ่มทรู อัพเกรดอินเทอร์เน็ตแบ็คโบน ด้วย Cisco Nexus 

7000 มาตรฐานระดับโลกจากซิสโก้ เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าท่ีมี

แนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างมาก สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากยิ่งข้ึน 

นอกเหนือจากการให้บริการลูกค้าท่ีเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว กลุ่มทรู ยังมุ่งเน้นในการขยายการให้บริการสู่กลุ่มธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจสูง กลุ่มทรูให้บริการโซลูช่ันวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง

ผ่านเทคโนโลยี MPLS และ Fixed-IP เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(“SME”) ท่ัวประเทศ โดยน�าเสนอ “SME Package” ท่ีรวบรวมบริการของกลุ่มได้อย่างลงตัว เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและ

ความต้องการใช้งานของลูกค้า SME ได้แก่ “Smart SME 4G+” “Business Super Talk” “SME Buffet” “Business Mixed 

Pay Premium” และแพ็กเกจท่ีขายพร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนท่ี อีกท้ังยังมอบอินเทอร์เน็ตคุณภาพระดับองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง ซึ่งรวมถึง Fixed IP Address ท่ีรองรับการใช้งานบนเว็บไซต์และอีเมล บริการ Streaming Server บริการ 

VDO conference บริการ VoIP บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และบริการโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยการน�าเสนอบริการท่ีคุ้ม

ค่าเหล่าน้ี สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้า และได้รับผลตอบรับท่ีดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

อย่างต่อเน่ือง  

พัฒนาการเหล่าน้ี ช่วยเพิ่มความผูกพันของลูกค้า และส่งผลให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์เติบโต

สูงท้ังด้านรายได้และฐานลูกค้า โดยในปี 2561 ทรูออนไลน์ มีจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่สุทธิ 331,628 ราย 
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  2557  2558  2559  2560 2561

 จ�านวนผู้ใช้บริการ 2,081,436 2,388,118 2,768,641 3,154,092 3,485,720

 รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ

 (บาทต่อเดือน)  710 668 629 606 605

บริการบรอดแบนด์

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.

และขยายฐานผู้ใช้บริการบรอดแบนด์เพิ่มข้ึนเป็น 3.5 ล้านราย ซึ่งส่งผลให้รายได้รวมของบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 

ของกลุ่มเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.2 ในปี 2561 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าท่ีเติบโตร้อยละ 9.8 ในขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการ

ต่อเดือนเป็น 605 บาท 

ตารางแสดงจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ และรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการ

บริการเสริม 

บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน

กลุม่ทร ูมีโครงข่าย Next Generation Network (NGN) เพือ่ให้บรกิารโทรศพัท์พืน้ฐานท่ีมีความทันสมัยมากข้ึนภายใต้ช่ือ Fixed 

Line Plus ซึ่งเป็นการเช่ือมต่อกับโครงข่ายบรอดแบนด์และโครงข่าย MPLS ผสมผสานการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานกับ

บรกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงู และบรกิารโครงข่ายข้อมูลผ่านโครงข่าย IP (MPLS) เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า  

ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ประกอบด้วยบริการหลักดังนี้

• บรกิารโทรศพัท์พืน้ฐานยคุใหม่ (Fixed Line Plus) คอื บรกิารโทรศพัท์พืน้ฐานท่ีสามารถให้บรกิารร่วมกบับรกิารอนิเทอร์เน็ต

 ความเร็วสูง ผ่านสายไฟเบอร์ออปติก ทั้งแบบสายตรงและแบบเชื่อมต่อกับตู้สาขาแบบอนาลอค

• บริการ IP-DID คือ บริการโทรศัพท์แบบวรจรสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล บนโครงข่าย MPLS ผ่านสายไฟเบอร์ออปติก  

 โดยมีรูปแบบการเช่ือมกับตู้สาขาท้ังแบบผ่านการ์ดดิจิตอลและแบบ SIP

พร้อมกันน้ี กลุ่มทรูได้พัฒนาบริการเสริมต่างๆ มากมายเพื่อการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ดังน้ี

• บริการเสริมพื้นฐาน ได้แก่ บริการโชว์สายเรียกเข้า (Caller ID) บริการรับสายเรียกซ้อน (Call Waiting) บริการสนทนา  

 หลายสาย (Conference Call) บริการโอนเลขหมาย (Call Forwarding) บริการจ�ากัดการโทรออก (Outgoing Call Baring)  

 และบริการแจ้งเตือนเบอร์ท่ีไม่ได้รับสาย (Smart Alert)

• บริการพิเศษ ได้แก่ 

 - บริการเลขหมายน�าหมู่ (Hunting Line) คือ บริการท่ีจัดกลุ่มเลขหมายให้สามารถเรียกเข้าได้โดยใช้เลขหมายหลักเพียง 

  เลขหมายเดียว

 - บริการ Free Phone 1800 คือ บริการเลขหมายโทรฟรี เพื่อให้ลูกค้าสามารถโทรมายังเลขหมายปลายทางได้ฟรี โดย 

  บริษัทผู้รับสายปลายทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าโทร

 - บริการจัดเส้นทางการเรียกเข้า (Call Routing) คือบริการจัดเส้นทางการเรียกเข้าไปยังปลายทางท่ีมีหลายสาขาหรือ  

  หลายเลขหมาย โดยลูกค้าจดจ�าแค่เลขหมายเดียว

 - บริการเช่ือมต่อเลขหมายพิเศษ 4 หลัก คือ บริการจัดท�าโครงข่ายเพื่อเช่ือมต่อเลขหมายพิเศษ 4 หลัก ส�าหรับลูกค้า 

  ท่ีได้รับการจัดสรรเลขหมายพิเศษ 4 หลัก จาก กสทช.
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บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ

กลุ่มทรู เริ่มให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) ในปี 2550 และ

บริการโครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Gateway) ในปี 2551 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ

อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (Domestic Internet 

Exchange Service) ประเภทท่ี 2 แบบมีโครงข่าย และใบอนุญาตโทรคมนาคมประเภทท่ี 3 ส�าหรับการให้บริการวงจรเช่า

ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ จากคณะกรรมการกสทช. ท�าให้กลุ่มทรูสามารถให้บริการดังกล่าวได้โดยผ่านเส้นทางท้ังภาค

พื้นดินและภาคพื้นน�้า โดยบริการของกลุ่มครอบคลุมท้ังบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet 

Gateway) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (National Internet Exchange Service หรือ Domestic Internet Exchange) รวม

ถึงบริการโครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased 

Circuit - IPLC) บริการวงจรเช่าแบบอีเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Ethernet Line) บริการวงจรเช่าเสมือนส่วน

บุคคลระหว่างประเทศ (Internet Protocol Virtual Private Network - IPVPN) และ บริการ Virtual Node

กลุ่มทรู มีการขยายแบนด์วิดท์อย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต และบริการด้านข้อมูลต่าง

ประเทศท่ีเติบโตข้ึนทุกปี โดยมีขนาดแบนด์วิดท์ของโครงข่ายหลัก (Backbone network) อยู่ประมาณ 1.4 Tbps และมี

ฐานลูกค้าท้ังบริษัทในกลุ่มทรู และลูกค้าภายนอก ได้แก่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและกลุ่มประเทศอินโดจีน 

บริษัทและองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศ

การให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และบริการวงจรข้อมูลระหว่างประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการ ISO 

9001:2008 อันเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ตอกย�้าความมุ่งม่ันในการให้บริการ

โครงข่ายคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด ท้ังน้ี กลุ่มทรูมีการลงทุนด้านคุณภาพ

ของโครงข่ายหลักอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มเส้นทางของโครงข่ายท่ีหลากหลาย (Diversity) มากยิ่งข้ึน และรักษาระดับคุณภาพ

การให้บริการตามมาตรฐานสากลระดับสูงได้อย่างแท้จริง ในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ กลุ่ม

ทรูมีชุมสายในประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ท�าให้การเช่ือมต่อไปยัง

ประเทศเหล่าน้ี มีประสิทธิภาพสูงและท�าให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

กลุ่มทรู มีความมุ่งมั่นให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการโครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศตามแนวทาง

อันสอดรับและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นดิจิตอลฮับ ตามนโยบายภาครัฐดิจิตอลไทยแลนด์ เพื่อเช่ือมโยงประเทศไทย

สู่ภูมิภาคและส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพต่อลูกค้า โดยด�าเนินการขยายโครงข่ายเช่ือมต่อบริเวณชายแดนโดยตรงเข้ากับ

ประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร์ และลาว อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในปี 2561 กลุ่มทรูและ

สมาชิกร่วมโครงการ Southeast Asia – Japan 2 Cable (SJC2) ได้ลงนามข้อตกลงกับ NEC Corporation ร่วมสร้างเครือ

ข่ายสายเคเบ้ิลใต้น�้าประสิทธิภาพสูง ความยาวกว่า 10,500 กิโลเมตร เช่ือมโยงสถานีเคเบิ้ลใต้น�้า 10 จุดในภูมิภาค เพื่อ

รองรับการเช่ือมโยงระบบสื่อสารระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียเหนือ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย 

เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ เกาหลีใต้ และญ่ีปุ่น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 นับ

เป็นการเพิ่มช่องทางและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการส่ือสารของกลุ่มทรูและประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน โดยระบบเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงในโครงการน้ี รองรับความต้องการใช้แบนด์วิดท์ขนาดใหญ่ ท้ังการใช้งานวิดีโอสตรีมม่ิง 

แอปพลิเคช่ันเสมือนจริง การสื่อสารในระบบ 5G ปัญญาประดิษฐ์ ระบบคลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) หุ่นยนต์ 

และ IoT ซึ่งพัฒนาการเหล่าน้ีจะตอบโจทย์ความต้องการใช้งานดาต้าท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค และลูกค้ากลุ่ม

องค์กรท่ีก�าลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล

กลุ่มทรู มีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้ให้บริการระหว่างประเทศผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ อันเป็นจุดแข็ง

ท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง ท�าให้สามารถต่อยอดและผนึกก�าลังเพื่อให้บริการครอบคลุมท่ัวโลกแก่กลุ่มลูกค้าได้ และในเวลาเดียวกัน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างธุรกิจและขยายพื้นท่ีการให้บริการของผู้ให้บริการระหว่างประเทศมายังประเทศไทยและภูมิภาคได้

ทรูวิชั่นส ์

ทรูวิช่ันส์ คือ ผู้น�าในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและบริการในระบบ HD ซึ่งให้บริการท่ัวประเทศผ่าน

ดาวเทียมในระบบดิจิตอลตรงสู่บ้านสมาชิก และผ่านโครงข่ายผสมระหว่างเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง และสายโคแอ็กเชียล 

(coaxial) ที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูงทั้งส�าหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ
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ทรูวิช่ันส์ ให้บริการในระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมโดยการส่งสัญญาณในระบบ Ku-band และ C-band ใช้ระบบการบีบ

อัดสัญญาณ MPEG-2 และ MPEG-4 ซึ่งท�าให้ทรูวิช่ันส์สามารถเพิ่มจ�านวนช่องรายการได้มากข้ึน ปรับปรุงคุณภาพเสียง

และภาพให้คมชัดยิ่งข้ึน สามารถควบคุมการเข้าถึงสัญญาณของทรูวิช่ันส์ และสามารถกระจายสัญญาณให้บริการไปยัง

ทุกๆ พื้นท่ีในประเทศไทย ผ่านดาวเทียมไทยคม นอกจากน้ัน ทรูวิช่ันส์ ยังมีการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก        

ระบบเคเบิ้ลผ่านโครงข่ายของ TICC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มทรู

ทรูวิช่ันส์ เกิดจากการควบรวมกิจการเม่ือปี 2541 ระหว่างยูบีซี (เดิมคือ ไอบีซี) และ ยูบีซีเคเบิล (เดิมคือ ยูทีวี) โดยกลุ่มทรู 

ประสบความส�าเร็จในการรวมทรูวิช่ันส์เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทรูในต้นปี 2549 ท้ังน้ี ทรูวิช่ันส์ ด�าเนินธุรกิจภายใต้

สัญญาร่วมด�าเนินกิจการฯ อายุ 25 ปี ท่ีได้รับจากองค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท) โดยสัญญาร่วมด�าเนิน 

กิจการฯ ส�าหรับบริการผ่านดาวเทียมหมดอายุเม่ือวันท่ี 30 กันยายน ปี 2557 และสัญญาร่วมด�าเนินกิจการฯ ส�าหรับบริการ

โทรทัศน์ทางสาย (หรือ เคเบิ้ล) จะหมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2562 นอกจากน้ี บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ากัด ในกลุ่ม 

ทรูวิช่ันส์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการกสทช. ในเดือนมกราคม ปี 2556 

ท�าให้ทรูวิช่ันส์ขยายเวลาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแก่ลูกค้าได้อย่างน้อยถึงปี 2571

ทรูวิช่ันส์ เริ่มสร้างรายได้จากการรับท�าโฆษณาผ่านช่องรายการต่างๆ ต้ังแต่ปี 2552 โดยท�าการโฆษณาอย่างค่อยเป็นค่อย

ไป เพื่อไม่ให้ขัดจังหวะการรับชมรายการของสมาชิก นอกจากน้ี กลุ่มทรูวิช่ันส์ เริ่มให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หลัง

จากได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติจ�านวน 2 ช่อง ส�าหรับช่อง

วาไรตี้ “True4U” และช่องข่าว “TNN24” จากคณะกรรมการ กสทช. ในเดือนเมษายน ปี 2557 ซ่ึงการได้รับใบอนุญาตดัง

กล่าว นอกจากจะส่งเสริมการเติบโตของรายได้ค่าโฆษณาแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการท�าการตลาดคอนเทนต์ของทรูวิชั่นส์ 

ผ่านฐานลูกค้าขนาดใหญ่มากยิ่งข้ึน และท�าให้เกิดการจดจ�าและเพิ่มคุณค่าต่อแบรนด์ทรูมากยิ่งข้ึน

ทรูวิช่ันส์ มุ่งสร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์ม พร้อมเดินหน้าเพิ่มประสบการณ์การรับ

ชมโทรทัศน์ท่ีดีท่ีสุดแก่สมาชิกผ่านรายการคุณภาพระดับโลกท่ีครบครันหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพการรับ

ชมคมชัดระดับ 4K Ultra HD และ HD รายการถ่ายทอดสด และคอนเทนต์พิเศษท่ีทรูวิช่ันส์ได้รับสิทธิเฉพาะมาเผยแพร่ 

นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ ยังผลิตคอนเทนต์คุณภาพเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการรับชมของผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึน อีก

ท้ังยังได้ขยายช่องทางไปต่างประเทศโดยน�าคอนเทนต์จาก TrueVisions Original ไปออกอากาศในประเทศจีน นอกจากน้ี

ยังประสบความส�าเร็จในการร่วมทุนกับ ซีเจ อีเอ็นเอ็ม จากเกาหลีใต้ และก่อต้ัง “ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์” เพื่อผลิตคอนเทนต์

มาตรฐานสากล ส�าหรับตลาดท้ังในและต่างประเทศ โดยคอนเทนต์คุณภาพเหล่าน้ี สามารถรับชมได้หลากหลายช่องทาง 

โดยเฉพาะผ่านคอนเวอร์เจนซ์แพลตฟอร์มของกลุ่มทรู อาทิ ทรูโฟร์ยู และทรูไอดี รวมถึงผ่านช่องทางของพันธมิตรช้ันน�า 

ท้ังในและต่างประเทศ เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ในอนาคต พร้อมตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของ

ผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึน 

ปัจจัยขับเคลื่อนเหล่าน้ี ควบคู่ไปกับผลตอบรับท่ีดีต่อแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีคุ้มค่า ส่งผลให้ รายได้และจ�านวนสมาชิก

ในระบบค่าบริการสมาชิกของทรูวิช่ันส์เติบโต โดยฐานลูกค้ารวมของทรูวิช่ันส์เพิ่มข้ึนเป็น 4.1 ล้านราย ณ ส้ินปี 2561

ตารางแสดงจ�านวนลูกค้าทรูวิช่ันส์ และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ

      

  2557  2558  2559  2560 2561

   แพ็กเกจพรีเมียม 310,593 292,460 290,394 254,934 237,922

   แพ็กเกจมาตรฐาน 629,379 1,108,019 1,694,611 1,906,032 2,066,023

   แพ็กเกจฟรีวิว 584,751 478,836 409,573 367,291 340,696

   กล่องฟรีทูแอร์ 947,047 1,184,160 1,535,457 1,436,728 1,411,984

 รวมฐำนลูกค้ำทั้งหมด	 2,471,770	 3,063,475	 3,930,035	 3,964,985	 4,056,625

	รำยได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริกำร		 715	 523	 379 311	 298

	(บริกำรต่อเดือน)

ทรูวิชั่นส์

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.
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ทรูดิจิ ทัลกรุ ๊ป

ทรูดิจิทัลกรุ๊ป มุ่งเป็นผู้น�าด้านดิจิทัลแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเดินหน้าขยายธุรกิจและการให้

บริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งมอบบริการด้านดิจิทัลคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า

แพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล

แอปพลิเคช่ันทรูไอดี รวมคอนเทนต์ดิจิทัลคุณภาพหลากหลายประเภท ท้ังภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ข่าว ดนตรี กีฬา 

ท่องเท่ียวและไลฟ์สไตล์อื่นๆ โดยสามารถรับชมได้จากทุกเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและแพลตฟอร์มหลากหลาย ได้แก่ 

แอปพลิเคช่ันโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เว็บไซต์ ไปจนถึงสื่อประเภท OTT ท้ังน้ี แอปพลิเคช่ันทรูไอดี รวบรวมบริการหลักด้าน

ดิจิทัล อาทิ ทรูพอยท์ (ระบบการเก็บสะสมแต้มหรือพอยท์และการใช้สิทธิพิเศษ) และทรูมันน่ี วอลเล็ท (บริการช�าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ ตอบสนองไลฟ์สไตล์และความ

ต้องการใช้งานด้านดิจิทัลของผู้บริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนต่อเน่ือง โดยนับต้ังแต่เปิดตัวในปี 2560 ทรูไอดีได้รับการตอบรับอย่าง

ดีเยี่ยมจากตลาดและกลายเป็นแอปพลิเคชั่นท่ีได้รับการดาวน์โหลดมากท่ีสุดในหมวดหมู่เดียวกันส�าหรับปี 2561

นอกจากแอปพลิเคช่ันด้านบันเทิงแล้ว ทรูดิจิทัลกรุ๊ป ยังพัฒนาช่องทางขายแบบบริการตนเองและแบบออนไลน์เพื่อให้

ตอบสนองธุรกรรมและการใช้ชีวิตในแบบดิจิทัลของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน แอปพลิเคช่ันทรูไอเซอร์วิส เพิ่มความสะดวกให้

แก่ลูกค้า โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน การเติมเงิน ช�าระเงินและสอบถามข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา พร้อมมีผู้ช่วย

อัจฉริยะตลอด 24 ช่ัวโมง

แพลตฟอร์มสิทธิประโยชน์และการผสานธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ (O2O)

ระบบสิทธิประโยชน์และสะสมแต้มส�าหรับลูกค้าทรู ภายใต้ทรูยู เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

และบรอดแบนด์ของกลุ่มทรู โดยทรูยู เดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้ครอบคลุมหลากหลายไลฟ์สไตล์อย่าง 

ต่อเน่ือง เพื่อน�าเสนอสิทธิประโยชน์ท่ีน่าดึงดูดใจยิ่งข้ึนให้แก่ลูกค้า

นอกจากน้ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ค้ารายย่อยให้แข่งขันได้ในยุคการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นส่วนหน่ึงของ

นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ทรูดิจิทัลกรุ๊ป เปิดตัวทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ในเดือนเมษายน 2561 นับเป็นก้าวแรก

ในการเปลี่ยนผ่านและเช่ือมต่อระหว่างธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ หรือ O2O โดยทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ มีระบบการช�าระ

เงินผ่าน QR และถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการท�าการตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ด้วยทรูยูและทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ท้ังร้านค้าและลูกค้าสามารถรับเงินและช�าระเงินส�าหรับสินค้าและบริการผ่าน QR 

code และได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษผ่านการช�าระเงินเหล่าน้ี อันจะเป็นการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้ากับกลุ่มทรูได้

เป็นอย่างดี

การวิเคราะห์ (ANALYTICS)

True Analytics ก้าวสู่การเป็นผู้น�าตลาดบริการ Analytics ของไทย โดยเดินหน้าขยายแพลตฟอร์ม Big Data เพื่อรองรับ

การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เป็นรายวันส�าหรับข้อมูลของลูกค้านับพันล้านข้อมูล 

True Analytics ใช้ Analytics และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมการเติบโตของรายได้ ลดการค้างช�าระและเพิ่มความ 

คุ้มค่าในการลงทุนเครือข่ายให้กับกลุ่มทรู นอกจากน้ี True Analytics ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับลูกค้าองค์กรผ่านการน�า

เสนอโซลูช่ันด้าน Analytics โดยมีทีมผู้เช่ียวชาญท่ีจัดสรรไว้เฉพาะเพื่อให้บริการ ได้แก่โซลูช่ันด้านการโฆษณาเฉพาะกลุ่ม

เป้าหมาย อันจะช่วยให้การสื่อสารแม่นย�ามากข้ึนโดยประมวลจากข้อมูลจริงเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ถูกท่ีถูกเวลา หรือระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกซึ่งจะให้ความเข้าใจส�าหรับพฤติกรรมผู้บริโภคหลากหลายด้าน
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INTERNET OF THINGS (IOT)

มูลค่าตลาด IoT ในประเทศไทยคาดว่าจะเกิน 3 หม่ืนล้านบาทภายในปี 2563 แสดงให้เห็นโอกาสเติบโตอีกมาก และจะ

เป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ส�าหรับเหล่าผู้ประกอบการโทรคมนาคมท่ัวโลก True IoT มีระบบ

นิเวศ IoT ท่ีครอบคลุมท้ังบนเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ัวประเทศ และบน NB-IoT และ CAT-M1 (เครือข่าย CAT-M1 

จะพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในไตรมาส 2 ปี 2562) อีกท้ังยังมีแพลตฟอร์ม IoT ท่ีแข็งแกร่งผ่านพันธมิตรและ

ผู้ให้บริการโซลูช่ันกว่า 120 ราย

True IoT ได้พัฒนาโซลูชั่นและข้อเสนอด้าน IoT ส�าหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง

และโลจิสติกส์ ด้านสุขภาพ เมืองอัจฉริยะและค้าปลีก นอกจากน้ี True IoT ยังมุ่งเน้นโซลูชั่นท่ีจะเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า 

โดยพัฒนาโซลูช่ันให้ตรงตามความต้องการของตลาดและสร้างคุณูปการให้แก่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลมากยิ่งข้ึนของ

เศรษฐกิจไทย

การเปิดตัว “True IoT Business Platform” ในปี 2562 จะท�าให้พันธมิตรธุรกิจ IoT แต่ละรายของ True IoT สามารถใช้

ประโยชน์เพิ่มเติมจากการเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีครอบคลุม รวมไปถึงการเช่ือมต่อกับระบบนิเวศของกลุ่มทรูท้ังระบบช�าระ

เงินออนไลน์ สิทธิประโยชน์ Analytics และระบบเรียกเก็บเงิน

การเช่ือมต่อกับเครือข่ายท้ังหมดของกลุ่มทรู (3G 4G NB-IoT CAT-M1 ไปจนถึง 5G ในอนาคต) ท�าให้ระบบนิเวศของ True 

IoT มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเป้าหมายท่ีชัดเจนในการให้บริการเทคโนโลยีท่ีล�้าสมัยและเพิ่มมูลค่า ซ่ึงจะร่วมเดินหน้า

ไปพร้อมกับผู้ให้บริการพัฒนาโซลูช่ัน ผู้เช่ือมโยงระบบ ผู้ผลิตอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยและธุรกิจสตาร์ทอัพ

แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์

กลุ่มทรู มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ด้วยการน�าเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีน่าดึงดูดใจ โดยเป็นการผสมผสาน

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในกลุ่มทรูเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด ท้ังน้ี  

แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีครบครันและหลากหลายของกลุ่ม มอบความคุ้มค่าด้วยการผนวกบริการเสียงและดาต้าจาก 

ทรมููฟ เอช บรกิารไวไฟ บรกิารบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์จากทรอูอนไลน์ ช่องรายการคณุภาพจากทรวูช่ัินส์ บรกิาร 

โทรศัพท์บ้านพื้นฐาน บริการด้านดิจิทัล อาทิ ทรูไอดี และสิทธิพิเศษมากมายจากทรูยู และทรูพอยท์ นอกจากน้ื ผู้บริโภค

สามารถเลือกสมัครใช้บริการแต่ละสินค้าของกลุ่มทรู หรือซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ท้ังน้ี คอนเวอร์เจนซ์ 

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มทรู และเป็นส่วนส�าคัญในการเพิ่มฐาน

ลูกค้าและสร้างความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและบริการภายใต้กลุ่มทรูมากยิ่งข้ึน

การตลาด

กลุ่มทรู เป็นผู้น�าในการให้บริการคอนเวอร์เจนซ์และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย ซึ่งมุ่งม่ันในการพัฒนาสินค้าและให้

บริการสื่อสารโทรคมนาคมประสิทธิภาพสูง โดยเดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นหลากหลาย โดยเฉพาะโซลูช่ันด้านดิจิทัล พร้อม

มอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคด้วยการเช่ือมโยงทุกบริการหลากหลายของกลุ่มทรูภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ผ่าน

หลายแพลตฟอร์มของกลุ่มทรูท้ังโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท้ังน้ี ความ

มุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มทรูในการให้บริการด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูง แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีคุ้มค่า การให้

บริการท่ีเป็นเลิศ และสิทธิพิเศษหลากหลาย เป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้กลุ่มทรูเติบโต สามารถสร้างความพึงพอใจและความ

ผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรูมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มทรูขยายช่องทางการขายอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังยังให้ความส�าคัญ

กับแพลตฟอร์ม โซลูช่ัน และบริการด้านดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการเหล่าน้ีเพิ่มมากข้ึน 

รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Analytics ท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้สามารถเข้าใจ วิเคราะห์และตอบ

สนองทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน กลยุทธ์เหล่าน้ี ท�าให้กลุ่มทรูแตกต่างและพร้อม

ส�าหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลน้ี
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การจ�าหน่ายเเละช่องทางการจ�าหน่าย

กลุ ่มทรู มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการหลากหลายช่องทาง ช่องทางพื้นฐานคือศูนย์บริการท้ังในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังต่างจังหวัด โดยในแต่ละศูนย์บริการจะมีเจ้าหน้าท่ีพร้อมให้ค�าแนะน�าแบบ 

ครบวงจรทุกบริการในจุดเดียว (One-stop)  เกี่ยวกับบริการส่ือสารท้ังแบบมีสายและไร้สาย โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 

เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ รวมท้ังโมเด็ม ซึ่งในศูนย์บริการใหญ่จะเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต

ด้วย นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังได้จ�าหน่ายสินค้าและบริการผ่านตัวแทนจ�าหน่ายท่ัวประเทศ ท้ังท่ีเป็นร้านค้าท่ีเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายและตัวแทนจ�าหน่ายอิสระซึ่งรับค่าตอบแทนจากค่าคอมมิชช่ัน

ช่องทางการจ�าหน่ายของกลุ่มทรู ประกอบด้วย

• ทรูช้อป และ ทรูช้อป โดย Com7 ซ่ึงต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีเห็นได้ง่ายและเป็นแหล่งชุมชน เช่น ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาด 

 ใหญ่ อาคารส�านักงาน เป็นต้น นอกจากน้ี ยังรวมถึง ทรู แบรนดิ้ง ช้อป และ ทรูสเฟียร์ (TrueSphere) โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ  

 ระดับเฟิร์สคลาส ซ่ึงเป็นบริการรูปแบบใหม่ท่ีมอบประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาส ผสานทุกมิติของบริการและเทคโนโลยี 

 ล�้าสมัยของกลุ่มทรูให้แก่ลูกค้า

• ทรู พาร์ทเนอร์และดีลเลอร์ 

• ร้านค้าปลีกประเภท Multi-retailer ซึ่งตั้งอยู่ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermart) ร้านค้าประเภท Specialty Store  

 ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งรวมถึงร้าน 7-Eleven

• ค้าขายส่ง คือ คู่ค้าขายส่งซิมการ์ดท่ียังไม่ได้เปิดใช้งานและบัตรเติมเงินเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ของกลุ่มทรู โดยเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังตัวแทนจ�าหน่าย (Sub-dealer) ตลอดจนดูแลและให้การสนับสนุนด้านการ 

 กระจายสินค้ากับ Sub-dealer โดยคู่ค้าขายส่งจะเป็นผู้ขายซิมการ์ดระบบเติมเงินและบัตรเติมเงิน ในขณะท่ี Sub-dealer  

 จะให้บริการอื่นๆ ด้วย อาทิ บริการซ่อมโทรศัพท์เคล่ือนท่ี บริการดาวน์โหลดเพลงและเกมต่างๆ 

• ช่องทางการขายตรง โดยขายผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มทรูให้กับลูกค้า SME และลูกค้าองค์กรธุรกิจ ช่องทาง 

 จัดจ�าหน่ายน้ีมีบทบาทส�าคัญในการเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บริการให้กับกลุ่ม ช่องทางการขายตรง แบ่งออกเป็นทีมขายตรง  

 ตัวแทนขายตรง และตัวแทนอิสระ

• เทเลเซลล์ และ อี คอมเมอร์ซ อาทิ ไอ ทรูมาร์ท

 ส�าหรับบริการเติมเงิน มีช่องทางผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์หลายช่องทาง นอกเหนือจากการใช้บัตร (เช่น บัตรเงินสด 

 หรือบัตรเติมเงิน) ดังต่อไปน้ี

• เครื่องเอทีเอ็ม และแอปพลิเคช่ันของธนาคาร โดยผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนเองเพื่อเติม 

 เงินได้โดยตรง

• ช่องทางดจิทิลั ได้แก ่ทรมูนันี ่วอลเลท็ ทรูไอเซอร์วสิ และทรไูอด ีซึง่เป็นบรกิารการเงนิบนแอปพลเิคชัน่และอนิเทอร์เนต็

• บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถซื้อได้จากคู่ค้า เช่น 7-Eleven

• เติมเงินโดยตรง ลูกค้าสามารถเติมเงินได้จากอุปกรณ์ท่ีติดต้ังในร้านค้าปลีกของกลุ่มทรู และคู่ค้า อาทิ 7-Eleven หรือ 

 เติมเงินผ่านระบบออนไลน์

• ตู้เติมเงินและตู้เติมทรู ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในทุกสินค้าและบริการของกลุ่มทรู
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มทรู ส่ังซื้ออุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมจากผู้ผลิตอุปกรณ์ช้ันน�าของโลก นอกจากน้ัน ยังมีผู้รับเหมาจ�านวนมากในการ

จัดหาและติดตั้งโครงข่ายของกลุ่มทรู ซึ่งกลุ่มทรู ไม่ได้มีการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้รับเหมารายใดเป็นการเฉพาะ และ

กลุ่มทรู ไม่มีปัญหาในการจัดหาผู้จัดจ�าหน่ายและผู้รับเหมาเน่ืองจากมีจ�านวนมากราย นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังได้รับประโยชน์

ทางด้านการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) จากการร่วมมือในด้านการจัดซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆ 

กับ China Mobile ซึ่งเป็นพันธมิตรท่ีมีฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมากท่ีสุดในโลก 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยและสภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยรวมของประเทศไทย มีจ�านวนเพิ่มข้ึนเป็น 91.6 ล้านราย ณ ส้ินปี 2561 (ไม่รวมจ�านวนผู้

ใช้บริการของ CAT Telecom ทีโอที และผู้ให้บริการ MVNO) โดยประเทศไทยยังคงเป็นตลาดท่ีใช้บริการในระบบเติมเงิน

เป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยรวม ในขณะท่ีตลาดผู้ใช้บริการรายเดือนคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 24 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยรวม และคาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งต่อไปเน่ืองจากผู้ประกอบการ

ต่างมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าระบบรายเดือนอย่างต่อเน่ือง เพราะสามารถสร้างรายได้ประจ�าได้มากกว่า มีรายได้ต่อผู้ใช้

บริการท่ีสูงกว่า และมีความเหนียวแน่นในการใช้บริการมากกว่าระบบเติมเงิน ทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

อันดับสองของประเทศ ถือครองส่วนแบ่งตลาดฐานผู้ใช้บริการรวมประมาณร้อยละ 31.9 (ไม่รวมจ�านวนผู้ใช้บริการของ 

CAT Telecom ทีโอที และผู้ให้บริการ MVNO) ด้วยจ�านวนผู้ใช้บริการรวมท้ังส้ิน 29.2 ล้านราย ประกอบด้วยผู้ใช้บริการใน

ระบบรายเดือนจ�านวน 7.6 ล้านราย และ ผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินจ�านวน 21.6 ล้านราย โดยปี 2561 เป็นปีท่ี 3 ติดต่อ

กันท่ีฐานลูกค้าทรูมูฟ เอช เติบโตสูงเหนือกว่าอุตสาหกรรม มีผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิจ�านวน 2.0 ล้านราย ส่งผลให้ผู้ใช้

บริการรายใหม่สุทธิของท้ังอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเกือบ 1.7 ล้านราย

มูลค่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทย น่าจะยังคงเติบโตได้ดีในปี 2562 จากแนวโน้มความต้องการใช้บริการ 

4G และดาต้าท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยการแข่งขันในอุตสาหกรรมจะยังคงแข่งขันกันด้วยการน�าเสนอแพ็กเกจดาต้าท่ีน่าดึงดูด

ใจ แคมเปญผสานผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างคุ้มค่า และการท�าการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นท่ี ท้ังน้ี ความนิยม

ในการใช้แพ็กเกจประเภทใช้งานดาต้าไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงท่ี กดดันการเติบโตของ ARPU และโอกาสในการเติม

เงินหรือสมัครซื้อแพ็กเกจเสริมของผู้บริโภค ส่งผลให้การเติบโตรายได้ของอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ 5.6 ในปีก่อน

หน้า เป็นเติบโตร้อยละ 1.9 ในปี 2561 น�าโดยการเติบโตของทรูมูฟ เอช ซ่ึงมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.3  

จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม สภาวะการแข่งขันในช่วงปลายปี 2561 ปรับตัวดีข้ึน เน่ืองจากผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม

ต่างลดการน�าเสนอแพ็กเกจประเภทใช้งานดาต้าไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงท่ีดังกล่าว ส่ิงน้ี ร่วมกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

อย่างเต็มตัวของประเทศไทยและความต้องการใช้งานดาต้า บริการด้านดิจิทัลและ IoT ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง น่าจะ

ส่งผลให้รายได้ของอุตสาหกรรมเติบโตแข็งแกร่งข้ึนในปี 2562 

ทรูมูฟ เอช มีความพร้อมอย่างเต็มท่ีส�าหรับการเติบโต และตอบโจทย์ความต้องการเหล่าน้ีของผู้บริโภค อันเป็นผลจาก

การพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเน่ือง การมุ่งเพิ่มคุณภาพการให้บริการ การน�าเสนอแพ็กเกจและสิทธิ

พิเศษหลากหลายท่ีน่าดึงดูดใจร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลของกลุ่มทรู และการเสริมความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือกับ

พันธมิตรทางธุรกิจ

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย ยังคงเติบโตดีในปี 2561 เน่ืองจากผู้บริโภคมีความต้องการใช้บริการไฟเบอร์

บรอดแบนด์สูงขึ้น ท�าให้ผู้ประกอบการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยี FTTx อย่างต่อเนื่อง โดย ตลาด
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บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ยังคงแข่งขันกันด้วยการขยายบริการไฟเบอร์ และการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต

เป็นหลัก นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังมุ่งเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าผ่านการผสานแพ็กเกจบรอดแบนด์ร่วมกับคอนเทนต์

และบริการอื่นๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าท่ีมีการใช้งานสูงและเพิ่มความผูกพันของลูกค้า ในขณะท่ี แพ็กเกจความเร็วสูง 1Gbps 

ถูกน�าเสนอด้วยราคาท่ีเข้าถึงได้มากยิ่งข้ึน

ปี 2561 ฐานผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ในประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า เป็นประมาณ 9 ล้านราย ซึ่งผลัก

ดันให้อัตราผู้ใช้บริการบรอดแบนด์โดยรวมต่อจ�านวนครัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 43 เม่ือเทียบกับร้อยละ 

38 ในปี 2560 (แหล่งท่ีมา: ส�านักงานคณะกรรมการกสทช. ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561) โดยทรูออนไลน์ 

ยังคงความเป็นผู้น�าและเป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ด้วยจ�านวนผู้ใช้บริการ 3.5 ล้านราย และ

ถือครองส่วนแบ่งตลาดจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ท่ัวประเทศประมาณร้อยละ 38

ตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยน่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป ตามความต้องการใช้บริการไฟเบอร์

บรอดแบนด์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากความนิยมในการใช้บริการ over-the-top (OTT) รวมถึง คอนเทนต์ออนไลน์ 

โซเชียลมีเดีย และเกม ในขณะท่ีการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศยังอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต�่า จึงมี

โอกาสท่ีจะเติบโตได้อีกมาก

ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ประเทศไทยมีจ�านวนสมาชิกโทรทัศน์ในระบบเคเบิลและดาวเทียม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของจ�านวนครัวเรือน 

ท่ัวประเทศ (แหล่งท่ีมา: ประมาณการโดยกลุ่มทรู) ท้ังน้ี ทรูวิช่ันส์ เป็นผู้น�าในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

และบริการในระบบ HD ท่ัวประเทศ โดยมีฐานลูกค้ารวมท้ังสิ้นประมาณ 4.1 ล้านราย ณ ส้ินปี 2561 ซึ่งประมาณ 2.3 ล้านราย  

สมัครสมาชิกแพ็กเกจพรีเมียมและมาตรฐาน และลูกค้าส่วนท่ีเหลือเป็นลูกค้าประเภท FreeView และ Free-to-Air

ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ การละเมิดลิขสิทธิ์ บริการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปรับชมดิจิทัลมีเดียและคอนเทนต์ โดยเฉพาะการรับชมคอนเทนต์ผ่านบริการ 

over-the-top (OTT) หรือ streaming ผ่านอินเทอร์เน็ต มากยิ่งข้ึน

แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว รายได้และจ�านวนสมาชิกในระบบค่าบริการสมาชิกของทรูวิช่ันส์ ยังคงเติบโตใน 

ปี 2561 และน่าจะเติบโตได้ต่อไปจากการมุ่งน�าเสนอคอนเทนต์คุณภาพช้ันน�าหลากหลาย และการผสานแพ็กเกจ 

ร่วมกับสินค้าอื่นและแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายของกลุ่มทรู โดยเฉพาะ OTT และทรูไอดี นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ เล็งเห็น

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจคอนเทนต์ พร้อมเดินหน้าผลิตและสรรสร้างคอนเทนต์คุณภาพเพิ่มเติมส�าหรับการรับชมใน

หลากหลายแพลตฟอร์มท้ังภายใต้กลุ่มทรู และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ อีกท้ังจะขยายฐานผู้ชมไปต่างประเทศ นับเป็นการ

เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนให้กับกลุ่ม
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ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม

 1 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 

  อินเตอร์เนต จ�ากัด

 2 บรษิทั ทร ูอนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั

 3 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 

  ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด

 4 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 

  อินเตอร์เนต จ�ากัด

 5 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 

  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

 6 บริษัท เรียล มูฟ จ�ากัด

 7 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 

  ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด

 8 บริษัท ทรู มูฟ เอช 

  ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

 9 บริษัท ทรู มูฟ เอช 

  ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

 10 บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล 

  เกตเวย์ จ�ากัด

 11 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 

  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

 12 บรษิทั ทร ูอนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั

 

 13 บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล 

  เกตเวย์ จ�ากัด

 14 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

 15 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

 16 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

 17 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์

 18 บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ากัด

 19 บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ�ากัด

 

 20 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค 

  (ทีเอ็นเอ็น) จ�ากัด

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

คลื่นความถี่

คลื่นความถี่

คลื่นความถี่

โครงข่ายกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์

(ระดับชาติ)

บริการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์

บริการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์

บริการอินเทอร์เน็ต

บริการอินเทอร์เน็ต

บริการขายต่อบริการ

บริการขายต่อบริการ

บริการขายต่อบริการ

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน

บริการอินเทอร์เน็ต

บริการขายต่อบริการ

บริการอินเทอร์เน็ต

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง

ประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และ

บริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

บริการโทรศัพท์ประจ�าที่และบริการวงจร

เช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บริการโทรคมนาคมไร้สายและ 

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

คลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz

คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz

คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz

บริการโครงข่ายโทรทัศน์

บอกรับสมาชิก

บริการโทรทัศน์

ที่เป็นการทั่วไป

บริการโทรทัศน์

ที่เป็นการทั่วไป

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี 

20 ปี

15 ปี

20 ปี

9 เดือน

15 ปี

17 ปี 

9 เดือน

15 ปี

3 เดือน

15 ปี

15 ปี

15 ปี

23 มิ.ย. 2557

4 ม.ค. 2561

20 พ.ค. 2557

11 พ.ย. 2557

26 ส.ค. 2557

16 ธ.ค. 2558

3 มี.ค. 2559

11 พ.ค. 2559

19  มิ.ย. 2561

19 พ.ค. 2559

25 ก.ย. 2560

8 ธ.ค. 2549

11 พ.ย. 2552

7 ธ.ค. 2555

7 ธ.ค. 2555

4 ธ.ค. 2558

16 มี.ค. 2559

21 ม.ค. 2556

25 เม.ย. 2557

25 เม.ย. 2557

22 มิ.ย. 2562

3 ม.ค. 2566

19 พ.ค. 2562

10 พ.ย. 2562

25 ส.ค. 2562

15 ธ.ค. 2563

2 มี.ค. 2564

10 พ.ค. 2564

18 มิ.ย. 2566

18 พ.ค. 2564

24 ก.ย. 2565

7 ธ.ค. 2569

10 พ.ย. 2567

15 ก.ย. 2576

6 ธ.ค. 2570

15 ก.ย. 2576

30 มิ.ย. 2574

20 ม.ค. 2571

24 เม.ย. 2572

24 เม.ย. 2572

บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
ประเภท

ใบอนุญาต

อายุ

ใบอนุญาต

วันท่ีบอร์ดอนุมัติ
วันท่ีใบอนุญาต

หมดอายุ

ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตท่ีกลุ ่มทรู และบริษัทย่อย ได้รับ
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RISK FACTORS

ป ั จจั ยคว าม เ ส่ี ยง

กลุ่มทรู เล็งเห็นโอกาสการเติบโตอย่างต่อเน่ืองส�าหรับปี พ.ศ. 2562 ภายหลังความส�าเร็จในการด�าเนินยุทธศาสตร์      

หลายประการในปี พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีซึ่งมีรายได้และฐานผู้ใช้บริการท่ีเติบโตเหนือ

อุตสาหกรรม ในขณะท่ีธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตยังคงความเป็นผู้น�าและเติบโตในอัตราเลขสองหลักจากปีก่อนหน้า 

อย่างไรก็ดี กลุ่มทรู ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ 

บริษัทย่อย ดังต่อไปน้ี

ความเ ส่ียงเฉพาะกรณีอันเป ็นผลจากการได ้มาซึ่งใบอนุญาตให ้ ใช ้ค ล่ืนความถ่ี 

ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม ย ่าน 1800 MHZ และ 900 MHZ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

กลุ่มทรูอาจมีความเสี่ยงด้านการเงิน อันเกิดจากการท่ีบริษัทในกลุ่มทรูต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนท่ีสูงส�าหรับการช�าระ 

ค่าประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการลงทุนในการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อรองรับการให้บริการ

ตามใบอนุญาตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทในกลุ่มทรู มีการเติบโตท่ีสูงกว่าภาพ

รวมอุตสาหกรรมท้ังด้านรายได้และฐานผู ้ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ภายหลังการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

บนคลื่นความถี่โทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และ ย่าน 900 MHz อย่างเต็มที่ และเชื่อว่ากลุ่มทรูมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งจะท�าให้สามารถลดความเสี่ยงทางด้านการเงินลง นอกจากน้ัน ด้วยเงื่อนไขการจ่ายเงินท้ังค่าประมูลและเงินลงทุน        

ซึ่งกระจายภาระการช�าระเงินออกไปจะช่วยให้มีเวลาเพียงพอในการสร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อน�ามาช�าระภาระทางการ

เงินข้างต้น

ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน 

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายอื่นพยายามป้องกันไม่ให้ 

ลูกค้าของตนย้ายมาใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการแข่งขันในรายการส่งเสริมการขาย การเกิดบริการท่ีเกี่ยวข้อง  

ในรูปแบบใหม่ ๆ และการมีผู้ให้บริการรายใหม่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ากลยุทธ์หลักของบริษัทฯ                   

ท่ีให้ความส�าคัญกับการให้บริการด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงพร้อมแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ และบริการด้านดิจิทัล             

ท่ีหลากหลาย ซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองจะสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวลงได้
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ความเ ส่ียงท่ีเ ก่ียวกับการด�า เ นินงาน

ความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวข้องกับการแข่งขันทางการตลาด

กลุ่มทรูยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมท่ียังคงอยู่ในระดับสูงหลังการก้าวเข้าสู่การแข่งขันโดยเสรี

อย่างเป็นธรรมมากข้ึนของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยสภาวะการแข่งขันอาจจะมีการทวีความรุนแรงมากข้ึน 

เห็นได้จากกรณีท่ีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่างก็มุ่งขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังน�าเสนอโปรโมช่ันท่ีน่าดึงดูดใจ 

ร่วมกับดีไวซ์ท่ีมีความหลากหลาย เพื่อสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเติบโตไปพร้อมกับความต้องการใช้งาน

โมบายอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มสูงข้ึนต่อเน่ือง รวมถึงผู้ใช้บริการได้มีการโอนย้ายจากบริการบนระบบ 2G มาสู่ระบบ 3G และ 

4G มากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม กลุ่มทรูมีความได้เปรียบผู้ให้บริการรายอ่ืน จากการมุ่งมอบความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูง โดยเครือข่าย 4G และ 3G ของกลุ่มทรู มีความครอบคลุมรวมกันแล้วกว่าร้อยละ 98 ของ

ประชากรท่ัวประเทศ ประกอบกับกลุ่มทรู มีคลื่นความถี่ท่ีเพียงพอและสามารถรองรับต่อการให้บริการและตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด ช่วยให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มทรูสามารถให้บริการและออก

รายการส่งเสริมการขาย รวมถึงแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ท่ีน่าดึงดูดใจของกลุ่มทรูและแบรนด์ “ทรู” ท่ีผู้บริโภคให้ความ

เช่ือม่ันสูง น่าจะส่งผลให้รายได้กลุ่มทรูเติบโตแข็งแกร่งและต่อเน่ืองได้เพิ่มมากยิ่งข้ึน

อน่ึง เน่ืองจากบริษัทในกลุ่มทรู ท่ีให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ยังมีหน้าท่ีในการก่อสร้างโครงข่ายให้มีความครอบคลุมพื้นท่ี

ท่ัวประเทศ และมีพันธะท่ีจะขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมต่อ ๆ  ไปมากยิ่งข้ึน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มทรู จึงยัง

คงประสบปัญหาประเด็นของการก่อสร้างเสาส�าหรับติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคมโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยมีผู้ร้องเรียนเพื่อให้

ระงับการก่อสร้างและรื้อถอนเสาท่ีติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เน่ืองจาก กล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อน 

จากการก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มทรู รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี  

ในท้ายท่ีสุด หากมีผลยุติปรากฏว่าต้องมีการรื้อถอนเสาท่ีติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี กลุ่มทรู จะมีภาระค่าใช้จ่าย     

ในการรื้อถอนเสาดังกล่าว

ส่วนธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐานของกลุ่มทรู เน่ืองจากสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนฯ ระหว่าง ทีโอที และบริษัทฯ ส้ินสุดลง

ไปแล้วตั้งแต่เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 แต่กลุ่มทรู ยังคงมีผู้ให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีสามารถ   

ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานได้ อย่างไรก็ตาม ในธุรกิจน้ียังคงเผชิญกับการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนจากบริการโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีและบริการเสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ต (VoIP) รวมถึงบริการใหม่ ๆ  ท่ีพัฒนามาทดแทน เน่ืองจากบริการ

ดังกล่าว มีอัตราค่าบริการท่ีต�่ากว่าอัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิม

ส�าหรับตลาดอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์น้ัน แม้จะมีผู้ให้บริการรายใหม่ก้าวเข้ามาในตลาด โดยมีคู่แข่งรายส�าคัญของ

กลุ่มทรู อาทิ ทีโอที บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (หรือ 3BB ในปัจจุบัน) หรือบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ�ากัด ซึ่งให้บริการ AIS Fiber net ซ่ึงปัจจุบันมีการขยายพื้นท่ีให้บริการสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเป็น

ตลาดหลักในปัจจุบันของกลุ่มทรูออนไลน์ อย่างไรก็ดี ทรูออนไลน์ยังคงมีความได้เปรียบจากการให้บริการด้วยเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยและมีคุณภาพสูงอย่างเทคโนโลยี FTTx และเทคโนโลยี DOCSIS 3.0 ซึ่งสามารถรองรับบริการเคเบิลทีวีได้

ควบคู่กันไป จึงช่วยให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูง อีกท้ังยังสามารถเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าด้วยการ

ผสมผสานบริการต่าง ๆ  ของกลุ่มทรูเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากน้ี ทรูออนไลน์ ยังมีโครงข่ายบรอดแบนด์ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ 

และกลุ่มทรู มีเป้าหมายในการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศมากยิ่งข้ึนต่อไป 

กลุ่มทรู คาดว่าการแข่งขันในธุรกิจต่าง ๆ  ท่ีกลุ่มทรูให้บริการจะยังคงสูงข้ึนในอนาคต แต่เช่ือว่ากลุ่มทรู มีความพร้อมส�าหรับ

การแข่งขัน โดยมีข้อได้เปรียบจากการมีแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง และมีบริการท่ีครบวงจร รวมท้ังมีคอนเทนต์ ท่ีหลากหลาย  

โดยสามารถสร้างความแตกต่างผ่านการผสมผสานสินค้าและบริการในกลุ่มทรูได้อย่างลงตัวภายใต้กลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ 
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ความเสี่ยงเฉพาะธุรกิจของกลุ ่มทรูวิชั่นส ์

ความเสี่ยงของกลุ่มทรูวิช่ันส์ท่ีผ่านมา ได้แก่ การจัดหารายการจากต่างประเทศ และการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึน         

ท้ังในธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทย และโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลท่ีค่อนข้างมีช่องรายการท่ีมีความ  

หลากหลาย ท้ังยังเป็นคู่แข่งท่ีกระทบต่อการประกอบกิจการของกลุ่มทรูวิช่ันส์ นอกจากน้ี กลุ่มทรูวิช่ันส์ยังต้องแข่งขัน

กับผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบ OTT โดยผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ต่างแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการแพร่ภาพคอนเทนต์ส�าคัญ ๆ ซึ่งอาจท�าให้กลุ่มทรูวิช่ันส์มีค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งคอนเทนต์

ต่าง ๆ เหล่าน้ีเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ยังมีความเส่ียงจากการถูกลักลอบใช้สัญญาณหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ท�าให้

หากกลุ่มทรูวิช่ันส์มีอุปสรรคในการจัดหารายการท่ีเป็นท่ีสนใจของสมาชิก หรือหากต้นทุนของการจัดหารายการเพิ่มสูงข้ึน

ในอนาคตก็จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มทรูวิช่ันส์ นอกจากน้ี ยังมีความเส่ียงในการเจรจาเพื่อต่อสัญญาให้

ได้มาซึ่งสิทธิในการแพร่ภาพคอนเทนต์ซ่ึงอาจท�าให้กลุ่มทรูวิช่ันส์ไม่อาจน�าเสนอช่องรายการบางช่องรายการหรือรายการ

บางรายการ ต่อไปได้ ซึ่งการยกเลิกช่องรายการหรือรายการ ก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีลูกค้าจะยกเลิกการใช้บริการ หรือ    

ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้ ปัจจุบันลูกค้าท่ีสนใจในรายการจากต่างประเทศ เป็นลูกค้าท่ีสมัครแพ็กเกจพรีเมียมและ

แพ็กเกจท่ัวไป ท่ีเป็นส่วนช่วยและสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มทรูวิช่ันส์ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มทรู เช่ือว่าคอนเทนต์คุณภาพสูงท่ีหลากหลายและครบถ้วน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่กลุ่มทรูวิช่ันส์ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์

เพียงรายเดียวในประเทศไทย รวมถึงคอนเทนต์ท่ีกลุ่มทรูวิช่ันส์เป็นผู้ผลิตเอง ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้รับชม       

ในประเทศ อีกท้ังการสามารถผสมผสานบริการอื่น ๆ  ของกลุ่มทรู ผ่านยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ จะช่วยรักษาความได้เปรียบ 

ในเชิงการแข่งขันของกลุ ่มทรูวิช่ันส์ นอกจากน้ี ฐานสมาชิกท่ีมีขนาดใหญ่ รวมท้ังประสบการณ์ในการด�าเนินงาน

ในธุรกิจน้ีมายาวนานของกลุ่มทรูวิช่ันส์ ยังเป็นหลักประกันด้านรายได้ส�าหรับผู้ให้บริการคอนเทนต์ จึงรักษาความเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง ผู้ให้บริการคอนเทนต์กับกลุ่มทรูวิช่ันส์ได้เป็นอย่างดี

ท้ังน้ี กลุ่มทรูวิช่ันส์ยังมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลของ คณะกรรมการ กสทช. เช่น หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับ

การจัดล�าดับบริการโทรทัศน์ และการจัดเรียงช่องรายการ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งผู้ใช้บริการถึง การยกเลิก

ช่องรายการซึ่งอาจมีข้อจ�ากัดท่ีท�าให้ไม่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าได้ตามก�าหนดเวลา อีกท้ังยังมีความเส่ียง

ในความไม่ชัดเจนของการก�ากับดูแลของคณะกรรมการ กสทช. อาทิ การก�ากับดูแลโฆษณา เนื้อหารายการและการพิจารณา

มาตรการเยียวยาต่าง ๆ ท่ีกลุ่มทรูวิช่ันส์น�าเสนอเม่ือมีความจ�าเป็นต้องยกเลิกช่องรายการ และการพิจารณาหลักเกณฑ์

การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ท่ีให้บริการเป็นการท่ัวไป

ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ ่มทรูวิชั่นส ์อาจถูกจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ในงานอันมีลิขสิทธิ์

ในการแพร่ภาพแพร่เสียงของคอนเทนต์ต่าง ๆ ทางกลุ่มทรูวิช่ันส์มีนโยบายท่ีจะแพร่ภาพแพร่เสียง เฉพาะคอนเทนต์     

ท่ีกลุ่มทรูวิช่ันส์ได้สรรค์สร้างข้ึนมาและท่ีกลุ่มทรูวิชั่นส์ได้รับสิทธิให้แพร่ภาพแพร่เสียงจากผู้ทรงสิทธิในลิขสิทธิ์ของ           

คอนเทนต์น้ัน โดยบริษัทฯ เข้าใจว่าสิทธิท่ีกลุ่มทรูวิช่ันส์ได้รับมาในการแพร่ภาพแพร่เสียงน้ัน ผู้ให้บริการช่องรายการได้รับ 

สิทธิในงานน้ัน ๆ  แล้ว รวมท้ัง กลุ่มทรูวิช่ันส์ ได้ท�าสัญญากับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการรับรองว่างานดนตรีกรรม 

ท่ีติดมากับงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ ได้มีการช�าระค่าตอบแทนอย่างถูกต้องแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เข้าใจว่าแม้ทางกลุ่มทรูวิช่ันส์ จะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มท่ีแล้วแต่ก็อาจถูกผู้ประกอบการ      

รายอ่ืน ๆ จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเติม ท้ังยังมีความเสี่ยงท่ีเจ้าของลิขสิทธิ์ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

อาจใช้สิทธิเรียกร้อง หากมีการเผยแพร่งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการของลูกค้าก็เปล่ียนแปลงไปตาม

วิวัฒนาการในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลต่างก็มีส่วนท�าให้มีการเปิด

ตลาดและให้บรกิารด้วยเทคโนโลยใีหม่ ๆ  จึงคาดว่าปัจจัยต่าง ๆ  ดงักล่าวข้างต้น จะยงัคงมีผลต่อธรุกจิส่ือสารของประเทศไทย

ในอนาคต เพื่อตอบรับกับแนวโน้มใหม่ ๆ  ด้านเทคโนโลยี อาจท�าให้กลุ่มทรูมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการด�าเนินงานสูงข้ึน 

เป็นอย่างมาก และหากกลุ่มทรูไม่ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่อาจจะมีผลท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันและความพึงพอใจ 

ของลูกค้าลดลง 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มทรู คาดว่าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลาย ตลอดจนฐานรายได้และลูกค้าท่ีมีความหลากหลาย 

จะท�าให้สามารถรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้และรักษารายได้ให้อยู่ในกลุม่ทรูได้ดกีว่าผูใ้ห้บริการทีม่ีเพียงบริการเดยีว

ความเ ส่ียงด ้านการก�า กับดูแล

ความเสี่ยงของบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

นับตั้งแต่ผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้มีการเปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile Number              

Portability-MNP) ท�าให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้วยการ

มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท�าให้มีการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีรุนแรงในการจูงใจให้ผู้ใช้บริการ

เลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ให้บริการแต่ละราย ประกอบกับการท่ีมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายใหม่ท�าให้

กลุ่มทรูโมบายอาจจะมีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าบ้างบางส่วนให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายอื่น หรือมีความเสี่ยง 

ท่ีผู้ให้บริการรายอื่นอาจปฏิเสธหรือกีดกันการโอนย้ายมิให้ผู้ใช้บริการโอนย้ายมาใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มทรู 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการปฏิเสธหรือการกีดกันการโอนย้ายอยู่บ้างก็ตาม แต่กลุ ่มทรูได้มีมาตรการเพื่อพยายาม

อย่างเต็มท่ีท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถโอนย้ายมาใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มทรูได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์การก�ากับดูแล

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจต่าง ๆ  เช่น รัฐบาล หรือ คณะกรรมการ กสทช. มีการพิจารณาออกกฎเกณฑ์การก�ากับดูแล 

ในด้านต่าง ๆ และมีการทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบเดิมเกี่ยวกับการก�ากับดูแลอันอาจท�าให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มีความเส่ียงจากกฎเกณฑ์การก�ากับดูแล หรืออาจเป็นกรณีท่ี บริษัทฯ และบริษัทย่อย และหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจ    

ต่าง ๆ มีการตีความด้านกฎหมายแตกต่างกัน 

ความเสี่ยงจากการจัดสรรคล่ืนความถ่ีส�าหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

TUC เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz จากการจัดสรรคล่ืนความถี่ของ

คณะกรรมการ กสทช. โดยมีการแข่งขันในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพิ่มมากข้ึน และจากการท่ีชนะการประมูลคล่ืนความถี่ 

ท�าให้กลุ่มทรูมีหน้าท่ีในการต้องช�าระเงินค่าประมูลคล่ืนความถี่ และความจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มข้ึนจากการขยาย

โครงข่ายให้มีความครอบคลุมตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ชนะการประมูลและการเป็นผู้รับใบอนุญาต รวมท้ังก่อสร้างและ

ขยายโครงข่ายและอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการบนคล่ืนความถี่ในย่านต่าง ๆ  เพิ่มเติมจากการลงทุนส�าหรับการขยาย

บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz และบริการ 4G หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม
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กลุ่มทรู เช่ือว่าจากการท่ี กลุ่มทรูเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่านต่าง ๆ  จะท�าให้กลุ่มทรูสามารถพัฒนาบริการ

ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนท่ีต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถ      

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้มากยิ่งข้ึน และกลุ่มทรูเช่ือว่า บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีกลุ่มทรูให้บริการ 

บนคล่ืนความถี่ย่านต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ    

และกลุ่มทรูจะสามารถเป็นผู้น�าการให้บริการ 3G บริการ 4G และบริการบนเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ได้ 

กลุ ่มทรูมีความเส่ียงจากการสิ้นสุดลงของสัญญาให้ด�าเนินการฯ ของทรูมูฟจาก CAT TELECOM 

เน่ืองจากสัญญาให้ด�าเนินการฯ ของทรูมูฟสิ้นสุดลงไปแล้วต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 และ ทรูมูฟได้สิ้นสุดหน้าท่ี

การเป็นผู้ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุด

การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 (“ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ”) ประกอบกับ

ค�าสั่ง คสช. ท่ี 94/2557 เรื่อง การระงับการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ และก�ากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (“ค�าส่ัง คสช. ท่ี 94/2557”) และตามหลักเกณฑ์ 

ท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังน้ัน เพื่อเป็นการสร้างความต่อเน่ืองส�าหรับธุรกิจของกลุ่มทรูโมบาย    

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ซึ่งมีระยะเวลาการอนุญาตจนถึงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576 รวมท้ัง เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2559    

TUC ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 900 MHz ดังกล่าว มีระยะเวลา

ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2574

โดยประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการได้ก�าหนดให้ CAT Telecom และทรูมูฟ มีหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการตามประกาศดังกล่าว        

จัดท�าแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับแผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญา

สัมปทาน แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้ และค่าใช้จ่ายในการ       

ให้บริการและภาระท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะท่ีจ�านวนผู้ใช้บริการลดลงตลอดเวลา นอกจากน้ี 

ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการยังก�าหนดห้าม CAT Telecom และ ทรูมูฟ รับผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มข้ึนจากเดิม และก�าหนดให้ 

CAT Telecom และ ทรูมูฟ เป็นผู้รับช�าระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐโดยแยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ 

แล้วรายงานจ�านวนเงินรายได้และดอกผลท่ีเกิดข้ึนซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และต้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ�าเป็นในการให้บริการแล้ว ส่วนท่ีเหลือให้น�าส่งส�านักงาน

คณะกรรมการ กสทช. เพื่อตรวจสอบก่อนน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้แต่งตั้ง

คณะท�างานเพื่อตรวจสอบรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยส�านักงานคณะกรรมการ 

กสทช. มีหนังสือแจ้งมติ กทค. ท่ีเห็นชอบให้ทรูมูฟน�าส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถี่ย่าน  

1800 MHz ในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ (ช่วงท่ีหน่ึง) นับตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 เป็นเงินจ�านวน 1,069.98 ล้านบาท พร้อมดอกผลท่ีเกิดข้ึนมายังส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. ซึ่งทรูมูฟ 

เห็นว่ามติดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทรูมูฟได้มีการน�าส่งหนังสือพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา

เพื่อขอให้ กทค. ทบทวนมติดังกล่าว และท้ายท่ีสุด ทรูมูฟได้ยื่นค�าฟ้องเพื่อขอเพิกถอนมติท่ีประชุม กทค. เน่ืองจาก          

ในช่วงระยะเวลาท่ี ทรูมูฟ ท�าหน้าท่ีคุ้มครองผู้ใช้บริการต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 จนถึงวันส้ินสุดหน้าท่ีในการ

คุ ้มครองผู ้ใช้บริการ คือ วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทรูมูฟ ไม่ได้มีรายได้และก�าไรจากการให้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz แต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง นอกจากน้ี               

เม่ือวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ กสทช. ให้ทรูมูฟน�าส่ง 

เงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ตั้งแต่วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมเป็นเงิน 2,311.97 ล้านบาท (รวมเป็นเงิน

รายได้ท่ีส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. มีค�าสั่งให้ทรูมูฟ น�าส่งท้ังส้ิน 3,381.95 ล้านบาท) อย่างไรก็ดี ทรูมูฟ เห็นว่ามติ

คณะกรรมการ กสทช. ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ีทรูมูฟท�าหน้าท่ีตามประกาศคุ้มครอง

ผู้ใช้บริการน้ัน ทรูมูฟไม่ได้มีก�าไรจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz แต่อย่างใด ซึ่ง 

ทรูมูฟ ได้ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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ท้ังน้ี จากผลของประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ ได้รับค�าฟ้องจาก CAT Telecom ท่ีได้ยื่นฟ้องส�านักงานคณะกรรมการ 

กสทช. กทค. คณะกรรมการ กสทช. ทรูมูฟ และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ากัด ต่อศาลปกครองกลาง เรียกให้ช�าระเงินค่าใช้

หรือค่าตอบแทนการใช้เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย ซ่ึงส่งมอบให้ CAT Telecom หลังจากสัญญาให้ด�าเนินการ

ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 สิ้นสุด 

นับตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ระยะเวลาตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ)            

เป็นจ�านวนท้ังสิ้น 67,150.89 ล้านบาท ซึ่งค�านวณแยกเฉพาะทรูมูฟคงเหลือจ�านวน 25,222.54 ล้านบาท โดยในคดี                

ดังกล่าว ทรูมูฟได้ด�าเนินการยื่นค�าให้การและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่า ในปัจจุบันทรูมูฟยังไม่มีภาระผูกพันท่ีต้องช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลท่ีสุด

ของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน ทรูมูฟจึงไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการ

ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน

จากผลของการด�าเนินการตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้ยื่นฟ้อง ทรูมูฟ ต่อศาล

ปกครองกลาง เรียกให้ทรูมูฟช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส�าหรับบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และค่าธรรมเนียม     

ท่ีเพิ่มข้ึน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงินจ�านวน 878.37 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาตาม

ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ และค�าสั่ง คสช. ฉบับท่ี 94/2557 ปัจจุบัน คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ทรูมูฟมีความเสี่ยงที่ เ กิดจากข้อโต ้แย ้งท่ีทีโอทีเรียกให ้ทรูมูฟและ CAT TELECOM ช�าระค ่าเชื่อมต่อโครงข่าย

แบบเดิม (ACCESS CHARGE: AC) ให ้แก ่ทีโอที ซึ่งอาจจะท�าให ้กลุ ่มบริษัท มีค ่าใช ้จ ่ายเพ่ิมขึ้นในอนาคต

ตามท่ี เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทีโอทีได้ยื่นฟ้อง CAT Telecom ร่วมกับทรูมูฟ ท่ีศาลปกครองกลาง                       

เพื่อเรียกร้องให้ช�าระค่า AC จ�านวนเงินประมาณ 41,540.27 ล้านบาท ต่อมาทีโอที ได้ยื่นค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้อง              

เพื่อแก้ไขจ�านวนเงินท่ีเรียกร้องค่า AC พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มคิดจนถึงวันท่ีสัญญา AC ได้สิ้นสุดลง กล่าวคือ คิดจนถึง    

วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมกับเรียกดอกเบ้ียท่ีคิดต้ังแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี จนถึง ณ วันท่ี 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยรวมเป็นต้นเงินท่ีทีโอที เรียกให้ CAT Telecom และทรูมูฟร่วมกันรับผิดประมาณ 59,628.95 

ล้านบาท และดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวคิดต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จน้ัน       

โดยปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ มีความเห็นว่า ทรูมูฟไม่มีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่า AC ตามท่ีทีโอที เรียกร้องข้างต้น ท้ังน้ี  

ผลท่ีสุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึก              

รายจ่ายและไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน โดยปัจจุบัน    

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง แต่หากผลค�าพิพากษาของศาลเป็นท่ีสุดในทางลบต่อกลุ่มบริษัทฯ 

อาจจะท�าให้ทรูมูฟต้องจ่ายเงินค่าปรับ พร้อมท้ังดอกเบี้ย และทรูมูฟอาจจะต้องจ่ายท้ังค่า AC และค่า IC ซึ่งจะท�าให้        

ค่าใช้จ่ายของทรูมูฟเพิ่มข้ึนอย่างมาก

ทรูมูฟ มีความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อโต ้แย ้งท่ี CAT TELECOM เรียกให ้ทรูมูฟส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ ในเสา

ส�าหรับติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมจ�านวน 4,546 เสา ให ้ CAT TELECOM และในเคร่ืองและ 

อุปกรณ์ GENERATOR จ�านวน 59 สถานี ให ้ CAT TELECOM รวมท้ังให ้บริษัทฯ และทรูมูฟ รื้อถอน

เครื่องอุปกรณ์ย ่านความถ่ี 2.1 GHZ

ทรูมูฟ ได้มีการด�าเนินการเจรจากับ CAT Telecom จนเป็นท่ียุติเรียบร้อยแล้ว กรณีข้างต้น จึงไม่เป็นความเส่ียงอีกต่อไป
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ความเสี่ยงจากข้อพิพาทอันเน่ืองจากภาษีสรรพสามิต (EXCISE TAX) 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บจากบริการโทรคมนาคมเป็นร้อยละ 0 ในปี              

พ.ศ. 2550 (จากเดิมร้อยละ 2 ส�าหรับกิจการโทรศัพท์พื้นฐาน และร้อยละ 10 ส�าหรับกิจการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี) ท�าให้ทีโอที 

และ CAT Telecom ได้รับส่วนแบ่งรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนเต็มจ�านวน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างท่ีมีการจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการภาคเอกชนยังคงมีรายจ่ายรวมให้ภาครัฐเท่าเดิม (รวมท่ีจ่ายให้กระทรวงการคลังและทีโอที 

หรือ CAT Telecom) โดยปัจจุบัน ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาคเอกชนและคู่สัญญาภาครัฐในประเด็นน้ี ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับ

การช�าระส่วนแบ่งรายได้ให้ทีโอที และช�าระผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT Telecom ไม่ครบ ปัจจุบนั CAT Telecom ได้ยืน่อทุธรณ์

ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีค�าสั่งยกค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ของ CAT Telecom ที่มีค�าชี้ขาด 

ให้ทรูมูฟไม่ต้องช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ CAT Telecom เป็นจ�านวนเงิน 8,969.08 ล้านบาท ต่อศาลปกครอง

สูงสุด ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด นอกจากน้ี CAT Telecom ได้เรียกให้ทรูมูฟรับผิดในเงิน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนค่าภาษีสรรพสามิต พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มท่ี CAT Telecom           

ถูกกรมสรรพากรประเมินและแพ้คดีในช้ันศาลภาษีไปแล้ว ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 

รวมเป็นเงินค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ในส่วนดังกล่าวท่ี CAT Telecom เรียกมาในช่วงเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2555 จ�านวนท้ังสิ้น 1,302.8 ล้านบาท (ค�านวณถึงส้ินเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555) โดย CAT Telecom อาจเสนอ          

ข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการต่อไป ท้ังน้ี กลุ่มทรูมีความเห็นว่า ทรูมูฟยังไม่มีภาระผูกพันท่ีต้องช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี ผลท่ีสุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน ทรูมูฟจึงไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชี 

ส�าหรับรายการค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน ซึ่งหากผลค�าช้ีขาดหรือค�าพิพากษาของศาลต่อไป

ในอนาคตในส่วนคดีท่ีฟ้องแล้วและผลท่ีสุดของเรื่องท่ียังไม่ได้ฟ้องเป็นทางลบต่อทรูมูฟแล้ว ทรูมูฟอาจต้องจ่ายเงิน           

ดังกล่าวและบันทึกค่าส่วนแบ่งรายได้และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มเติม 

ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นต้นเงินไม่เกิน 10,271.88 ล้านบาท 

ในส่วนของทีโอที ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรียกคืนส่วนแบ่งรายได้ท่ีบริษัทฯ ได้รับเกินกว่าสิทธิ               

ท่ีพึงจะได้รับจ�านวน 1,479.62 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ส�าหรับกิจการโทรศัพท์พื้นฐาน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยื่นค�าร้องขอ

เพิกถอนค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการท่ีช้ีขาดให้บริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าท่ีช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทน พร้อมดอกเบี้ยตามท่ี

ทีโอทีเรียกร้องต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งก่อนหน้าน้ี ทีโอทีได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ คืนเงินท่ีทีโอทีได้น�าส่งให้บริษัทฯ เพื่อ

น�าไปช�าระเป็นค่าภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยแทนทีโอที ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 

จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นเงินจ�านวน 1,479.6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามกฎหมายให้แก่ทีโอที โดยในกรณีน้ี บริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีช�าระคืนเงินดังกล่าวให้แก่ทีโอที เน่ืองจากได้ปฏิบัติตามท่ี ทีโอที 

มอบหมายครบถ้วน โดยได้น�าเงินดังกล่าวไปช�าระเป็นค่าภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยแทน

ทีโอที และกรมสรรพสามิตได้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นเลขท่ีก�ากับภาษีของทีโอที ดังน้ัน บริษัทฯ มิได้ผิดสัญญาหรือละเมิด

กฎหมาย จึงไม่มีหน้าท่ีช�าระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ทีโอที อีกท้ังทีโอทีได้เรียกร้องเงินซ�้าซ้อนอันเป็นจ�านวนเดียวกันกับท่ี

ทีโอทีได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการดังกล่าว ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางได้มี              

ค�าพิพากษาให้เพิกถอนค�าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีต้องช�าระเงินให้แก่ทีโอที 

อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังไม่ถึงท่ีสุด โดยคู่พิพาทท่ีไม่เห็นด้วยกับค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง มีสิทธิอุทธรณ์

ต่อศาลปกครองสูงสุดได้

ความเสี่ยงจากข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกับส่วนแบ่งรายได้

ตามท่ี CAT Telecom ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้ทรูมูฟช�าระค่าผลประโยชน์

ตอบแทนให้ครบถ้วนจากการท่ีทรูมูฟหักค่า IC จากรายได้ก่อนค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT Telecom ในปี

ด�าเนินการท่ี 10 - 17 เป็นข้อพิพาท 4 ข้อพิพาท ค�านวณรวม ในส่วนท่ี CAT Telecom เรียกร้องให้ทรูมูฟช�าระเป็นเงิน

ท้ังสิ้น 18,555.95 ล้านบาท โดยเม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีค�าชี้ขาดให้

ทรูมูฟช�าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีด�าเนินการท่ี 15 เป็นเงินจ�านวน 1,571,599,139.64 บาท พร้อมเงินเพิ่ม

เป็นเบ้ียปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับต้ังแต่วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันช�าระเสร็จ     
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ให้แก่ CAT Telecom โดยมีอนุญาโตตุลาการเสียงข้างน้อยได้มีท�าความเห็นแย้งไว้ว่า ทรูมูฟไม่มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ี

จะต้องช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อเรียกร้องและเห็นสมควรให้ยกข้อเรียกร้องของ CAT Telecom ซึ่งทรูมูฟ                   

ได้ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ต่อมาเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และวันท่ี 18 ตุลาคม 

พ.ศ. 2561 อนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ทรูมูฟสามารถน�ารายจ่ายในส่วนของ IC มาหักออกจากค่าผลประโยชน์ตอบแทน

ท่ีต้องน�าส่งให้แก่ CAT Telecom ส�าหรับปีด�าเนินการท่ี 16 และ 17 ตามล�าดับ

ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มทรู มีความเห็นว่าทรูมูฟยังไม่มีภาระผูกพันท่ีต้องช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลท่ีสุด     

ของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน ทรูมูฟจึงไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการ         

ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน โดยปัจจุบันคดีอยู ่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของ

ศาลปกครองกลาง แต่หากผลค�าช้ีขาดหรือค�าพิพากษาของศาลเป็นท่ีสุดในทางลบต่อทรูมูฟอาจต้องจ่ายเงินจ�านวน         

ดังกล่าวและบันทึกค่าส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มเติม 

โดยท่ีทรูมูฟเข้าใจโดยสุจริตว่า ทรูมูฟไม่ต้องน�าค่า IC ท่ีเป็นรายรับมาค�านวณส่วนแบ่งรายได้ให้ CAT Telecom แต่อย่างใด 

ดังน้ันเม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ทรูมูฟ จึงได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้            

CAT Telecom ช�าระคืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีคิดจากฐานรายได้ท่ีเกิดจากการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC)   

ซึ่งไม่ใช่รายได้ท่ีเกิดจากการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า (DIGITAL PCN 1800) ตามสัญญาอนุญาตท่ีทรูมูฟ            

ได้น�ามารวมค�านวณเป็นผลประโยชน์ตอบแทนน�าส่งให้แก่ CAT Telecom ตั้งแต่ปีด�าเนินการท่ี 11 ถึงปีด�าเนินการท่ี 17 ไปแล้ว

เป็นจ�านวนเงิน 11,827,665,279.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป

จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้นแก่ทรูมูฟ ขณะน้ีอยู่ระหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

ความเสี่ยงจากการด�าเนินคดีแบบกลุ ่ม (CLASS ACTION) กรณีการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบปัดเศษวินาทีเป ็นนาที

เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 บุคคลธรรมดา 2 ราย ซ่ึงเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ ทรูมูฟเอช ได้เป็นโจทก์

ยื่นฟ้อง TUC และเรียลมูฟ ต่อศาลแพ่งพร้อมยื่นค�าร้องขอด�าเนินคดีแบบกลุ่ม โดยโจทก์ได้กล่าวอ้างในการฟ้องว่า TUC 

และเรียลมูฟ มีการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบปัดเศษวินาทีให้เป็นนาที ซ่ึงโจทก์ท้ังสองเห็นว่า การคิดค่าบริการ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในลักษณะดังกล่าวท�าให้ตนถูกคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเกินกว่าความเป็นจริง และขอคิดค่าเสียหาย

จากการถูกคิดค่าบริการเกินกว่าความเป็นจริงตั้งแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นเวลา 23 เดือน 

(ในกรณีน้ี ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายอื่น คือ AWN และ DTN ก็ถูกฟ้องด�าเนินคดีแบบกลุ่มเช่นเดียวกัน) ปัจจุบันคดี

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่ม (Class Action) หรือไม่ 

ความเสี่ยงจากข้อพิพาทท่ีมีอยู ่เดิมระหว่าง CAT TELECOM กับบริษัทย่อยกลุ ่มฮัทชิสันซึ่งกลุ ่มทรูเข้าซื้อหุ ้น

ฮัทชิสัน ซีเอที ซึ่งกลุ่มทรูซื้อหุ้นมาจากกลุ่มฮัทชิสันมีข้อพิพาทเดิมอยู่กับ CAT Telecom ซ่ึงอาจท�าให้กลุ่มทรูต้องบันทึก

ค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนเงิน 1,445 ล้านบาท และอาจส่งผลกระทบในทางลบ กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกลุ่มทรู และ 

CAT Telecom 

CAT Telecom ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการกับฮัทชิสัน ซีเอที ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีกลุ่มทรูเข้าซื้อหุ้น 

โดยคดีท่ี 1 เรียกร้องเงิน จ�านวนรวม 1,204 ล้านบาท ท้ังน้ี ฮัทชิสัน ซีเอที ได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งค่าเสียหายจาก 

CAT Telecom เป็นเงินจ�านวนประมาณ 2,544.72 ล้านบาท ภายใต้สัญญาท�าการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ Digital

AMPS 800Band A ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าช้ีขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของ CAT Telecom และข้อเรียกร้อง

แย้งของฮทัชิสนั ซเีอที ท้ังน้ี CAT Telecom ได้ยืน่ค�าร้องขอเพกิถอนค�าชีข้าดของคณะอนุญาโตตลุาการต่อศาลปกครองกลาง 
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เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ คดีท่ี 2 เรียกร้องเงิน จ�านวน 241 ล้านบาท ภายใต้สัญญาฉบับเดียวกัน 

ซึง่เม่ือวนัท่ี 13 สงิหาคม พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตลุาการได้มีค�าช้ีขาดให้ฮัทชิสัน ซเีอที ช�าระเงนิจ�านวน 91,834,965.56 บาท 

พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และยกค�าขอของ CAT Telecom ในกรณีเรียกร้องเงินจ�านวน 146,816,433.54 บาท 

โดย ฮัทชิสัน ซีเอที ได้ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง ท้ังน้ี ปัจจุบันท้ังสองคดี

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

นอกจากน้ี เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 CAT Telecom ได้มีหนังสือถึงธนาคารเพื่อขอให้ช�าระเงินตามหนังสือค�้าประกัน

จ�านวนเงินประมาณ 63 ล้านบาท โดยอ้างว่า กลุ่มฮัทชิสันปฏิบัติผิดสัญญาท�าการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ 

Digital AMPS 800 Band A สัญญาท�าการตลาดบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ และสัญญาการดูแลผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่า CDMA ซ่ึงต่อมา ฮัทชิสัน ซีเอที ได้ยื่นฟ้อง CAT Telecom พร้อมกับยื่นค�าร้องขอคุ้มครองช่ัวคราวต่อศาลแพ่ง

เพื่อเรียกร้องให้ CAT Telecom ระงับการใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงช�าระเงินตามหนังสือสัญญา         

ค�้าประกัน และไม่ให้ CAT Telecom รับเงินตามหนังสือค�้าประกันดังกล่าวอีกท้ังให้ CAT Telecom ช�าระค่าเสียหาย              

เป็นจ�านวนประมาณ 63 ล้านบาท ให้แก่ ฮัทชิสัน ซีเอที ซึ่งต่อมา ศาลแพ่งมีค�าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวให้ CAT Telecom ระงับ

การใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารช�าระเงินตามหนังสือสัญญาค�้าประกันท้ัง 4 ฉบับ และให้ CAT Telecom ระงับการรับเงิน

ตามหนังสือค�้าประกันดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราว ซ่ึงต่อมาได้โอนคดีน้ีไปยังศาลปกครองและรวมการพิจารณาคดีเข้ากับ

คดีท่ีจะได้กล่าวต่อไป

ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 CAT Telecom ได้ยื่นฟ้องฮัทชิสัน ซีเอที บีเอฟเคที และธนาคาร

ผู้ออกหนังสือค�้าประกันต่อศาลปกครองกลางโดย CAT Telecom กล่าวอ้างว่าฮัทชิสัน ซีเอที และ บีเอฟเคที กระท�าผิด

สัญญาท�าการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A สัญญาท�าการตลาดบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ 

และสัญญาการดูแลผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า CDMA และเรียกค่าเสียหายในส่วนท่ี ฮัทชิสัน ซีเอที จะต้อง

รับผิดเป็นเงินประมาณ 1,277.79 ล้านบาท และในส่วนท่ี ฮัทชิสัน ซีเอที และ บีเอฟเคที ต้องร่วมรับผิดเป็นจ�านวนเงิน

ประมาณ 298.40 ล้านบาท ซึ่ง ฮัทชิสัน ซีเอที และ บีเอฟเคที ได้ยื่นค�าร้องโต้แย้ง ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลปกครองกลาง ท้ังน้ี แม้ว่าฮัทชิสัน ซีเอที และ บีเอฟเคที เช่ือว่าไม่ได้ผิดสัญญาและข้อเรียกร้องของ CAT Telecom 

ยังไม่ได้มีค�าช้ีขาดจนถึงท่ีสุดของศาลว่า ฮัทชิสัน ซีเอที และ บีเอฟเคที ปฏิบัติผิดสัญญาหรือไม่ อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยง

ท่ีธนาคารอาจช�าระเงินตามหนังสือค�้าประกัน ซึ่งท�าให้กลุ่มทรูจะต้องช�าระเงินคืนให้แก่ธนาคาร 

ความเสี่ยงจากข้อพิพาทเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู ้ใช ้บริการ

สืบเน่ืองจากท่ีทรูมูฟได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการส�านักงาน            

คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องการด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์

การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 โดยฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว เฉพาะข้อ 38 

และข้อ 96 และเพิกถอนมติและค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. และค�าสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. ท่ีให้ทรูมูฟ ปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้                          

ทรูมูฟเป็นฝ่ายชนะคดี โดยคณะกรรมการ กสทช.  ได้มีการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว โดยปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองสูงสุด 
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ความเสี่ยงจากข้อพิพาทเก่ียวกับการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า

จากการท่ีส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ทรูมูฟปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ประเภทเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า ไม่ให้มีข้อก�าหนดในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายใน

ระยะเวลาท่ีก�าหนด และห้ามมิให้ก�าหนดเงื่อนไขท่ีมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาท่ี

ก�าหนดอีกต่อไป และต่อมาได้มีการก�าหนดค่าปรับทางปกครองวันละ 100,000 บาท ซึ่ง ทรูมูฟ จึงได้ใช้สิทธิโต้แย้ง รวมถึง          

ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครองวันละ 100,000 บาท ตามกระบวนการแล้ว 

ซ่ึงคดีน้ีศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เป็นคุณแก่ทรูมูฟ ดังน้ัน ทรูมูฟจึงใช้สิทธิในการอุทธรณ์ค�าพิพากษาไปยัง              

ศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ความเสี่ยงจากการใช ้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (INTERCONNECTION CHARGE) 

ส�าหรับโทรศัพท์พ้ืนฐาน

จากกรณีท่ีคณะกรรมการ กสทช. มีค�าสั่งให้ บริษัทฯ ต้องท�าข้อตกลงการเช่ือมต่อโครงข่ายกับผู ้ประกอบกิจการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายอื่นท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการโต้แย้งค�าส่ังคณะกรรมการ กสทช. ท้ายท่ีสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนค�าสั่งคณะกรรมการ กสทช. เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นเพียงเอกชนคู่สัญญากับ           

ทีโอทีซึ่งเป็นเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน บริษัทฯ จึงไม่ต้องท�าข้อตกลงดังกล่าว โดยมีกรณีท่ีเกี่ยวเน่ืองกันท่ี           

คณะกรรมการ กสทช. ก็มีการออกค�าสั่งประกาศอัตราช่ัวคราวของค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge หรือ 

IC) ส�าหรับโทรศัพท์พื้นฐาน ท�าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีอาจจะถูกเรียกเก็บค่า IC จากผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง             

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงอาจท�าให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนส�าหรับกิจการโทรศัพท์พื้นฐานท่ีได้เคยประกอบกิจการ

มาก่อนสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนฯ โดยกรณีน้ี บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กทช. ต่อศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนค�าส่ังท่ีออกประกาศอัตราช่ัวคราวของค่า IC และ เม่ือวันท่ี  

26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาให้ยกฟ้อง และบริษัทฯ ได้อุทธรณ์ค�าพิพากษา ต่อศาลปกครอง

สูงสุด ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

ทั้งนี้ มีกรณีที่ดีแทคได้ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้บริษัทฯ และทีโอทีร่วมกันช�าระค่าใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม จ�านวน 3.28 พันล้านบาท ซึ่งเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ   

จ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ดีแทค เป็นเงิน 1,832.29 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่เห็นพ้องด้วย

และได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว 

ความเสี่ยงจากการท�าสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการเข ้าถือหุ ้นในกลุ ่มฮัทชิสัน และสัญญา HSPA ระหว่าง 

CAT TELECOM กับกลุ ่มทรู

กลุ่มทรูโต้แย้งค�าสั่งของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. 

ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ และเรียลมูฟแจ้งมติและค�าสั่งของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. ท่ีส่ัง

ให้แก้ไขในส่วนท่ีเกี่ยวกับการท�าความตกลงเพื่อควบรวมกิจการโดยการเข้าซ้ือหุ้นของกลุ่มฮัทชิสัน ให้เป็นไปตามประกาศ   

คณะกรรมการ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  

และในส่วนท่ีเกี่ยวกับการท�าความตกลงกับ CAT Telecom เกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ CDMA และ

ระบบ HSPA ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าอันเป็นการผูกขาด

หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 

พ.ศ. 2553 น้ัน บริษัทฯ และ เรียลมูฟ เห็นว่า มติและค�าสั่งของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. 

ดังกล่าว ไม่มีความชัดเจนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ และ เรียลมูฟ จึงได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. และ 

เลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง และเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ศาลปกครองกลาง
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กสทช. และเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. ได้มีการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งบริษัทฯ และเรียลมูฟ

ได้ด�าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่อการยื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ความเสี่ยงท่ีสืบเนื่องจากสัญญา HSPA 

กลุ่มทรู ได้มีการด�าเนินการเจรจากับ CAT Telecom จนเป็นท่ียุติเรียบร้อยแล้ว กรณีข้างต้น จึงไม่เป็นความเส่ียงอีกต่อไป

ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ ่มทรูต ้องแข่งขันกับทีโอที และ CAT TELECOM ซึ่งเคยเป ็นคู ่สัญญาร่วมการงานฯ 

และคู ่สัญญาให้ด�าเนินการฯ ซึ่งอาจน�าไปสู ่ข ้อพิพาทต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ ่มทรู

บริษัทฯ และทรูมูฟได้เคยด�าเนินกิจการภายใต้สัญญาร่วมการงานฯ และ/หรือ สัญญาให้ด�าเนินการฯ กับทีโอที และ/หรือ 

CAT Telecom แล้วแต่กรณี ซ่ึงสัญญาให้ด�าเนินการฯ ระหว่างทรูมูฟกับ CAT Telecom ได้ส้ินสุดลงแล้วตั้งแต่วันท่ี           

15 กันยายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงในช่วงการให้บริการตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ประกอบกับค�าส่ัง คสช. ท่ี 94/2557 และ

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ทรูมูฟ และ CAT Telecom ยังมีความเห็นท่ีแตกต่างกันเกี่ยวกับการท�าหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ 

รวมถึงสิทธิในการใช้เครื่องและอุปกรณ์ โดยความเห็นท่ีแตกต่างกันอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบ

กิจการซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทรู 

อย่างไรก็ดี ในกรณีของสัญญาร่วมการงานฯ ท่ีก�าหนดให้ บริษัทฯ ท�าหน้าท่ีจัดสร้างโครงข่ายพื้นฐานให้แก่ทีโอที เพื่อ

ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานโดยทีโอทีเป็นผู้จัดเก็บรายได้จากลูกค้าในโครงข่ายท้ังหมด และแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้บริษัทฯ    

ตามสัดส่วนท่ีระบุไว้ในสัญญาร่วมการงานฯ เม่ือสัญญาดังกล่าวได้ส้ินสุดลงไปแล้วเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ 

และทีโอทีได้มีการด�าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวกับการจัดการในส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และอาจจะมีบางกรณีท่ีมีความเห็น     

ไม่ตรงกันซึ่งมีความเสี่ยงท่ีทีโอที จะมีความเห็นว่าบริษัทฯ ผิดสัญญาได้ 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อพิพาทท่ี ทีโอที เรียกร้องให ้ บริษัทฯ ช�าระค ่าเสียหาย จากบริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง ADSL

เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทีโอที ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทระบุว่าบริษัทฯ ละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงานฯ 

โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู ้อื่นน�าอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ทีโอที เรียกร้อง                   

ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 2,010.21 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ีย นอกจากน้ี ทีโอที ยังเรียกร้องให้บริษัทฯ ช�าระ

ค่าเสียหายต่อเน่ืองจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 อีกเดือนละ 180.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และขอให้บริษัทฯ ระงับ

การให้บริการหรืออนุญาตให้ผู้อื่นให้บริการ ADSL ต่อมาเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทีโอที ได้ยื่นค�าร้องขอ

แก้ไขค�าเสนอข้อพิพาทโดยแก้ไขค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ตั้งแต่เดือน

กันยายน พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจ�านวน 63,457.91 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา MLR+1 

เป็นจ�านวนเงิน 22,748.37 ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 86,206.28 ล้านบาท ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2561 

อนุญาโตตุลาการได้มีค�าช้ีขาดให้บริษัทฯ ช�าระเงินค่าผิดสัญญาท่ีน�าอุปกรณ์ไปให้บริการ ADSL ตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2554 - 

สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจ�านวนเงิน 59,120.65 ล้านบาท และดอกเบ้ียเป็นจ�านวนเงิน 16,978.65 ล้านบาท 

รวมเป็นจ�านวนเงิน 76,099.31 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.6875 จากต้นเงิน จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น และให้บริษัทฯ 

ช�าระค่าผิดสัญญาต่อเน่ืองจากข้อ 1 ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นจ�านวนเงิน 17,076.92 ล้านบาท 

และดอกเบี้ยเป็นจ�านวนเงิน 1,298.04 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 18,374.97 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 

6.6875 จากต้นเงิน (17,076.92 ล้านบาท) ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2561 จนกว่าจะช�าระเสร็จส้ิน โดยบริษัทฯ ได้ยื่นค�าร้อง

ขอเพิกถอนค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง
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ความเสี่ยงเก่ียวกับกรณีที่ CAT TELECOM เรียกร้องค่าใช ้บริการข้ามเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (โรมม่ิง) 

จากกลุ ่มทรู 

เรียลมูฟ ได้มีการเจรจากับ CAT Telecom จนเป็นท่ียุติเรียบร้อยแล้ว กรณีข้างต้นจึงไม่เป็นความเส่ียงอีกต่อไป

ความเสี่ยงจากการอนุญาตต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ และ/หรือ กิจการโทรคมนาคม

นโยบายการก�ากับดูแลของ คณะกรรมการ กสทช. มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจโดยรวม ซ่ึงคาดว่าการแข่งขัน

ในตลาดจะรุนแรงมากข้ึน อีกท้ัง กลุ่มบริษัท อาจได้รับความเส่ียงจากนโยบายการก�ากับดูแลของคณะกรรมการ กสทช.      

ท่ีมีความไม่แน่นอนและไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้รับสัมปทานท่ีถูกเปลี่ยนผ่านเป็นผู้รับใบอนุญาตกับผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ 

จนส่งผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เล่นในตลาดเดียวกันหรือตลาดท่ีเกี่ยวข้อง และจากนโยบายการก�ากับ

ดูแลท่ีก่อให้เกิดต้นทุนการประกอบกิจการเพิ่มข้ึน รวมถึงความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎเกณฑ์การก�ากับดูแล

การประกอบกิจการ และการก�ากับดูแลการแข่งขันส�าหรับบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาต 

ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามท่ีมีข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกากล่าวโทษบริษัทเอกชนบางรายจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่ามีการแอบลอบท�าการค้ากับประเทศ

ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรการคว�่าบาตรทางการค้า (Sanctions) น้ัน จากเหตุดังกล่าว อาจส่งผลให้กลุ่มทรูได้รับ      

ผลกระทบจากข้อพิพาทดังกล่าว เน่ืองจากกลุ่มทรูมีคู่ค้าท่ีเป็นบริษัทเอกชนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายราย

ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมแก่กลุ่มทรู ซึ่งอาจมีผลิตภัณฑ์บางส่วนท่ีใช้ในการผลิตระบบและ

อปุกรณ์โทรคมนาคมของคูค้่าท่ียงัต้องน�าเข้ามาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา จึงเกดิความเสีย่งจากการท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิา

จะมีการสั่งบริษัทในประเทศของตนห้ามจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันแก่คู่ค้าของกลุ่มทรู 

อย่างไรก็ดี กลุ่มทรูตระหนักถึงปัญหาจากข้อพิพาทดังกล่าว จึงมีการวางแผนส�ารองโดยได้จัดเตรียมหาผลิตภัณฑ์ของ      

คู่ค้าจากประเทศอื่น ๆ  มาท�าการทดแทน ท้ังน้ีกลุ่มทรูได้ด�าเนินการตามแผนมาระยะหน่ึงแล้ว จึงม่ันใจว่าจะลดความเสี่ยง

จากข้อพิพาทดังกล่าวลงได้

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

ความเสี่ ยงจากการมีหนี้ สิน

ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 กลุ่มทรู มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้น ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 

ของเงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะยาว (ไม่รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) จ�านวน 149.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากจ�านวน 119.5 พันล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 จากการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ รวมถึงการใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนและการจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ บริษัทฯ เช่ือม่ันว่าโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มทรู ยังคงอยู่ในระดับ

ท่ีเหมาะสม โดยมีอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA ท่ี 2.3 เท่า ณ ส้ินปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงลดลงจาก ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560 ท่ี 

2.5 เท่า จากการเติบโตของ EBITDA ท้ังน้ี ทางบริษัทฯ อาจมีแผนในการจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การออก

ตราสารหน้ี จึงอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอส�าหรับการช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละ

ปี หรืออาจมีผลกระทบต่อการขยายการลงทุนในอนาคตได้ อย่างไรก็ดี กลุ่มทรูเช่ือว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมใหม่ เพื่อ

ช�าระคืนหน้ีสินเดิมและปรับเปลี่ยนการช�าระคืนเงินต้นให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดของกลุ่มทรูได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี 

กลุ่มทรูยังมีแหล่งเงินทุนหลายช่องทาง อาทิ เงินสดจากการด�าเนินงาน การได้รับเครดิตจากกลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ 

(Vendor Financing) รวมถึงการขายสินทรัพย์ และการถือหน่วยลงทุน DIF ของบริษัทฯ 
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ความเสี่ ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ ยน 

ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 กลุ่มทรูไม่มีหน้ีสินระยะยาวท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ (ไม่รวมหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน)

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู ้ยืมประเภทไม่หมุนเวียน (ไม่รวมหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีดังน้ี             

(ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26)

  	 งบการเงินรวม

   มูลค่าตามบัญชี	 	 	มูลค่ายุติธรรม

	 	 พ.ศ.	2561	 	 พ.ศ.	2560				 	 พ.ศ.	2561	 	 พ.ศ.	2560

	 	 ล้านบาท	 	 ล้านบาท	 	 ล้านบาท	 	 ล้านบาท

 หุ้นกู้                                                     64,116.74    44,122.74         63,185.53     42,533.83

ท้ังน้ี กลุ่มทรู ยังมีค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายให้เจ้าหน้ีการค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้น�าวิธีการ

บริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากเงินตราต่างประเทศดังต่อไปน้ีมาใช้แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 • เจรจาตกลงเงื่อนไขการจ่ายช�าระหน้ีในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นแต่ละรายการ 

 • เจรจาตกลงกับเจ้าหน้ีต่างประเทศ เพื่อแบ่งภาระจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

 • น�าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีฝากไว้ในบัญชีเงินฝากท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศไปช�าระภาระหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐฯ

ความเสี่ ยงจากการลงทุนที่อ าจท� า ให ้ เ กิดการด ้อยค ่ า

กลุ่มทรู มีการประเมินมูลค่าและพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างถี่ถ้วนก่อนจะท�าการลงทุนในแต่ละธุรกิจหรือ

สนิทรพัย์ใด ๆ  นอกจากน้ี บรษิทัฯ มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าของเงนิลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงนิลงทุนน้ันอาจเกดิการ

ด้อยค่า สิ่งเหล่าน้ีท�าให้ผู้บริหารเช่ือม่ันว่าบริษัทฯ ไม่มีความเส่ียงจากการด้อยค่าอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเ ส่ียงของตราสาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ย (ถ้ามี) หรือไม่สามารถ

คืนเงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซ่ึงเม่ือผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น จะถือเป็นการผิดนัดช�าระหน้ี

หุ้นกู้ (default) โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดช�าระหน้ีหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในการขอรับช�าระหน้ี        

เท่าเทียมกับเจ้าหน้ีไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันรายอ่ืนๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเส่ียงด้านเครดิตของ           

ผูอ้อกหุ้นกู ้ผูล้งทุนสามารถดอูนัดบัความน่าเช่ือถอืท่ีจัดท�าโดยสถาบันจัดอันดบัความน่าเช่ือถอื ประกอบการตดัสินใจลงทุนได้

ถ้าอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ต�่า แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนท่ี        

ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงท่ีสูงของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว 
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อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการด�าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณาอันดับ      

ความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์ของส�านักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ หรือสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย

ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) ในกรณีท่ีข้อก�าหนดเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องก�าหนดให้มีการข้ึนทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้         

จะน�าหุ้นกู้ชุดท่ีเกี่ยวข้องท่ีเสนอขายภายใต้โครงการไปข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ท้ังน้ี หากอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาดปรับตัวสูงข้ึนหลังจากท่ีผู้ลงทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวไปแล้ว อาจส่งผลให้มูลค่าซื้อขายต่อหน่วยของหุ้นกู้

ชุดท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวลดลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผู้ถือหุ้นกู ้ประสงค์จะขายหุ้นกู ้ 

ในตลาดรองก่อนครบก�าหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาท่ีตนเองต้องการ เน่ืองจากการ                   

ซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ท้ังน้ี ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้น�าหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหน้ี (BEX) 

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ท่ีมีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์

อันเป็นตราสารแห่งหน้ี

ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ มีผู ้ ถือหุ ้นรายใหญ่ ถือหุ ้นในสัดส่วนมากกว่าร ้อยละ 50

ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2561 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง    

ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเป็นจ�านวนร้อยละ 50.65 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งโดยลักษณะเช่นน้ี 

อาจพิจารณาได้ว่า นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจาก 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติท่ีประชุมท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น ดังน้ัน ผู้ถือหุ้น 

รายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเปิดโอกาส 

ให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา            

คัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี นอกจากน้ี หากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ และเป็นรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องด�าเนินการตามมาตรการและข้ันตอน 

ท่ีก�าหนดไว้ใน “ระเบียบในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน” ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ความเ ส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม ่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาว โดยจัดส่งแบบสอบถามและท�าการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและร่วมหารือประเด็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ในการท�างานของ

แต่ละภาคส่วน รวมท้ังประเด็นของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยจัดท�าสรุปรวบรวมประเด็น   

ความเส่ียงของหน่วยงานท้ังหมดและจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันและการเยียวยาต่อไป

1. ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสินค้าและบริการมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดและเป็นตัวเร่ง        

ความต้องการและความคาดหวังท่ีเพิ่มข้ึนของผู้บริโภคในยุคสังคมดิจิทัลอย่างปฏิเสธไม่ได้ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัว

เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้ โดยตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมท้ังการพัฒนานวัตกรรมของสินค้า

และการบริการ เพื่อรักษาความเป็นผู้น�าทางด้านเทคโนโลยีและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคตามความคาดหวัง 

และแนวโน้มของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี บริษัทฯ ต้องตื่นตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลมากข้ึน ท�าให้ม่ันใจว่าศักยภาพทางเทคโนโลยีของบริษัทฯ จะสามารถตอบสนอง

ความต้องการและเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างสม�่าเสมอ 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีก่อให้เกิด

การพลิกผันทางธุรกิจ ท่ีอาจเกิดข้ึนจนเกินความสามารถในการรับมือขององค์กร ในการรักษาระดับการแข่งขัน บริษัทฯ 

ให้ความสนใจกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้บริษัทฯ               

ต้องปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดรับกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ ท้ังน้ี หากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อ

ความเปลี่ยนแปลง อาจท�าให้บริษัทฯ ล้าหลังทางเทคโนโลยี ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้บริโภคท่ีสูงข้ึน จนกระท่ังต้องถอนตัวออกจากธุรกิจไปในท่ีสุด

บริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายทางธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อความเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

นวัตกรรมเพื่อการบริการท่ีดีข้ึน โดยมุ่งเน้นและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้เล่นด้าน Digital Platform 

(“ดิจิทัลแพลตฟอร์ม”) และบริการด้านดิจิทัล ผ่านระบบเทคโนโลยีท่ีล�้าสมัย รวมถึงการบริหารจัดการภายในและการ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม�่าเสมอ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการแข่งขันในตลาด 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม�่าเสมอเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความรู ้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการสร้างสรรค์นวตักรรม และเตรยีมความพร้อมต่อพนักงานในการรองรบัธรุกจิใหม่ขององค์กรท่ีจะเกดิข้ึน

2. ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบรักษาข ้อมูลส่วนบุคคล

การถูกโจมตีด้านไซเบอร์เป็นหน่ึงในภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ ซ่ึงความเส่ียงน้ีมีโอกาส

เกิดบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนตามเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพกว่าเดิม รวมถึง          

มีบทบาทต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้คนในสังคม การท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารได้สะดวก

ในอัตราความเร็วของการรับส่งข้อมูลระดับกิกะไบต์ ส่งผลให้ปริมาณข้อมูลด้านต่างๆ เช่น Internet of Things (“ไอโอที”) 

Big Data (“บิ๊กดาต้า”) และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเข้าสู่ฐานข้อมูลดิจิทัลเพิ่มข้ึนอย่างมาก โดยมีเทคโนโลยีการเก็บ

ข้อมูลแบบใหม่ เช่น คลาวด์ ถือก�าเนิดข้ึน ท้ังน้ี ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมต้องบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ 

ในระบบอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลของลูกค้าได้รับการปกป้องสูงสุด

การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้นของประชาชนท�าให้ปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บอยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลมากขึ้น ในขณะที่ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นเหตุให้อัตราการจารกรรมข้อมูล อาชญากรรมออนไลน์เพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย หากระบบ

ความปลอดภัยยังล้าสมัย ไม่มีการปรับปรุงเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจน�าไปสู่ผลกระทบ 

ทางลบต่อผู้บริโภคและบริษัทฯ เช่น ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ท้ังภายในบริษัทฯ และ/หรือไม่สามารถให้บริการ

แก่ลูกค้าได้ รวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลเสียต่อความน่าเช่ือถือของระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

รวมท้ังภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และการเงิน ดังน้ันการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลอย่างรัดกุม

จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีภาระมากข้ึนด้านค่าใช้จ่ายในการสร้างมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัย 

ก็มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องท�า

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีระบบการจัดการความปลอดภัยส�าหรับข้อมูลส่วนตัวและ

สารสนเทศ (Information Security Management: ISM) ตามมาตรฐาน ISO 27001 และนโยบายการเข้าถึงข้อมูลส�าหรับ

หน่วยงานหรือบุคลากรภายนอก (Third-Party Security Policy) รวมท้ังการปรับปรุงและพัฒนาระบบความปลอดภัยของ

ข้อมูลเพื่อความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีในอนาคตด้วยการทดสอบการบุกรุกระบบจากภายนอก (Penetration test) 

และการแก้ไขจุดผิดพลาด (Loophole check) ควบคู่กันไป บริษัทฯ จัดให้มีการทดสอบแผนตามค�าแนะน�าของบริษัท          

ท่ีปรึกษา โดยจ�าลองสถานการณ์และทบทวนกระบวนการในการจัดการเหตุการณ์ รวมท้ังบริษัทฯ มีการปลูกฝังพนักงาน

ในหัวข้อความมีศีลธรรมจรรยาและความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลอยู่เสมอ
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CORPORATE AND OTHER

SIGNIFICANT INFORMATION

ข ้ อ มู ล ท่ั ว ไปแล ะข ้ อ มู ลส� ำ คัญ อ่ืน

ข ้อมูลท่ัวไป

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีช่ือย่อหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ “TRUE” 

ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2533 ในนำมบริษัท ซีพี เทเลคอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด โดยมี

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้ำนบำท เพื่อด�ำเนินธุรกิจทำงด้ำนโทรคมนำคม ต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพ 

เป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เม่ือวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2536 ทะเบียนเลขท่ี 0107536000081

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มีทุนจดทะเบยีนท้ังสิน้ 133,474,621,856 บำท  เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 33,368,655,464 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 4 บำท โดยมีทุนท่ีเรยีกช�ำระแล้วจ�ำนวน 133,472,781,204 บำท เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 33,368,195,301 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 4 บำท

โดยมีท่ีตั้งส�ำนักงำนใหญ่อยู่ท่ี

เลขท่ี 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

โทรศัพท์  (662) 859-1111 โทรสำร (662) 859-9134 

Website : www.truecorp.co.th

บริษัทย่อย บริษัทร ่วม และ บริษัทท่ีเข ้ำร ่วมลงทุน 

ช่ือบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริษัท เอพีแอนด์เจ 

โปรดักชัน จ�ำกัด

เลขท่ี 105/1 

ถนนเทศบำลสงเครำะห์

แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ (662) 954-3512

โทรสำร (662) 954-3513

ธุรกิจบันเทิง 16.67 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 166,667 หุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

70.00

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส  

คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผู้ให้เช่ำอุปกรณ์

โทรคมนำคม

5,720.92 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 1,144.18 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 5 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00
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ชื่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริษัท กรุงเทพ

อินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด 

(มหำชน)

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ธุรกิจลงทุน 16,229 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 6,491.74 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 2.50 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.74

บริษัท บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้เช่ำอุปกรณ์

โทรคมนำคม 

23,358.32 ล้ำนบำท   

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 233.58 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ�ำกัด 118/1 อำคำรทิปโก้  

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ผลิตรำยกำร

โทรทัศน์ 

1,283.43 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 128.34  ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที 

ไวร์เลส มัลติมีเดีย 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 950 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 95 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

68.20

บริษัท ฮัทชิสัน 

มัลติมีเดีย เซอร์วิส 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 230 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 23 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ฮัทชิสัน

เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 54 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 3.6 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 15 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส 

มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ธุรกิจลงทุน 10 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 590,000 หุ้น  

และ หุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 

410,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท เรียกช�ำระเต็ม

มูลค่ำ

92.26
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ช่ือบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริษัท ศูนย์บริกำร

วิทยำกำร  

อินเตอร์เนต จ�ำกัด

2/4 อำคำรชับบ์ ช้ัน 10  

ถนนวิภำวดีรังสิต  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 779-7777

โทรสำร (662) 779-7111

กำรสื่อสำร

โทรคมนำคมท่ี 

มิใช่ภำครัฐ

50 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 12 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสำมัญ

ท่ีเรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 

จ�ำนวน 2.67 ล้ำนหุ้น และ 

หุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระยังไม่เต็ม

มูลค่ำอีกจ�ำนวน 9.33 ล้ำนหุ้น  

โดยเรียกช�ำระไว้ท่ี 

มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท

56.93

บริษัท เค เอส ซี 

คอมเมอร์เชียล  

อินเตอร์เนต จ�ำกัด

2/4 อำคำรชับบ์ ช้ัน 10    

ถนนวิภำวดีรังสิต  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 779-7777

โทรสำร (662) 779-7111

บริกำร

อินเตอร์เน็ต

153.04 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 15.3 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

56.84

บริษัท เอ็มเคเอสซีเวิลด ์

ดอทคอม จ�ำกัด

2/4 อำคำรชับบ์ ช้ัน 10  

ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 779-7777

โทรสำร (662) 779-7111

ธุรกิจอินเตอร์เน็ต

และผู้จัดจ�ำหน่ำย

139.64 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 13.95 ล้ำนหุ้น  

และหุ้นบุริมสิทธ ิ

จ�ำนวน 0.01 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

91.08

บริษัท แพนเทอร์  

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

จ�ำกัด

118/1 อำคำรทิปโก้  

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ให้บริกำรด้ำน 

กำรบริหำรจัดกำร 

แก่ศิลปิน และ

ธุรกิจอื่นที่

เกี่ยวข้อง

555 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 105.50 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสำมัญท่ี 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 

จ�ำนวน 15.50 ล้ำนหุ้น และ 

หุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระยังไม่เต็ม

มูลค่ำอีกจ�ำนวน  90 ล้ำนหุ้น  

โดยเรียกช�ำระไว้ท่ี 

มูลค่ำหุ้นละ 4.44 บำท 

99.99

บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผู้ให้บริกำร 

ขำยต่อบริกำร

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี

7,000 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 70 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.74

บริษัท สมุทรปรำกำร 

มีเดีย คอร์ปอเรช่ัน 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 1 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 10,000 หุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.69
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บริษัท แซทเทลไลท์  

เซอร์วิส จ�ำกัด

118/1 อำคำรทิปโก้  

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ขำยและให้เช่ำ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ

บริกำรโทรทัศน์

ระบบบอกรับเป็น

สมำชิก

1,338 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 223 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 6 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.53

บริษัท เอสเอ็ม ทรู 

จ�ำกัด

118/1 อำคำรทิปโก้  

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ให้บริกำรด้ำน 

กำรบริหำร

จัดกำรแก่ศิลปิน

และธุรกิจอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง

20 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 0.2 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

51.00

บริษัท ส่องดำว จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 1 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 10,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.71

บริษัท เทเลเอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำรเน้ือหำ 25 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 2.5 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท เทเลคอม 

แอสเซท แมเนจเมนท์ 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

บริหำรจัดกำร

กำรตลำด

2.5 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 1 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระมูลค่ำหุ้นละ 

2.50 บำท

100.00

บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ธุรกิจลงทุน 39,160.99 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน  5,082.62 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 8 บำท  

เรียกช�ำระค่ำหุ้นเต็มมูลค่ำแล้ว

จ�ำนวน 4,332.62 ล้ำนหุ้น และ

หุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระ 

ยังไม่เต็มมูลค่ำอีกจ�ำนวน  

750 ล้ำนหุ้น โดยเรียกช�ำระไว้

ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 6 บำท

100.00

บริษัท เทเลคอม 

เค เอส ซี  จ�ำกัด

2/4 อำคำรชับบ์ ช้ัน 10  

ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 779-7777

โทรสำร (662) 779-7111

หยุดด�ำเนินงำน 250,000 บำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 100,000 หุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระมูลค่ำหุ้นละ 

2.50 บำท

34.39
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บริษัท ไทย นิวส์ 

เน็ตเวิร์ค  

(ทีเอ็นเอ็น) จ�ำกัด

118/1 อำคำรทิปโก้  

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ช่องข่ำวโทรทัศน์ 1,600 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 20 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท  

ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสำมัญท่ี 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 

จ�ำนวน 10 ล้ำนหุ้น และ 

หุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระยังไม่เต็ม

มูลค่ำอีกจ�ำนวน  10 ล้ำนหุ้น  

โดยเรียกช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำ 

หุ้นละ 60 บำท 

100.00

บริษัท ทรู ดิจิตอล 

แอนด์ มีเดีย 

แพลตฟอร์ม จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ประกอบกิจกำร

ค้ำและให้บริกำร

ทำงอินเตอร์เน็ต 

รวมถึง สื่อ

ดิจิตอลออนไลน์

บนเว็บไซต์และ

อุปกรณ์สื่อสำร

500 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 5 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู ดิจิทัล 

พำร์ค จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำรธุรกิจ

ครบวงจร

100.75 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 40 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสำมัญ

ท่ีเรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

จ�ำนวน 1 แสนหุ้น และ

หุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระยังไม่เต็ม

มูลค่ำจ�ำนวน 39.90 ล้ำนหุ้น 

โดยเรียกช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 

2.50 บำท

100.00

บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน 

แอนด์ เซลส์ จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย 16,301 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 163.01 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.70

บริษัท ทรูโฟร์ยู 

สเตช่ัน จ�ำกัด 

118/1 อำคำรทิปโก้  

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

กิจกำรโทรทัศน์

และบริกำรอื่น 

ท่ีเกี่ยวเน่ือง

3,260 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 70 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสำมัญ

ท่ีเรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

จ�ำนวน 10 ล้ำนหุ้น และ 

หุ้นสำมัญที่เรียกช�ำระยังไม่เต็ม

มูลค่ำจ�ำนวน 60 ล้ำนหุ้น 

โดยเรียกช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 

37.67 บำท

100.00
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บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำรเน้ือหำ 201 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 20.1 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู อินคิวบ์ 

จ�ำกัด 

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ธุรกิจลงทุน 40 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 16 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระมูลค่ำหุ้นละ 

2.50 บำท

100.00

บริษัท ทรู อีโลจิสติกส์ 

จ�ำกัด 

(เดิมช่ือ “บริษัท ทรู 

อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ�ำกัด”)

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ท่ีปรึกษำและ

บริหำรจัดกำร

ด้ำนกำรขนส่ง

สินค้ำ 

1,347 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 134.7 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู 

อินเตอร์เนชั่นแนล  

คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 22 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 850,000 หุ้น มูลค่ำ

ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสำมัญ

ที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

จ�ำนวน 10,000 หุ้น และ 

หุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระ 

ยังไม่เต็มมูลค่ำ 

จ�ำนวน 840,000 หุ้น โดยเรียก

ช�ำระไว้ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 25 บำท

100.00

บริษัท ทรู อินเตอร์

เนช่ันแนล  

เกตเวย์ จ�ำกัด  

1 อำคำรฟอร์จูนทำวน์

ช้ัน 15 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 117-4118

บริกำร 

โทรคมนำคมและ

อินเตอร์เน็ต

436  ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 4.36 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต  

คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด 

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

บริกำร 

โทรคมนำคมและ

อินเตอร์เน็ต

10,000 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 100 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00
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บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส 

จ�ำกัด 

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผู้ค้ำปลีกบริกำร

โทรคมนำคม

2,195 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 257.5 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 

ท่ีเรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

จ�ำนวน 97.5 ล้ำนหุ้น และ  

หุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระ 

ยังไม่เต็มมูลค่ำอีกจ�ำนวน  

160 ล้ำนหุ้น โดยเรียกช�ำระไว้

ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 7.625 บำท

100.00

บริษัท ทรู มีเดีย 

โซลูช่ันส์ จ�ำกัด 

118/1 อำคำรทิปโก้  

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ขำยโฆษณำ และ

ตัวแทนโฆษณำ

25 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 2.5 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผู้ให้บริกำร 

ด้ำนกำร

จัดกำรธุรกิจ

โทรคมนำคม

3,387.07 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 677.41 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 5 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.70

บริษัท ทรู มูฟ เอช 

ยูนิเวอร์แซล 

คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำร

โทรคมนำคม

ประเภทสื่อสำร 

ไร้สำย

141,959.30 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 14,195.93 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู มัลติมีเดีย 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้เช่ำใช้อุปกรณ์

โทรคมนำคม

6,562 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 656.2 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

91.08

บริษัท ทรู มิวสิค จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำรเน้ือหำ 200,000 บำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 20,000 หุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.67

บริษัท ทรู พับลิค 

คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด      

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 97 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 970,000 หุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00
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บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

บริกำร 

Call centre

173.70 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 1.93 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 90 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท ทรู ยูไนเต็ด  

ฟุตบอล คลับ จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

จัดกำรทีมฟุตบอล

และกิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง

320 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 32 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

70.00

บริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล 

จ�ำกัด (มหำชน)

118/1 อำคำรทิปโก้  

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท  

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ให้บริกำร 

โทรทัศน์ 

ระบบบอกรับ 

เป็นสมำชิก 

ผ่ำนสำยเคเบิ้ล

7,608.65 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 760.86 ล้ำนหุ้น   

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.10

บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป 

จ�ำกัด 

118/1 อำคำรทิปโก้  

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

โทรทัศน์ 

ระบบบอกรับ 

เป็นสมำชิก

24,516.70 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 305.17 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 

ท่ีเรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

จ�ำนวน 225.17 ล้ำนหุ้น และ 

หุ้นสำมัญท่ีเรียกช�ำระ 

ยังไม่เต็มมูลค่ำอีกจ�ำนวน  

80 ล้ำนหุ้น โดยเรียกช�ำระไว้ท่ี

มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท

100.00

บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ�ำกัด 

(มหำชน) 

118/1 อำคำรทิปโก้ 

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

หยุดด�ำเนินงำน 2,266.72 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 755.57 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 3 บำท  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.53

บริษัท ทรู วิสต้ำส์ 

จ�ำกัด 

   

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผลิตและจ�ำหน่ำย

ภำพยนตร์

46.63 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 4.66 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

K.I.N. (Thailand) 

Company Limited

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุรกิจลงทุน USD 1 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 1 หุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ  USD 1  

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

58
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Gold Palace 

Investments Limited

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุรกิจลงทุน USD 15.22 ล้ำน แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 15.22 ล้ำนหุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

Golden Light 

Company Limited

Suite 308, St James Court, 

St Denis Street, Port Louis, 

Republic of Mauritius

ธุรกิจลงทุน USD 17.72 ล้ำน 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 

17.72 ล้ำนหุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

Goldsky 

Company Limited

Suite 308, St James Court,  

St Denis Street, Port Louis, 

Republic of Mauritius

ธุรกิจลงทุน USD 4.97 ล้ำน แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 4.97 ล้ำนหุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

Rosy Legend Limited P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุรกิจลงทุน USD 1 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1 หุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

99.74

Prospect Gain Limited P.O. Box 957,

Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola,  

British Virgin Islands

ธุรกิจลงทุน USD 1 แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 1 หุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

True Internet 

Technology (Shanghai) 

Company Limited

Room 2202-05, 

Johnson Building, No.145 

Pujian Road, Shanghai 200127, 

P.R.China  

Tel. (86) 21 5889 0800 - 8049  

Fax. (86) 21 5889 0800 - 8033

พัฒนำ ออกแบบ 

ผลิตและขำย 

ผลิตภัณท์

ซอฟท์แวร์

USD 16 ล้ำน แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 16 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

True Trademark 

Holdings Company 

Limited  

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุรกิจลงทุน USD 4.97 แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 4.97 ล้ำนหุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00

บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท 

จ�ำกัด

1 อำคำรฟอร์จูนทำวน์

ช้ัน 14, 17 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 641-1800

หยุดด�ำเนินงำน 15 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 1.5 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

65.00
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บริษัท 

ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน 

ฟิล์ม จ�ำกัด

เลขท่ี 6 ซอยนำคนิวำส 12 

ถนนนำคนิวำส

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว

กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ (662) 932-5600

โทรสำร (662) 932-5600

ผลิตและ

จัดจ�ำหน่ำย

ภำพยนตร์

245 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 2.45 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

34.69

บริษัท ทรู ซีเจ 

ครีเอช่ันส์ จ�ำกัด

118/1 อำคำรทิปโก้  

ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (662) 764-9000

โทรสำร (662) 764-9900

ผลิตรำยกำร

ภำพยนตร์

115.50 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 

หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,108,800 หุ้น 

และหุ้นบุริมสิทธ์ จ�ำนวน 

46,200 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้

หุ้นละ 100 บำท เรียกช�ำระ

เต็มมูลค่ำ

51.00

บริษัท ทรู วอยซ์ จ�ำกัด 

   

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ให้บริกำรเกี่ยวกับ

กำรรู้จ�ำเสียงพูด 

และอุปกรณ์

ฮำร์ดแวร์และ

ซอฟท์แวร์

ท่ีเกี่ยวข้อง

24 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 240,000 หุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

55.00

บริษัท ทรู จีเอส จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

จ�ำหน่ำยสินค้ำ

ผ่ำนสื่อต่ำงๆ

340 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 3.40 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

46.80

บริษัท ทรู แอกซิออน 

อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด 

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

พัฒนำเกมส์และ

เป็นสถำบันกำร

ฝึกอบรม

177 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 177,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

40.00

บริษัท เอ็นอีซ ี

คอร์ปอเรช่ัน  

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

3 อำคำรรัจนำกำร ช้ัน 22 และ

ช้ัน 29 ถนนสำทรใต้ 

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 

กรุงเทพมหำนคร 10120

โทรศัพท์ (662) 259-1192

โทรสำร (662) 259-1199

ผู้ผลิตอุปกรณ์

โทรคมนำคม

350.30 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 350,300 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

  9.42

บริษัท ไทยสมำร์ทคำร์ด 

จ�ำกัด

191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์  

ช้ัน 27 ห้องเลขท่ี 2 ถนนสีลม  

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ (662) 856-2000

โทรสำร (662) 856-2001

ศูนย์กลำงให้

บริกำร 

กำรเคลียร์ริ่ง

ของระบบกำร

จ่ำยเงินทำง

อิเล็กทรอนิกส์

1,600 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 160 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

15.76



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

60

ช่ือบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริษัท ซุปเปอร์แนป 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

390/2 นิคมอุตสำหกรรม

เหมรำชชลบุรี 2 

หมู่ท่ี 2  ต�ำบลเขำคันทรง

อ�ำเภอศรีรำชำ

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (663) 312-5100

สร้ำงศูนย์ข้อมูล 1,410.01 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 200 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1,000 หุ้น เรียกช�ำระ

เต็มมูลค่ำ และ หุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 140,999,000 หุ้น 

เรียกช�ำระค่ำหุ้น หุ้นละ 8.954 บำท

และหุ้นสำมัญ จ�ำนวน  

59 ล้ำนหุ้น เรียกช�ำระค่ำหุ้น 

หุ้นละ 2.50 บำท

15.00

บริษัท 

ศูนย์ให้บริกำรคงสิทธ ิ

เลขหมำยโทรศัพท์ 

จ�ำกัด

98 อำคำรสำทร สแควร์ 

ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ห้องเลขท่ี 403

ช้ันท่ี 4 ถนนสำทรเหนือ แขวง

สีลม เขตบำงรัก 

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (663) 108-1544

บริกำรคงสิทธ ิ

เลขหมำยตำมท่ี

กฎหมำยก�ำหนด

2 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 20,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

19.97

บริษัท พี ยู ยู เอ็น 

อินเทลลิเจนท์ จ�ำกัด

145/161 ซอยคู้บอน 27 

แยก 7 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน 

กรุงเทพมหำนคร 10220

ให้บริกำรจัด

ท�ำโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

256,015 บำท  แบ่งเป็นหุ้น

สำมัญ จ�ำนวน 37,327 หุ้น  

และหุ้นบุริมสิทธิ์ 13,876 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 5 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

11.95

ข ้อมูลท่ัวไปของบุคคลอ ้ำงอิง

นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

       93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ :  0 2009-9000 

       โทรสำร :  0 2009-9991 

       SET Contact center: 0 2009-9999 

       Website: http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี    : นำยประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4174

       บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

       179/74-80 บำงกอกซิต้ีทำวเวอร์ ช้ัน 15

       ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร  

       กรุงเทพมหำนคร 10120

       โทรศัพท์   (662) 286-9999, (662) 344-1000 

               โทรสำร  (662) 286-5050
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นำยทะเบียนหุ้นกู้/  : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   เลขท่ี 1222 ถนนพระรำมท่ี 3 

       แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

       โทรศัพท์  (662) 296-2030, (662) 296-5695, (662) 296-5715, 

         (662) 296-2988, (662) 296-2796, (662) 296-4788

       โทรสำร  (662) 683-1389, (662) 683-1298

ข ้อมูลส�ำ คัญอ่ืน

กำรแต่งตั้งผู ้บริหำรของบริษัทฯ 

(1) ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นำยศิริพจน์ คุณำกรพันธุ์ 

เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) แทน นำยวิเชำวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 

 ซึ่งภำยหลังจำกกำรแต่งตั้งดังกล่ำว บริษัทฯ จะมีกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) 2 คน คือ (1) ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ 

และ (2) นำยศิริพจน์ คุณำกรพันธุ์

(2) ในวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562  นำงสำวยุภำ ลีวงศ์เจริญ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง  Co-Group Chief Financial 

Officer โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 ซึ่งภำยหลังจำกกำรแต่งตั้งดังกล่ำว บริษัทฯ จะมีหัวหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรเงิน (ร่วม) 2 คน คือ (1) นำยวิลเลี่ยม 

แฮริส และ (2) นำงสำวยุภำ ลีวงศ์เจริญ

(3) ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562  นำยพรรคพงษ์ อัคนิวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรอำวุโส

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระดับภูมิภำค โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ในกำรน้ี บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลกำรแต่งตั้ง กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) และ หัวหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรเงิน (ร่วม) 

ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ น�ำส่งข้อมูลของผู้บริหำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังใหม่ท้ังสำมรำยต่อส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

สรุปสำระส�ำคัญของสัญญำท่ีเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจของกลุ ่มทรู

(1)	 สัญญาร่วมด�าเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก	 ระหว่าง	 อสมท	 (องค์การสื่อสาร	

	 มวลชนแห่งประเทศไทย	 ในขณะนั้น)	 และ	 ทรู	 วิช่ันส์	 เคเบิ้ล	 (บริษัท	 ไทยเคเบิ้ลวิช่ัน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ใน																	

ขณะนั้น)	 โดยมีระยะเวลา	 25	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2538	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 และมีการแก้ไข									

เพิ่มเติมคร้ังที่	 1	 เม่ือวันที่	 7	 กันยายน	2537	 มีการแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่	2	 เม่ือวันท่ี	9	พฤศจิกายน	2537	แก้ไข		

เพิ่มเติมคร้ังที่	3	เม่ือวันที่	17	เมษายน	2541	และ	แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่	4	เม่ือวันที่	8	ตุลาคม	2552	และ	ข้อตกลง

ระหว่าง	อสมท	และ	ทรู	วิช่ันส์	เคเบิ้ล	เม่ือวันที่	8	ตุลาคม	2552	

 โดยสัญญำน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทำงสำยระบบบอกรับเป็นสมำชิก โดย ทรู วิช่ันส์ 

เคเบิ้ล มีสิทธิในกำรด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทำงสำยระบบบอกรับเป็นสมำชิก
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 โดย ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล มีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมสัญญำ โดยต้องส่งมอบ ทรัพย์สินท้ังหมดรวมท้ัง ส่งมอบอุปกรณ์   

เครื่องรับท้ังหมด ให้ อสมท ได้แก่ อุปกรณ์กำรขนส่งอุปกรณ์ Headend อุปกรณ์ห้องส่ง ต้องมอบให้แก่ อสมท ภำยใน       

1 มกรำคม 2538 มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท และต้องส่งมอบให้แก่ อสมท ภำยใน 5 ปี  นับจำกวันท่ีท�ำสัญญำ

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 (9 พฤศจิกำยน 2537) มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 120 ล้ำนบำท และ อุปกรณ์กำรรับ ได้แก่ ระบบ Set 

Top Converter ของสมำชิก ต้องส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ อสมท เม่ือส้ินสุดสัญญำลง โดย ทรู วิช่ันส์ เคเบ้ิล 

 เป็นผู้ต้องลงทุนท้ังหมดเพื่อใช้ในด�ำเนินกิจกำรไม่น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์

ต่ำง ๆ และ หน้ำท่ีในกำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ตลอดเวลำ  ซ่ึงในกำรด�ำเนินกำร

ตำมสัญญำน้ี ทรู วิช่ันส์ เคเบ้ิล ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเข้ำร่วมด�ำเนินกิจกำรเป็นเงินร้อยละ 6.5 ของรำยได้

ท้ังหมดแต่ละปี ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยใด ๆ 

 สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำ ตำมสัญญำก�ำหนดว่ำ หำกทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำในข้อหน่ึงข้อใด อสมท 

จะแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติตำมสัญญำให้ถูกต้องในเวลำอันสมควร หำกทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล ไม่ยอมปฏิบัติ

ให้ถูกต้องในเวลำ ทรู วิช่ันส์ เคเบ้ิล ต้องแจ้งเหตุผลเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ อสมท ทรำบ เม่ือ อสมท พิจำรณำ                 

ค�ำช้ีแจงแล้ว จะแจ้งให้ทรู วิช่ันส์ เคเบ้ิล ทรำบและปฏิบัติให้ถูกต้องในก�ำหนดเวลำอันควรอีกครั้ง หำกทรู วิช่ันส์ เคเบ้ิล 

ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องในก�ำหนดคร้ังน้ี อสมท มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย หรือให้งดให้บริกำร และ/หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ

ได้ทันที และในกรณีถ้ำมติ ครม. เห็นว่ำมีควำมจ�ำเป็นเพื่อควำมม่ันคงของรัฐ อสมท มีสิทธิบอกเลิกสัญญำท้ังหมดหรือ

บำงส่วนได้โดยแจ้งให้ ทรู วิช่ันส์ เคเบ้ิลทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 180 วัน

(2)	 สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให ้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบ	 HSPA	 (“สัญญา

เช ่าเคร่ืองและอุปกรณ์ฯ”)	 ระหว ่าง	 CAT	 Telecom	 ในฐานะผู ้ เช ่า	 และบีเอฟเคทีในฐานะผู ้ ให ้ เช ่า	 

เม่ือวันที่	27	มกราคม	2554	โดยมีก�าหนดระยะเวลา	14.5	ปี	(วันที่	27	มกราคม	2554	–	วันที่	3	สิงหาคม	2568)	

และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับลงวันที่	27	มกราคม	2554	และฉบับลงวันท่ี	17	กุมภาพันธ์	2554

 โดยสญัญำเช่ำเครือ่งและอปุกรณ์ฯ น้ี มีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ CAT Telecom เช่ำเครือ่งและอปุกรณ์ระบบ HSPA ท่ัวประเทศ

ท่ีจะมีกำรตดิตัง้บนโครงข่ำยของ CAT Telecom และ เสำโทรคมนำคมของท้ังในส่วนกลำงและภมิูภำคของบเีอฟเคที และ 

บีเอฟเคที ตกลงให้เช่ำ และตกลงรับด�ำเนินกำร เปล่ียน ซ่อมแซม และบ�ำรุงรักษำ เครื่องและอุปกรณ์ HSPA ท่ีให้เช่ำท่ัว

ประเทศ เป็นระยะเวลำประมำณ 14.5 ปี (ตำมระยะเวลำของใบอนุญำตประกอบกจิกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำมของ CAT 

Telecom) โดย บีเอฟเคที ได้รับค่ำเช่ำในอุปกรณ์เป็นกำรตอบแทนโดยค�ำนวณจำกจ�ำนวนสถำนีฐำนท่ีน�ำออกให้บริกำร

เชิงพำณิชย์ ซึ่งมกีำรค�ำนวณค่ำเช่ำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรค�ำนวณค่ำเช่ำที่ก�ำหนดในสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ 

และเรยีกเกบ็จำก CAT Telecom ท้ังน้ี บีเอฟเคที หรอื CAT Telecom อำจขอปรบัหรอืเปลีย่นแปลงค่ำเช่ำได้เป็นครัง้ครำว  

ตำมเงื่อนไขท่ีก�ำหนดในสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ

(3)	 สัญญาบริการขายส่งบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	(HSPA)	(“สัญญาขายส่งบริการฯ”)	ระหว่าง	CAT	Telecom	

ในฐานะผู้ให้บริการขายส่ง	และ	เรียลมูฟ	ในฐานะผู้ให้บริการขายต่อบริการ	โดยมีก�าหนดระยะเวลา	14.5	ปี	(วันที่	

27	มกราคม	2554	–	วันที่	3	สิงหาคม	2568)	และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับลงวันที่	27	มกราคม	2554	

และฉบับลงวันที่	17	กุมภาพันธ์	2554

 โดยสัญญำขำยส่งบริกำรฯ น้ี เป็นสัญญำขำยส่งบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ตำมประกำศคณะกรรมกำร กทช. เรื่อง       

กำรประกอบกจิกำรโทรคมนำคมประเภทกำรขำยส่งบรกิำรและบรกิำรขำยต่อบรกิำร  ฉบบัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

เล่มท่ี 123 ตอนพิเศษ 136 ง วันท่ี 29 ธันวำคม 2549 และตำมท่ีจะได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครำว ๆ  ไป รวมท้ังประกำศ

อื่นของหน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีจะออกในอนำคตในเรื่องกำรขำยต่อบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยในกำรขำยส่งบริกำร

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีดังกล่ำว CAT Telecom ตกลงขำยส่งบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีให้แก่ เรียลมูฟ หรือผู้ประกอบกิจกำร

ขำยต่อบริกำรที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร กสทช. โดย เรียลมูฟ ตกลงรับซื้อ บริกำรและควำมจุ (Capacity) ร้อยละ 
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80 ของควำมจุในโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี HSPA ของ CAT Telecom ท้ังหมด หรือเท่ำกับจ�ำนวนผู้ใช้บริกำรจ�ำลอง

ประมำณ 13.3 ล้ำนรำย ภำยในวันท่ี 31 ธันวำคม 2555 เพื่อให้บริกำรขำยต่อบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแก่ประชำชน

ในฐำนะผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมขำยต่อบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบนโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ HSPA 

ท้ังน้ี เงื่อนไขของสัญญำขำยส่งบริกำรฯ  จะเป็นเงื่อนไขสัญญำท่ีเป็นมำตรฐำนและใช้กับผู้ประกอบกำรขำยต่อทุกรำย

ตำมเงื่อนไขท่ี CAT Telecom ก�ำหนด โดย CAT Telecom มีสิทธิน�ำ Capacity ท่ีเหลือไปขำยต่อแก่ผู้ประกอบกิจกำร

ขำยต่อบริกำรรำยอื่นได้ นอกจำกน้ี CAT Telecom จะสอบถำมควำมต้องกำรซ้ือควำมจุเพิ่มเติมของ เรียลมูฟ หรือ 

ผู้ประกอบกิจกำรขำยต่อบริกำรรำยอื่นในทุก ๆ ปี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำขยำยควำมจุโครงข่ำยในปีต่อ ๆ ไป

(4)	 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้

	 (4.1)		 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างบีเอฟเคทีในฐานะผู้ขาย	 และกองทุนรวมโครงสร้าง							

พื้นฐานโทรคมนาคม	 ดิจิทัล	 (เดิมช่ือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม	 ทรู	 โกรท)	 (“กองทุน”)	

ในฐานะผู้ซ้ือ	(“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้	บีเอฟเคที”)	มีระยะเวลา	12	ปี	นับต้ังแต่วันที่	24	

ธันวาคม	2556	-	วันที่	3	สิงหาคม	2568

   โดยสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนรำยได้ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับของ บีเอฟเคที จำก

   (ก) ค่ำเช่ำทรัพย์สินโทรคมนำคมของ บีเอฟเคที ซ่ึงประกอบไปด้วยเสำโทรคมนำคมจ�ำนวน 1,485 เสำและ

ระบบ FOC รวมท้ังอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณรวม 9,169 links ตำมสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ        

(รวมถึงสิทธิเรียกร้อง และสิทธิอ่ืนท้ังหมดท่ีเกิดจำกรำยได้ดังกล่ำวตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที) นับแต่วันเริ่มค�ำนวณรำยได้ (1 ตุลำคม 2556) จนถึงวันครบก�ำหนด

สัญญำ และ 

   (ข) ค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ บีเอฟเคที จ�ำนวนไม่เกิน 50 เสำ (“ทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือ”)               

นับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนดสัญญำหรือวันท่ีสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ ถูกยกเลิกก่อน

ครบก�ำหนดระยะเวลำหรือครบก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย (“วันยกเลิกสัญญำเช่ำเครื่องและ                    

อุปกรณ์ฯ”) แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน จนถึงวันครบรอบ 10 ปีนับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนดสัญญำ

หรือวันยกเลิกสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ ดังกล่ำว 

   ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง เงินค่ำเช่ำตำมสัญญำ

เช่ำท่ีดิน (รวมถึงภำษีโรงเรือน) และเบ้ียประกันภัย และค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ได้มำซึ่งสิทธิแห่งทำง (“ต้นทุนค่ำใช้

จ่ำยของ บีเอฟเคที”) โดยต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ บีเอฟเคที จะมีกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) 

(รวมเรียกว่ำ “รำยได้สุทธิของ บีเอฟเคที”) ให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนรำยได้สุทธิของ      

บีเอฟเคที ในวันท่ีท�ำกำรซื้อขำยเสร็จส้ินท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที 

(“วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้ บีเอฟเคที เสร็จส้ิน”)

   นอกจำกน้ี บีเอฟเคที ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในกำรซื้อทรัพย์สินโทรคมนำคมของ บีเอฟเคที 

บำงส่วน (“ทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลัก”) ในรำคำ 10 ล้ำนบำท (“รำคำใช้สิทธิ”) ซึ่งกองทุนสำมำรถใช้สิทธิได้ใน

วันครบก�ำหนดสัญญำหรือวันยกเลิกสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี (“สิทธิในกำรซื้อ”) ทรัพย์สิน 

บีเอฟเคที หลัก ณ วันท่ีของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที ประกอบด้วยเสำโทรคมนำคม

จ�ำนวน 1,435 เสำ และระบบ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณจ�ำนวน 9,169 links โดยควำมยำวของระบบ 

FOC อยู่ท่ี 47,250 กิโลเมตร

   เม่ือกองทุนใช้สิทธิในกำรซื้อและช�ำระรำคำใช้สิทธิแล้ว หำกมีทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลักส่วนใดท่ียังไม่

สำมำรถโอนและส่งมอบให้แก่กองทุนได้ในวันท่ีก�ำหนดไว้ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน                             
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บีเอฟเคที หลัก (“วันโอนทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลัก”) บีเอฟเคที จะช�ำระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่ำสุดท้ำย 

(terminal value) ของทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลักส่วนดังกล่ำว เม่ือ บีเอฟเคที ช�ำระมูลค่ำสุดท้ำย (terminal 

value) ดังกล่ำวจนครบถ้วนแล้ว บีเอฟเคที จะหมดภำระผูกพันต่อกองทุนในกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน  

บีเอฟเคที หลักส่วนดังกล่ำว มูลค่ำสุดท้ำย (terminal value) ของทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลักท่ีเกี่ยวข้อง คือ 

จ�ำนวนท่ีเท่ำกับ 18 เท่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ บีเอฟเคที รำยเดือนส�ำหรับระยะเวลำ 12 เดือนก่อนหน้ำเดือนท่ีมี 

วันโอนทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลัก (“มูลค่ำสุดท้ำยของ บีเอฟเคที”)

   ในส่วนของทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือน้ัน ในหรือก่อนวันครบก�ำหนดสัญญำหรือ วันยกเลิกสัญญำ

เช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี บีเอฟเคที จะเข้ำท�ำสัญญำเช่ำกับนิติบุคคลในกลุ่มทรูเพื่อให้

เช่ำพื้นท่ี (slots) หน่ึงพื้นท่ีบนเสำโทรคมนำคมของ บีเอฟเคที ซึ่งเป็นทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือ 

(“สัญญำเช่ำทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือ”) โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อย 10 ปีนับถัดจำกวันครบ

ก�ำหนดสัญญำหรือวันยกเลิกสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี (“วันครบก�ำหนดกำรขำยรำยได้  

บีเอฟเคที ข้ันสุดท้ำย”) และจัดหำและส่งมอบรำยได้สุทธิรำยเดือนท่ีเกิดจำกค่ำเช่ำทรัพย์สิน บีเอฟเคที  

ส่วนท่ีเหลือ จนถึงวันครบก�ำหนดกำรขำยรำยได้ บีเอฟเคที ข้ันสุดท้ำย หรือ จนถึงวันท่ีมีกำรโอนทรัพย์สิน  

บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือ ให้แก่กองทุนหำกเกิดกรณีดังกล่ำวข้ึนก่อน ท้ังน้ี ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำ

โอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที 

   ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที หำกในระหว่ำงระยะเวลำ

ของสัญญำเช่ำทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือ บีเอฟเคที ได้รับหลักฐำนเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดิน และ/หรือ สิทธิ

กำรเช่ำโดยชอบด้วยกฎหมำยของสถำนท่ีตั้ง และ/หรือ สิทธิแห่งทำงท่ีเป็นท่ีตั้งหรือใช้ด�ำเนินงำนของทรัพย์สิน 

บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือ บีเอฟเคที จะโอนและขำยทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือดังกล่ำวให้กองทุน และ

กองทุนจะรับโอนและซื้อทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือน้ันตำมรำคำท่ีกองทุนและ บีเอฟเคที จะตกลงกัน 

(“รำคำซื้อขำยทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือ”) โดยเป็นไปตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ 

   บีเอฟเคที

   กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในรำยได้สุทธิของ บีเอฟเคที ทรัพย์สิน บีเอฟเคที 

หลักและทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือจะเป็นของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น เว้นแต่จะ

ก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที 

   ก่อนวันโอนทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลัก หำกเกิดเหตุผิดนัดใดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและ

สิทธิรำยได้ บีเอฟเคที กองทุนอำจเรียกให้ บีเอฟเคที ช�ำระเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net Present                          

Value) ของรำยได้สุทธิของ บีเอฟเคที ท่ีเหลือท้ังหมด รวมกับมูลค่ำสุดท้ำยของ บีเอฟเคที (terminal                      

value) ของทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลัก (“รำยได้สุทธิ บีเอฟเคที คงค้ำง”) และอำจบังคับใช้สิทธิของกองทุน 

ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที

   กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ  บีเอฟเคที ภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที ควำมรับผิด 

   ของ บีเอฟเคที จะมีอยู่อย่ำงจ�ำกัดตำมกรณีท่ัวไปซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปน้ี บีเอฟเคที ต้องรับผิดต่อสิทธิ

   เรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน บีเอฟเคที ท่ีโอนแล้ว หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยใน       

สองปีนับจำกวันโอนทรัพย์สิน บีเอฟเคที เสร็จสิ้นท่ีเกี่ยวข้องแต่ละครั้ง เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำก              

เรื่องส�ำคัญบำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะ

เวลำสิ้นสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ(นอกจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด) เรื่องดังกล่ำวรวมถึงค�ำรับรองของ     

บีเอฟเคที ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ีกรรมสิทธิ์ของ บีเอฟเคที ในทรัพย์สิน บีเอฟเคที ท่ีโอนแล้ว และกำรไม่ปฏิบัติ

ตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ
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   ควำมรับผิดโดยรวมของ บีเอฟเคที เกี่ยวกับ (ก) รำยได้สุทธิของ บีเอฟเคที ท่ีเกี่ยวกับสัญญำเช่ำเครื่องและ   

   อุปกรณ์ฯ ต้องไม่เกินรำยได้สุทธิ บีเอฟเคที คงค้ำง (ข) ทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลักท่ีโอนให้แก่กองทุน 

   ต้องไม่เกินมูลค่ำสุดท้ำยของ บีเอฟเคที (terminal value) ของทรัพย์สินน้ัน (ค) ทรัพย์สิน บีเอฟเคที

ส ่วนท่ีเหลือท่ีโอนให้กองทุนต้องไม่เกินรำคำซื้อท่ีกองทุนช�ำระส�ำหรับทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส ่วนท่ี

เหลือดังกล่ำว (ง) รำยได้สุทธิของ บีเอฟเคที ท่ีเกี่ยวกับสัญญำเช่ำทรัพย์สิน บีเอฟเคที ส่วนท่ีเหลือ  

ต้องไม่เกินมูลค่ำสุทธิปัจจุบันของรำยได้ค่ำเช่ำสุทธิท่ีค้ำงช�ำระ และ (จ) กำรท�ำผิดสัญญำอื่นใดท้ังหมด  

ควำมรับผิดรวมของ บีเอฟเคที จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของรำคำซื้อขำย บีเอฟเคที ท้ังน้ี บีเอฟเคที ต้อง

รับผิดต่อควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี (เว้นแต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อำกรแสตมป์ ภำระผูกพัน และ

ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ กำรใช้สิทธิ กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที

   ในเรื่องกำรประกันภัย บีเอฟเคที ตกลงท่ีจะ (ก) ด�ำเนินกำรให้กองทุนมีช่ือเป็นผู ้เอำประกันภัยร่วม

และผู ้รับผลประโยชน์ร ่วมภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ ่มทรู ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนำคม

ของ บีเอฟเคที ภำยใน 45 วันนับแต่วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้ บีเอฟเคที เสร็จสิ้น (ข) จัดให้มีกำร

ประกันภัยท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนำคมของ บีเอฟเคที ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ ่มทรู  

ตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที (ค) ในวันโอนทรัพย์สิน  

บีเอฟเคที เสร็จส้ินแต่ละครั้งท่ีเกี่ยวข้อง จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยในนำมของกองทุนส�ำหรับทรัพย์สิน  

บีเอฟเคที ท่ีโอนแล้ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว  

(ง) ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สิน บีเอฟเคที ท่ีโอนแล้ว  

โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มี

เหตุอันควรไม่ได้ และ (จ) ด�ำเนินกำรให้มีกำรน�ำเงินท่ีได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัยท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม          

ปรับสภำพ หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มีกำรเรียกร้องให้มีกำรชดใช้เงินประกันดังกล่ำว

	 (4.2)		 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง	AWC	ในฐานะผู้ขาย	และกองทุน		ในฐานะผู้ซ้ือ	(“สัญญา

โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้	AWC”)	มีระยะเวลา	12	ปี	นับต้ังแต่วันที่	24	ธันวาคม	2556	-	วันที่	3	

สิงหาคม	2568

   โดยสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนรำยได้ท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ของ AWC จำก 

   (ก)  ค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC จ�ำนวน 4,360 เสำตำมสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC ลง         

วันท่ี 1 ตุลำคม 2556 ระหว่ำง บีเอฟเคที และ AWC รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคม 

ของ AWC”) (รวมถึงเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิเรียกร้อง และสิทธิอื่นท้ังหมดท่ีเกิดจำกรำยได้ดังกล่ำว

ตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC) นับแต่วันเริ่มค�ำนวณรำยได้ (1 ธันวำคม 

2556) จนถึงวันท่ีครบก�ำหนดสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC (“วันครบก�ำหนดสัญญำ AWC”) และ 

   (ข) ค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC จ�ำนวนไม่เกิน 392 เสำ (“ทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือ”) นับแต่วันถัด

จำกวันครบก�ำหนดสัญญำ AWC หรือวันท่ีสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC ถูกยกเลิกก่อนครบ

ก�ำหนดระยะเวลำหรือก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย (“วันยกเลิกสัญญำ AWC”) แล้วแต่กรณีใดจะ

เกิดข้ึนก่อน จนถึงวันครบรอบ 10 ปีนับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนดสัญญำ AWC หรือวันยกเลิกสัญญำ 

AWC ดังกล่ำว

    ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง เงินค่ำเช่ำตำม

สัญญำเช่ำท่ีดิน (รวมถึงภำษีโรงเรือน) และเบี้ยประกันภัย (“ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ AWC”) โดยต้นทุน   

ค่ำใช้จ่ำยของ AWC จะมีกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) (รวมเรียกว่ำ “รำยได้สุทธิ
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ของ AWC”) ในวันท่ีท�ำกำรซื้อขำยเสร็จส้ินท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC       

(“วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้ AWC เสร็จส้ิน”)  

    ภำยหลังวันครบก�ำหนดสัญญำ AWC หรือวันครบยกเลิกสัญญำ AWC แล้วแต่กรณี AWC จะต้องโอน

ให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องรับโอนเสำโทรคมนำคมของ AWC จ�ำนวน 3,968 เสำ(“ทรัพย์สิน AWC 

หลัก”) ในวันท่ีก�ำหนดไว้ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC หลัก (“วันโอนทรัพย์สิน AWC 

หลัก”) (ท้ังน้ี รำยได้สุทธิของ AWC และทรัพย์สิน AWC หลัก รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีขำยของ AWC”)

    ส�ำหรับทรัพย์สิน AWC หลักท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบได้ในวันโอนทรัพย์สิน AWC หลัก AWC จะ

ช�ำระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่ำสุดท้ำย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC หลักท่ีไม่ได้มีกำรโอนและ            

ส่งมอบดังกล่ำวในวันโอนทรัพย์สิน AWC หลัก เม่ือ AWC ช�ำระมูลค่ำสุดท้ำย (terminal value) ดังกล่ำวจน

    ครบถ้วนแล้ว  AWC จะหมดภำระผูกพันต่อกองทุนในกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC หลักท่ีเกี่ยวข้อง

ดังกล่ำว โดยมูลค่ำสุดท้ำย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC หลักท่ีเกี่ยวข้อง คือ จ�ำนวนท่ีเท่ำกับ 

14 เท่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ AWC รำยเดือนเป็นระยะเวลำ 12 เดือนก่อนเดือนท่ีมีวันโอนทรัพย์สิน AWC 

หลัก (“มูลค่ำสุดท้ำยของ AWC”)

    ในส่วนของทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือ AWC ตกลงจะเข้ำท�ำสัญญำเช่ำกับนิติบุคคลในกลุ่มทรูเพื่อให้เช่ำ

พื้นท่ี (slots) หน่ึงพื้นท่ีบนเสำโทรคมนำคมของ AWC ซ่ึงเป็นทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือ (“สัญญำเช่ำ

ทรพัย์สนิ AWC ส่วนท่ีเหลอื”) โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อย 10 ปีนับจำกวันถดัจำกวนัครบก�ำหนดสญัญำ 

AWC หรือ วันยกเลิกสัญญำ AWC แล้วแต่กรณี (“วันครบก�ำหนดกำรขำยรำยได้ AWC ข้ันสุดท้ำย”) และ

จัดหำและส่งมอบรำยได้สุทธิรำยเดือนท่ีเกิดจำกค่ำเช่ำทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือ จนถึงวันครบก�ำหนด 

กำรขำยรำยได้ AWC ข้ันสุดท้ำยหรือ จนถึงวันท่ีมีกำรโอนทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือ หำกเกิดกรณี     

ดังกล่ำวข้ึนก่อน ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC

    ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC หำกในระหว่ำงระยะเวลำ

ของสัญญำเช่ำทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือ AWC ได้รับหลักฐำนเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดินและ/หรือสิทธิกำร

เช่ำโดยชอบด้วยกฎหมำยของสถำนท่ีอันเป็นท่ีตั้งหรือใช้ด�ำเนินงำนทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือ AWC 

จะโอนและขำยทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือ ให้กองทุน และกองทุนจะรับโอนและซื้อทรัพย์สิน AWC 

ส่วนท่ีเหลือน้ันตำมรำคำท่ีกองทุนและ AWC จะตกลงกันโดยเป็นไปตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและ

สิทธิรำยได้ AWC

    กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในรำยได้สุทธิของ AWC ทรัพย์สิน AWC หลัก

และทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือจะเป็นของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น เว้นแต่จะก�ำหนด

ไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC

    ก่อนวันโอนทรัพย์สิน AWC หลัก หำกเกิดเหตุผิดนัดใดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิ

รำยได้ AWC กองทุนอำจเรียกให้ AWC ช�ำระเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของ           

รำยได้สุทธิของ AWC ท่ีเหลือท้ังหมด รวมกับมูลค่ำสุดท้ำยของ AWC (terminal value) ของทรัพย์สิน 

AWC หลัก (“รำยได้สุทธิ AWC คงค้ำง”) และอำจบังคับใช้สิทธิของกองทุนไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน

ตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC

    กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ AWC ภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ควำมรับผิด

ของ AWC จะมีอยู่อย่ำงจ�ำกัดตำมกรณีท่ัวไปซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปน้ี AWC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียก

ร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยในสองป ี

นับจำกวันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จส้ินท่ีเกี่ยวข้องแต่ละครั้ง เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญ
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บำงเร่ืองท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะเวลำสิ้นสุด  

ในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ (นอกจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด) เรื่องดังกล่ำวรวมถึง ค�ำรับรองของ AWC 

ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ี กรรมสิทธิ์ของ AWC ในทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลง

กระท�ำกำรท่ีเกี่ยวข้อง

    ควำมรับผิดโดยรวมของ AWC เกี่ยวกับ (ก) รำยได้สุทธิของ AWC ท่ีเกี่ยวกับสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคม

ของ AWC ต้องไม่เกินรำยได้สุทธิ AWC คงค้ำง (ข) ทรัพย์สิน AWC หลักท่ีโอนให้แก่กองทุนต้องไม่เกิน

มูลค่ำสุดท้ำยของ AWC (terminal value) ของทรัพย์สินน้ัน (ค) ทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือท่ีโอนให้กองทุน

ต้องไม่เกินรำคำซื้อท่ีกองทุนช�ำระส�ำหรับทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือดังกล่ำว (ง) รำยได้สุทธิของ AWC 

ท่ีเกี่ยวกับสัญญำเช่ำทรัพย์สิน AWC ส่วนท่ีเหลือ ต้องไม่เกินมูลค่ำสุทธิปัจจุบันของรำยได้ค่ำเช่ำสุทธ ิ

ท่ีค้ำงช�ำระ และ (จ) กำรท�ำผิดสัญญำอ่ืนใดท้ังหมด ควำมรับผิดรวมของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 

ของรำคำซื้อขำย AWC ท้ังน้ี AWC ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี (เว้นแต่ภำษี

มูลค่ำเพิ่ม) อำกรแสตมป์ ภำระผูกพัน และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำ

ท�ำกำรใช้สิทธิ กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC

    ในเรื่องกำรประกันภัย AWC ตกลงท่ีจะ  (ก) ด�ำเนินกำรให้กองทุนมีช่ือเป็นผู้เอำประกันภัยร่วมและ

ผู้รับผลประโยชน์ร่วมภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนำคมของ 

AWC ภำยใน 45 วันนับแต่วันท่ีท�ำกำรซ้ือขำยรำยได้ AWC เสร็จส้ิน (ข) จัดให้มีกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวกับ 

เสำโทรคมนำคมของ AWC ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูท้ังหมด ตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ใน

สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC (ค) ในวันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จส้ินแต่ละครั้งท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยในนำมของกองทุนส�ำหรับทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบ

ในเบ้ียประกนัภยัส�ำหรบักรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่ำว (ค) ไม่เปลีย่นแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกนัภยั 

ของกลุ่มทรูเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของ AWC โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก

กองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ และ (ง) ด�ำเนินกำรให้มีกำร       

น�ำเงินท่ีได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัยท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภำพ หรือเปล่ียนทดแทนทรัพย์สิน

ท่ีได้มีกำรเรียกร้องให้มีกำรชดใช้เงินประกันดังกล่ำว

	 (4.3)		 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิ่มเติม	 ระหว่าง	 AWC	 ในฐานะผู้ขาย	 และกองทุน											

ในฐานะผู้ซ้ือ	 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้	 AWC	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	 1”)	 มีระยะเวลา	

10	ปี	นับตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2558	-	วันที่	3	สิงหาคม	2568

   โดยสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ AWC 

ขำยและโอนแก่กองทุน และเพื่อให้กองทุนซื้อและรับโอนรำยได้ท่ีคำดว่ำจะได้รับของ AWC จำกค่ำเช่ำเสำ

โทรคมนำคมของ AWC จ�ำนวน 338 เสำ (“เสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1”) ตำมสัญญำ

เช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม (รวมถึงเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิเรียกร้อง และสิทธิอื่นท้ังหมดท่ีเกิด

จำกรำยได้ดังกล่ำวตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) 

   โดยหักด้วยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง เงินค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ

ท่ีดิน (รวมถึงภำษีโรงเรือน) และเบี้ยประกันภัย (“ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ AWC”) โดยต้นทุนค่ำใช้จ่ำย AWC 

    จะมีกำรปรับอัตรำเพิ่ม ข้ึนรำยป ี  (annual escalat ion) (รวมเรียกว ่ำ “รำยได ้ สุทธิของ AWC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1”) ในวันท่ีท�ำกำรซื้อขำยเสร็จสิ้นท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและ 

สิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 (“วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 เสร็จส้ิน”)

   ภำยหลังวันครบก�ำหนดสัญญำ AWC เพิ่มเติมหรือวันท่ีสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติมถูก

ยกเลิกก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำหรือก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย แล้วแต่กรณี AWC จะต้องโอนเสำ

โทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องรับโอนเสำโทรคมนำคม



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

68

ของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ดังกล่ำว (“ทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1”) ในวันท่ีก�ำหนด

ไว้ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 (“วันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1”) (ท้ังน้ี รำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 และทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุน      

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีขำยของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1”)

   ส�ำหรับทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบได้ในวันโอนทรัพย์สิน 

AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 AWC จะช�ำระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่ำสุดท้ำย (terminal value) ของ

ทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ท่ีไม่ได้มีกำรโอนและส่งมอบดังกล่ำวในวันโอนทรัพย์สิน 

AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 เม่ือ AWC ช�ำระมูลค่ำสุดท้ำย (terminal value) ดังกล่ำวจนครบถ้วนแล้ว 

AWC จะหมดภำระผูกพันต่อกองทุนในกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1  

ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำว มูลค่ำสุดท้ำย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 คือ จ�ำนวนท่ี

เท่ำกับ 14 เท่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 รำยเดือนเป็นระยะเวลำ 12 เดือนก่อนเดือน

ท่ีมีวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 (“มูลค่ำสุดท้ำยของ AWC”)

   ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงค่ำเช่ำรำยเดือนส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 1 ตำมสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม อันเน่ืองมำจำก กสท.โทรคมนำคม ตกลงยกเลิก

สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในกำรเช่ำใช้เสำโทรคมนำคม ภำยใต้สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ HSPA คู่สัญญำตกลง

ว่ำมูลค่ำสุดท้ำย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 จะยังคงเป็นจ�ำนวนท่ีเท่ำกับ 

14 เท่ำของรำยได้ค่ำเช่ำ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 รำยเดือนเป็นระยะเวลำ 12 เดือนก่อนเดือนท่ีมีวัน

โอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 เสมือนเหน่ึงว่ำไม่ได้มีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงค่ำเช่ำรำยเดือน

ส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 เน่ืองจำกเหตุดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ท้ังน้ี เป็นไป

ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

   กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในรำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 

หรือ ทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 จะเป็นของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน เว้นแต่

จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำโอนขำยทรัพย์สิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

   ควำมรับผิดโดยรวมของ AWC เกี่ยวกับ (ก) รำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ต้องไม่เกินรำยได้

สุทธิ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 คงค้ำง (ข) ทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ท่ีโอนให้แก่กองทุน

ต้องไม่เกินมูลค่ำสุดท้ำยของ AWC (terminal value) ของทรัพย์สินน้ัน และ (ค) กำรท�ำผิดสัญญำอ่ืนใดท้ังหมด 

ควำมรับผิดรวมของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของรำคำซ้ือขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 

1 ท้ังน้ี AWC ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี (เว้นแต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อำกรแสตมป์ 

ภำระผูกพัน และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ กำรใช้สิทธิ กำรบังคับสิทธิ

ตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

   ในเรื่องกำรประกันภัย AWC ตกลงจะ (ก) ด�ำเนินกำรให้กองทุนมีช่ือเป็นผู้เอำประกันภัยร่วมและผู้รับผล

ประโยชน์ร่วมภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนำคมของ AWC ภำยใน 45 

วันนับแต่วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 เสร็จส้ิน (ข) จัดให้มีกำรประกันภัยท่ีเกี่ยว

กับเสำโทรคมนำคมของ AWC ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูท้ังหมด ตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้

ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 (ค) ในวันโอนทรัพย์สิน AWC  

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยในนำมของกองทุนส�ำหรับทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว  

โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว (ง) ไม่เปล่ียนแปลงข้อก�ำหนด

ในกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของ AWC โดยไม่ได้รับควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุ

อันสมควรไม่ได้ และ (จ) ด�ำเนินกำรให้มีกำรน�ำเงินท่ีได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัยท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม       

ปรับสภำพ หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มีกำรเรียกร้องให้มีกำรชดใช้เงินประกันดังกล่ำว 
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	 (4.4)		 สัญญาโอนขายทรัพย ์สินและสิทธิรายได ้ที่ลงทุนเพิ่มเติม	 คร้ังที่ 	 2	 ระหว ่าง	 AWC	 ในฐานะ																																

ผู้ขาย	 และกองทุน	 ในฐานะผู้ซ้ือ	 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้	 AWC	 ที่ลงทุนเพิ่มเติม	 

คร้ังที่	2”)		นับตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2560	-	วันที่	3	สิงหาคม	2568

   ภำยใต้เงื่อนไขควำมส�ำเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนท้ังหมดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและ

สิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 AWC จะต้องขำยและโอน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนรำยได้ 

ท่ีคำดว่ำจะได้รับของ AWC จำกค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC จ�ำนวน 149 เสำและอุปกรณ์โทรคมนำคม

ประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง (“เสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) ตำมสัญญำเช่ำเสำ

โทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (รวมถึงเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิเรียกร้อง และสิทธิอ่ืนท้ังหมด

ท่ีเกิดจำกรำยได้ดังกล่ำวตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

   ครั้งท่ี 2) นับแต่วันเริ่มค�ำนวณรำยได้ส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จนถึงวันท่ีครบก�ำหนดสัญญำ

เช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (“วันครบก�ำหนดสัญญำ AWC เพิ่มเติม”) หักด้วยต้นทุน

และค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง เงินค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน (รวมถึงภำษี

   โรงเรือนและท่ีดิน) และเบ้ียประกันภัย (“ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ AWC”) โดยต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของ AWC จะมีกำร

ปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) (รวมเรียกว่ำ “รำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”)                  

ในวันท่ีท�ำกำรซื้อขำยเสร็จสิ้นท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2 (“วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน”)

   ภำยหลังวันครบก�ำหนดสัญญำ AWC เพิ่มเติมหรือวันท่ีสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม คร้ังท่ี 

2 ถูกยกเลิกก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำหรือก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย แล้วแต่กรณี AWC จะต้องโอน

เสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องรับโอนเสำโทรคมนำคม

ของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ดังกล่ำว (“ทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) ในวันท่ีก�ำหนด

ไว้ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (“วันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) (ท้ังน้ี รำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุน      

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีขำยของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”)

   เงื่อนไขบังคับก ่อนท่ีต ้องส�ำเร็จครบถ ้วนในวันหรือก ่อนวันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได ้ AWC ท่ีลงทุน                         

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น รวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) (ก) AWC ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอ�ำนำจให้ด�ำเนิน

กำรท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องได้รับส�ำหรับกำรเข้ำท�ำและปฏิบัติตำมภำระผูกพันของตนตำมสัญญำโอน

ขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 แล้ว (ข) มีกำรลงนำมและท�ำให้สมบูรณ์

ซึ่งเอกสำรธุรกรรมส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (ค) มีกำรลงนำมในสัญญำกู ้ยืมเงินเพื่อจัดหำ                                

เงินทุนส�ำหรับกำรได้มำซ่ึงเสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (ง) กองทุนได้รับมติของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรเข้ำท�ำสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  

ตำมประกำศ ทน. 1/2554 และ (จ) ไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงเกิดข้ึนนับจำก 

วันท�ำสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข

บังคับก่อนให้ส�ำเร็จ หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภำยใน 14 วันท�ำกำรหลังจำกวันท�ำสัญญำโอน

ขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  AWC หรือกองทุนอำจบอกเลิกสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (ท้ังน้ีกำรท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จ

ครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำฝ่ำยนั้นแต่เพียงฝ่ำยเดียว)  โดย AWC หรือ

กองทุนต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยตำมสัญญำดังกล่ำว  เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำร 

กระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรมตำมสัญญำโอน

ขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 สมบูรณ์และมีผล

   รำคำซื้อขำยเป็นจ�ำนวน 545,713,306 บำท (“รำคำซ้ือขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) AWC 

จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเต็มจ�ำนวนจำกธุรกรรมกำรโอนขำยทรัพย์สินและ

รำยได้ให้แก่กองทุน
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   ส�ำหรับเงื่อนไขในกำรโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ในวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุน            

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  AWC จะต้องโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้กับกองทุน โดยเป็นไปตำม  

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท้ังน้ี 

เงื่อนไขท่ีต้องส�ำเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 รวมถึงแต่ไม่

จ�ำกัดเพียงรำยละเอียดและหลักฐำนเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดิน และ/หรือ สิทธิกำรเช่ำโดยชอบด้วยกฎหมำยของ

สถำนท่ีอันเป็นท่ีตั้งของทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

   ส�ำหรับทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบได้ในวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 AWC จะช�ำระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่ำสุดท้ำย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC 

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีไม่ได้มีกำรโอนและส่งมอบดังกล่ำวในวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม     

ครั้งท่ี 2  เม่ือ AWC ช�ำระมูลค่ำสุดท้ำย (terminal value) ดังกล่ำวจนครบถ้วนแล้ว AWC จะหมดภำระผูกพัน

ต่อกองทุนในกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำว โดยมูลค่ำ

สุดท้ำย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 คือ จ�ำนวนท่ีเท่ำกับ 14 เท่ำของ                  

รำยได้ค่ำเช่ำ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 รำยเดือนเป็นระยะเวลำ 12 เดือน ก่อนเดือนท่ีมีวันโอนทรัพย์สิน 

AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (“มูลค่ำสุดท้ำยของ AWC”)

   ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงค่ำเช่ำรำยเดือนส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุน             

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตำมสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อันเนื่องมำจำก กสท.โทรคมนำคม 

ตกลงเกี่ยวกับกำรตีควำมเรื่องสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ กสท.โทรคมนำคม ในกำรเช่ำใช้เสำโทรคมนำคมของ 

AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ภำยใต้สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ HSPA  คู่สัญญำตกลงว่ำมูลค่ำสุดท้ำย 

(terminal value) ของทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จะยังคงเป็นจ�ำนวนท่ีเท่ำกับ 14 เท่ำของ

   รำยได้ค่ำเช่ำ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 รำยเดือนเป็นระยะเวลำ 12 เดือนก่อนเดือนท่ีมีวันโอนทรัพย์สิน 

AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสมือนหน่ึงว่ำไม่ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงค่ำเช่ำรำยเดือนส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เน่ืองจำกเหตุดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ท้ังน้ี เป็นไปตำมข้อก�ำหนด

และเงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

   กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในรำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

และ ทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จะตกเป็นของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน เว้น

แต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

   สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เป็นธุรกรรมกำรซื้อขำยรำยได้

สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท่ีสมบูรณ์และแท้จริง โดยมิได้เป็นกำรก่อหลักประกันส�ำหรับ

ภำระผูกพันใดๆ ของ AWC กองทุนจะได้รับกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในรำยได้สุทธิของ AWC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยครบถ้วนสมบูรณ์นับจำกวันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม  

ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น และมีสิทธิท่ีจะจ�ำหน่ำยจ่ำยโอนรำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 น้ันต่อไป 

และมีสิทธิโดยสมบูรณ์ท่ีจะได้รับและเก็บไว้ซ่ึงรำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เพื่อประโยชน์

ของกองทุนเอง

   AWC จะจัดหำและส่งมอบรำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท่ีต้องช�ำระจนถึงวันท่ีมีกำรช�ำระ  

รำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท่ีต้องช�ำระจนครบถ้วน โดยช�ำระให้แก่กองทุนภำยในวันท�ำกำร

สุดท้ำยของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ่มจำกเดือนท่ีเกิดวันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 

2 เสร็จสิ้น

   ท้ังน้ี ตำมจ�ำนวนดังต่อไปน้ี (“รำยได้ค่ำเช่ำ AWC รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) รำยได้ค่ำเช่ำ AWC 

รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จะค�ำนวณจำกเสำโทรคมนำคมจ�ำนวน 149 เสำ ในอัตรำดังต่อไปน้ี   
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ปี พ.ศ.
รำยได้ค่ำเช่ำ AWC รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

ส�ำหรับเสำโทรคมนำคมต่อเสำ (บำท/เดือน)

2560

(ธันวำคม)

21,495

2561 21,317

2562 21,134

2563 20,944

2564 20,750

2565 20,549

2566 20,342

2567 20,130

2568

(7 เดือน)

19,910

หมำยเหตุ รำยได้ค่ำเช่ำ AWC รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ข้ำงต้นเป็นไปตำมก�ำหนดระยะเวลำของสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคม

ของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ซึ่งปัจจุบันจะครบก�ำหนดในวันท่ี 3 สิงหำคม พ.ศ. 2568 ในกรณีท่ีมีกำรขยำยก�ำหนดระยะเวลำ

ของสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ดังกล่ำว รำยได้ค่ำเช่ำ AWC รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

  ต่อเสำในช่วงระยะเวลำท่ีมีกำรขยำยจะสอดคล้องกับค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2         

ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำก บีเอฟเคที ในช่วงระยะเวลำท่ีมีกำรขยำยดังกล่ำว

   ก่อนวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หำกเกิดเหตุผิดนัดใดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 กองทุนอำจเรียกให้ AWC ช�ำระเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบัน

สุทธิ (net present value) ของรำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท่ีเหลือท้ังหมด รวมกับมูลค่ำ

สุดท้ำยของ AWC (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (รวมเรียกว่ำ “รำยได้สุทธิ 

AWC ท่ีลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 2 คงค้ำง”) และอำจบงัคบัใช้สทิธขิองกองทุนไม่ว่ำท้ังหมดหรอืบำงส่วนตำมสัญญำ

โอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ตัวอย่ำงของเหตุผิดนัด เช่น กรณี AWC  

ไม่ส่งมอบรำยได้ค่ำเช่ำ AWC รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เป็นเวลำสำมเดือนติดต่อกัน  กรณี AWC 

ไม่ส่งมอบรำยได้ค่ำเช่ำ AWC รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เป็นเวลำสองเดือนติดต่อกันหำกอัตรำส่วน

หน้ีสินสุทธิท่ีมีดอกเบี้ย (Net Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ AWC เกินกว่ำ 5 ต่อ 1 กรณี AWC ไม่

ปฏิบัติตำมภำระผูกพันบำงประกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 และไม่ด�ำเนินกำรแก้ไขกรณีดังกล่ำวตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด กรณี AWC ผิดนัดช�ำระหน้ีกำร

เงินในยอดเงินต้นรวมมำกกว่ำหน่ึงพันล้ำนบำท กรณีได้มีกำรริเริ่มกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรมีหน้ีสินล้นพ้นตัว

หรือกระบวนกำรของเจ้ำหน้ีกับ AWC  และกรณีสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 สิ้น

สุดลงหรือมีเหตุผิดนัดภำยใต้สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เน่ืองจำกเหตุกำรณ์ตำม

ท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

   ในกรณีท่ี AWC ไม่ส่งมอบรำยได้ค่ำเช่ำ AWC รำยเดือนท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เป็นจ�ำนวนสำมเดือนติดต่อ

กัน หรือสองเดือนติดต่อกันในกรณีท่ีไม่สำมำรถด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินได้ หำกกรณีดังกล่ำวเกิดจำกกำร

ท่ี บีเอฟเคที ไม่ช�ำระรำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท่ีเกี่ยวข้องใดๆ ภำยใต้สัญญำเช่ำเสำ

โทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรท่ี กสท. โทรคมนำคม ปฏิบัติผิดสัญญำไม่

ช�ำระค่ำเช่ำแก่ บีเอฟเคที ภำยใต้สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และกำรผิดสัญญำดังกล่ำวของ กสท. 

โทรคมนำคม ไม่ได้เกิดจำกกำรผิดภำระผูกพันของเรียลมูฟตำมสัญญำขำยส่งบริกำร HSPA แล้ว กองทุน

ไม่มีสิทธิในกำรเรียกเหตุผิดนัดและเรียกให้ AWC ส่งมอบรำยได้สุทธิ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 คงค้ำง      

ให้แก่กองทุน
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   AWC ยังมีภำระหน้ำท่ีหลักอื่นๆได้แก่ นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

   เสร็จสิ้น (“วันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน”) AWC จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีโดย

ค่ำใช้จ่ำยของ AWC เอง (1) ในกรณีท่ีไม่สำมำรถโอน และ/หรือ แปลงคู ่สัญญำเกี่ยวกับสิทธิกำรเช่ำ

ในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้ AWC จะด�ำเนินกำรให้กองทุน ผู ้เช่ำทรัพย์สิน AWC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งมีสิทธิเข้ำไปและ 

ใช้สถำนท่ีต้ังท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ัน (2) ในกรณีของสัญญำอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุน           

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ซึ่งไม่สำมำรถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญำให้แก่กองทุนได้ AWC จะด�ำเนินกำรให้กองทุน

ได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ AWC ตำมสัญญำอ่ืนๆ น้ัน (3) AWC จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีเป็นระยะเวลำเก้ำ

เดือนหลังจำกวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ AWC เอง (ก) ให้

ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  

ท่ีได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้ว (“ทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว”) (ข) พยำยำมตำมสมควรเพื่อให้          

ควำมช่วยเหลือและให้บริกำรตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควร (โดยค่ำใช้จ่ำยของ AWC) เพื่อให้กองทุน

สำมำรถใช้งำนทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้วได้ในสำระส�ำคัญในลักษณะเดียวกับท่ีมีกำรใช้ก่อนวันโอนทรัพย์สิน 

AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น และ (ค) เก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว และ

ให้กองทุนเข้ำตรวจสอบเอกสำรน้ันตำมสมควร 

   นอกจำกน้ี นับจำกวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน หำก (ก) สถำนท่ีตั้งท่ี

เกี่ยวกับทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้วไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนซึ่งได้มีกำรโอนให้แก่ และ/หรือ แปลง

คู ่สัญญำเป็นกองทุนแล้วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกด�ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใดท�ำให้ไม่สำมำรถ 

ใช้งำนได้โดยผู้เช่ำอันเน่ืองมำจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้สถำนท่ีไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนน้ันไม่ชอบด้วย

กฎหมำยโดยกองทุนหรือผู ้ซึ่งเช่ำใช้ทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ ่มทรูไม่ได้มีส่วน 

ในกำรน้ัน หรือ (ข) ก่อนกำรโอนสิทธิกำรเช่ำให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญำให้กองทุน มีกำรคัดค้ำนควำม

สมบูรณ์ ควำมชอบด้วยกฎหมำย หรือสิทธิในกำรใช้สถำนท่ีตำมสิทธิกำรเช่ำของทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว

ใดๆ โดยกองทุนหรือผู้ซึ่งเช่ำใช้ทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในกำรน้ัน 

หรือ (ค) AWC ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้กองทุน ผู้เช่ำ ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม หรือบุคคลท่ีได้รับ

กำรแต่งต้ังเข้ำถึงหรือใช้สถำนท่ีได้ (“สถำนท่ี AWC ท่ีได้รับผลกระทบ”) ท�ำให้ผู้เช่ำหรือกองทุนไม่สำมำรถ

เข้ำถึง ด�ำเนินงำน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้วได้ AWC จะต้องด�ำเนินกำรดังต่อไปน้ี ด้วยค่ำใช้

จ่ำยของ AWC เอง (1) จัดหำหรือได้มำซ่ึงสถำนท่ีใหม่ตำมท่ีคู่สัญญำตกลงกันว่ำเทียบเท่ำกับสถำนท่ี AWC  

ท่ีได้รับผลกระทบ (โดยคู ่สัญญำจะต้องด�ำเนินกำรโดยสมเหตุสมผล) โดยพิจำรณำถึง (ก) สถำนท่ีตั้ง  

(ข) ขอบเขตกำรให้บริกำรโครงข่ำยของผู้เช่ำท่ีจะได้จำกสถำนท่ีใหม่น้ัน และ (ค) ควำมจุขนำดพื้นท่ีส�ำหรับ

ติดตั้งทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว และอุปกรณ์โทรคมนำคมอ่ืนๆ ของผู้เช่ำ ณ สถำนท่ีใหม่น้ัน และ  

(2) ย้ำยทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้วท่ีตั้งอยู ่ในสถำนท่ี AWC ท่ีได้รับผลกระทบ หรือจัดหำอุปกรณ์และ

ทรัพย์สินใหม่ท่ีมีคุณภำพ ลักษณะจ�ำเพำะ และประสิทธิภำพอย่ำงน้อยเท่ำกับทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว  

ท่ีจะติดตั้งในสถำนท่ีใหม่ และด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำมีควำมจุ ประสิทธิภำพ และขนำดพื้นท่ีเพียงพอ

ส�ำหรับทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ท่ีจะย้ำยมำและติดต้ังในสถำนท่ีใหม่น้ัน  

ให้เหมือนกับท่ีเคยตั้งอยู่ในสถำนท่ี AWC ท่ีได้รับผลกระทบก่อนท่ีสถำนท่ีน้ันจะกลำยเป็นสถำนท่ี AWC  

ท่ีได้รับผลกระทบ

   หำกในกรณีท่ี AWC ไม่สำมำรถย้ำยทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้วหรือเปล่ียนทดแทนโดยทรัพย์สิน

ใหม่ และไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไขตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควรภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดใน

สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 AWC จะต้องด�ำเนินกำรดังน้ี  

(1) ซื้อ และ/หรือ จัดให้มีกำรซื้อทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้วท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงต้ังอยู่หรือติดตั้งในสถำนท่ี AWC ท่ี

ได้รับผลกระทบ (“ทรัพย์สิน AWC ท่ีได้รับผลกระทบ”) ในรำคำท่ีเท่ำกับ มูลค่ำสุดท้ำยของ AWC (terminal 

value) (“รำคำซื้อขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีได้รับผลกระทบ”) พร้อมท้ังช�ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี

นับจำกวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ินจนกระท่ังและรวมถึงวันท่ี AWC ช�ำระคืน

รำคำซื้อขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีได้รับผลกระทบแก่กองทุน (2) ช�ำระต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดเกี่ยวกับกำร
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ขำยและโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึงเงินรำยได้ค่ำเช่ำทรัพย์สิน AWC ท่ีได้

รับผลกระทบซึ่งผู้เช่ำทรัพย์สิน AWC ท่ีได้รับผลกระทบน้ันไม่ช�ำระให้แก่กองทุน เน่ืองจำกผู้เช่ำไม่สำมำรถ

ใช้ทรัพย์สิน AWC ท่ีได้รับผลกระทบน้ันได้ จนถึงวันท่ี AWC ช�ำระรำคำซื้อขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีได้รับผล 

กระทบให้แก่กองทุน และ (3) ช�ำระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำเสียหำย ควำมสูญเสีย สิทธิเรียกร้อง 

และภำระผูกพันท้ังหมดท่ีเกิดหรือจะเกิดกับกองทุนอันเกิดจำกหรือเป็นผลมำจำกกำรใช้ทรัพย์สิน AWC  

ท่ีได้รับผลกระทบ กำรเช่ำและย้ำยสถำนท่ีของทรัพย์สิน AWC ท่ีได้รับผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของ 

ผู้เช่ำท่ีเรียกเอำกับกองทุนเน่ืองจำกผู้เช่ำดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สิน AWC ท่ีได้รับผลกระทบน้ันได้ 

   ภำยใต้บังคับของกำรท่ี AWC ปฏิบัติตำมภำระผูกพันของตนเกี่ยวกับกำรซ้ือคืนทรัพย์สิน AWC ท่ีได้

รับผลกระทบตำมท่ีอธิบำยมำข้ำงต้น กองทุนจะช�ำระเงินค่ำเช่ำท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน AWC ท่ี

ได้รับผลกระทบท่ีกองทุนได้รับจำกผู ้เช่ำท่ีเป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูตำมสัญญำเช่ำท่ีเกี่ยวข้องระหว่ำง 

นิติบุคคลดังกล่ำวและกองทุนให้แก่ AWC พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันท่ีกองทุน

รับเงินค่ำเช่ำจำกผู้เช่ำท่ีเป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูแต่ละครั้งตำมสัญญำเช่ำท่ีเกี่ยวข้องระหว่ำงนิติบุคคลดังกล่ำว

และกองทุน จนกระท่ังและรวมถึงวันท่ีกองทุนช�ำระคืนเงินค่ำเช่ำน้ันให้แก่ AWC  ท้ังน้ี จ�ำนวนเงินดังกล่ำว

จะต้องไม่เกินรำคำซื้อขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีได้รับผลกระทบท่ีเกี่ยวข้อง

   ภำระผูกพันของ AWC เกี่ยวกับกำรย้ำยสถำนท่ีและซ้ือคืนทรัพย์สิน AWC ท่ีได ้รับผลกระทบท่ีตั้ง

อยู ่ ในสถำนท่ีซึ่งได ้มีกำรโอนสิทธิกำรเช ่ำสถำนท่ีให้แก่กองทุนแล้ว หรือ แปลงคู ่สัญญำเช่ำสถำน

ท่ีเป ็นกองทุนแล้ว แต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกด�ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใดท�ำให ้ไม ่สำมำรถ 

ใช้งำนได้โดยผู้เช่ำอันเน่ืองมำจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้สถำนท่ีน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ก�ำหนดไว้เพียงห้ำ

ปีหลังจำกวันโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญำท่ีเกี่ยวกับสถำนท่ีท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวเป็นกองทุน

   หำก กสท. โทรคมนำคมไม่ช�ำระค่ำเช่ำแก่ บีเอฟเคที ตำมสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ HSPA หรือสัญญำ

เช่ำเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ถูกยกเลิกเน่ืองจำก กสท. โทรคมนำคมผิดสัญญำและ บีเอฟเคที ไม่ช�ำระ

ค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยกรณีดังกล่ำวท�ำให้ AWC ไม่

ช�ำระรำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้แก่กองทุน ซ่ึงไม่ถือว่ำเป็นเหตุผิดนัดภำยใต้

สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  เม่ือกองทุนได้มีกำรร้องขอ AWC 

ต้องด�ำเนินกำรหรือจัดกำรให้ บีเอฟเคที ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีเพื่อให้มีกำรด�ำเนินกำรเรียกร้องท่ี

สำมำรถท�ำได้และมีผลโดยชอบด้วยกฎหมำยต่อ กสท. โทรคมนำคม กองทุนตกลงรับผิดชอบในต้นทุน 

และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนในกำรด�ำเนินกำรเรียกร้องดังกล่ำว  เม่ือ AWC หรือ บีเอฟเคที ได้รับค่ำเสียหำยหรือ

ค่ำชดเชยใดๆ AWC ตกลงจะด�ำเนินกำรหรือจัดกำรให้ บีเอฟเคที ด�ำเนินกำรช�ำระค่ำชดเชยหรือจ�ำนวนเงิน 

ท่ีได้รับจำก กสท. โทรคมนำคม ให้แก่กองทุนตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท้ังน้ี AWC หรือ บีเอฟเคที ซ่ึงเป็นผู้ด�ำเนินกำร

เรียกร้องดังกล่ำว มีสิทธิหักต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนในกำรด�ำเนินกำรเรียกร้องดังกล่ำวจำกค่ำเสียหำย

หรือค่ำชดเชยใดๆ ท่ีช�ำระโดยกสท. โทรคมนำคม ก่อนกำรช�ำระเงินดังกล่ำวให้แก่กองทุนในกรณีท่ีกองทุนยัง

มิได้ช�ำระค่ำต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรเรียกร้องดังกล่ำวให้แก่ AWC หรือ บีเอฟเคที แล้วแต่กรณี

   กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก (Right of first offer) โดยนับจำกวันท่ีท�ำกำรซ้ือขำยรำยได้ AWC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น AWC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ท่ีจะได้รับข้อเสนอเป็นรำยแรกในกำรซื้อ

สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ กำรลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนกิจกำรโทรคมนำคม

ของ AWC หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินท่ีขำยของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ

ทรัพย์สินอื่นบำงส่วน) ซึ่งกองทุนสำมำรถลงทุนได้ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของ ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน AWC 

   เพิ่มเติม”) จนถึงวันต่อไปน้ีแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ำปีนับจำกวันท่ีท�ำกำรซ้ือขำยรำยได้ AWC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้นหรือวันท่ีกองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งท่ี 1 ตำมพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่

วันใดจะครบก�ำหนดทีหลัง และ (ข) วันท่ีผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมรำยอ่ืนถือหน่วยลงทุนท่ีกองทุนออก

มำกกว่ำท่ีทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปน้ี (1) หำก AWC และ/หรือ นิติบุคคลอื่น 
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ในกลุ่มทรู (“ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องกำรขำยทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติมแก่บุคคลภำยนอก AWC ต้องด�ำเนิน

กำรและจัดกำรให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูน้ันต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี

รำยละเอียดตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท้ังน้ี 

รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง เงื่อนไขและข้อก�ำหนดอันเป็นสำระส�ำคัญท้ังหมดของกำรเช่ำทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติม 

(หำกมี) (2) หำกกองทุนต้องกำรซื้อทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติมน้ัน กองทุนต้องแจ้งผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็น

ลำยลักษณ์อักษรว่ำต้องกำรซ้ือทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติมดังกล่ำว (“ทรัพย์สิน AWC ท่ีจะโอน”) ตำมข้อก�ำหนดท่ี

ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภำยใน 10 วันท�ำกำรนับจำกวันท่ีกองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือ

ระยะเวลำนำนกว่ำน้ันตำมท่ีผูข้ำยทรพัย์สนิเพิม่เตมิอำจตกลง  จำกน้ัน ภำยในสำมเดอืนนับจำกวันท่ีของหนังสือ

ตอบรับ กองทุนต้องพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีเพื่อให้ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจ�ำเป็นในกำรซื้อทรัพย์สิน 

AWC ท่ีจะโอน  และ AWC ต้องด�ำเนินกำร และ/หรือ จัดกำรให้นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูรำยท่ีเกี่ยวข้องพยำยำม

อย่ำงเต็มท่ีให้ได้รับควำมยินยอมหรือกำรอนุมัติท้ังหมดท่ีจ�ำเป็นตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำส�ำหรับ

กำรขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีจะโอน  เม่ือได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดแล้ว กองทุนและ

ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้ำท�ำสัญญำและท�ำกำรซื้อขำยและโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีจะโอนให้เสร็จสิ้นภำยใน

สำมเดือนหลังจำกกองทุนและผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติดังกล่ำวท้ังหมดแล้ว  

(3) หำก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมภำยในเวลำท่ีก�ำหนด (ข) กองทุนหรือ

ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำ 

สำมเดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญำไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้กำรซื้อขำยและโอน

ทรัพย์สิน AWC ท่ีจะโอนเสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำสำมเดือนนับจำกวันท่ีได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติ

ท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีจะโอนให้บุคคลภำยนอก        

ในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่ำ (ส�ำหรับผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติม) ท่ีก�ำหนดในหนังสือข้อเสนอ

ภำยในระยะเวลำหกเดือนหลังจำกน้ัน หำกผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สำมำรถขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีจะ

โอนให้บุคคลภำยนอกได้ภำยในระยะเวลำหกเดือนดังกล่ำว และต่อมำผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องกำรขำย

ทรัพย์สินท่ี AWC จะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรกอีกครั้ง โดยให้ด�ำเนินกำรตำมข้ันตอน

ในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน

   ท้ังน้ี AWC ได้รับสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก (Right of first offer) หำกกองทุนได้ซ้ือทรัพย์สิน AWC ท่ีจะโอน

และภำยหลังต้องกำรขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีจะโอนดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอก กองทุนจะต้องท�ำหนังสือ            

ข้อเสนอส่งให้ AWC โดยต้องระบุ (ก) รำคำท่ีกองทุนเสนอขำย และ (ข) เงื่อนไขและข้อก�ำหนดท่ีส�ำคัญของ

กำรขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีจะโอนดังกล่ำวท่ีกองทุนเสนอ  เม่ือ AWC ได้รับหนังสือดังกล่ำวแล้ว AWC จะมี

สิทธิในกำรซื้อทรัพย์สิน AWC ท่ีจะโอนเป็นรำยแรกโดยมีเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำโอน

ขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

   AWC อำจโอนสิทธิในกำรซื้อทรัพย์สิน AWC ท่ีจะโอนดังกล่ำวให้แก่นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูได้โดย ไม่จ�ำเป็น

ต้องได้รับควำมยินยอมจำกกองทุน

   กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ AWC ภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2 ควำมรับผิดของ AWC จะมีอยู ่อย่ำงจ�ำกัดตำมกรณีท่ัวไปซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปน้ี (1) AWC 

ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียก

ร้องสิทธิภำยในสองปีนับจำกวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น เว้นแต่สิทธิ

เรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC  

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะเวลำส้ินสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ (นอกจำกท่ีกฎหมำย

ก�ำหนด)  เรื่องดังกล่ำวรวมถึง ค�ำรับรองของ AWC ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมสำมำรถ กรรมสิทธิ์ของ 

AWC ในทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีเกี่ยวข้อง (2) ควำมรับผิดโดย

รวมของ AWC เกี่ยวกับ (ก) รำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ต้องไม่เกินรำยได้สุทธิ AWC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 คงค้ำง (ข) ทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท่ีโอนให้แก่กองทุนต้องไม่เกิน
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มูลค่ำสุดท้ำยของ AWC (terminal value) ของทรัพย์สินน้ัน และ (ค) กำรท�ำผิดสัญญำอ่ืนใดท้ังหมด ควำมรับ

ผิดรวมของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของรำคำซ้ือขำยทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  ท้ังน้ี 

AWC ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี (ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อำกรแสตมป์ ภำระ

ผูกพัน และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ กำรใช้สิทธิ กำรบังคับสิทธิตำม

สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

   ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัย AWC ตกลงท่ีจะ (1) ด�ำเนินกำรให้กองทุนมีช่ือเป็นผู้เอำประกัน

ภัยร่วมและผู้รับผลประโยชน์ร่วมภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรู ท่ีเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของ 

AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ภำยใน 45 วันนับแต่วันท่ีท�ำกำรซื้อขำยรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 

   เสร็จสิ้น (2) จัดให้มีกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ภำยใต้

กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูท้ังหมด ตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิ        

รำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (3) ในวันโอนทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จัดหำกรมธรรม์

ประกันภัยในนำมของกองทุนส�ำหรับทรัพย์สิน AWC ท่ีโอนแล้ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัย

ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว (4)ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูเกี่ยวกับ

เสำโทรคมนำคมของ AWC โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่

ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ และ (5) ด�ำเนินกำรให้มีกำรน�ำเงินท่ีได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัย

ท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภำพ หรือเปล่ียนทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มีกำรเรียกร้องให้มีกำรชดใช้เงินประกัน

ดังกล่ำว

   AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดกำร และตัวแทนของบุคคลดังกล่ำว ในควำมเสียหำย             

สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี อำกรแสตมป์ ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 

ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจำกกำรท�ำผิดข้อตกลง สัญญำ หรือ    

ค�ำรับประกัน หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของ AWC ภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC 

   ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิดโดย

กองทุน บริษัทจัดกำร หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดกำร ท้ังน้ี โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอื่นใดของกองทุนท่ี

มีตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับ

   ใดๆ ในขณะท่ีกองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ AWC และตัวแทนของ AWC ในควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิ

เรียกร้อง ภำษี อำกรแสตมป์ ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง

   ค่ำทนำยและเงินทดรองอื่นตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจำกกำรท�ำผิดข้อตกลง สัญญำ หรือค�ำรับประกัน 

หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของกองทุนภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

   ครั้งท่ี 2 เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิดโดย AWC หรือ ตัวแทน

ของ AWC ท้ังน้ี โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอื่นใดของ AWC ท่ีมีตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ

   AWC และกองทุนไม่อำจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประกำรอื่นใด ซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือบำง

ส่วนของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยมิได้รับควำมยินยอม  

ล่วงหน้ำจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ท้ังน้ี เว้นแต่มีข้อก�ำหนดในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและ

สิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้กระท�ำได้

   สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย และให้

ศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำตัดสินคดีควำม หรือกำรด�ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ และ

กำรยุติข้อพิพำทท่ีเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวข้องกับสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2
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(5)	 สัญญาโอนขายทรัพย์สิน

	 (5.1)		 สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯ	ในฐานะผู้ขาย	และกองทุน	ในฐานะผู้ซ้ือ	

	 	 	 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู”)	

   โดยสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรูน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนตกลงรับซื้อและ

รับโอนทรัพย์สินเสำโทรคมนำคม ดังต่อไปน้ี

   (ก) เสำโทรคมนำคม 3,000 เสำ ภำยใน วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ

   (ข) เสำโทรคมนำคม 3,000 เสำ ภำยใน วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

   (แต่ละกรณีเรียกว่ำ “วันครบก�ำหนดส่งมอบ”) 

   โดยรำคำซื้อขำยทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมดังกล่ำว (“รำคำซื้อขำยทรู”) เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำ

โอนขำยทรัพย์สินทรู โดยกองทุนต้องช�ำระรำคำซื้อขำยเต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอนเสร็จสิ้นนับจำกวันถัดจำก

วันครบก�ำหนดส่งมอบแต่ละครั้งจนถึงวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 (“วันส่งมอบข้ันสุดท้ำยของทรู”) หำกใน

วันท่ี 31 ธันวำคมของแต่ละปียังมีทรัพย์สินเสำโทรคมนำคม ท่ียังไม่ได้ส่งมอบให้แก่กองทุน บริษัทฯ จะจ่ำย

ค่ำเสียหำยจำกควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบให้แก่กองทุนเป็นจ�ำนวนเงินเท่ำกับจ�ำนวนเงินท่ีกองทุนจะต้องช�ำระ

คืนให้แก่ TUC ในปีดังกล่ำวภำยใต้สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TUC ส�ำหรับทรัพย์สิน

เสำโทรคมนำคมท่ีไม่สำมำรถจัดหำให้แก่ TUC ได้ (“ส่วนต่ำงค่ำเช่ำรำยปี”) บวกด้วย ร้อยละ 15 ต่อปี 

   ในวันส่งมอบข้ันสุดท้ำยของทรู หำกมีทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมส่วนเพิ่มท่ียังไม่สำมำรถโอนได้ บริษัทฯ จะ

ชดใช้กองทุนเป็นจ�ำนวนเงินเท่ำกับสิบสองเท่ำของส่วนต่ำงค่ำเช่ำรำยปีของปี 2563 ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไข

ของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู 

   ในวันท่ีบริษัทฯ ส่งมอบทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมให้แก่กองทุนครบถ้วนหรือวันส่งมอบข้ันสุดท้ำยของ

ทรู แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน หำกปรำกฏว่ำทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมท่ีบริษัทฯ ส่งมอบให้แก่กองทุน

มีลักษณะไม ่ตรงตำมรำยละเอียดท่ีระบุไว ้ ในสัญญำโอนขำยทรัพย ์ สินทรู  คู ่ สัญญำตกลงจะชดใช ้

ส่วนต่ำงใด ๆ ท่ีเกิดจำกกำรส่งมอบทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมส่วนเพิ่มท่ีมีลักษณะไม่ตรงตำมรำยละเอียดท่ี

ระบุไว้ดังกล่ำว ท้ังน้ี เป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู 

   กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญหำยหรือเสียหำยในทรัพย ์สินเสำโทรคมนำคมจะตกเป ็น

ของกองทุนเม่ือมีกำรส่งมอบทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมแต่ละครั้ง (“กำรส่งมอบ”) ตำมกระบวนกำร 

ท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู

   ก ่อนกำรส่งมอบแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะต้องให้ค�ำรับรองและค�ำรับประกันแก่กองทุน โดยรวมถึง

แต่ไม ่จ�ำกัดเพียง กำรรับรองและรับประกันว ่ำบริษัทฯ จะต ้องมีกรรมสิทธิ์ โดยชอบด้วยกฎหมำย

ในทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมท่ีจะส่งมอบ และทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมดังกล่ำวจะต้องปรำศจำก 

ภำระผูกพันใด ๆ

   ภำระหน้ำท่ีหลักของบริษัทฯ นับจำกกำรส่งมอบแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีเกี่ยวกับทรัพย์สินเสำ

โทรคมนำคมท่ีได้มีกำรส่งมอบ โดยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ เอง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถโอน หรือ แปลงคู่สัญญำ

   เกี่ยวกับสิทธิกำรเช่ำในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้ บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรให้กองทุน ผู้เช่ำ

ทรัพย์สินเสำโทรคมนำคม ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งมีสิทธิเข้ำไปและใช้

สถำนท่ีตั้งท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ัน
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   ในกรณีของสัญญำอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินเสำโทรคมนำคม ซ่ึงไม่สำมำรถโอน หรือ แปลงคู่สัญญำให้แก่

กองทุนได้ บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตำมสัญญำอื่น ๆ น้ัน

   ควำมรับผิดของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรท�ำผิดสัญญำ ท้ังหมดรวมแล้วจะไม่เกินรำคำซื้อขำยทรู ท้ังน้ี บริษัทฯ ต้อง

รับผิดต่อควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี (เว้นแต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อำกรแสตมป์ ภำระผูกพัน และ

ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ ใช้สิทธิ บังคับสิทธิตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์

สินทรู 

   ในเรื่องของกำรประกันภัย นับจำกกำรส่งมอบท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ ตกลงท่ีจะ (ก) จัดให้มีกำรประกันภัยท่ี     

   เกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ ท่ีโอนแล้วภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนด

ไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู จนกว่ำกองทุนจะท�ำประกันภัยท่ีเกี่ยวข้อง (ข) จัดหำกรมธรรม์ประกันภัย

ส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ ท่ีโอนแล้วในนำมของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัย

ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว (ค) ไม่เปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูเกี่ยวกับ

เสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ ท่ีโอนแล้วโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน โดย

กองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ และ (ง) ด�ำเนินกำรให้มีกำรน�ำเงินท่ีได้รับตำมกรมธรรม์

ประกันภัยท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภำพ หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มีกำรเรียกร้องให้มีกำรชดใช้

เงินประกันดังกล่ำว

   กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของบริษัทฯ นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนเสร็จส้ิน บริษัทฯ ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใด 

เกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ ท่ีโอนแล้ว หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยในสองปี

นับจำกกำรส่งมอบท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำโอน

ขำยทรัพย์สินทรู ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะเวลำส้ินสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ (นอกจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด) 

เรื่องดังกล่ำวรวมถึง ค�ำรับรองของ บริษัทฯ ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ี กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ในทรัพย์สินเสำ

โทรคมนำคม และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ 

   นอกจำกน้ี ภำระผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรย้ำยสถำนท่ีและซื้อคืนเสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ ท่ีได้รับ

ผลกระทบท่ีตั้งอยู่ในสถำนท่ี (หรือบำงส่วนของสถำนท่ี) ซึ่งได้มีกำรโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญำเป็นกองทุน

แล้วซึ่งส่งผลให้เสำโทรคมนำคมของบริษัทฯ ท่ีโอนแล้วน้ันถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกด�ำเนินกำรโดยประกำร

อื่นใดท�ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้โดยผู้เช่ำอันเน่ืองมำจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้สถำนท่ีหรือส่วนหน่ึงส่วนใด

ของสถำนท่ีน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมำยให้ก�ำหนดไว้เพียงห้ำปีหลังจำกวันท่ีมีกำรโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญำท่ี      

เกี่ยวกับสถำนท่ีท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวเป็นช่ือกองทุน

	 (5.2)		 สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง	TICC	ในฐานะผู้ขายและกองทุน	ในฐานะผู้ซ้ือ	(“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน	

TICC”)

   โดยสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน TICC น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนตกลงซื้อและ

รับโอน (ก) ระบบ FOC หลักควำมยำว 5,112 กิโลเมตร (รวมท้ังอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณ) ในเขตพื้นท่ีต่ำง

จังหวัด และ (ข) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงมีควำมจุท่ีสำมำรถรองรับได้จ�ำนวนประมำณ 1.2 

ล้ำนพอร์ต (“ทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC”)

   กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC จะเป็นของกองทุนใน   

   วันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยและโอนเสร็จสิ้น เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำโอนขำย

ทรัพย์สิน TICC 

   ภำระหน้ำท่ีหลักของ TICC นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนเสร็จส้ิน TICC จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ี โดยค่ำใช้จ่ำยของ TICC 

เอง TICC จะด�ำเนินกำรให้กองทุน ผู้เช่ำทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม และบุคคล
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ท่ีได้รับกำรแต่งตั้งมีสิทธิเข้ำถึงและใช้สิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ันตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของ

สัญญำโอนขำยทรัพย์สิน TICC

   ในกรณีของสัญญำอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ซ่ึงไม่สำมำรถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญำให้

แก่กองทุนได้ TICC จะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ TICC ตำมสัญญำอื่น ๆ น้ัน

   ควำมรับผิดของ TICC เกี่ยวกับกำรท�ำผิดสัญญำใด ๆ ภำยใต้สัญญำโอนขำยทรัพย์สิน TICC ท้ังหมดรวมแล้ว

จะไม่เกินรำคำซ้ือขำยของทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ท้ังน้ี TICC ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิ 

เรียกร้อง ภำษี (เว้นแต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อำกรแสตมป์ ภำระผูกพัน และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเกิดข้ึน

หรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ กำรใช้สิทธิ กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน TICC

   กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ TICC นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนเสร็จสิ้น TICC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใด            

เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ท่ีโอนแล้ว หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยในสองปี                

นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนเสร็จสิ้น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ

โอนขำยทรัพย์สิน TICC ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะเวลำส้ินสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ (นอกจำกท่ีกฎหมำย

ก�ำหนด) เรื่องดังกล่ำวรวมถึงค�ำรับรองของ TICC ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ี กรรมสิทธิ์ของ TICC ในทรัพย์สินท่ี

ขำยของ TICC และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ

   ในเรื่องของกำรประกันภัย นับจำกกำรส่งมอบท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ ตกลงท่ีจะ (ก) จัดให้มีกำรประกันภัยท่ี  

เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ท่ีโอนแล้วภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนด

ไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน TICC จนกว่ำกองทุนจะท�ำประกันภัยท่ีเกี่ยวข้อง (ข) จัดหำกรมธรรม์ประกัน

ภัยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ท่ีโอนแล้วในนำมของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกัน

ภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว (ค) ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรู                

เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ท่ีโอนแล้วโดยไม่ได้รับควำมยินยอม เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุน

ก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ และ (ง) ด�ำเนินกำรให้มีกำรน�ำเงินท่ีได้รับตำม

กรมธรรม์ประกันภัยท้ังหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภำพ หรือเปล่ียนทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มีกำรเรียกร้องให้มี

กำรชดใช้เงินประกันดังกล่ำว

	 (5.3)		 สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง	TUC	ในฐานะผู้ขาย	และกองทุน	ในฐานะผู้ซ้ือ	(“สัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน

ของ	TUC	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังที่	2”)	

   โดยสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 น้ี ภำยใต้เง่ือนไขควำมส�ำเร็จครบถ้วนของ

เงื่อนไขบังคับก่อนท้ังหมดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 TUC      

จะต้องขำยและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังต่อไปน้ี (1) ณ   

วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน (“วัน

ท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน”) (ก) เสำโทรคมนำคม จ�ำนวน 350 

เสำ และ (ข) FOC ควำมยำว 1,113 กิโลเมตร (หรือประมำณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ซ่ึงปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้

บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) และ (2) 

ณ วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น 

(“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน”) (ก) เสำโทรคมนำคม จ�ำนวน 

2,589 เสำ และ (ข) FOC ควำมยำวโดยประมำณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมำณ 252,006 คอร์กิโลเมตร)     

ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”) (รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3”)
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   เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญำมีดังน้ี (1) เง่ือนไขบังคับก่อนท่ีต้องส�ำเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันท่ีท�ำกำร

โอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน และวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC 

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น รวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) (ก) TUC ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอ�ำนำจให้

ด�ำเนินกำรท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องได้รับส�ำหรับกำรเข้ำท�ำและปฏิบัติตำมภำระผูกพันของตนตำมสัญญำ

ซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 แล้ว (ข) มีกำรลงนำมและท�ำให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสำร

ธุรกรรมส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรเข้ำท�ำสัญญำ

   ซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ตำมประกำศ ทน. 1/2554 (ง) ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของ 

TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 มีกำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนส�ำหรับกำรได้มำซ่ึงทรัพย์สินท่ี

ขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 มีกำร

   ลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนบำงส่วนส�ำหรับกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุน       

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (หำกมี) และกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี 1 ของกองทุนได้รับกำรจดทะเบียนถูกต้องตำมพ.ร.บ.         

หลักทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงเกิดข้ึนนับจำก วันท�ำสัญญำซื้อขำย

ทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (2) ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส�ำเร็จ หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภำยใน 14 วัน

ท�ำกำรหลังจำกวันท�ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 TUC หรือกองทุนอำจบอก

เลิกสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (ท้ังน้ี กำรท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้อง    

ไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว) โดย TUC 

หรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยตำมสัญญำดังกล่ำว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำก

กำรกระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรมตำมสัญญำ

ซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 สมบูรณ์และมีผล (3) ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC 

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส�ำเร็จ หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไข

บังคับก่อนภำยใน 14 วันท�ำกำรหลังจำกวันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรซื้อขำยทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น ตำมสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 TUC หรือ

กองทุนอำจบอกเลิกกำรโอนขำยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (ท้ังน้ี                

กำรท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำ

ฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว) โดย TUC หรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรโอนขำยทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ดังกล่ำว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึน           

จำกกำรกระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรมกำร

โอนขำยทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุน

   เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 สมบูรณ์และมีผล

   รำคำซ้ือขำยเป็นจ�ำนวนเงิน 3,629,906,842 บำท (“รำคำซื้อขำยทรัพย์สิน TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 

2”) และรำคำซ้ือขำยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (“รำคำซื้อขำยทรัพย์สิน 

TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”) เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยกองทุนต้องช�ำระรำคำซื้อขำยเต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำย 

ของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน หรือวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น แล้วแต่กรณี

   กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม          

ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 จะตกเป็นของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยและ โอนเสร็จส้ิน เว้นแต่

จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยท่ี ณ แต่ละวัน

ท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยและโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 

   เสร็จสิ้น TUC ให้ค�ำรับรองและรับประกันแก่ผู้ซ้ือว่ำทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ

ครั้งท่ี 3 ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขำยและโอนให้แก่ผู้ซ้ือน้ันเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมำยของ TUC และ

ปรำศจำกภำระติดพันใดๆท้ังปวง
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   ภำระหน้ำท่ีหลักของ TUC มีดังน้ี (1) นับแต่วันลงนำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม       

   ครั้งท่ี 2 จนถึงวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน หำกมีกำร          

เปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีผิดไปจำกรำยละเอียดท่ีระบุไว้ในสัญญำน้ีเกี่ยวกับสถำนท่ีตั้งหรือประเภทของทรัพย์สิน

ท่ีขำยบำงส่วนของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 3 ซ่ึงหมำยถึง เสำโทรคมนำคมและสถำนท่ีต้ังของเสำ

โทรคมนำคมเหล่ำน้ัน TUC จะด�ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันของทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 ซึ่งหมำยถึงเสำโทรคมนำคม สถำนท่ีต้ังของเสำโทรคมนำคมและประเภทของเสำโทรคมนำคม 

ให้กองทุนทรำบทุกๆ 3 เดือนนับแต่วันท�ำกำรสุดท้ำยของเดือนซึ่งมีกำรลงนำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ 

TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 โดยมีเง่ือนไขว่ำกำรเปล่ียนแปลงน้ันๆจะต้องไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจสุทธิ (net economic value) ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันผิดไปจำกรำยละเอียดและเงื่อนไข 

ซึ่งได้รับกำรอนุมัติในท่ีประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้ซื้อครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2560 

ท้ังน้ีคู่สัญญำตกลงว่ำหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆแก่ประเภทของเสำโทรคมนำคมซึ่งไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข 

ท่ีระบุไว้ข้ำงต้น คู ่สัญญำจะเจรจำกันโดยสุจริตเพื่อให้กองทุนได้รับกำรชดเชยท่ีเป็นธรรมและเท่ำเทียม  

อน่ึง คู ่สัญญำจะร่วมกันตกลงรำยกำรสุดท้ำยของทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 3 

   ซึ่งหมำยถึงเสำโทรคมนำคมอย่ำงน้อย 5 วันท�ำกำรก่อนวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุน

   เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น (2) หลังจำกแต่ละวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม              

ครั้งท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น” TUC จะด�ำเนิน

กำรต่อไปน้ี โดยค่ำใช้จ่ำยของ TUC เอง (ก) TUC จะด�ำเนินกำรให้กองทุน ผู้เช่ำทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงหมำยถึง FOC ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม และบุคคล

ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังมีสิทธิเข้ำถึงและใช้สิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ันตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนด 

   ของสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (ข) ในกรณีท่ีไม่สำมำรถโอน และ/หรือ 

แปลงคู่สัญญำเกี่ยวกับสิทธิกำรเช่ำในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้ TUC จะด�ำเนินกำรให้

กองทุน ผู้เช่ำทรัพย์สิน TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ซ่ึงหมำยถึงเสำโทรคมนำคม ผู้จัดกำร

ทรัพย์สินโทรคมนำคม และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งมีสิทธิเข้ำไปและใช้สถำนท่ีตั้งท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ัน  

(ค) ในกรณีของสัญญำอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC  ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3  

ซึ่งไม่สำมำรถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญำให้แก่กองทุนได้ TUC จะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิและ

ผลประโยชน์ของ TUC ตำมสัญญำอื่นๆ น้ัน (ง) TUC จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีเป็นระยะเวลำเก้ำเดือนหลังจำก

วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำม

สมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ท่ีได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้

กองทุนแล้วในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน (“ทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้ว”) และ (ข) พยำยำม

ตำมสมควรเพื่อให้ควำมช่วยเหลือและให้บริกำรตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควร (โดยค่ำใช้จ่ำยของ TUC) 

เพื่อให้กองทุนสำมำรถใช้งำนทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้วได้ในสำระส�ำคัญในลักษณะเดียวกับท่ีมีกำรใช้ก่อน

   วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น และ (ค) เก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้ว 

และให้กองทุนเข้ำตรวจสอบเอกสำรน้ันตำมสมควร

   ภำระหน้ำท่ีเพิ่มเติมของ TUC ท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมท่ีโอน (1) นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สิน

ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น หำก (ก) สถำนท่ีตั้งไม่ว ่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ท่ีโอน

แล้ว ซึ่งคือเสำโทรคมนำคมท่ีก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่ ท่ีได้มีกำรโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญำเป็นกองทุน

แล้วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกด�ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใดท�ำให้ไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำนโดยผู้เช่ำ 

อันเน่ืองมำจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้สถำนท่ีไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมำยโดยกองทุน

หรือผู้ซึ่งเช่ำใช้ทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้วซ่ึงไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในกำรน้ัน หรือ (ข) ก่อน

กำรโอนสิทธิกำรเช่ำให้แก่ หรือ แปลงคู ่สัญญำให้กองทุน มีกำรคัดค้ำนควำมสมบูรณ์ ควำมชอบด้วย

กฎหมำย หรือสิทธิในกำรใช้สถำนท่ีตำมสิทธิกำรเช่ำของทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้ว ซึ่งคือเสำโทรคมนำคม 

ใดๆ โดยกองทุนหรือผู้ซ่ึงเช่ำใช้ทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในกำร

น้ัน หรือ (ค) TUC ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้กองทุน ผู้เช่ำ ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม และบุคคลท่ี

ได้รับกำรแต่งต้ังเข้ำถึงหรือใช้สถำนท่ีได้ (“สถำนท่ี TUC ท่ีได้รับผลกระทบ”) ท�ำให้ผู ้เช่ำหรือกองทุนไม่
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สำมำรถเข้ำถึง ด�ำเนินงำน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้วซึ่งคือเสำโทรคมนำคมได้ TUC จะต้อง

ด�ำเนินกำรดังต่อไปน้ี ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ TUC เอง (ก) จัดหำหรือได้มำซึ่งสถำนท่ีใหม่ตำมท่ีคู่สัญญำตกลง

กันว่ำเทียบเท่ำกับสถำนท่ี TUC ท่ีได้รับผลกระทบ (โดยคู่สัญญำจะต้องด�ำเนินกำรโดยสมเหตุสมผล) โดย

พิจำรณำถึง สถำนท่ีตั้ง ขอบเขตกำรให้บริกำรโครงข่ำยของผู้เช่ำท่ีจะได้จำกสถำนท่ีใหม่น้ัน ควำมจุและ

ขนำดพื้นท่ีส�ำหรับติดต้ังทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้วซึ่งคือเสำโทรคมนำคม และอุปกรณ์โทรคมนำคมอ่ืนๆ 

ของผู้เช่ำ ณ สถำนท่ีใหม่น้ัน และ (ข) ย้ำยทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้ว (ซึ่งคือเสำโทรคมนำคม) ท่ีตั้งอยู่ใน

สถำนท่ี TUC ท่ีได้รับผลกระทบ หรือจัดหำอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ท่ีมีคุณภำพ ลักษณะจ�ำเพำะ และ 

ควำมจุอย่ำงน้อยเท่ำกับทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้วน้ัน ท่ีจะติดตั้งในสถำนท่ีใหม่ และด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำ 

มีสมรรถนะ ควำมจุ และขนำดพื้นท่ีเพียงพอส�ำหรับทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้วน้ัน หรืออุปกรณ์และทรัพย์สิน

ใหม่ท่ีจะย้ำยมำและติดตั้งในสถำนท่ีใหม่น้ัน ให้เหมือนกับท่ีเคยต้ังอยู่ในสถำนท่ี TUC ท่ีได้รับผลกระทบ

ก่อนท่ีสถำนท่ีน้ันจะกลำยเป็นสถำนท่ี TUC ท่ีได้รับผลกระทบ (2) ในกรณีท่ี TUC ไม่สำมำรถย้ำยทรัพย์สิน 

TUC ท่ีโอนแล้ว (ซึ่งคือเสำโทรคมนำคม) หรือเปล่ียนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สำมำรถด�ำเนินกำร

แก้ไขตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควรภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 TUC จะต้องด�ำเนินกำรดังน้ี (ก) ซื้อ และ/หรือ จัดให้มีกำรซื้อทรัพย์สิน TUC ท่ี

โอนแล้วท่ีเกี่ยวข้องน้ัน ซึ่งต้ังอยู่หรือติดต้ังในสถำนท่ี TUC ท่ีได้รับผลกระทบ (“ทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับ

ผลกระทบ”) ในรำคำท่ีเท่ำกับรำคำซึ่งกองทุนช�ำระให้แก่ TUC ส�ำหรับทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบ

น้ัน (“รำคำซื้อขำยทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบ”) พร้อมท้ังช�ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 

นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้นจนถึงวันท่ี TUC ช�ำระรำคำส�ำหรับทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับ         

   ผลกระทบดังกล่ำวแก่กองทุน (ข) ช�ำระต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดเกี่ยวกับกำรขำยและโอนทรัพย์สิน TUC 

ท่ีได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึงเงินรำยได้ค่ำเช่ำทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบซึ่งผู้เช่ำทรัพย์สิน

ท่ี TUC ได้รับผลกระทบน้ันไม่ช�ำระให้แก่กองทุน เน่ืองจำกผู้เช่ำดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สิน TUC  

ท่ีได้รับผลกระทบน้ันได้ จนถึงวันท่ี TUC ช�ำระรำคำซื้อขำยทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน 

และ (ค) ช�ำระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำเสียหำย ควำมสูญเสีย สิทธิเรียกร้อง และภำระผูกพันท้ังหมด 

ท่ีเกิดหรือจะเกิดกับกองทุนอันเกิดจำกหรือเป็นผลมำจำกกำรใช้ทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบ กำรเช่ำและ

ย้ำยสถำนท่ีของทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้เช่ำท่ีเรียกเอำกับกองทุนเน่ืองจำก

ผู้เช่ำไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบน้ันได้ (3) ภำยใต้บังคับของกำรท่ี TUC ปฏิบัติตำมภำระ

ผูกพันของตนเกี่ยวกับกำรซ้ือคืนทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบตำมท่ีอธิบำยมำข้ำงต้น กองทุนจะช�ำระ

เงินค่ำเช่ำท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบท่ีกองทุนได้รับจำกผู้เช่ำทรัพย์สินดังกล่ำวตำม

สัญญำเช่ำหลักให้แก่ TUC พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันท่ีกองทุนรับเงินค่ำเช่ำจำก

ผู้เช่ำทรัพย์สินดังกล่ำวแต่ละครั้งตำมสัญญำเช่ำหลักจนกระท่ังและรวมถึงวันท่ีกองทุนช�ำระคืนเงินค่ำเช่ำน้ัน

ให้แก่ TUC ท้ังน้ี จะต้องไม่เกินรำคำส�ำหรับทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบท่ีเกี่ยวข้อง (4) ภำระผูกพันของ 

TUC เกี่ยวกับกำรย้ำยสถำนท่ีและซื้อคืนทรัพย์สิน TUC ท่ีได้รับผลกระทบท่ีต้ังอยู่ในสถำนท่ี (หรือตั้งอยู่บำง

ส่วนในสถำนท่ี)  ซึ่งได้มีกำรโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญำเป็นกองทุนแล้ว ซึ่งทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้วแต่

ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกด�ำเนินกำรโดยประกำรอ่ืนใดท�ำให้ไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำนโดยผู้เช่ำอันเน่ือง

   มำจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้สถำนท่ีน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมำยโดยไม่ได้เกิดจำกกำรกระท�ำของกองทุนให้ก�ำหนด

ไว้เพียงห้ำปีหลังจำกวันท่ีมีกำรโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญำท่ีเกี่ยวกับสถำนท่ีท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวเป็นกองทุน

   กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก (Right of first offer) โดยนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC 

   ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น TUC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ ท่ีจะได้รับข้อเสนอเป็นรำยแรก      

ในกำรซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ กำรลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนกิจกำร

โทรคมนำคมของ TUC หรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC) ซึ่งกองทุนสำมำรถลงทุน

ได้ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของส�ำนักงำนก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปน้ีแล้วแต่   

วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ำปีนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

   เสร็จสิ้นหรือวันท่ีกองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งท่ี 1 ตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบก�ำหนดทีหลัง 

และ (ข) วันท่ีผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมรำยอื่นถือหน่วยลงทุนท่ีกองทุนออกมำกกว่ำท่ีทรูถืออยู่ โดยให้เป็น
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ไปตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปน้ี (1) หำก TUC และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรู (“ผู้ขำยทรัพย์สิน   

เพิ่มเติม”) ต้องกำรขำยทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมแก่บุคคลภำยนอก TUC ต้องด�ำเนินกำรและจัดกำรให้นิติบุคคล

อื่นในกลุ่มทรูน้ันต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมีรำยละเอียดตำมท่ีก�ำหนด

ไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท้ังน้ี รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง เงื่อนไขและ    

ข้อก�ำหนดของกำรเช่ำทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม (หำกมี) (2) หำกกองทุนต้องกำรซ้ือทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมน้ัน 

กองทุนต้องแจ้งผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำต้องกำรซ้ือทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมดังกล่ำว 

(“ทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอน”) ตำมข้อก�ำหนดท่ีระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภำยใน 10 วันท�ำกำร

นับจำกวันท่ีกองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลำนำนกว่ำน้ันตำมท่ีผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมอำจตกลง  

จำกน้ัน ภำยในสำมเดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีเพื่อให้ได้รับอนุมัติ

จำกผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจ�ำเป็นในกำรซื้อทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอน และ TUC ต้องด�ำเนินกำร และ/หรือ จัดกำร

ให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรำยท่ีเกี่ยวข้องพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีให้ได้รับควำมยินยอมหรือกำรอนุมัติท้ังหมดท่ี

จ�ำเป็นตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำส�ำหรับกำรขำยทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอน  เม่ือได้รับควำมยินยอม

และกำรอนุมัติท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดแล้ว กองทุนและผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้ำท�ำสัญญำและท�ำกำรซื้อขำย

และโอนทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอนให้เสร็จส้ินภำยในสำมเดือนหลังจำกกองทุนและผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับ

ควำมยินยอมและกำรอนุมัติดังกล่ำวท้ังหมดแล้ว (3) หำก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขำยทรัพย์สิน

เพิ่มเติมภำยในเวลำท่ีก�ำหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ี

จ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำสำมเดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญำไม่

สำมำรถด�ำเนินกำรให้กำรซื้อขำยและโอนทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอนเสร็จส้ินภำยในระยะเวลำสำมเดือนนับจำก

วันท่ีได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขำยทรัพย์สิน 

TUC ท่ีจะโอนให้บุคคลภำยนอกในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่ำ (ส�ำหรับผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติม) 

ท่ีก�ำหนดในหนังสือข้อเสนอภำยในระยะเวลำหกเดือนหลังจำกน้ัน  หำกผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สำมำรถ

ขำยทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอนให้บุคคลภำยนอกได้ภำยในระยะเวลำหกเดือนดังกล่ำว และต่อมำผู้ขำยทรัพย์สิน

เพิ่มเติมต้องกำรขำยทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอนอีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรกอีกครั้ง โดยให้

ด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถ้วน

   TUC มีสิทธิในกำรซ้ือเป็นรำยแรก โดยหำกกองทุนได้ซื้อทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอนและภำยหลังต้องกำรขำย

ทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอนดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอก กองทุนจะต้องท�ำหนังสือข้อเสนอส่งให้ TUC โดยต้อง

ระบุ (ก) รำคำท่ีกองทุนเสนอขำย และ (ข) เงื่อนไขและข้อก�ำหนดท่ีส�ำคัญของกำรขำยทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอน   

ดังกล่ำวท่ีกองทุนเสนอ เม่ือ TUC ได้รับหนังสือดังกล่ำวแล้ว TUC จะมีสิทธิในกำรซ้ือทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอน

เป็นรำยแรกโดยมีเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2 ท้ังน้ี TUC อำจโอนสิทธิในกำรซื้อทรัพย์สิน TUC ท่ีจะโอนดังกล่ำวให้แก่ นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูได้

โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกกองทุน

   กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ TUC มีดังน้ี นับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น TUC ต้องรับผิด

ต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน TUC ท่ีโอนแล้ว หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยใน

สองปีนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำงเรื่อง 

ท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะเวลำส้ินสุด

   ในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ (นอกจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด) เรื่องดังกล่ำวรวมถึงค�ำรับรองของ TUC

   ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมสำมำรถ กรรมสิทธิ์ของ TUC ในทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม    

ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ ท้ังน้ีควำมรับผิดของ TUC เกี่ยวกับ

กำรท�ำผิดสัญญำใดๆ ภำยใต้สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท้ังหมดรวมแล้ว   

จะไม่เกินรำคำซื้อขำยทรัพย์สิน TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และรำคำซื้อขำยทรัพย์สิน TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3  ท้ังน้ี TUC ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง 

ภำษี (ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อำกรแสตมป์ ภำระผูกพัน และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผล      

จำกกำรเข้ำท�ำ กำรใช้สิทธิ กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2
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   ส�ำหรับกำรประกันภัย TUC ตกลงท่ีจะ (1) จัดให้มีกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อ

ขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จนกว่ำกองทุนจะท�ำประกันภัยท่ีเกี่ยวข้อง (2) จัดหำกรมธรรม์

ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ ครั้งท่ี 3 ในนำมของ

   กองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว และ (3) ไม่เปล่ียนแปลง

ข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้

ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้

   กำรชดเชยควำมเสียหำย TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดกำร และตัวแทนของบุคคล             

ดังกล่ำว ในควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี อำกรแสตมป์ ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และ

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจำกกำร

ท�ำผิดข้อตกลง สัญญำ หรือค�ำรับประกัน หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของ TUC ภำยใต้สัญญำซ้ือขำยทรัพย์สิน

ของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิด

โดยกองทุน บริษัทจัดกำร หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดกำร ท้ังน้ี โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอ่ืนใดของ กองทุน

   ท่ีมีตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ 

   ในส่วนของกองทุน กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตัวแทนของ TUC ในควำมเสียหำย สูญเสีย 

   สิทธิเรียกร้อง ภำษี อำกรแสตมป์ ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง  

ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจำกกำรท�ำผิดข้อตกลง สัญญำ หรือ 

ค�ำรับประกัน หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของกองทุนภำยใต้สัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

คร้ังท่ี 2 เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิดโดย TUC หรือตัวแทน

ของ TUC ท้ังน้ี โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอื่นใดของ TUC ท่ีมีตำมสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2 หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ

   TUC และ กองทุนไม่อำจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประกำรอื่นใด ซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือ   

บำงส่วนของสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยมิได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำ  

จำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ท้ังน้ี เว้นแต่มีข้อก�ำหนดในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้กระท�ำได้

   นอกจำกน้ี ตำมเง่ือนไขของสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ซึ่งก�ำหนด

ว่ำ ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับท่ีต้ังของเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ให้คู่

สัญญำเจรจำและตกลงร่วมกันให้มีกำรชดเชยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมแก่กองทุนหำกกำรเปล่ียนแปลงดัง

กล่ำวไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้โดยคู่สัญญำได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรและกำรชดเชยกองทุน

หำกเกิดกรณีกำรทับซ้อนของเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ตำมเงื่อนไขดังกล่ำวของ

สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ดังน้ี 

   (1) ภำยหลังจำกท่ีท่ีปรึกษำด้ำนเทคนิคของกองทุนได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลท่ีตั้งของเสำโทรคมนำคม

ท่ียังไม่ได้รับกำรตรวจสอบทำงเทคนิคเบื้องต้น (desktop analysis) จ�ำนวนไม่เกิน 586 เสำ อันเป็นส่วน

หน่ึงของเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (“เสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ียังไม่ได้รับ

กำรตรวจสอบทำงเทคนิคเบื้องต้น”) เพื่อพิจำรณำว่ำเป็นเสำโทรคมนำคมท่ี “อยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกัน

อย่ำงมำก (In Close Proximity)” (ตำมท่ีนิยำมไว้ด้ำนล่ำง) หรือไม่ จำกข้อมูลสรุปท่ี TUC ส่งมอบให้แก่

กองทุนตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ ครั้งท่ี 3 แล้วเสร็จ (ซึ่งจะ

ไม่เกินกว่ำ 1 เดือน นับแต่วันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ัง

ท่ี 3 เสร็จสิ้น) กองทุนจะด�ำเนินกำรแจ้งจ�ำนวนและรำยละเอียดของเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีเข้ำ

ข่ำยว่ำตั้งอยู่ “ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันอย่ำงมำก” (“เสำโทรคมนำคมท่ีอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันอย่ำง
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มำก”) ให้ TUC ทรำบ (หำกมี) ภำยในระยะเวลำ 1 เดือนดังกล่ำว ท้ังน้ี หำกกองทุนไม่ด�ำเนินกำรแจ้ง

รำยละเอียดเสำโทรคมนำคมท่ีอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันอย่ำงมำกดังกล่ำวให้ TUC ทรำบภำยในระยะ

เวลำ 1 เดือนตำมท่ีระบุไว้ข้ำงต้น ให้ถือว่ำไม่มีเสำโทรคมนำคมท่ีอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันอย่ำงมำก 

และหำกมีกำรแจ้งจ�ำนวนและรำยละเอียดดังกล่ำว ให้ถือว่ำเสำโทรคมนำคมท่ีอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียง

กันอย่ำงมำกเป็นไปตำมท่ีกองทุนได้แจ้งต่อ TUC ภำยใน 1 เดือนดังกล่ำวเท่ำน้ัน 

   (2) ภำยใน 1 เดือนหลังจำกได้รับรำยกำรของเสำโทรคมนำคมท่ีอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันอย่ำงมำกจำก

กองทุน TUC จะเพิ่มเติมรำยละเอียดในรำยกำรดังกล่ำวให้แก่กองทุน โดยจะระบุเสำโทรคมนำคมท่ีอยู่

ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันอย่ำงมำก ท่ีมีกำรติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญำณซึ่งมีกำรใช้งำนจริงแล้ว และท่ี

ยังไม่ได้มีกำรติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญำณซ่ึงมีกำรใช้งำนจริง ณ เวลำท่ีจัดท�ำรำยกำรดังกล่ำว (“ระยะ

เวลำจัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์”) 

   (3)  เม่ือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์จำก TUC หรือเม่ือพ้นระยะเวลำจัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้ว กองทุน

จะให้ท่ีปรึกษำด้ำนเทคนิคของกองทุนด�ำเนินกำรตรวจสอบทำงเทคนิคโดยละเอียด (full audit) ส�ำหรับ

เสำโทรคมนำคมท่ีอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันอย่ำงมำกให้แล้วเสร็จ (ซึ่งจะไม่เกิน 9 เดือนนับจำกวันสิ้น

สุดระยะเวลำจัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ (“ระยะเวลำกำรตรวจสอบทำงเทคนิคโดยละเอียด”)) โดยใน

ระหว่ำงระยะเวลำกำรตรวจสอบทำงเทคนิคโดยละเอียด กองทุนมีสิทธิแจ้งจ�ำนวนและรำยละเอียดของ

เสำโทรคมนำคมท่ีอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันอย่ำงมำกท่ีถูกระบุโดยผู้เชี่ยวชำญทำงเทคนิคว่ำเข้ำข่ำย

เป็น “เสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อน” (ตำมท่ีนิยำมไว้ด้ำนล่ำง) (“เสำโทรคมนำคมท่ีอำจมีกำรทับซ้อน”) 

ให้แก่ TUC เพื่อพิจำรณำ ท้ังน้ี หำกกองทุนไม่ด�ำเนินกำรแจ้งจ�ำนวนและรำยละเอียดเสำโทรคมนำคมท่ี

อำจมีกำรทับซ้อนดังกล่ำวให้ TUC ทรำบภำยในระยะเวลำกำรตรวจสอบทำงเทคนิคโดยละเอียด ให้ถือว่ำ

ไม่มีเสำโทรคมนำคมท่ีอำจมีกำรทับซ้อน และหำกมีกำรแจ้งจ�ำนวนและรำยละเอียดดังกล่ำว ให้ถือว่ำเสำ

โทรคมนำคมท่ีอำจมีกำรทับซ้อนเป็นไปตำมท่ีกองทุนได้แจ้งต่อ TUC ภำยในระยะเวลำกำรตรวจสอบทำง

เทคนิคโดยละเอียดดังกล่ำวเท่ำน้ัน

   (4)  TUC จะมีระยะเวลำ 1 เดือนนับจำกได้รับแจ้งรำยกำรของเสำโทรคมนำคมท่ีอำจมีกำรทับซ้อนจำกกองทุน

แต่ละครั้ง(“ระยะเวลำพิจำรณำกำรทับซ้อนโดย TUC”) ในกำรพิจำรณำและโต้แย้งว่ำเสำโทรคมนำคมท่ี

อำจมีกำรทับซ้อนใดไม่ถือเป็น “เสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อน” ในกรณีท่ีคู่สัญญำไม่อำจตกลงกันได้ว่ำ

เสำโทรคมนำคมท่ีอำจมีกำรทับซ้อนใดเป็น “เสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อน” หรือไม่ภำยในระยะเวลำ 

1 เดือนนับจำกวันท่ีได้รับกำรแจ้งจำกกองทุนส�ำหรับเสำดังกล่ำว ให้ถือว่ำเสำโทรคมนำคมท่ีอำจมีกำร

ทับซ้อนดังกล่ำวน้ันเป็น “เสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อน” 

   (5) เม่ือได้รับกำรยืนยันจำก TUC ว่ำเสำโทรคมนำคมท่ีอำจมีกำรทับซ้อนใดเป็น “เสำโทรคมนำคมท่ีมีกำร

ทับซ้อน” หรือระยะเวลำพิจำรณำกำรทับซ้อนโดย TUC ส�ำหรับเสำโทรคมนำคมดังกล่ำวน้ันสิ้นสุดลง 

(แล้วแต่วันใดจะเกิดข้ึนก่อน) TUC ตกลงจะ (ก) ด�ำเนินกำรเปล่ียนเสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อนดัง

กล่ำวกับเสำโทรคมนำคมอื่นท่ีมีกำรใช้งำนและต้ังอยู่ในประเทศไทย และเป็นเสำประเภทเดียวกัน (อำทิ

เช่น ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ประเภทติดต้ังบนดำดฟ้ำ หรือ ประเภท IBC) และมีจ�ำนวนพื้นท่ีรองรับไม่

น้อยไปกว่ำเดิม (กล่ำวคือ มีจ�ำนวนพื้นท่ี (slots) ไม่น้อย ไปกว่ำเดิม) กับ เสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อน

ซ่ึงจะต้องมีกำรเปลี่ยน หรือ (ข) ใช้ประโยชน์ในเสำโทรคมนำคมดังกล่ำวโดยด�ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์

รับส่งสัญญำณซึ่งมีกำรใช้งำนจริง โดย TUC ต้องด�ำเนินกำรดังกล่ำวให้แล้วเสร็จและแจ้งข้อมูลเสำ

โทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อนท่ี TUC ได้ด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขแล้ว (“เสำโทรคมนำคมท่ีได้มีกำรแก้ไขแล้ว”) 

ให้กองทุนทรำบภำยในระยะเวลำ 9 เดือน (หรือระยะเวลำอ่ืนใดตำมท่ีกองทุนอำจตกลงให้ขยำยออกไป) 

นับแต่ (1) วันสิ้นสุดของระยะเวลำพิจำรณำกำรทับซ้อนโดย TUC หรือ (2) วันท่ี TUC ยืนยันกับกองทุน

ว่ำเสำโทรคมนำคมท่ีอำจมีกำรทับซ้อนท่ีกองทุนได้แจ้งเป็น “เสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อน” แล้วแต่

วันใดจะเกิดข้ึนก่อน (“ระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรแก้ไขกำรทับซ้อน”)
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   (6) กองทุนมีสิทธิท่ีจะให้ท่ีปรึกษำด้ำนเทคนิคของกองทุนด�ำเนินกำรตรวจสอบกำรทับซ้อนกันของเสำ 

โทรคมนำคมท่ีได้มีกำรแก้ไขแล้ว (“กำรตรวจสอบกำรทับซ้อนเพิ่มเติม”) (โดย TUC ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรตรวจสอบกำรทับซ้อนเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกินกว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรตรวจสอบกำร

ทับซ้อนของเสำโทรคมนำคม 5 เสำแรกซึ่งจะรับผิดชอบโดยกองทุน) ภำยหลังจำกท่ีท่ีปรึกษำด้ำนเทคนิค

ของกองทุนด�ำเนินกำรตรวจสอบกำรทับซ้อนเพิ่มเติมแล้วเสร็จ กองทุนมีสิทธิแจ้งให้ TUC ทรำบ หำก

เสำโทรคมนำคมท่ีได้มีกำรแก้ไขแล้วเสำใดยังคงเป็นเสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อน (ซึ่งจะไม่เกินกว่ำ 

18 เดือน นับแต่ (1) วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรแก้ไขกำรทับซ้อน และ (2) กองทุนได้รับข้อมูล

เกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมท่ีได้มีกำรแก้ไขแล้วท่ี TUC มีหน้ำท่ีน�ำส่งครบถ้วนแล้ว ท้ังน้ี หำกกองทุนไม่

ด�ำเนินกำรแจ้ง TUC ว่ำ มีเสำโทรคมนำคมท่ีได้มีกำรแก้ไขแล้วเสำใดยังคงเป็นเสำโทรคมนำคมท่ีมีกำร

ทับซ้อน ภำยในระยะเวลำ 18 เดือนดังกล่ำว ให้ถือว่ำไม่มีเสำโทรคมนำคมท่ีได้มีกำรแก้ไขแล้วเสำใดยัง

คงเป็นเสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อน และหำกมีกำรแจ้งจ�ำนวนและรำยละเอียดของเสำโทรคมนำคม

ท่ีได้มีกำรแก้ไขแล้วท่ียังคงเป็นเสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อนให้เป็นไปตำมท่ีกองทุนได้แจ้งต่อ TUC 

ภำยในระยะเวลำ 18 เดือนดังกล่ำวเท่ำน้ัน

   (7)  ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับกำรแจ้งจำกกองทุนดังกล่ำว TUC ต้องด�ำเนินกำรซ้ือคืนเสำ

โทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อนท่ีเกี่ยวข้องในรำคำท่ีกองทุนช�ำระให้แก่ TUC เพื่อซ้ือเสำโทรคมนำคมท่ีมี

กำรทับซ้อนน้ัน พร้อมท้ังช�ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนดระยะ

เวลำ 30 วันดังกล่ำว จนกระท่ังและรวมถึงวันท่ี TUC ช�ำระคืนรำคำซื้อขำยเสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับ

ซ้อนน้ันให้แก่กองทุน โดยเม่ือ TUC ด�ำเนินกำรซ้ือคืนเสำดังกล่ำวแล้ว หน้ำท่ีในกำรเช่ำและกำรช�ำระ

ค่ำเช่ำพื้นท่ี (slots) ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อนดังกล่ำวของ TUC ภำยใต้สัญญำเช่ำ 

ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคมท่ีได้มีกำรแก้ไขและแทนท่ี จะส้ินสุดลง

   (8)  หน้ำท่ีของ TUC ตำมข้อตกลงเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีมีกำรทับซ้อนน้ี จะไม่กระทบถึงหน้ำท่ี

ของ TUC ในฐำนะผู้เช่ำหลักภำยใต้สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคมท่ีได้

มีกำรแก้ไขและแทนท่ี ท้ังน้ี TUC ในฐำนะผู้เช่ำหลักจะยังคงช�ำระค่ำเช่ำท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเสำโทรคมนำคม

ท่ีมีกำรทับซ้อน และเสำโทรคมนำคมท่ีน�ำมำเปลี่ยน (หำกต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเสำโทรคมนำคม) ให้

แก่กองทุนต่อไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำ

โทรคมนำคมท่ีได้มีกำรแก้ไขและแทนท่ี 

    ท้ังน้ี “เสำโทรคมนำคมท่ีมีกำรทับซ้อน” หมำยถึง เสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ียังไม่ได้รับกำรตรวจสอบทำง

เทคนิคเบื้องต้น ซึ่ง (ก) ตั้ง “อยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันอย่ำงมำก” (In Close Proximity) (ตำมท่ีนิยำมไว้ด้ำน

ล่ำง) กับเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 อ่ืน ซ่ึง TUC ได้ด�ำเนินกำรส่งมอบให้แก่กองทุน

ไปแล้ว หรือ กับเสำโทรคมนำคมอื่นซ่ึงถือเป็นทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ท่ีกองทุนได้ลงทุนและ

รับจำกกลุ่มทรู ณ วันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น 

และ (ข) มิได้อยู่ระหว่ำงกำรใช้งำนโดยกำรติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญำณใดๆ ซึ่งมีกำรใช้งำนจริง นอกจำก

น้ี ค�ำว่ำ “อยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันอย่ำงมำก” (In Close Proximity) หมำยถึง สถำนกำรณ์ท่ีเสำโทรคมนำคม

ของ TUC ท่ียังไม่ได้รับกำรตรวจสอบทำงเทคนิคเบื้องต้นเสำใด มีระยะห่ำงจำกเสำโทรคมนำคมอ่ืนซึ่งเป็นเสำ

โทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 อ่ืน ซ่ึง TUC ได้ด�ำเนินกำรส่งมอบให้แก่กองทุนไปแล้ว หรือ

เสำโทรคมนำคมอื่นซึ่งถือเป็นทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ท่ีกองทุนได้ลงทุนและรับจำกกลุ่มทรู 

ณ วันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน ซ่ึงมีรำยละเอียด

ตำมท่ีคู่สัญญำจะตกลงกันตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคของเสำโทรคมนำคม

   สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย ให้ศำลไทยมีเขต

อ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำตัดสินคดีควำม หรือกำรด�ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ และกำรยุติ         

ข้อพิพำทท่ีเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวข้องกับสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2
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	 (5.4)		 	สัญญาซ้ือขายทรัพย์สินระหว่างทรูมูฟ	ในฐานะผู้ขาย	และกองทุนในฐานะผู้ซ้ือ	

	 	 	 (“สัญญาซ้ือขายทรัพย์สินของทรูมูฟ	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังที่	2”)

   โดยสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 น้ี ภำยใต้เงื่อนไขควำมส�ำเร็จครบถ้วน

ของเงื่อนไขบังคับก่อนท้ังหมดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

   ทรูมูฟจะต้องขำยและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังต่อไปน้ี 

   (1) ณ วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

   เสร็จสิ้น (“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น”) FOC หลัก 

ควำมยำว 542 กิโลเมตร (หรือประมำณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบัน ใช้ในธุรกิจให้บริกำร

โทรศัพท ์เคลื่อนท่ีและอินเทอร ์เน็ตในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (“ทรัพย ์สินท่ีขำย

ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) และ (2) ณ วันท่ีก�ำหนดให้เป ็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบ

ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน (“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ 

ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน”) (ก) FOC หลัก ควำมยำวโดยประมำณ 546 กิโลเมตร (หรือ

เทียบเท่ำกับ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ต 

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และ (ข) FOC ควำมยำวโดยประมำณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ

ประมำณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้ภำยใต้โครงข่ำย FTTx ส�ำหรับธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”) 

(รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3”)

   เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญำมีดังน้ี (1) เง่ือนไขบังคับก่อนท่ีต้องส�ำเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันท่ีท�ำกำร

โอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน และวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ

ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน รวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) (ก) ทรูมูฟได้รับอนุมัติ และได้รับมอบ

อ�ำนำจให้ด�ำเนินกำรท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องได้รับส�ำหรับกำรเข้ำท�ำและปฏิบัติตำมภำระผูกพันของตน

ตำมสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 แล้ว (ข) มีกำรลงนำมและท�ำให้สมบูรณ์

ซึ่งเอกสำรธุรกรรมส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำร

เข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ตำมประกำศ ทน. 1/2554 (ง) ในกรณี

ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 มีกำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนส�ำหรับ

กำรได้มำซึ่งทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ  

ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 มีกำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนบำงส่วนส�ำหรับกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน

ท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (หำกมี) และกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี 1 ของกองทุนได้รับกำรจดทะเบียน

ถูกต้องตำมพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงเกิดข้ึนนับจำก

วันท�ำสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (2)ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให้ส�ำเร็จ หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไข

บังคับก่อนภำยใน 14 วันท�ำกำรหลังจำกวันท�ำสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 

2 ทรูมูฟหรือกองทุนอำจบอกเลิกสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (ท้ังน้ี กำรท่ี

เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำฝ่ำย

น้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว) โดยทรูมูฟหรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยตำมสัญญำดังกล่ำว 

เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้อง

และกำรท�ำให้ธุรกรรมตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 สมบูรณ์และมีผล  

(3) ในกรณีทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อน

ให้ส�ำเร็จ หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภำยใน 14 วันท�ำกำรหลังจำกวันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำร

ซื้อขำยทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน ตำมสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ 

   ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 ทรูมูฟหรือกองทุนอำจบอกเลิกกำรโอนขำยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีขำย

ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (ท้ังน้ี กำรท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้

เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของคู่สัญญำฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว) โดยทรูมูฟหรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิ



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

87

   เรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรโอนขำยทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 3 ดังกล่ำว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข

บังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรมกำรโอนขำยทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3  

ตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 สมบูรณ์และมีผล

   รำคำท่ีซื้อขำยเป็นจ�ำนวนเงิน 5,312,107,901 บำท (“รำคำซื้อขำยทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2”) และรำคำซื้อขำยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (“รำคำซื้อ

ขำยทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”) เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน

ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยกองทุนต้องช�ำระรำคำซ้ือขำยเต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอน

ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน หรือวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ 

ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น แล้วแต่กรณี

   กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในควำมสูญเสียหรือเสียหำยในทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 จะตกเป็นของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยและโอนเสร็จส้ิน เว้น

แต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดย ณ แต่ละ

วันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยและโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จ

สิ้น ทรูมูฟให้ค�ำรับรองและรับประกันแก่ผู ้ซื้อว่ำทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  

ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจะถูกขำยและโอนให้แก่ผู้ซื้อน้ันเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมำยของทรูมูฟ และปรำศจำก

ภำระติดพันใดๆ ท้ังปวง

   ภำระหน้ำท่ีหลักของ ทรูมูฟ นับจำกแต่ละวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม           

ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น (“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน”)  ทรูมูฟจะด�ำเนินกำรต่อไป

น้ี โดยค่ำใช้จ่ำยของทรูมูฟ เอง (1) ทรูมูฟจะด�ำเนินกำรให้กองทุน ผู้เช่ำทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงหมำยถึง FOC ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม และบุคคลท่ีได้

รับกำรแต่งตั้งมีสิทธิเข้ำถึงและใช้สิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ันตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของ

สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (2) ในกรณีของสัญญำอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ท่ีขำยของทรูมูฟ  ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ซ่ึงไม่สำมำรถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญำให้

แก่กองทุนได้ ทรูมูฟจะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของทรูมูฟ ตำมสัญญำอ่ืนๆ น้ัน 

(3) ทรูมูฟจะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีเป็นระยะเวลำเก้ำเดือนหลังจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จ

สิ้น (ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควรเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ  

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ท่ีได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สิน

ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีโอนแล้ว”) และ (ข) พยำยำมตำมสมควรเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ

และให้บริกำรตำมท่ีกองทุนต้องกำรตำมสมควร (โดยค่ำใช้จ่ำยของทรูมูฟ) เพื่อให้กองทุนสำมำรถใช้งำน

ทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีโอนแล้วได้ในสำระส�ำคัญในลักษณะเดียวกับท่ีมีกำรใช้ก่อนวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สิน 

ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น และ (ค) เก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีโอนแล้ว และให้กองทุนเข้ำ             

ตรวจสอบเอกสำรน้ันตำมสมควร

   กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก (Right of first offer) โดยนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ

ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น ทรูมูฟให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ท่ีจะได้รับข้อเสนอเป็น 

รำยแรกในกำรซื้อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ กำรลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำง

   พื้นฐำนกิจกำรโทรคมนำคมของ ทรูมูฟหรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินท่ีขำยของ ทรูมูฟ) ซึ่ง

   กองทุนสำมำรถลงทุนได้ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของส�ำนักงำน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน ทรูมูฟ เพิ่มเติม”) 

จนถึงวันดังต่อไปน้ีแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้ำปีนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ 

   ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้นหรือวันท่ีกองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งท่ี 1 ตำมพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วแต่

   วันใดจะครบก�ำหนดทีหลัง และ (ข) วันท่ีผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมรำยอ่ืนถือหน่วยลงทุนท่ีกองทุนออก
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มำกกว่ำท่ีทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ันตอนดังต่อไปน้ี (1) หำกทรูมูฟ และ/หรือ นิติบุคคล

อื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องกำรขำยทรัพย์สินทรูมูฟ เพิ่มเติมแก่บุคคลภำยนอก ทรูมูฟ

   ต้องด�ำเนินกำรและจัดกำรให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูน้ันต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้

   กองทุนโดยมีรำยละเอียดตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท้ังน้ี 

   รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของกำรเช่ำทรัพย์สิน ทรูมูฟ เพิ่มเติม (หำกมี) (2) หำกกองทุน

   ต้องกำรซ้ือทรัพย์สินทรูมูฟ เพิ่มเติมน้ัน กองทุนต้องแจ้งผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ

   ต้องกำรซ้ือทรัพย์สินทรูมูฟ เพิ่มเติมดังกล่ำว (“ทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีจะโอน”) ตำมข้อก�ำหนดท่ีระบุในหนังสือ

   ข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภำยใน 10 วันท�ำกำรนับจำกวันท่ีกองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลำ

นำนกว่ำน้ันตำมท่ีผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมอำจตกลง จำกน้ัน ภำยในสำมเดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ 

   กองทุนต้องพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีเพื่อให้ได้รับอนุมัติจำก ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจ�ำเป็นในกำรซ้ือทรัพย์สินทรูมูฟ 

ท่ีจะโอน และทรูมูฟต้องด�ำเนินกำร และ/หรือ จัดกำรให้นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูรำยท่ีเกี่ยวข้องพยำยำมอย่ำง

เต็มท่ีให้ได้รับควำมยินยอมหรือกำรอนุมัติท้ังหมด ท่ีจ�ำเป็นตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำส�ำหรับ

   กำรขำยทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีจะโอน เม่ือได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดแล้ว กองทุนและ

ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้ำท�ำสัญญำและท�ำกำรซื้อขำยและโอนทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีจะโอนให้เสร็จสิ้นภำยใน

สำมเดือนหลังจำกกองทุนและผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติดังกล่ำวท้ังหมดแล้ว 

(3) หำก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมภำยในเวลำท่ีก�ำหนด (ข) กองทุนหรือ           

ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำสำม

เดือนนับจำกวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญำไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้กำรซื้อขำยและโอนทรัพย์สิน 

ทรูมูฟ ท่ีจะโอนเสร็จส้ินภำยในระยะเวลำสำมเดือนนับจำกวันท่ีได้รับควำมยินยอมและกำรอนุมัติท่ีจ�ำเป็น

ท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขำยทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีจะโอนให้บุคคลภำยนอกในข้อก�ำหนด

และเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกว่ำ (ส�ำหรับผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติม) ท่ีก�ำหนดในหนังสือข้อเสนอภำยในระยะเวลำ

หกเดือนหลังจำกน้ัน หำกผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่สำมำรถขำยทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีจะโอนให้บุคคลภำยนอก

ได้ภำยในระยะเวลำหกเดือนดังกล่ำว และต่อมำผู้ขำยทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องกำรขำยทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีจะโอน

อีกครั้ง ให้กองทุนมีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรกอีกครั้ง โดยให้ด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนในลักษณะเดียวกันจน 

ครบถ้วน

   ทรูมูฟ มีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก โดยหำกกองทุนได้ซื้อทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีจะโอนและภำยหลังต้องกำร

ขำยทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีจะโอนดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอก กองทุนจะต้องท�ำหนังสือข้อเสนอส่งให้ทรูมูฟ 

โดยต้องระบุ (ก) รำคำท่ีกองทุนเสนอขำย และ (ข) เงื่อนไขและข้อก�ำหนดท่ีส�ำคัญของกำรขำยทรัพย์

สินทรูมูฟ ท่ีจะโอนดังกล่ำวท่ีกองทุนเสนอ  เม่ือทรูมูฟ ได้รับหนังสือดังกล่ำวแล้ว ทรูมูฟจะมีสิทธิใน

กำรซื้อทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีจะโอนเป็นรำยแรกโดยมีเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำซื้อ

ขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท้ังน้ี ทรูมูฟอำจโอนสิทธิในกำรซื้อทรัพย์สินทรูมูฟ  

ท่ีจะโอนดังกล่ำวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกกองทุน

   กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของทรูมูฟนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน ทรูมูฟต้องรับผิด

ต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีโอนแล้ว หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ

ภำยในสองปีนับจำกวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่อง

ส�ำคัญบำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ซึ่งไม่มีก�ำหนด

ระยะเวลำสิ้นสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ (นอกจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด)  เรื่องดังกล่ำวรวมถึง

ค�ำรับรองของทรูมูฟ ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมสำมำรถ กรรมสิทธิ์ของทรูมูฟ ในทรัพย์สินท่ีขำย 

ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ  

ท้ังน้ี ควำมรับผิดของทรูมูฟเกี่ยวกับกำรท�ำผิดสัญญำใดๆ ภำยใต้สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท้ังหมดรวมแล้วจะไม่เกินรำคำซื้อขำยทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ในส่วนท่ี

เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และรำคำซื้อขำยทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 3 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ท้ังน้ี ทรูมูฟต้องรับผิดต่อควำม
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เสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี (ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อำกรแสตมป์ ภำระผูกพัน และต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 

ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ กำรใช้สิทธิ กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ 

ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

   ส�ำหรับกำรประกันภัยทรูมูฟตกลงท่ีจะ (1) จัดให้มีกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตำมข้อก�ำหนด ท่ีก�ำหนด

ไว้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จนกว่ำกองทุนจะท�ำประกันภัยท่ี

เกี่ยวข้อง (2) จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม  

ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ในนำมของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์

ประกันภัยดังกล่ำว และ (3) ไม่เปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มทรู

เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็น 

ลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้

   กำรชดเชยควำมเสียหำย ทรูมูฟตกลงยอมรับผิดชดใช ้ต ่อกองทุน บริษัทจัดกำร และตัวแทนของ

บุคคลดังกล่ำว ในควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี อำกรแสตมป์ ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริง

ท้ังหมด และต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควร

ท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจำกกำรท�ำผิดข้อตกลง สัญญำ หรือค�ำรับประกัน หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของทรูมูฟ  

ภำยใต้สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่อ

อย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิดโดยกองทุน บริษัทจัดกำร หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดกำร  

ท้ังน้ี โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอื่นใดของกองทุนท่ีมีตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 

2 หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆในส่วนของกองทุน กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อทรูมูฟ และตัวแทน

ของทรูมูฟในควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี อำกรแสตมป์ ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และ

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจำก

กำรท�ำผิดข้อตกลง สัญญำ หรือค�ำรับประกัน หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของกองทุนภำยใต้สัญญำซื้อขำย

ทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือ 

จงใจกระท�ำผิดโดยทรูมูฟหรือตัวแทนของทรูมูฟ ท้ังน้ี โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอื่นใดของทรูมูฟท่ีมีตำมสัญญำซื้อขำย

ทรัพย์สิน ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ

   ทรูมูฟและกองทุนไม่อำจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประกำรอื่นใด ซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือ   

บำงส่วนของสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยมิได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำ

จำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ท้ังน้ี เว้นแต่มีข้อก�ำหนดในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้กระท�ำได้

   สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย และให้ศำลไทยมี

เขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำตัดสินคดีควำม หรือกำรด�ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ และกำรยุติ

ข้อพิพำทท่ีเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวข้องกับสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

(6)	 สัญญาเช่า	ด�าเนินการและบริหารจัดการหลัก

	 (6.1)		 สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการหลัก	ระหว่าง	TUC	ในฐานะผู้เช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุง

รักษาและบริหารจัดการ	 และ	 กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า	 (“สัญญาเช่า	 ด�าเนินการและบริหารจัดการหลัก

ของTUC”)	โดยมีระยะเวลา	14	ปี	นับต้ังแต่วันที่	24	ธันวาคม	2556	-	วันที่	31	ธันวาคม	2570

   โดยสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TUC น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ำพื้นท่ี (slots) บนเสำ

โทรคมนำคม และทรัพย์สินสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกประเภท Passive ท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมบำงเสำ 

(รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”) รวมท้ัง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำมีก�ำหนดอำยุจนถึง 31 

ธันวำคม พ.ศ. 2570 
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   ทรัพย์สินท่ีเช่ำ ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปน้ีเป็นอย่ำงน้อย (“ทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ”)

   (ก) พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 6,619 พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม 3,000 เสำ 

    เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 

   (ข) พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 13,993 พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม 6,000 เสำ 

    เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 และ 

   (ค) พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 15,249 พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม 6,000 เสำ 

    เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560

   อัตรำค่ำเช่ำ ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี และอำจมีส่วนลด 

และ/หรือ กำรปรับเปลี่ยนท่ีเหมำะสม ดังท่ีระบุไว้ด้ำนล่ำงน้ี

   ประเภทท่ี 1: เสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบนพื้นดิน: 25,400 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)

   ประเภทท่ี 2: เสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบนดำดฟ้ำ: 23,200 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ

   ประเภทท่ี 3: โครงข่ำย IBC/DAS: 39,400 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

   ส่วนลด และ/หรือ กำรปรับเปลี่ยนอัตรำค่ำเช่ำ อยู่ภำยใต้เงื่อนไขด้ำนล่ำงน้ี

   (ก) ส่วนลดจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิม: ร้อยละ 32

   (ข) ส่วนลดจำกจ�ำนวน (โดยไม่ค�ำนึงถึงประเภทของทรัพย์สินท่ีเช่ำ)

    พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 1 - 3,000 พื้นท่ี (slots): ไม่มีส่วนลด

    พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 3,001 - 5,000 พื้นท่ี (slots): ส่วนลดในอัตรำร้อยละ 30

    พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 5,001 - 10,000 พื้นท่ี (slots): ส่วนลดในอัตรำร้อยละ 35 และ

    พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 10,001 พื้นท่ี (slots) เป็นต้นไป: ส่วนลดในอัตรำร้อยละ 40

   หำก TUC หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบริษัทในกลุ่มทรู (“ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม”) รำยใดต้องกำร

เช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี (slots) เพิ่มเติมไม่ว่ำในเวลำใด ๆ TUC หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำร

ดั้งเดิมน้ันจะได้รับท้ังส่วนลดจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมและส่วนลดจำกจ�ำนวน ส�ำหรับค่ำเช่ำ

พื้นท่ี (slots) เพิ่มเติมดังกล่ำว 

   กำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) ในอัตรำคงท่ีท่ีร้อยละ 2.7 ต่อปี เริ่มคิดค�ำนวณจำกเดือน

มกรำคม พ.ศ. 2558

   กำรช�ำระค่ำเช่ำ TUC จะช�ำระค่ำเช่ำสุทธิส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำล่วงหน้ำตั้งแต่เดือน มกรำคม 2557 โดย

จะช�ำระภำยในวันท่ี 7 ของทุกเดือนหรือวันท�ำกำรถัดไป และจะช�ำระค่ำเช่ำสุทธิให้แก่กองทุนล่วงหน้ำเป็น              

รำยเดือนส�ำหรับกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ (Minimum Leased Properties) ซึ่ง

จะเป็นระยะเวลำหน่ึงปีล่วงหน้ำส�ำหรับกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี (slot) บนเสำโทรคมนำคม

กลุ่มแรกจ�ำนวน 3,000 เสำท่ีมีก�ำหนดส่งมอบให้แก่กองทุนโดยบริษัทฯ ภำยในวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 

และเป็นระยะเวลำสองปีล่วงหน้ำส�ำหรับกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี (slot) บนเสำโทรคมนำคม

กลุ่มท่ีสองจ�ำนวน 3,000 เสำท่ีมีก�ำหนดส่งมอบให้แก่กองทุนโดยบริษัทฯ ภำยในวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

   ณ สิ้นปีของแต่ละปีนับจำกปี พ.ศ. 2558 ถึง ปีพ.ศ. 2563 กองทุนจะช�ำระคืนเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำท่ี 

TUCได้ช�ำระเกินไปคืนให้แก่ TUC ในกรณีท่ีจ�ำนวนเสำโทรคมนำคมท่ี TUC เช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

จริงภำยใต้สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของTUC มีจ�ำนวนน้อยกว่ำทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ 

(Minimum Leased Properties) ส�ำหรับปีน้ัน ๆ ท้ังน้ี กองทุนจะท�ำกำรช�ำระคืนเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำดังกล่ำว

ให้แก่TUCภำยในวันท�ำกำรถัดจำกวันท่ีบริษัทฯได้ช�ำระค่ำเสียหำยจำกควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบทรัพย์สินเสำ

โทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้องภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู ให้แก่กองทุนแล้ว
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   ในวันท่ีบริษัทฯ ส่งมอบทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมให้แก่กองทุนครบถ้วนตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรูหรือ

วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน หำกปรำกฎว่ำทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมท่ีบริษัทฯ ส่งมอบให้

แก่กองทุนมีลักษณะไม่ตรงตำมรำยละเอียดท่ีระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู ท�ำให้ค่ำเช่ำล่วงหน้ำท่ี TUC 

ได้ช�ำระให้แก่กองทุนแตกต่ำงไปจำกค่ำเช่ำท่ีแท้จริงท่ี TUC ควรช�ำระให้แก่กองทุนส�ำหรับกำรเช่ำทรัพย์สินท่ี

เช่ำ คู่สัญญำตกลงจะชดใช้ส่วนต่ำงใด ๆ ท่ีเกิดจำกกรณีดังกล่ำว ท้ังน้ี เป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของ

สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TUC

   กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำเช่ำท่ีดินส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่ โดย (ก) ในระหว่ำงระยะเวลำ

กำรเช่ำ TUC จะเป็นผู้ช�ำระค่ำเช่ำท่ีดินส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่ และ (ข) ส�ำหรับช่วงกำรต่อ

อำยุกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร กองทุนจะเป็นผู้ช�ำระค่ำเช่ำท่ีดินส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สิน     

ท่ีเช่ำตั้งอยู่

   กำรประกันภัย กองทุนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ (รวม

ถึง ประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก และควำมคุ้มครองทำงประกันภัยอ่ืนใด) ท่ีเพียงพอและ

เป็นไปตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรมส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบี้ยประกันภัย และ TUC 

มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงประกันภัยส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคมท่ี TUC ติดตั้ง หรือ 

น�ำไปไว้บนทรัพย์สินท่ีเช่ำใด ๆ (รวมถึง ประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก และควำมคุ้มครอง

ทำงประกนัภัยอืน่ใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตำมหลกัปฏิบตัใินอตุสำหกรรมส�ำหรับอปุกรณ์โทรคมนำคมประเภท

เดียวกัน

   ควำมรับผิดของคู่สัญญำ กองทุน และ TUC ต่ำงตกลงท่ีจะรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำย       

ท้ังปวงให้แก่อีกฝ่ำย อันเป็นผลมำจำกกำรผิดค�ำรับรอง ค�ำรับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภำยใต้สัญญำเช่ำ 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TUC โดยมีข้อยกเว้นต่ำง ๆ ตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรม

   กำรให้เช่ำช่วงพื้นท่ีบนเสำโทรคมนำคม TUC สำมำรถให้เช่ำช่วงพื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคมท่ีตนเช่ำ 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TUCโดยไม่จ�ำเป็น    

ต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน ดังต่อไปน้ี

   (1) ให้เช่ำช่วงทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ (Minimum Leased Properties) ให้แก่ บุคคลใด ๆ

   (2) ให้เช่ำช่วงพื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม (นอกเหนือจำกทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ี TUC เช่ำ ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำร) ให้แก่ (ก) ผู ้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นใด (ข) บริษัทฯ หรือ บริษัท

ย่อยในปัจจุบันและในอนำคตของบริษัทฯ และ/หรือ นิติบุคคลท่ีไม่ใช่กลุ ่มทรู ผู ้ได้รับสิทธิในกำร

ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ีใช้คล่ืนควำมถี่ในย่ำนควำมถี่ 1800 MHz (ค) CAT (ง) ทีโอที และ  

(จ) ผู้ประกอบกำรรำยอื่น ๆ ท่ีมีกำรแลกเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์บนพื้นท่ี (slots) ของผู้ประกอบกำร       

รำยอื่น ๆ น้ัน โดยไม่มีค่ำตอบแทน

   (3) ให้เช่ำช่วงพื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม (นอกเหนือจำกทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ี TUC เช่ำและด�ำเนินกำร

บริหำรจัดกำร) ให้แก่ บุคคลใด ๆ นอกเหนือจำกบุคคลตำมท่ีระบุใน (2) โดยอัตรำค่ำเช่ำท่ีTUC จะต้อง

ช�ำระให้แก่กองทุนส�ำหรับพื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคมดังกล่ำวน้ันจะเป็นอัตรำค่ำเช่ำท่ีคิดส่วนลด

ตำมท่ีผู้เช่ำช่วงจำก TUC รำยน้ัน ๆ ควรจะได้รับจำกกองทุนหำกผู้เช่ำช่วงรำยดังกล่ำวเช่ำ ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินดังกล่ำวจำกกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำร

จัดกำรด้ังเดิม โดยกองทุนอำจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในกำรท่ี TUCให้เช่ำช่วงพื้นท่ี (slots) 

บนเสำโทรคมนำคม แก่บุคคลอ่ืนตำมท่ีระบุในข้อ (3) น้ี
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   กำรเสริมควำมสำมำรถของเสำโทรคมนำคมท่ีเช่ำ ในกรณีจ�ำเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่ำเป็นผลมำจำกกำรร้องขอ

ของ TUC และ/หรือ ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก) ท่ีจะต้องมีกำรเสริมควำมสำมำรถหรือ

ปรับปรุงเสำโทรคมนำคมใด ๆ ท่ีกองทุนได้รับจำก TUC หรือ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ

อยู่ภำยใต้กำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ 

TUC TUC จะด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรเสริมควำมสำมำรถหรือปรับปรุงดังกล่ำวในทุกกรณี ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ  

กองทุนและบวกด้วยส่วนเพิม่ท่ีสมเหตสุมผล หำกกองทุนขำดเงนิทุนในกำรเสรมิควำมสำมำรถหรอืปรบัปรงุเสำ

โทรคมนำคม TUC จะส�ำรองจ่ำยเงินไปก่อน โดยกองทุนจะช�ำระค่ำใช้จ่ำยและส่วนเพิ่มคืนให้แก่ TUC ภำยใน 

30 วันนับจำกวันท่ี TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน หำกกองทุนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวได้ กองทุน

ตกลงจะช�ำระดอกเบี้ยท่ีคิดบนจ�ำนวนเงินท่ีถึงก�ำหนดช�ำระแต่ยังไม่ได้รับช�ำระ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ

แต่วันท่ีถึงก�ำหนดช�ำระจนกว่ำวันท่ีได้ช�ำระเงินดังกล่ำวท้ังหมดจนครบถ้วนเต็มจ�ำนวนแล้วให้แก่ TUC ท้ังน้ี 

ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC ภำยในเวลำท่ีก�ำหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหน้ีค่ำใช้จ่ำย

ดังกล่ำว และส่วนเพิ่มและดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวข้อง กับค่ำเช่ำรำยเดือนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระซ่ึง TUC ต้องช�ำระให้แก่

กองทุนได้

	 (6.2)		 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการหลัก	ระหว่าง	TUC	ในฐานะ	

ผู้เช่าและบริหารจัดการ	และ	กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า	(“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	และ

บริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม”)

   ข้อสัญญำของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรหลักเสำ

โทรคมนำคมจะมีผลบังคับใช้เม่ือกำรซ้ือขำยเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสมบูรณ์ 

ซึ่งคือวันท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 (“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) ท้ังน้ี ข้อสัญญำ

บำงประกำรท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมท่ี TUC จะขำยให้แก่กองทุน ภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 

(“เสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”) จะมีผลบังคับใช้เม่ือกำรซื้อขำยเสำโทรคมนำคมของ 

TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสมบูรณ์ (“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)

   เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรสรุปสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำ

โทรคมนำคม กำรขำยและเช่ำทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้ง    

ถัดไปหลังจำกกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จะเรียกว่ำ “กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”

   ทรัพย์สินท่ี TUC เช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และ

บริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม ได้แก่ (ก) พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม และ (ข) ทรัพย์สินส่ิงอ�ำนวย

ควำมสะดวกประเภท Passive ท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมบำงเสำ (รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”) ทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำ ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปน้ีเป็นอย่ำงน้อย (“ทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ”)

   (1) ทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน

โทรคมนำคมเบื้องต้น 

    (ก) พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 6,619 พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม 3,000 เสำ 

     เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 

    (ข) พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 13,993 พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม 6,000 เสำ 

     เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 และ 

    (ค) พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 15,249 พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม 6,000 เสำ 

     เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 
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   (2) ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หำกกำรโอนขำยเสำโทรคมนำคมของ 

TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสมบูรณ์ พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 700 พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม 

350 เสำ เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

   (3) ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3หำกกำรโอนขำยเสำโทรคมนำคมของ 

TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 โดย TUC ให้แก่กองทุน เสร็จสมบูรณ์ พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 5,178 พื้นท่ี 

(slots) บนเสำโทรคมนำคม 2,589 เสำ เริ่มตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3

   อัตรำค่ำเช่ำ เป็นดังน้ี

   (1) ต้ังแต่วันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2556 จนถึง วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 อัตรำ

ค่ำเช ่ำ ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช ่ำ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี และ 

อำจมีส่วนลด และ/หรือ กำรปรับเปล่ียนท่ีเหมำะสม ดังท่ีระบุไว้ด้ำนล่ำงน้ี

    (ก) ประเภทท่ี 1: เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนพื้นดิน: 25,400 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)

    (ข) ประเภทท่ี 2: เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนดำดฟ้ำ: 23,200 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ

    (ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่ำย IBC/DAS: 39,400 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

   ส่วนลด และ/หรือ กำรปรับเปลี่ยนอัตรำค่ำเช่ำ อยู่ภำยใต้เงื่อนไขด้ำนล่ำงน้ี

    (ก) ส่วนลดจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิม: ร้อยละ 32

    (ข) ส่วนลดจำกจ�ำนวน (โดยไม่ค�ำนึงถึงประเภทของทรัพย์สินท่ีเช่ำ)

     (i) พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 1 - 3,000 พื้นท่ี (slots): ไม่มีส่วนลด

     (ii) พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 3,001 - 5,000 พื้นท่ี (slots): ส่วนลดในอัตรำร้อยละ 30

     (iii) พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 5,001 - 10,000 พื้นท่ี (slots): ส่วนลดในอัตรำร้อยละ 35 และ

     (iv) พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 10,001 พื้นท่ี (slots) เป็นต้นไป: ส่วนลดในอัตรำร้อยละ 40

   (2) นับต้ังแต่วันท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 อัตรำค่ำเช่ำ ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 

    (ก) ประเภทท่ี 1: เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนพื้นดิน: 14,626 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)

    (ข) ประเภทท่ี 2: เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนดำดฟ้ำ: 13,359 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ

    (ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่ำย IBC/DAS: 22,687 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) 

   โดยมีเงื่อนไขว่ำ TUC จะมีสิทธิได้รับอัตรำค่ำเช่ำจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมตำมท่ีระบุไว้ด้ำน

ล่ำงน้ี ตรำบเท่ำท่ี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของเงินสดสุทธิของกองทุนท่ีกองทุนได้มำจำกทรัพย์สินโครงสร้ำง

พื้นฐำนโทรคมนำคมและทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมใดๆ หรือรำยได้ท่ีกองทุนได้รับโอนภำยใต้

กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 น้ันมำจำกกลุ่มทรู

    (ก) ประเภทท่ี 1: เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนพื้นดิน: 10,969.50 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)

    (ข) ประเภทท่ี 2: เสำโทรคมนำคมท่ีต้ังบนดำดฟ้ำ: 10,019.25 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot) และ

    (ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่ำย IBC/DAS: 17,015.25 บำท ต่อเดือน ต่อพื้นท่ี (slot)

   หำก TUC หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมรำยใดต้องกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี (slots) 

เพิ่มเติมไม่ว่ำในเวลำใดๆ TUC หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมน้ันจะได้รับอัตรำค่ำเช่ำจำกกำรเป็นผู้เช่ำ

และบริหำรจัดกำรด้ังเดิมส�ำหรับอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำว เว้นแต่เป็นกรณีเช่ำช่วงท่ีระบุในข้อ (3) ของสิทธิกำรเช่ำ

ช่วงภำยใต้หัวข้อ “กำรโอนสิทธิเรียกร้อง” ด้ำนล่ำง นอกจำกน้ีกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) 

ในอัตรำคงท่ีท่ีร้อยละ 2.7 ต่อปี ให้ใช้กับอัตรำค่ำเช่ำดังท่ีระบุไว้ด้ำนบนน้ีตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2562
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   กำรช�ำระค่ำเช่ำ ส�ำหรับทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู TUC จะช�ำระค่ำเช่ำส�ำหรับกำร

เช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรทรัพย์สินท่ีเช่ำเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยจะช�ำระภำยในวันท่ี 7 ของทุกเดือนหรือ

วันท�ำกำรถัดไป เร่ิมต้ังแต่เดือน มกรำคม พ.ศ. 2557 โปรดพิจำรณำจ�ำนวนค่ำเช่ำสุทธิล่วงหน้ำรำยปี 

ในตำรำงแนบท้ำยสรุปข้อก�ำหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และ

บริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม ท้ังน้ี TUC จะช�ำระค่ำเช่ำให้แก่กองทุนล่วงหน้ำเป็นรำยเดือนส�ำหรับ     

กำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำ (Minimum Leased Properties) ส�ำหรับทรัพย์สิน

จำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู ซึ่งจะเป็นระยะเวลำหน่ึงปีล่วงหน้ำส�ำหรับกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำรพื้นท่ี (slot) บนเสำโทรคมนำคมกลุ่มแรกจ�ำนวน 3,000 เสำท่ีส่งมอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็น

ระยะเวลำสองปีล่วงหน้ำส�ำหรับกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี (slot) บนเสำโทรคมนำคมกลุ่มท่ี

สองจ�ำนวน 3,000 เสำท่ีส่งมอบในปี พ.ศ. 2558 และภำยหลังจำกครบก�ำหนดอำยุสัญญำเริ่มต้น (initial term) 

กำรช�ำระค่ำเช่ำท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู จะเป็นกำรช�ำระล่วงหน้ำ

เป็นรำยเดือนในวันท่ี 7 (หรือวันท�ำกำรถัดไป) ของทุกเดือนตำมจ�ำนวนท่ีแท้จริงของพื้นท่ี (slots) ท่ีเช่ำ (โดย

ไม่ต้องช�ำระหน่ึงหรือสองปีล่วงหน้ำ)

   กำรช�ำระค่ำเช่ำ ส�ำหรับทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ ทรัพย์สินจำก

เสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 นับต้ังแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง

ท่ี 2 หรือวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 แล้วแต่กรณี TUC จะช�ำระค่ำเช่ำ  ส�ำหรับกำรเช่ำ 

ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำล่วงหน้ำเป็นรำยเดือน โดยจะช�ำระภำยในวันท่ี 7 ของทุกเดือน

หรือวันท�ำกำรถัดไป

   ระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ มีดังต่อไปน้ี 

   (1)  ทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู: จนถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2570 และนับแต่วันมีผลใช้

บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เกิดข้ึน ระยะเวลำของกำรเช่ำด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรจะ

ขยำยให้สิ้นสุดลงใน วันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 

   (2)  ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และทรัพย์สิน เสำโทรคมนำคมของ 

TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (ในกรณีท่ีมีกำรซื้อภำยใต้สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุน      

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์): จนถึง 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 

   ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีได้มำจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู อย่ำงน้อยสองปี ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำของ

กำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในขณะน้ัน (ซ่ึงคือวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2570 หรือต้ังแต่วันมีผล

ใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576) TUCและ/หรือผู้เช่ำและบริหำร

จัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีท่ี TUC และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ ต้องกำรจอง

สิทธิกำรต่ออำยุระยะเวลำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรส�ำหรับกำรเช่ำอย่ำงน้อย หน่ึงพื้นท่ี (slot) บน

เสำโทรคมนำคมแต่ละเสำจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรูภำยหลังจำกส้ินสุดระยะเวลำของกำรเช่ำ 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2570 หรือวันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 แล้วแต่

กรณี และ TUC และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ จะช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรจองดังกล่ำวให้แก่

กองทุนเป็นรำยเดือน โดยกองทุนจะต้องกันพื้นท่ี (slot) บนเสำโทรคมนำคมหน่ึงพื้นท่ี (slot) ดังกล่ำวไว้ส�ำหรับ 

กำรต่ออำยุกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโดย TUC และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ  

โดยอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจองดังกล่ำวจะมีจ�ำนวนดังต่อไปน้ี

   (1) ส�ำหรับปี พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 (แล้วแต่กรณี) ในจ�ำนวนท่ีเท่ำกับค่ำเช่ำส�ำหรับกำรเช่ำ ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำรหน่ึงพื้นท่ี (slot) บนเสำโทรคมนำคมจ�ำนวน 3,000 เสำในอัตรำค่ำเช่ำส�ำหรับปี พ.ศ. 

2569 หรือ พ.ศ.2575 แล้วแต่กรณี (โดยค�ำนวณจำกค่ำเช่ำจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิม 

(หำกมีสิทธิได้รับ) และกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) ท่ีร้อยละ 2.7 ต่อปี) และ
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   (2)  ส�ำหรับปี พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี ในจ�ำนวนท่ีเท่ำกับค่ำเช่ำส�ำหรับกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำรหน่ึงพื้นท่ี (slot) บนเสำโทรคมนำคมจ�ำนวน 6,000 เสำในอัตรำค่ำเช่ำส�ำหรับปี พ.ศ. 2570 

หรือ 2576 แล้วแต่กรณี (โดยค�ำนวณจำกค่ำเช่ำจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิม (หำกมีสิทธิ

ได้รับ) และกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) ท่ีร้อยละ 2.7 ต่อปี) 

   ส�ำหรับทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 อย่ำงน้อยสองปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในขณะ

น้ัน TUC และ/หรือ ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ จะแจ้งกองทุนหำก TUC และ/หรือ ผู้เช่ำและบริหำร

จัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ ต้องกำรจองสิทธิกำรต่ออำยุระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร ส�ำหรับ

กำรเช่ำอย่ำงน้อย หน่ึงพื้นท่ี (slot) บนเสำโทรคมนำคมแต่ละเสำจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม ครั้งท่ี 2 หรือเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ในอัตรำตลำดท่ีตกลงร่วมกันภำยใต้

ส่วนลดค่ำเช่ำจำกกำรเป็นผู้เช่ำดั้งเดิม (หำกมีสิทธิได้รับ) 

   กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำเช่ำท่ีดินส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่ โดยในระหว่ำงระยะเวลำกำร

เช่ำ TUC จะเป็นผู้ช�ำระค่ำเช่ำท่ีดินและภำษีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่

ซึ่ง (1) ส�ำหรับทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู ควำมตกลงดังกล่ำวได้สะท้อนอยู่ในจ�ำนวนค่ำเช่ำสุทธิล่วง

หน้ำรำยปีในตำรำงแนบท้ำยสรุปข้อก�ำหนดและเงื่อนไขหลักของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนิน

กำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม และ (2) ส�ำหรับเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ัง

ท่ี 2 และเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ควำมตกลงดังกล่ำวได้สะท้อนอยู่ในจ�ำนวนค่ำ

เช่ำรำยเดือนสุทธิ โดยมีเงื่อนไขในแต่ละกรณีว่ำ หำกกฎหมำยภำษีทรัพย์สินใหม่มีผลใช้บังคับ คู่สัญญำจะ

ร่วมกันหำรือโดยสุจริตซ่ึงหน้ำท่ีและกำรจัดสรรภำระภำษีเกี่ยวกับภำษีทรัพย์สินหรือภำษีอื่นท่ีคล้ำยคลึงกัน

   ภำยใต้กฎหมำยใหม่ดังกล่ำวอันเกี่ยวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเช่ำ และส�ำหรับช่วงกำรต่ออำยุกำรเช่ำ ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำร (หลังจำกวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2570 หรือในวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม      

ครั้งท่ี 3 หลังจำก 15 กันยำยน พ.ศ. 2576) กองทุนจะเป็นผู้ช�ำระค่ำเช่ำท่ีดินและภำษีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง

ส�ำหรับกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่

   ภำยใต้ข้อก�ำหนดของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม 

กองทุนมีสิทธิให้เช่ำแก่บุคคลใดๆ และให้บุคคลใดๆ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินใดๆ นอกเหนือ

ไปจำกทรัพย์สินท่ีเช่ำ หรือ พื้นท่ี (slot) และทรัพย์สินสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีจัดสรรให้ TUC และผู้เช่ำ

และบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ ไปแล้ว ท้ังน้ี เป็นไปตำมสิทธิของ TUC ตำมท่ีระบุด้ำนล่ำงน้ี (1) หำกกองทุน

ประสงค์จะให้เช่ำแก่ผู ้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก และให้ผู ้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็น

บุคคลภำยนอก ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร หรือ ด�ำเนินกำรเจรจำตกลงเรื่องกำรให้เช่ำ ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำรพื้นท่ี (slot) ท่ียังว่ำงอยู่ กองทุนต้องยื่นค�ำเสนอในกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร ดัง

กล่ำวให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มีสิทธิตอบรับค�ำเสนอในกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรเช่นว่ำ โดย

เงื่อนไขในกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรท่ีให้แก่ TUC น้ันต้องไม่เป็นเงื่อนไขท่ีด้อยกว่ำท่ีเสนอให้

แก่บุคคลภำยนอก (รวมท้ัง หำกผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใดๆ TUC 

   จะได้รับส่วนลดดังกล่ำวด้วยเช่นกัน) และกองทุนห้ำมให้เช่ำพื้นท่ี (slot) บนเสำโทรคมนำคมแก่บุคคลภำยนอก

ในรำคำท่ีต�่ำกว่ำ ร้อยละ 12.5 ของอัตรำค่ำเช่ำในขณะน้ัน (โดยค�ำนึงถึงกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนในอัตรำคงท่ีท่ี

ร้อยละ 2.7 ต่อปี) (2) หำกเม่ือใดก็ตำมกองทุนได้เข้ำท�ำสัญญำกับผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก

เพื่อเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีเช่ำภำยใต้สัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม และมีเงื่อนไขท่ีเป็นคุณมำกกว่ำท่ีให้แก่ 

TUC TUC มีสิทธิให้กองทุนด�ำเนินกำรแก้ไขสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำร

หลักเสำโทรคมนำคม เพื่อให้TUCได้รับเงื่อนไขท่ีเป็นคุณดังกล่ำวน้ัน
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   กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใดๆ ในกำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน ท้ังน้ี TUC มี   

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ (ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือ ผ่ำนบุคคลอ่ืนใดท่ี TUC แต่งตั้ง) ในกำรบ�ำรุงรักษำ 

กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ และเสำโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนพื้นท่ีซ่ึงทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำตั้งอยู่ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร 

และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม และตำมหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ก�ำหนด

   TUC มีสิทธิในกำรติดตั้ง คงไว้ และประกอบกำรท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ดังต่อไปน้ี (ก) อุปกรณ์โทรคมนำคม

ประเภท Active (ข) ทรัพย์สินสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ำมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้เช่ำช่วง และ (ค) อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ�ำเป็นหรือต้องมีเพื่อกำรบ�ำรุงรักษำภำยใต้

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม ท่ีตั้งอยู่บนทรัพย์สินท่ี

เช่ำ หรือบนพื้นท่ีซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่ และอยู่ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำแก้ไขและแทนท่ี

สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม

   ส�ำหรับกำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำและพื้นท่ี TUC ตกลงว่ำจะใช้ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำและ

พื้นท่ีตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก

เสำโทรคมนำคม เงื่อนไขดังกล่ำว รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง กำรตกลงว่ำจะไม่ด�ำเนินกำรหรืออนุญำตให้มีกำร

ด�ำเนินกำรใดๆ ซ่ึงจะเป็นกำรรบกวนหรือสร้ำงควำมร�ำคำญต่อกองทุนหรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรเพิ่มเติม    

จะรักษำพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่ให้สะอำดหรืออยู่ในสภำพเหมำะสมส�ำหรับกำรท�ำงำน จะใช้มำตรกำร

ป้องกันท่ีเหมำะสมท้ังปวงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่พื้นท่ีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำ อำคำรหรือส่ิงปลูก

สร้ำงตั้งอยู่ จะด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำอุปกรณ์และทรัพย์สินสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีติดตั้ง และ/หรือ คงไว้

ในทรัพย์สินท่ีเช่ำหรือพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจำกกิจกำรโทรคมนำคม และ/หรือ กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

(หำกได้รับกำรอนุญำตตำมกฎหมำยให้ด�ำเนินกำรได้) จะแจ้งให้กองทุนทรำบในทันทีท่ีท�ำได้หลังจำกรู้ว่ำเกิด

เหตุเพลิงไหม้ น�้ำท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ีกระทบต่อพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่

   กำรย้ำยเสำโทรคมนำคมในกรณีท่ีไม่มีกำรต่ออำยุกำรเช่ำท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่ TUC จะเป็นผู้รับผิดชอบ

กำรย้ำยเสำโทรคมนำคมซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู เสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 จำกท่ีดินท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่ไป

   ยังท่ีดินใหม่หำกไม่สำมำรถต่ออำยุหรือขยำยระยะเวลำกำรเช่ำของท่ีดิน ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่ได้ ด้วย

   ค่ำใช้จ่ำยของ TUC เอง โดยกองทุนจะช�ำระค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเป็นจ�ำนวน 6.6 ล้ำนบำทให้แก่ TUC   

(“ค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรย้ำยทรัพย์สิน”) ส�ำหรับหน้ำที่ของ TUC อันเกี่ยวเนื่องกับกำรย้ำยเสำโทรคมนำคมของ

ทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู เสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และเสำโทรคมนำคม

ของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 กำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) ในอัตรำคงท่ีท่ีร้อยละ 

2.7 ต่อปี จะใช้กับค่ำตอบแทนประเภทน้ีตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

   ส�ำหรับกำรประกันภัย ผู้ให้เช่ำมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส�ำหรับทรัพย์สิน    

ท่ีเช่ำ (รวมถึง ประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก และควำมคุ้มครองทำงประกันภัยอื่นใด) ท่ี 

เพียงพอและเป็นไปตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรมส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบี้ยประกัน

ภัย ในส่วน TUC TUC มหีน้ำทีค่วำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคม

ท่ี TUC ติดตั้ง หรือ น�ำไปไว้บนทรัพย์สินท่ีเช่ำใดๆ (รวมถึง ประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก 

และควำมคุ้มครองทำงประกันภัยอื่นใด) ท่ีเพียงพอและเป็นไปตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรมส�ำหรับอุปกรณ์

โทรคมนำคมประเภทเดียวกัน

   กองทุน และ TUC ต่ำงตกลงท่ีจะรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำยท้ังปวงให้แก่อีกฝ่ำย อันเป็นผล

มำจำกกำรผิดค�ำรับรอง ค�ำรับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนิน

กำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม โดยมีข้อยกเว้นต่ำงๆ ตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรม
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   กองทุน และ TUC ต่ำงสำมำรถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้ำท่ีของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำ

เช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคมน้ี ให้แก่บุคคลภำยนอก เม่ือได้รับควำมยินยอมเป็น         

ลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยก่อน

   TUC สำมำรถให้เช่ำช่วงพื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคมท่ีตนเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับควำม

ยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน ดังต่อไปน้ี

   (1) ทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ีเช่ำให้แก่ บุคคลใดๆ 

   (2) พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม (นอกเหนือจำกทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ี TUC เช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร) 

ให้แก่ (ก) ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนำคตของ

ทรู และ/หรือ นิติบุคคล ท่ีไม่ใช่กลุ่มทรู ผู้ได้รับสิทธิในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ีใช้คล่ืนควำมถี่         

ในย่ำนควำมถี่ 1800 MHz (ค) กสท. โทรคมนำคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ท่ีมีกำร 

แลกเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์บนพื้นท่ี (slots) ของผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนๆ น้ัน 

   (3) พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม (นอกเหนือจำกทรัพย์สินข้ันต�่ำท่ี TUC เช่ำและด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำร) 

ให้แก่ บุคคลใดๆ นอกเหนือจำกบุคคลตำมท่ีระบุใน (2) โดยอัตรำค่ำเช่ำท่ี TUC จะต้องช�ำระให้แก่กองทุน

ส�ำหรับพื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคมดังกล่ำวน้ันจะเป็นอัตรำค่ำเช่ำท่ีคิดส่วนลดตำมท่ีผู้เช่ำช่วงจำก 

TUC รำยน้ันๆ ควรจะได้รับจำกกองทุนหำกผู้เช่ำช่วงรำยดังกล่ำวเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

ทรัพย์สินดังกล่ำวจำกกองทุนโดยตรงโดยไม่มีส่วนลดจำกกำรเป็นผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม โดย

กองทุนอำจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในกำรท่ี TUC ให้เช่ำช่วงพื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม 

แก่บุคคลอื่นตำมท่ีระบุในข้อ (3) น้ี

   กองทุนจะไม่ขำย โอนหรือจ�ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์

อักษรล่วงหน้ำจำก TUC ก่อน (ท้ังน้ี กำรพิจำรณำให้ควำมยินยอมดังกล่ำว จะเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล

และไม่ชักช้ำ) และกองทุนจะต้องจัดกำรให้ผู้ท่ีซ้ือหรือรับโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร (โดย

เป็นเงื่อนไขก่อนกำรขำย โอน หรือ จ�ำหน่ำยจ่ำยโอนดังกล่ำว) ท่ีจะปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของ

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม และรับไปซึ่งสิทธิ 

   ควำมรับผิดและหน้ำท่ีต่ำงๆ ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว

   ในกรณีจ�ำเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่ำเป็นผลมำจำกกำรร้องขอของ TUC และ/หรือ ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ี

เป็นบุคคลภำยนอก) ท่ีจะต้องมีกำรเสริมควำมสำมำรถหรือปรับปรุงเสำโทรคมนำคมใดๆ ท่ีกองทุนได้รับจำก 

TUC หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภำยใต้กำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม TUC จะด�ำเนินกำรเพื่อให้มี

กำรเสริมควำมสำมำรถหรือปรับปรุงดังกล่ำวในทุกกรณี ด้วยค่ำใช้จ่ำยของกองทุนและบวกด้วยส่วนเพิ่มท่ี

   สมเหตุสมผล หำกกองทุนขำดเงินทุนในกำรเสริมควำมสำมำรถหรือปรับปรุงเสำโทรคมนำคม TUC จะส�ำรอง

จ่ำยเงินไปก่อน โดยกองทุนจะช�ำระค่ำใช้จ่ำยและส่วนเพิ่มคืนให้แก่ TUC ภำยใน 30 วันนับจำกวันท่ี TUC ออก

ใบเรียกเก็บเงิน หำกกองทุนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวได้ กองทุนตกลงจะช�ำระดอกเบี้ยท่ีคิดบน

จ�ำนวนเงินท่ีถึงก�ำหนดช�ำระแต่ยังไม่ได้รับช�ำระ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ีถึงก�ำหนดช�ำระจนกว่ำ

ได้มีกำรช�ำระเงินดังกล่ำวท้ังหมดจนครบถ้วนเต็มจ�ำนวนแล้วให้แก่ TUC ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถ

ชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC ภำยในเวลำท่ีก�ำหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหน้ีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว และส่วนเพิ่มและ

ดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวข้อง กับค่ำเช่ำรำยเดือนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระซึ่ง TUC ต้องช�ำระให้แก่กองทุนได้



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

98

   กำรสิ้นสุดของสัญญำ คู ่สัญญำแต่ละฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรได้ใน

หลำยๆ กรณี เช่น กรณีท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญของตนภำยใต้สัญญำแก้ไข

และแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรเสำโทรคมนำคม ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ TUC) กำร

ไม่สำมำรถช�ำระค่ำเช่ำในช่วงระยะเวลำหน่ึง กำรล้มละลำย หรือกรณีท่ีกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญภำย

ใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคมของคู ่สัญญำ

ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะมีผลเป็นกำรกระท�ำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย ท้ังน้ี TUC มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม หำกไม่มีบริษัทในกลุ่มทรูต้องกำร 

หรือมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ อันเป็นผลมำจำกกำร

สิ้นสุดหรือสิ้นอำยุของใบอนุญำตคล่ืนควำมถี่เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจโทรคมนำคมอันเกี่ยวเน่ืองกับ 

เสำโทรคมนำคม เป็นต้น

   TUC จะเป็นผู ้รับผิดชอบโดยตลอดซึ่ง (ก) ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) ภำษีขำยและ/หรือภำษีบริกำร (ข) 

นับแต่วันมีผลใช ้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ภำระค่ำใช ้จ ่ำยใดๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ ภำษี ท่ี

ระบุไว ้ใน (ก) (ถ ้ำมี) ซึ่งเกิดข้ึนหลังจำกวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป  

ท้ังน้ี ภำษีและค่ำใช้จ่ำยซึ่ง TUC เป็นผู้รับผิดชอบตำม (ก) และ (ข) จะต้องเป็นภำษีและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวกับ

จ�ำนวนเงินท่ี TUC ต้องช�ำระภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก 

เสำโทรคมนำคม

   สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคมอยู่ภำยใต้กำรบังคับ

ตำมกฎหมำยไทย และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำ ตัดสินคดีควำม หรือด�ำเนิน

กระบวนพิจำรณำใดๆ และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ 

   ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม

   ค่ำเช่ำล่วงหน้ำรำยปีส�ำหรับทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สิน

โครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้นภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำร

จัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำรำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่มแรกจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

1,006
1

805
1

906
3

930
3

964
3

990
3

1,016
3

1,044
3

1,072
3

1,101
3

1,131
3

1,161
3

1,193
3

1,225
3

ค่ำเช่ำท่ีดินรำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่มแรกจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

(306) (319) (332) (338) (354) (362) (369) (378) (386) (395) (403) (412) (421) (430)

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำสุทธิรำยปีส�ำหรับ

เสำโทรคมนำคมกลุ่มแรกจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

700
1

486
1

574
3

592
3

610
3

628
3

647
3

666
3

686
3

706
3

727
3

749
3

771
3

794
3

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำรำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่มท่ีสองจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

934
2

997
4

1,024
4

1,052
4

1,072
4

1,100
4

1,130
4

1,161
4 
                 1,192

4
1,224

4
1,258

4
1,292

4
1,326

4
1,362

4

ค่ำเช่ำท่ีดินรำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่มท่ีสองจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

(366) (381) (388) (396) (397) (405) (414) (423) (432) (442) (452) (462) (472) (482)

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำสุทธิรำยปีส�ำหรับ

เสำโทรคมนำคมกลุ่มท่ีสองจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

568
2

616
4

636
4

656
4

675
4

695
4

716
4

738
4

760
4

782
4

806
4

830
4

854
4

880
4
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ปี 2571 2572 2573 2574 2575 2576

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำรำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่มแรกจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

1,258
3

1,292
3

1,327
3

1,362
3

1,399
3

-

ค่ำเช่ำท่ีดินรำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่มแรกจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

(440) (450) (460) (470) (480) -

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำสุทธิรำยปีส�ำหรับ

เสำโทรคมนำคมกลุ่มแรกจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

818
3

842
3

867
3

893
3

919
3

-

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำรำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่มท่ีสองจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

1,399
4

1,437
4

1,476
4

1,515
4

- -

ค่ำเช่ำท่ีดินรำยปีส�ำหรับเสำ

โทรคมนำคมกลุ่มท่ีสองจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

(493) (504) (515) (526)

ค่ำเช่ำล่วงหน้ำสุทธิรำยปีส�ำหรับ

เสำโทรคมนำคมกลุ่มท่ีสองจ�ำนวน 

3,000 เสำ (ล้ำนบำท)

906
4

933
4

961
4

989
4

- -

หมายเหตุ

 1. ค�ำนวณจำกพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสำโทรคมนำคมบนพื้นดินจ�ำนวน 3,820 พื้นท่ี และพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบนดำดฟ้ำจ�ำนวน 2,799 พื้นท่ี

 2. ค�ำนวณจำกพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสำโทรคมนำคมบนพื้นดินจ�ำนวน 5,568 พื้นท่ี และพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบนดำดฟ้ำจ�ำนวน 1,806 พื้นท่ี

 3. ค�ำนวณจำกพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสำโทรคมนำคมบนพื้นดินจ�ำนวน 4,579 พื้นท่ี และพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบนดำดฟ้ำจ�ำนวน 2,809 พื้นท่ี

 4. ค�ำนวณจำกพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสำโทรคมนำคมบนพื้นดินจ�ำนวน 6,045 พื้นท่ี และพื้นท่ี (Antenna Slots) บนเสำโทรคมนำคมท่ีตั้งบนดำดฟ้ำจ�ำนวน 1,816 พื้นท่ี

	 (6.3)		 สัญญาเช่า	 ด�าเนินการ	 บ�ารุงรักษา	 และบริหารจัดการหลัก	 ระหว่าง	 TICC	 ในฐานะผู ้เช่า	 ด�าเนิน

การ	 บ�ารุงรักษาและบริหารจัดการ	 และ	 กองทุน	 ในฐานะผู ้ให้เช่า	 (“สัญญาเช่า	 ด�าเนินการและ 

บริหารจัดการหลักของ	TICC”)	มีระยะเวลา	13	ปีและ	5	ปี	แล้วแต่กรณี	นับต้ังแต่วันที่	24	ธันวาคม	2556		

   โดยสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TICC น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำร (ก) ระบบ FOC หลัก ควำมยำวประมำณ 5,112 กิโลเมตร โดยท่ีในแต่ละปี TICC จะเช่ำ ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำรระบบ FOC หลัก ไม่น้อยกว่ำจ�ำนวนท่ีก�ำหนดในสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก

ของ TICC (ข) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก (ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี

ต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Passive (ส�ำหรับกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC  เว้นแต่ TICC 

ตกลงเป็นอย่ำงอื่นหลังจำกระยะเวลำ 5 ปีแรก) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์

โทรคมนำคมประเภท Active (ส�ำหรับกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC) (รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”) โดยมี

ระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรดังต่อไปน้ี

   (1) จนถึง ปี พ.ศ. 2569 ส�ำหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์

โทรคมนำคมประเภท Passive และ

   (2) จนถึง ปี พ.ศ. 2561 ส�ำหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ ระบบ

บรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active

   อัตรำค่ำเช่ำ ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ เท่ำกับ

   (ก) ระบบ FOC หลัก: 

    (1)  จนถึง 76% ของระบบ FOC หลัก (93,370 คอร์กิโลเมตร): 350 บำทต่อเดือนต่อกิโลเมตรหลัก และ

    (2)  ในส่วนท่ีเกิน 76% จนถึง 100% ของระบบ FOC หลัก: 1,100 บำทต่อเดือนต่อกิโลเมตรหลัก

   โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับระบบ FOC หลักจะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วย

ค่ำบ�ำรุงรักษำระบบ FOC หลักท่ีอัตรำ 186 ล้ำนบำทต่อปี
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   (ข) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้ำนบำทต่อปี 

   (ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Passive: 791 ล้ำนบำท 

ต่อปี (ทั้งนี้ อยู่ภำยใต้กำรปรับเปลี่ยนอัตรำในอนำคตซึ่งจะมีกำรตกลงกัน ในกรณีที่ TICC  ตกลงสละสิทธิ

ในกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน หลังจำกระยะเวลำ 5 ปีแรก) 

   (ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active: 317 ล้ำนบำท    

ต่อปี

   กำรปรับอัตรำ ค่ำเช่ำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) ส�ำหรับอัตรำค่ำเช่ำระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ี     

ต่ำงจังหวัด (ส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active และอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Passive) ในอัตรำ

ร้อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 และในอัตรำเท่ำกับดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) 

ท่ีประกำศโดยกระทรวงพำณิชย์ ประเทศไทยส�ำหรับปีก่อนหน้ำ โดยเริ่มคิดค�ำนวณจำกเดือนมกรำคม พ.ศ. 

2559 ท้ังน้ี อัตรำดังกล่ำวต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และไม่มีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำเพิ่มส�ำหรับกำรเช่ำ ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำรระบบ FOC หลัก และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณ

   กำรประกันภัย กองทุนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซ่ึงประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อ

บุคคลภำยนอกบนทรัพย์สินท่ีเช่ำ รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบ้ียประกันภัย

   กำรยกระดับประสิทธิภำพ (Upgrade) ในกรณีจ�ำเป็น หรือ สมควร ท่ีจะต้องมีกำรยกระดับประสิทธิภำพ      

(upgrade) ทรัพย์สินที่เช่ำใด ๆ หรือทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่กองทุนได้รับจำก TICC หรือ บริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ และอยู่ภำยใต้กำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำรหลักของ TICC น้ัน TICC จะด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรยกระดับประสิทธิภำพ (upgrade) ดังกล่ำวใน       

ทุกกรณี ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง โดยท่ีกำรยกระดับประสิทธิภำพ (upgrade) จะกลำยเป็นสินทรัพย์เพิ่มเติม

ของ TICC ซึ่งหำก TICC ประสงค์จะขำยให้แก่บุคคลใด TICC ต้องยื่นค�ำเสนอในกำรขำยสินทรัพย์ดังกล่ำว

แก่กองทุนก่อน

	 (6.4)		 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	และบริหารจัดการหลักระหว่าง	TICC	TUC	ในฐานะผู้เช่า

และบริหารจัดการและกองทุนในฐานะผู้ให้เช่า	(“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	และบริหาร

จัดการหลัก	FOC”)

   ข้อสัญญำของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC มีผลบังคับใช้เม่ือ

กำรซื้อขำย FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน ซึ่งคือวันท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 (“วันมีผลใช้บังคับ

ของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) ท้ังน้ี ข้อสัญญำบำงประกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ FOC ท่ี TUC และ ทรูมูฟจะขำย

ให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (“FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”) จะมีผลบังคับใช้เม่ือกำร

ซื้อขำย FOC เพื่อลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน (“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)

   เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรสรุปสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC   

กำรขำยและเช่ำทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้งถัดไปหลังจำก

กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จะเรียกว่ำ “กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”

   ทรัพย์สินท่ี TICC และ TUC เช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรอยู่ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ 

ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC ประกอบด้วย 
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   (ก) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น 

    TICC

    (i) ระบบ FOC หลักในเขตต่ำงจังหวัดควำมยำว 5,112 กิโลเมตร โดยท่ีในแต่ละปี TICC เช่ำ ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำรระบบ FOC หลัก ไม่น้อยกว่ำท่ีก�ำหนดในตำรำงแนบท้ำยสรุปข้อก�ำหนดและ

เงื่อนไขหลักของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC

    (ii) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก

    (iii) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Passive (ส�ำหรับ 

กำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC เว้นแต่ TICC ตกลงเป็นอย่ำงอ่ืนหลังปี พ.ศ. 2561) และ

    (iv) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active (ส�ำหรับ      

กำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC)

   (ข) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หำกกำรโอนขำย FOC เพื่อลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2 ท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์

     TUC

    (i) ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ซึ่งเป็น FOC ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด ซึ่งมรีะยะทำง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร)

    (ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ซึ่งคือ FOC หลักส�ำหรับใช้ในธุรกิจ

ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซ่ึงมีระยะทำง

ประมำณ 542 กิโลเมตร (หรือประมำณ 117,147 คอร์กิโลเมตร)

   (ค) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 - หำกกำรโอนขำย FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ัง

ท่ี 3 ท่ีเกี่ยวข้อง เสร็จสมบูรณ์

    TICC

    (i) ร้อยละ 80 ของ FOC ท่ีรองรับระบบ FTTx ท่ีทรูมูฟจะขำยให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม 

คร้ังท่ี 3 ซ่ึงคือ FOC ท่ีรองรับระบบ FTTx ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตในเขตต่ำงจังหวัด ซ่ึงมีระยะทำงประมำณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมำณ 220,428 

คอร์กิโลเมตร) (“FOC	รองรับระบบ	FTTx	ของทรูมูฟ	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	3”)

    TUC

    (i) ร้อยละ 80 ของ FOC ท่ี TUC จะขำย ให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ซ่ึงคือ FOC 

ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด ซึ่งมีระยะทำงประมำณ 8,017 

กิโลเมตร (หรือประมำณ 252,006  คอร์กิโลเมตร)	(“FOC	ของ	TUC	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังที่	3”)

    (ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักท่ีทรูมูฟจะขำยให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ซึ่งคือ 

FOC หลักท่ีรองรับระบบ FTTx ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ตใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทำงประมำณ 546 กิโลเมตร (หรือประมำณ 117,871 

คอร์กิโลเมตร)	(“FOC	หลักของ	ทรูมูฟ	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	3”)

    (รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินที่เช่า”)

   ทรัพย์สิน FOC ท่ีโอนมำยังกองทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบ้ืองต้น FOC 

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ซ่ึงกองทุนสำมำรถให้ TUC TICC หรือผู้เช่ำและ

บริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ เช่ำได้ ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก 

FOC รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินของกองทุน”
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   อัตรำค่ำเช่ำ เป็นดังน้ี

   (1) ตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 อัตรำค่ำเช่ำ 

ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ คือ 

    (ก) ระบบ FOC หลัก:

     (i) จนถึงร้อยละ 76 ของระบบ FOC หลัก (93,370 คอร์กิโลเมตร): 350 บำทต่อเดือนต่อคอร์

กิโลเมตร และ

     (ii) ในส่วนท่ีเกินร้อยละ 76 จนถึงร้อยละ 100 ของระบบ FOC หลัก: 500 บำทต่อเดือนต่อคอร์

กิโลเมตร

   โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับระบบ FOC หลักจะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วย

ส่วนลดท่ีอัตรำ 186 ล้ำนบำทต่อปี

    (ข) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้ำนบำทต่อปี

    (ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Passive: 791 ล้ำน

บำทต่อปี (ท้ังน้ี อยู่ภำยใต้กำรปรับเปล่ียนอัตรำในอนำคตซึ่งจะมีกำรตกลงกัน ในกรณีท่ี TICC 

ตกลงสละสิทธิในกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน หลังจำกปี พ.ศ. 2561)

    (ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active: 317   

  ล้ำนบำทต่อปี

   (2)  ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป อัตรำค่ำเช่ำ ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ คือ

    (2.1) ทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น

     (ก) ระบบ FOC หลัก: 350 บำท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตรโดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับ

ต่อปีส�ำหรับ FOC จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด ท่ีอัตรำ 186 ล้ำนบำท    

ต่อปี 

     (ข) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก: 38 ล้ำนบำทต่อปี: ค่ำเช่ำส�ำหรับ

ปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564 (เม่ือวันท่ีมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เกิดข้ึน) 

35.34 ล้ำนบำทต่อปี (ซึ่งค�ำนวณโดยหักส่วนลดจ�ำนวนร้อยละ 7 แล้ว) 

     (ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Passive: ส�ำหรับ

ปี พ.ศ. 2560: 832.13 ล้ำนบำทต่อปี และต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป: ค่ำเช่ำรำยปีของปีก่อน

หน้ำ บวกด้วยกำรปรับอัตรำเพิ่มขึ้นรำยปี (annual escalation) (อ้ำงอิงกับดัชนีรำคำผู้บริโภค 

หรือ CPI)

     (ท้ังน้ี อยู่ภำยใต้กำรปรับเปล่ียนอัตรำในอนำคตซึ่งจะมีกำรตกลงกัน ในกรณีท่ี TICC ตกลงสละสิทธิ

ในกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของตน หลังจำกปี พ.ศ. 2561) 

     (ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active: 

      (i) ส�ำหรับปี พ.ศ. 2560: 333.48 ล้ำนบำท ต่อปี

      (ii) ส�ำหรับปี พ.ศ. 2561: 333.48 ล้ำนบำทต่อปี บวกด้วยกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual 

escalation) (อ้ำงอิงกับดัชนีรำคำผู้บริโภค หรือ CPI)  

      (iii) ส�ำหรับปี พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3): ค่ำเช่ำรำยปี

ของปี พ.ศ. 2561 (หักออกร้อยละ 7 เน่ืองจำกกำรหมดอำยุกำรเช่ำของอุปกรณ์ Wifi และ 

DSLAM) บวกด้วยกำรปรับอัตรำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) (อ้ำงอิงกับดัชนีรำคำผู้

บริโภค หรือ CPI) และ 

      (iv) ส�ำหรับปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564: ค่ำเช่ำรำยปีของปีก่อนหน้ำ บวกด้วยกำรปรับอัตรำ

เพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) (อ้ำงอิงกับดัชนีรำคำผู้บริโภค หรือ CPI) 

    (2.2)  ทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

     (ก) FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2: 350 บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตรำ           
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ค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ FOC จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด 

ท่ีอัตรำ 12 ล้ำนบำทต่อปี

     (ข) FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2: 350 บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตรำ

ค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ FOC จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด 

ท่ีอัตรำ 6 ล้ำนบำทต่อปี

    (2.3)  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3

     (ก) FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3: 350 บำทต่อเดือนต่อคอร์

กิโลเมตร โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ FOC จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุ

ด้ำนบนหักด้วยส่วนลด ท่ีอัตรำ 65 ล้ำนบำทต่อปี

     (ข) FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3: 350 บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตรำ           

ค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ FOC จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด 

ท่ีอัตรำ 88 ล้ำนบำทต่อปี

     (ค) FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3: 350 บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตรำ

ค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ FOC จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด 

ท่ีอัตรำ 6 ล้ำนบำทต่อปี

   กำรปรับเปลี่ยนของอัตรำค่ำเช่ำ เป็นดังน้ี กำรปรับอัตรำค่ำเช่ำเพิ่มข้ึนรำยปี (annual escalation) ส�ำหรับอัตรำ

ค่ำเช่ำระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (ส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active และอุปกรณ์

โทรคมนำคมประเภท Passive) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้นในอัตรำ

ร้อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 และในอัตรำเท่ำกับดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) 

ท่ีประกำศโดยกระทรวงพำณิชย์ ประเทศไทยส�ำหรับปีก่อนหน้ำ โดยเริ่มคิดค�ำนวณจำกเดือนมกรำคม พ.ศ. 

2559 ท้ังน้ี อัตรำดังกล่ำวต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และในกรณีท่ีอัตรำดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price 

Index หรือ CPI) ติดลบ จะไม่มีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำ ท้ังน้ีไม่มีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำเพิ่มส�ำหรับกำรเช่ำ ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำร FOC และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณ

   ระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรมีก�ำหนดอำยุเป็นดังน้ี

   (ก)  ทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น

    (i) ส�ำหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคม

ประเภท Passive จนถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2569 นับต้ังแต่วันท่ีวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่ม

เติม ครั้งท่ี 3 เกิดข้ึน ระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรจะขยำยให้ส้ินสุดลงใน

วันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลำกำรเช่ำระยะแรก” (Initial Term)) และ

    (ii) ส�ำหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขต

พื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM 

ซึ่งจะเช่ำจนถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561) จนถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และนับตั้งแต่วันท่ีวันมี

ผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เกิดข้ึน ระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำรจะขยำยให้สิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

   (ข)  ทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม       

ครั้งท่ี 3 - หำกกำรโอนขำย FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จ

สมบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือวันมีผลใช้บังคับ

ของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 แล้วแต่กรณี จนถึง 15 กันยำยน พ.ศ. 2576
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   กำรต่ออำยุระยะเวลำกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรเป็นดังน้ี (ก) ส�ำหรับกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำรระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท 

Passive ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน อย่ำงน้อยสองปีก่อน         

สิ้นสุดระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในขณะนั้น (ระยะเวลำกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำรช่วงแรก หรือระยะเวลำท่ีถูกขยำย แล้วแต่กรณี) TICC และ/หรือ ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ 

จะแจ้งกองทุนหำก TICC และ/หรือ ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมอ่ืนๆ ต้องกำรต่ออำยุระยะเวลำ และ/หรือ

ขยำยระยะเวลำกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง ส�ำหรับช่วงเวลำท่ีคู่สัญญำตกลง

ร่วมกัน และในอัตรำตลำดท่ีจะตกลงร่วมกัน และอยู่ภำยใต้กำรตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด แต่ท้ังน้ี ส่วนลด

ดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำท่ี TICC และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมอ่ืนๆ เคยได้รับ (ข) ส�ำหรับกำรเช่ำ 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์

ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจำก

ส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น อย่ำงน้อย หน่ึงปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลำของกำร

เช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในขณะนั้น TICC และ/หรือ ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ จะแจ้งกองทุน

หำก TICC และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ ต้องกำรต่ออำยุระยะเวลำ และ/หรือขยำยระยะเวลำ

กำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง ส�ำหรับช่วงเวลำท่ีคู่สัญญำตกลงร่วมกัน และใน

อัตรำตลำดท่ีจะตกลงร่วมกัน และอยู่ภำยใต้กำรตกลงร่วมกันในเรื่องส่วนลด แต่ท้ังน้ี ส่วนลดดังกล่ำวต้องไม่

น้อยกว่ำท่ี TICC และ/หรือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ เคยได้รับ (ค) ส�ำหรับทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ 

FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 TICC และ/หรือ 

TUC และ/หรือ ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ จะต่ออำยุกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร (ซึ่งจะสิ้น

สุดลงในวันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลำกำรเช่ำระยะแรก” (Initial Term)) ส�ำหรับกำรเช่ำไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80 ของคอร์กิโลเมตรท้ังหมดของทรัพย์สินดังกล่ำว เป็นระยะเวลำ (1) 10 ปี นับจำกวันครบอำยุสัญญำ

เช่ำระยะแรก (Initial Term) หรือ (2) ระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ี TICC 

หรือบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริกำรบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลำใดจะสั้นกว่ำ หำกหลังจำกครบอำยุสัญญำเช่ำ

ระยะแรก (Initial Term) TICC หรือ บริษัทในกลุ่มทรูได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อให้บริกำร

บรอดแบนด์จำก กสทช และเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ีครบถ้วน (1) รำยได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจำกกำร

ให้บริกำรบรอดแบนด์ ท่ีระบุในรำยงำนประจ�ำปี พ.ศ.2575 ของทรู เกินกว่ำ 16,546,000,000 บำท หรือ (2) 

ส่วนแบ่งตลำดโดยรวมของกลุ่มทรูในกำรให้บริกำรบรอดแบนด์ ตำมข้อมูลล่ำสุดท่ีประกำศโดยหน่วยงำนท่ี

น่ำเช่ือถือ มำกกว่ำร้อยละ 3 ท้ังน้ี ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขอย่ำงเดียวกัน ยกเว้น อัตรำค่ำเช่ำรำยเดือน 

ท่ีใช้บังคับ (ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำ 350 บำท ต่อคอร์กิโลเมตร) ตำมท่ีคู่สัญญำได้ตกลงร่วมกัน เว้นแต่คู่สัญญำ

ตกลงไว้เป็นอย่ำงอื่น

   กองทุนมีสิทธิให้เช่ำแก่บุคคลใดๆ และให้บุคคลใดๆ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรระบบ FOC หลัก และ 

อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณ ท่ีไม่ได้ถูกเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโดย TICC และ/หรือ TUC ภำยใต้

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC ให้แก่บุคคลใดๆ ท้ังน้ี อยู่ภำยใต้

สิทธิของ TICC และ TUC ตำมท่ีระบุด้ำนล่ำงน้ี (ก) หำกกองทุนประสงค์จะให้เช่ำแก่ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำร

ท่ีเป็นบุคคลภำยนอกและให้ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร หรือ 

ด�ำเนินกำรเจรจำตกลงเรื่องกำรเช่ำ กำรด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ียังไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรเช่ำ 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโดย TICC และ/หรือTUC ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร 

และบริหำรจัดกำรหลัก FOC  กองทุนต้องยื่นค�ำเสนอในกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรดังกล่ำวให้แก่ 

TICC และTUC ก่อน และ TICC และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับค�ำเสนอในกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร 

โดยเงื่อนไขในกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรท่ีให้แก่ TICC และ/หรือTUC น้ันต้องไม่เป็นเงื่อนไขท่ี

ด้อยกว่ำท่ีเสนอให้แก่ผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก (รวมท้ัง หำกผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ี

เป็นบุคคลภำยนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใดๆ TICC และ/หรือTUC จะได้รับส่วนลดดังกล่ำวด้วยเช่นกัน) ท้ังน้ี 

กองทุนจะไม่ให้เช่ำ FOC แก่บุคคลใดๆ ในอัตรำท่ีต�่ำกว่ำ 500 บำท ต่อคอร์กิโลเมตร ต่อเดือน (ข) หำกเม่ือใด

ก็ตำมกองทุนได้เข้ำท�ำสัญญำกับผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก เพื่อเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำร
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จัดกำรทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีเช่ำภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และ

บริหำรจัดกำรหลัก FOC และมีเงื่อนไขท่ีเป็นคุณมำกกว่ำท่ีให้แก่ TICC และ TUC น้ัน TICC และ/หรือTUC 

มีสิทธิให้กองทุนด�ำเนินกำรแก้ไขสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC 

เพื่อให้ TICC และTUC ได้รับเงื่อนไขท่ีเป็นคุณดังกล่ำวน้ัน

   กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใดๆ ในกำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน ท้ังน้ี  TICC 

และ/หรือ TUC มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  (ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือ ผ่ำนบุคคลอ่ืนใดท่ี TICC         

และ/หรือ TUC แต่งตั้ง) ในกำรบ�ำรุงรักษำ กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ และ FOC ท่ี     

ยังว่ำงอยู่ ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร 

และบริหำรจัดกำรหลัก FOC และตำมหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ก�ำหนด

   TICC และ TUC ตกลงว่ำจะใช้ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุ

ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC เงื่อนไขดังกล่ำว รวมถึงแต่

ไม่จ�ำกัดเพียง จะใช้มำตรกำรป้องกันท่ีเหมำะสมท้ังปวงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินท่ี

เช่ำ จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือไปจำกกิจกำรโทรคมนำคม และ/หรือ กิจกำรวิทยุ

กระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หำกได้รับกำรอนุญำตตำมกฎหมำยให้ด�ำเนินกำรได้) จะแจ้งให้กองทุนทรำบใน

ทันทีท่ีท�ำได้หลังจำกรู้ว่ำเกิดเหตุเพลิงไหม้ น�้ำท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ีกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่ำ

   กองทุนไม่มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับกำรจัดหำมำซึ่งสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินของกองทุน 

   ท้ังน้ี TICC และ TUC รับทรำบและยืนยันว่ำสิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนโดย

นิติกรรมสัญญำท่ีได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในช่ือของ TICC หรือ TUC หรือช่ือของผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม

อื่นใด (หำกมี) ตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ ตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำรหลัก FOC และเม่ือส้ินสุดสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำรหลัก FOC TICC และ TUC จะด�ำเนินกำรให้มีสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินของกองทุน ตรำบใด

ท่ี TICC TUC หรือบริษัทในกลุ่มทรูสำมำรถกระท�ำได้ตำมกฎหมำยและไม่มีผู ้เช่ำรำยอื่นโดยเป็นไปตำม

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก 

FOC ท้ังน้ีกองทุนตกลงท่ีจะเป็นผู ้รับผิดชอบในค่ำสิทธิแห่งทำงในจ�ำนวนและวิธีกำรตำมท่ีกองทุนและ 

TICC และ TUC ได้ตกลงกันซึ่งในอนำคตค่ำสิทธิแห่งทำงดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยอ้ำงอิงจำก 

ค่ำสิทธิแห่งทำงท่ีเรียกเก็บจำก TICC และ TUC ส�ำหรับทรัพย์สินของกองทุนโดยเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและ

เงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC นอกจำกน้ี TUC 

และ TICC ตกลงท่ีจะรับผิดชอบรำคำและค่ำใช้จ่ำยในกำรย้ำย FOC ลงใต้ดิน อันเกี่ยวเน่ืองกับ FOC จำก

ทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 3 (โดยท่ี TUC จะต้องได้รับค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรย้ำยทรัพย์สินจำกกองทุน โดยเป็นไปตำมเงื่อนไข

ของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม) และส�ำหรับ

ส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำสิทธิแห่งทำงท่ีเรียกเก็บจำกกำรวำงสำยพำดผ่ำนเสำไฟฟ้ำและค่ำสิทธิแห่งทำงของท่อ

ใต้ดินส�ำหรับส่วนของ FOC ซึ่งจะถูกย้ำยลงใต้ดิน

   ข้อตกลงท่ีจะไม่แข่งขัน ระบุว่ำ เว้นแต่ได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน TUC และ 

TICC จะไม่ด�ำเนินกำร (และจะจัดกำรให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่ด�ำเนินกำร) สร้ำง FOC ใหม่ในเส้นทำง

เดียวกันกับ FOC ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น, FOC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2, FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หรือ FOC อ่ืนๆซึ่งถูกขำยให้แก่กองทุน และ/หรือ 

ถูกเช่ำโดยบริษัทในกลุ่มทรู ณ วันท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 (และวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่ม

เติม คร้ังท่ี 3 เม่ือมีกำรได้มำซ่ึง FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เกิดข้ึน) โดยมีข้อยกเว้นตำมกรณีใดกรณี

หน่ึงดังต่อไปน้ี (ก) FOC ซ่ึงกองทุนสำมำรถให้เช่ำแก่บริษัทใดๆในกลุ่มทรูมีปริมำณควำมจุในเชิงเทคนิค 

ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้บริกำรของบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเต็มท่ี โดยมีเง่ือนไขว่ำจะต้องมี

หลักฐำนและค�ำอธิบำยท่ีเพียงพอและเป็นเหตุเป็นผลท่ีเกี่ยวกับควำมจุในเชิงเทคนิคท่ีไม่เพียงพอดังกล่ำว
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ให้แก่กองทุนเพื่อเป็นข้อมูล หรือ (ข) กองทุนปฏิเสธท่ีจะให้เช่ำ FOC ท่ีมีอยู่แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู หรือ  

(ค) คู่สัญญำไม่สำมำรถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์ส�ำหรับกำรเช่ำ FOC ท่ีมีอยู่ได้

   ในแต่ละกรณีท่ีระบุไว้ข้ำงต้น บริษัทใดๆในกลุ่มทรูอำจใช้ดุลยพินิจเป็นกำรส่วนตัวท่ีจะสร้ำง FOC ในเส้นทำง

เดียวกันกับทรัพย์สินของกองทุนเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้บริกำรของบริษัทในกลุ่ม ทรูท่ีเกี่ยวข้อง 

อย่ำงไรก็ตำม มีเงื่อนไขด้วยว่ำ TUC หรือ TICC จะต้องแจ้งให้กองทุนทรำบถึงเจตนำท่ีจะเช่ำ FOC ท่ีมีอยู่

ก่อน (พร้อมท้ังรำยละเอียดของควำมจุและควำมต้องกำรทำงเทคนิคอ่ืนๆ ตำมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้อง

ต้องกำร) โดยกองทุนจะตอบกลับ TUC หรือ TICC ว่ำจะให้เช่ำ FOC ท่ีมีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้อง

ตำมควำมต้องกำรท่ีได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์อันเกี่ยวเน่ืองกับ

   กำรเช่ำให้แก่ TUC หรือ TICC ได้รับทรำบ ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่ได้รับกำรแจ้งจำก TUC หรือ TICC 

ในกรณีท่ี FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุนส�ำหรับเส้นทำงใดๆมีควำมจุไม่เพียงพอหรือไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ทำงเทคนิคในกำรใช้บริกำรของบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องได้ไม่ว่ำในแง่ใด แล้วแต่กรณี TUC หรือ TICC จะ

เช่ำหรือจะด�ำเนินกำรให้บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องเช่ำ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 100 ก่อน 

   ภำยใต้เงื่อนไขท่ีว่ำ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุนสำมำรถใช้ในกำรด�ำเนินกำรของบริษัทในกลุ่มทรูน้ันๆได้อย่ำง

    เหมำะสม และ TUC หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูใดๆ อำจเลือกท่ีจะด�ำเนินกำรสร้ำง FOC ใหม่     

เพิ่มข้ึนในเส้นทำงเดียวกันกับ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุน ภำยใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ด้ำนล่ำงน้ี ท้ังน้ี หำก (ก) กองทุน

ไม่ตอบกลับหนังสือของ TUC หรือ TICC ภำยในระยะเวลำ 30 วันท่ีระบุไว้ก่อนหน้ำน้ี หรือ (ข) กองทุนแจ้งแก่ 

TUC หรือ TICC ว่ำกองทุนปฏิเสธท่ีจะให้เช่ำ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุน หรือ (ค) กองทุนเสนอเงื่อนไขกำรเช่ำ 

FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุนให้แก่ TUC หรือ TICC พิจำรณำแล้ว แต่ TUC หรือ TICC และ กองทุนไม่สำมำรถ

ตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์ท่ีเกี่ยวกับกำรเช่ำ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุนดังกล่ำวได้ ภำยในระยะ

เวลำ 30 วัน นับแต่วันท่ีกองทุนได้เสนอเงื่อนไขกำรเช่ำให้ TUC หรือ TICC ได้พิจำรณำ บริษัทในกลุ่มทรู              

ท่ีเกี่ยวข้องจะมีสิทธิด�ำเนินกำรสร้ำง FOC ใหม่เพิ่มข้ึนในเส้นทำงเดียวกันกับ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุนได้ ท้ังน้ี 

TUC หรือ TICC จะต้องแจ้งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ FOC ใหม่ท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องด�ำเนินกำรสร้ำงให้

กองทุนได้รับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท�ำได้ภำยหลังจำกกำรด�ำเนินกำร

สร้ำง FOC ใหม่เสร็จสมบูรณ์ ส�ำหรับข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยวกับข้อตกลงท่ีจะไม่แข่งขันน้ีจะยังคงมีผลแม้ระยะเวลำ

กำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำร

หลัก FOC น้ีจะสิ้นสุดลง

   ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีมำจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม TICC มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

ในกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดจำกกองทุน ภำยหลังจำก 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 TICC อำจตกลงสละสิทธิกำรใช้แต่ผู้เดียว ท้ังน้ี ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเง่ือนไขท่ี TICC 

ตกลงยินยอม

   กองทุนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

บนทรัพย์สินท่ีเช่ำ รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบี้ยประกันภัย

   กองทุน และ TICC และ/หรือ TUC ต่ำงตกลงท่ีจะรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำยท้ังปวงให้แก่

อีกฝ่ำย อันเป็นผลมำจำกกำรผิดค�ำรับรอง ค�ำรับประกัน และข้อปฏิบัติของตน ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ี

สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC ท้ังน้ี โดยมีข้อยกเว้นต่ำงๆ ตำมหลักปฏิบัติในอุตสำหกรรม

   ส�ำหรับกำรโอนสิทธิเรียกร้อง กองทุน และ TICC และ/หรือ TUC ต่ำงสำมำรถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้ำท่ี

ของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC ให้แก่บุคคล

ภำยนอก เม่ือได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยก่อน โดย TICC และ TUC อำจ

ใช้หรือให้บริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และ

บริหำรจัดกำรหลัก FOC แก่ลูกค้ำของ TICC และ/หรือ TUC หรือกำรเช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำให้แก่บุคคลอื่น

ใดตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ นอกจำกน้ี กองทุนจะไม่ขำย โอนหรือจ�ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำแก่ผู้ใด 
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โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำก TICC และTUC ก่อน (ท้ังน้ี กำรพิจำรณำให้

ควำมยินยอมดังกล่ำว จะเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลและไม่ชักช้ำ) และกองทุนจะต้องจัดกำรให้ผู้ท่ีซื้อหรือ 

รับโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร (โดยเป็นเงื่อนไขก่อนกำรขำย โอน หรือ จ�ำหน่ำยจ่ำยโอน

ดังกล่ำว) ท่ีจะปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำร

จัดกำรหลัก FOC และรับไปซึ่งสิทธิ ควำมรับผิดและหน้ำท่ีต่ำงๆ ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว

   ในกรณีจ�ำเป็น หรือ สมควร ท่ีจะต้องมีกำรยกระดับประสิทธิภำพ (upgrade) ทรัพย์สินท่ีเช่ำใดๆ หรือ

ทรัพย์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีกองทุนได้รับจำก TICC และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทย่อยของทรู และ

อยู ่ภำยใต้กำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร 

และบริหำรจัดกำรหลัก FOC น้ัน TICC และ/หรือTUC จะด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรยกระดับประสิทธิภำพ 

(upgrade) ดังกล่ำวในทุกกรณี ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง โดยท่ีกำรยกระดับประสิทธิภำพ (upgrade)  

จะกลำยเป็นสินทรัพย์เพิ่มเติมของ TICC และ/หรือTUC ซึ่งหำก TICC และ/หรือ TUC ประสงค์จะขำย 

ให้แก่บุคคลใด TICC และ/หรือTUC ต้องยื่นค�ำเสนอในกำรขำยสินทรัพย์ดังกล่ำวแก่กองทุนก่อน

   ส�ำหรับกำรสิ้นสุดของสัญญำ คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรได้ใน

หลำยๆ กรณี เช่น กรณีท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC ซ่ึงรวมถึง (ในกรณีของ TICC และ/หรือ TUC) 

กำรไม่สำมำรถช�ำระค่ำเช่ำในช่วงระยะเวลำหน่ึง กำรล้มละลำย หรือกรณีท่ีกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญภำยใต้

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC ของคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะมี

ผลเป็นกำรกระท�ำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย ท้ังน้ี TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำ

เช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC หำกไม่มีบริษัทในกลุ่มทรูต้องกำร หรือมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะ

เช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ อันเป็นผลมำจำกกำรส้ินสุดหรือส้ินอำยุของใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจโทรคมนำคมอันเกี่ยวเน่ืองกับ FOC เป็นต้น

   สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC อยู่ภำยใต้กำรบังคับตำมกฎหมำย

ไทย และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำ ตัดสินคดีควำม หรือด�ำเนินกระบวนพิจำรณำ

ใดๆ และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และ

บริหำรจัดกำรหลัก FOC

ระบบ	FOC	หลักข้ันต�่า	ซ่ึงเป็นทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

เบื้องต้น	ที่	TICC	จะเช่า	ด�าเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

ประมำณกำรระบบ FOC หลักข้ันต�่ำ  

(ร้อยละของระยะทำงคอร์กิโลเมตรท้ังหมด)

60 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72

ปี 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576

ประมำณกำรระบบ FOC หลักข้ันต�่ำ  

(ร้อยละของระยะทำงคอร์กิโลเมตรท้ังหมด)

72 72 72 72 72 72 72

(7)	 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว	และสัญญาเช่าช่วง	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการ	FOC

	 (7.1)		 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง	 AWC	 ในฐานะผู้ให้เช่า	 และ	 กองทุน	 ในฐานะผู้เช่า	 (“สัญญาเช่า	

FOC	ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	1”)	มีระยะเวลา	20	ปี	นับต้ังแต่วันที่	5	มีนาคม	พ.ศ.	2558

   โดยสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุน เช่ำ FOC ควำมยำว

ประมำณ 7,981 กิโลเมตร ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”)โดยมีระยะเวลำของกำรเช่ำ 20 ปี 



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

108

   กำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำน้ัน AWC รับทรำบและยินยอมว่ำ กองทุน จะจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่ำ

โดยกำรน�ำออกให้เช่ำช่วง โดย กองทุน ไม่มีหน้ำท่ีใด ๆ ในกำรด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำร

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ โดยผู้ท่ีมีหน้ำท่ีด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำดังกล่ำวจะเป็น 

ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก กองทุน โดยในเบื้องต้น TICC ในฐำนะผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำบำงส่วนจำก 

กองทุน จะเป็นผู้มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ  

ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 และ

สัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC (ตำมท่ีนิยำมไว้ท้ำยน้ี) ระหว่ำง กองทุน และ TICC โดย

หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ในทรัพย์สินท่ีเช่ำอันเน่ืองมำจำกกำรเช่ำช่วง หรือจำกข้อบกพร่องในกำรด�ำเนิน

กำรบ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำโดย TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมท่ีเป็น 

นิติบุคคลในกลุ่มทรู กองทุน ไม่จ�ำต้องรับผิดชดใช้ต่อ AWC และ AWC ตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องให้ กองทุน      

รับผิดในควำมเสียหำยใด ๆ อันเน่ืองมำจำกกรณีดังกล่ำว

   ภำระหน้ำท่ีหลักของ AWC นับจำกวันท่ีของสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 AWC จะ

ด�ำเนินกำรให้ กองทุน ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก กองทุน ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม และบุคคลท่ีได้

รับกำรแต่งตั้งโดยบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น มีสิทธิเข้ำถึงทรัพย์สินท่ีเช่ำตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของสัญญำ

เช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

   นับจำกวันท่ีของสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 หำกเกิดกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำมี                    

ข้อบกพร่องใด ๆ หรือมีเหตุอื่นใดท่ีท�ำให้ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สินดังกล่ำวได้ กองทุน 

และ AWC รับทรำบว่ำ TICC ในฐำนะผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมตำมสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำร FOC มีหน้ำท่ีในกำรบ�ำรุงรักษำ กำรด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ ซ่ึงรวมถึง

หน้ำท่ีในกำรด�ำเนินกำรแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือย้ำยทรัพย์สินท่ีเช่ำเพื่อให้ทรัพย์สินท่ีเช่ำสำมำรถใช้กำรได้เป็น

ปกติด้วยค่ำใช้จ่ำยของ TICC เองตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร 

FOC ทั้งนี้ AWC ตกลงว่ำ หำก TICC ไม่ด�ำเนินกำรแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือย้ำยทรัพย์สินที่เช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วง 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC AWC จะด�ำเนินกำรดังกล่ำวเอง ตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของสัญญำ

เช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

   เม่ือกองทุน ใช้สิทธิในกำรซื้อทรัพย์สินท่ีเช่ำและช�ำระรำคำใช้สิทธิแล้ว หำกมีทรัพย์สินท่ีเช่ำส่วนใดท่ีไม่สำมำรถ

โอนและส่งมอบให้แก่ กองทุน ได้ในวันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและ ส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำ (“วันโอน

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”) AWC จะช�ำระเงินให้ กองทุน เท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินท่ีเช่ำในส่วนท่ีไม่สำมำรถ

โอนและส่งมอบให้แก่ กองทุน ได้ โดยคู่สัญญำตกลงจะใช้รำคำเฉล่ีย ท่ีได้จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีได้           

รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องจ�ำนวน 2 รำย ซ่ึงคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยแต่งตั้ง

ให้เข้ำท�ำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกัน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีใช้วิธีกำรประเมิน

รำคำโดยผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน 2 รำย หำกรำคำเฉล่ียของรำคำประเมินท่ีได้จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน

   แต่ละรำยแตกต่ำงกันเกินร้อยละ 50 ของรำคำเฉลี่ยท่ีต�่ำกว่ำ คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยจะร่วมกันเพื่อตกลงมูลค่ำ

ยุติธรรมของทรัพย์สินท่ีเช่ำในส่วนท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบได้ดังกล่ำว เม่ือ AWC ช�ำระเงินดังกล่ำวให้

แก่กองทุน จนครบถ้วนแล้ว AWC จะหมดภำระผูกพันต่อ กองทุน ในกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำ         

ส่วนดังกล่ำว

   นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ AWC จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีด้วยค่ำใช้จ่ำยของ AWC เอง 

   (ก) AWC จะด�ำเนินกำร (ผ่ำนนิติบุคคลในกลุ่มทรูผู ้มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรได้) ให้กองทุน ผู้เช่ำทรัพย์สินท่ี

เช่ำท่ี AWC ได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้ กองทุน แล้วในวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ (“ทรัพย์สินท่ีโอนแล้ว”) 

    ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งต้ังโดยบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น มีสิทธิเข้ำถึง

และใช้สิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ันตำมเง่ือนไขและข้อก�ำหนดของสัญญำเช่ำ FOC ระยะ
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ยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีนิติบุคคลอ่ืนเหนือจำกกลุ่มทรูท่ี กองทุน เห็นชอบเป็น 

ผู้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีโอนและเป็นผู้เช่ำใช้ทรัพย์สินดังกล่ำวอยู่

แล้ว AWC ไม่จ�ำต้องมีภำระหน้ำท่ีดังกล่ำว 

   (ข) ในกรณีของสัญญำอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีโอนแล้วซึ่งไม่สำมำรถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญำให้แก่ 

กองทุน ได้ AWC จะด�ำเนินกำรให้ กองทุน ได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ AWC ตำมสัญญำอ่ืน ๆ น้ัน

    AWC (ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน) สำมำรถเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำโดยกำรเปลี่ยน 

FOC เส้นใหม่ท่ีมีจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรของ FOC เท่ำเดิมหรือมำกข้ึนกว่ำเดิมได้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง             

โดยภำยหลังจำกท่ีได้มีกำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำ AWC จะแจ้งกำรเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำดังกล่ำว

ให้กองทุน ทรำบทุกปี

   ในกรณีท่ี AWC มีกำรสร้ำงหรือจัดหำ FOC เพิ่มเติม (ไม่ว่ำโดยกำรเพิ่ม FOC เส้นใหม่ในเส้นทำงเดิม หรือโดย

กำรเปลี่ยน FOC เส้นใหม่ในเส้นทำงเดิมท่ีท�ำให้มีจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรของ FOC มำกข้ึนกว่ำเดิม) เพื่อน�ำออก

ให้แก่ผู้อื่นเช่ำ หรือเพื่อรองรับกำรใช้งำนท่ีเพิ่มมำกข้ึน และมิใช่กำรบ�ำรุงรักษำ FOC ท่ีเช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วง 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC AWC ตกลงให้สิทธิแก่ กองทุน ในกำรซ้ือ เช่ำ หรือลงทุนโดยประกำร

   อื่นใดใน FOC ท่ีเพิ่มเติมดังกล่ำวในมูลค่ำยุติธรรม

   ในกรณีท่ี AWC (ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น) เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำโดยกำรเปลี่ยน 

FOC เส้นใหม่ไม่ว่ำจะมีจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรของ FOC เท่ำเดิมหรือมำกข้ึนกว่ำเดิม ซ่ึงไม่ใช่กรณีเพื่อน�ำออก

ให้แก่ผู้อ่ืนเช่ำ หรือเพื่อรองรับกำรใช้งำนท่ีเพิ่มมำกข้ึน คู่สัญญำตกลงให้ถือว่ำ FOC ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง    

   ดังกล่ำวเป็นกำรบ�ำรุงรักษำ FOC ท่ีเช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC และเป็นส่วน

หน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่ำซึ่ง กองทุน สำมำรน�ำไปหำประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำ FOC 

ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี1 โดย AWC ตกลงไม่คิดค่ำเช่ำเพิ่มเติมในกรณีดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

   กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ AWC ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ ควำมรับผิดของ AWC เกี่ยวกับกำรท�ำผิดสัญญำ

เช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ท้ังหมดรวมแล้วจะไม่เกินมูลค่ำกำรเช่ำ ท้ังน้ี AWC ต้องรับผิดต่อ

ควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษีอำกรแสตมป์ ภำระผูกพัน และต้นทุนค่ำใช้จ่ำย (เว้นแต่ภำษีมูลค่ำ

เพิ่ม) ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำ กำรใช้สิทธิ กำรบังคับสิทธิท่ีเกี่ยวข้อง ตำมสัญญำเช่ำ FOC ระยะ

ยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 

   กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ AWC หำก กองทุน ใช้สิทธิในกำรซื้อ และ AWC ได้โอนขำยทรัพย์สินท่ีเช่ำให้แก่ 

กองทุน แล้ว นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ จะเป็นดังน้ี 

   (1) AWC จะรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีโอนแล้ว หำกกองทุน ได้มีกำรบอกกล่ำว

เรียกร้องสิทธิภำยในสองปีนับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญ

บำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะ

เวลำสิ้นสุดในกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิ นอกจำกตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด เรื่องดังกล่ำวรวมถึง  

กำรผิดค�ำรับรองของ AWC ในเรื่องอ�ำนำจหน้ำท่ี กรรมสิทธิ์ของ AWC ในทรัพย์สินท่ีโอนแล้ว และ 

กำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ

   (2) ควำมรับผิดของ AWC เกี่ยวกับ (ก) ทรัพย์สินท่ีโอนแล้วส่วนใดส่วนหน่ึงต้องไม่เกินมูลค่ำยุติธรรมของ

ทรัพย์สินท่ีโอนแล้วส่วนดังกล่ำว โดยคู่สัญญำตกลงจะใช้รำคำเฉลี่ยท่ีได้จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินท่ี

ได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องซึ่งคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยแต่งตั้งให้เข้ำ

ท�ำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกัน (ข) กำรท�ำผิดสัญญำอ่ืนใดท้ังหมด

ภำยหลังจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำ ควำมรับผิดรวมของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของผลรวมของ
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มูลค่ำกำรเช่ำและรำคำใช้สิทธิของทรัพย์สินดังกล่ำว คู่สัญญำตกลงว่ำ ท้ังสองฝ่ำยจะไม่มีควำมรับผิด

    ใด ๆ หำกควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินท่ีโอนแล้วเกิดจำกเหตุสุดวิสัย

   ในเรื่องกำรประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจะเป็นไปตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ FOC 

ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 

	 (7.2)		 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง	 TICC	 	 ในฐานะผู้ให้เช่า	 และกองทุน	 ในฐานะผู้เช่า	 (“สัญญาเช่า	

FOC	ระยะยาว	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังที่	2”)

   ภำยใต้เงื่อนไขควำมส�ำเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนท้ังหมดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำว

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 TICC จะให้กองทุนเช่ำ และกองทุนจะรับกำรเช่ำระยะยำวจำก TICC ดังน้ี (1) ณ 

วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน (“วันโอนทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน”) FOC หลัก ควำมยำว 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 

คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (“ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) 

และ (2) ณ วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน (“วันโอน

ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน”) FOC ควำมยำวประมำณ 12,872 กิโลเมตร (หรือ

ประมำณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (“ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม ครั้งท่ี 3”) (รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3”)

    เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญำมีดังน้ี (1) เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีต้องส�ำเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันโอนทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน และวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม    

ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง (ก) TICC ได้รับอนุมัติและได้รับมอบอ�ำนำจให้ด�ำเนินกำรท้ังหมด

ท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องได้รับส�ำหรับกำรเข้ำท�ำและปฏิบัติตำมภำระผูกพันของตนตำมสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำว        

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 แล้ว (ข) มีกำรลงนำมและท�ำให้สมบูรณ์ซ่ึงเอกสำรธุรกรรมส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่ม

เติม ครั้งท่ี 2 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรเข้ำท�ำสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม ครั้งท่ี 2 ตำมประกำศ ทน. 1/2554 (ง) ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 มี

กำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อจัดหำเงินทุนส�ำหรับกำรได้มำซ่ึงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

   ครั้งท่ี 2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 มีกำรลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อ

จัดหำเงินทุนบำงส่วนส�ำหรับกำรได้มำซ่ึงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (หำกมี) และกำร

เพิ่มทุนครั้งท่ี 1 ของกองทุนได้รับกำรจดทะเบียนถูกต้องตำมพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีส่ง

ผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงเกิดข้ึนนับจำกวันท�ำสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

(2) ในกรณีทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนให้

ส�ำเร็จ หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภำยใน 14 วันท�ำกำรหลังจำกวันท�ำสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำว

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 TICC หรือกองทุนอำจบอกเลิกสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

   (ท้ังน้ี กำรท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพันของ

คู่สัญญำฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว) โดย TICC หรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยตำม

สัญญำดังกล่ำว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับ

ก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรมตำมสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 สมบูรณ์และ

มีผล (3) ในกรณีทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หำกมิได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับ

ก่อนให้ส�ำเร็จ หรือมิได้มีกำรยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนภำยใน 14 วันท�ำกำรหลังจำกวันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันโอน

ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน ตำมสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำว ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2 TICC หรือกองทุนอำจบอกเลิกกำรเช่ำในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 3 (ท้ังน้ี กำรท่ีเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องไม่ส�ำเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจำกกำรท�ำผิดภำระผูกพัน
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ของคู่สัญญำฝ่ำยน้ันแต่เพียงฝ่ำยเดียว) โดย TICC หรือกองทุนต่ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยใน

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ดังกล่ำว เว้นแต่สิทธิเรียกร้อง 

ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท�ำผิดภำระผูกพันในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเกี่ยวข้องและกำรท�ำให้ธุรกรรม

กำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ตำมสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2 สมบูรณ์และมีผล

   มูลค่ำกำรเช่ำเป็นจ�ำนวนเงิน3,410,271,951 บำท (“มูลค่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) และ

มูลค่ำกำรเช่ำส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (“มูลค่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

   ครั้งท่ี 3”) เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยกองทุนต้อง

ช�ำระมูลค่ำกำรเช่ำทรัพย์สินเต็มจ�ำนวนในวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น 

หรือ วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน แล้วแต่กรณี

   ระยะเวลำกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 มีก�ำหนดระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 

เสร็จสิ้น หรือ วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น แล้วแต่กรณี

   ส�ำหรับกำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำ TICC รับทรำบและยินยอมว่ำ กองทุนจะจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่ำ

จำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 โดยกำรน�ำออกให้เช่ำช่วง กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใดๆ ในกำร

ด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3  

ท้ังน้ี ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 จำกกองทุนจะเป็นผู้ท่ีมีหน้ำ

ท่ีด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 

ดังกล่ำว โดยในเบื้องต้นกองทุนจะให้เช่ำช่วงบำงส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

และครั้งท่ี 3 แก่ TICC และ TICC ในฐำนะผู้เช่ำช่วงจะเป็นผู้มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำร บ�ำรุง

รักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงน้ัน ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำ

เช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC ระหว่ำง

กองทุนและ TICC (ตำมท่ีได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)	 (“สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญาเช่าช่วง	ด�าเนินการและ

บริหารจัดการ	FOC”)		กองทุนไม่จ�ำต้องรับผิดชดใช้ต่อ TICC ส�ำหรับควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดแก่ทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเช่ำช่วง หรือจำกข้อบกพร่องใน

กำรด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 

3 โดย TICC ในฐำนะผู้เช่ำช่วง และ/หรือผู้เช่ำช่วงอ่ืนซึ่งเป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรู และ TICC ตกลงท่ีจะไม่เรียก

ร้องให้กองทุนรับผิดในควำมเสียหำยใดๆ อันเน่ืองมำจำกกรณีดังกล่ำว นอกเหนือจำกกรณีข้ำงต้น กองทุน

ตกลงว่ำจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ี

ระบุในสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  เง่ือนไขดังกล่ำว รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำรแจ้ง

ให้ TICC ทรำบในทันทีท่ีท�ำได้หลังจำกรู้ว่ำเกิดเหตุเพลิงไหม้ น�้ำท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ีกระทบ

ต่อทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3

   ภำระหน้ำท่ีหลักของ TICC มีดังน้ี (1) นับจำกแต่ละวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก 

TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ท่ีเกี่ยวข้อง เสร็จส้ิน (“วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่าที่เก่ียวข้องเสร็จ

สิ้น”) TICC จะด�ำเนินกำรให้กองทุน ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และคร้ัง

ท่ี 3 ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม และบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งโดยบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น มีสิทธิเข้ำถึง

ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของสัญญำเช่ำ 

FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (2) นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำท่ีเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน หำกเกิดกรณี

ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 มีข้อบกพร่องใดๆ หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีท�ำให ้

ผู้เช่ำช่วงไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ดังกล่ำวได้ กองทุน

และ TICC รับทรำบว่ำ TICC ในฐำนะผู้เช่ำช่วงด้ังเดิมตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำร
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และบริหำรจัดกำร FOC มีหน้ำท่ีในกำรด�ำเนินกำร และกำรบ�ำรุงรักษำทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่ม

เติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ซึ่งรวมถึงหน้ำท่ีในกำรด�ำเนินกำรแก้ไข ปรับเปล่ียน หรือย้ำยทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก 

TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 เพื่อให้ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ

ครั้งท่ี 3 สำมำรถใช้กำรได้เป็นปกติด้วยค่ำใช้จ่ำยของ TICC เอง ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC

   ส�ำหรับสิทธิแห่งทำง กองทุนไม่มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก 

TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3  ท้ังน้ี TICC และกองทุน รับทรำบว่ำ TICC และ/หรือ นิติบุคคล

อื่นในกลุ่มทรูในฐำนะผู้เช่ำช่วงดั้งเดิมตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร 

FOC มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

และครั้งท่ี 3 ตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำร FOC  และเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC หรือกรณีท่ี TICC หรือนิติบุคคล

อื่นในกลุ่มทรูมิได้เป็นผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 จำกกองทุน

อีกต่อไป TICC จะด�ำเนินกำรให้มีสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ

ครั้งท่ี 3 ตรำบใดท่ี TICC หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำยและผู้เช่ำช่วงรำยอื่น

ของกองทุนไม่ได้รับสิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และคร้ังท่ี 

3 ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC

   กองทุนมีสิทธิในกำรซ้ือทรัพย์สิน โดย TICC ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในกำรซื้อทรัพย์สินท่ีเช่ำ

จำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ในรำคำ 200 ล้ำนบำท และทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 3 ในรำคำ 1,300 ล้ำนบำท (“ราคาใช้สิทธิ”) ซึ่งกองทุนจะต้องแจ้ง TICC ว่ำจะใช้สิทธิดังกล่ำวหรือไม่

ภำยในระยะเวลำ 2 ปี ก่อนวันครบก�ำหนดสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และจะสำมำรถ

ใช้สิทธิในกำรซื้อได้ในวันครบก�ำหนดสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 (“สิทธิในการซ้ือ”) 

เม่ือกองทุนใช้สิทธิในกำรซื้อทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 และช�ำระรำคำ

ใช้สิทธิแล้ว หำกมีทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ส่วนใดท่ีไม่สำมำรถโอน

และส่งมอบให้แก่กองทุนได้ในวันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3	(“วันโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก	TICC	เสร็จสิ้น”) TICC จะช�ำระเงินให้กองทุน

เท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ในส่วนท่ีไม่สำมำรถ

โอนและส่งมอบให้แก่กองทุนได้ โดยคู่สัญญำตกลงจะใช้รำคำเฉลี่ยท่ีได้จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำม

เห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องจ�ำนวน 2 รำย ซึ่งคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยแต่งตั้งให้เข้ำ

ท�ำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื่นใดท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกัน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีใช้วิธีกำรประเมินรำคำ

โดยผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน 2 รำย  หำกรำคำเฉล่ียของรำคำประเมินท่ีได้จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินแต่ละรำย

แตกต่ำงกันเกินร้อยละ 50 ของรำคำเฉล่ียท่ีต�่ำกว่ำ คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยจะร่วมกันเพื่อตกลงมูลค่ำยุติธรรม

ของทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ในส่วนท่ีไม่สำมำรถโอนและส่งมอบได้

ดังกล่ำว  เม่ือ TICC ช�ำระเงินดังกล่ำวให้แก่กองทุนจนครบถ้วนแล้ว TICC จะหมดภำระผูกพันต่อกองทุนใน

กำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ส่วนดังกล่ำว

   ภำระหน้ำท่ีหลกัของ TICC ภำยหลงักำรโอนขำยทรพัย์สินท่ีเช่ำ นับจำกวนัโอนทรพัย์สนิท่ีเช่ำจำก TICC เสรจ็ส้ิน 

TICC จะด�ำเนินกำรต่อไปน้ีด้วยค่ำใช้จ่ำยของ TICC เอง (1) TICC จะด�ำเนินกำรให้กองทุน ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ท่ี TICC ได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวัน

โอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC เสร็จสิ้น (“ทรัพย์สิน	TICC	ที่โอนแล้ว”) ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม และ

บุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งโดยบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น มีสิทธิเข้ำถึงและใช้สิทธิแห่งทำงท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

น้ันตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดท่ีส�ำคัญของสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  ท้ังน้ี ในกรณีท่ี

นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูหรือบุคคลอื่นใดท่ีกองทุนเห็นชอบเป็นผู้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิแห่งทำงส�ำหรับ

ทรัพย์สิน TICC ท่ีโอนแล้วและเป็นผู้เช่ำใช้ทรัพย์สินดังกล่ำวอยู่แล้ว TICC ไม่จ�ำต้องมีภำระหน้ำท่ีดังกล่ำว (2) 
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ในกรณีของสัญญำอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน TICC ท่ีโอนแล้วซ่ึงไม่สำมำรถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญำให้

แก่กองทุนได้ TICC จะด�ำเนินกำรให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ TICC ตำมสัญญำอื่นๆ น้ัน

   TICC มีสิทธิในกำรซื้อเป็นรำยแรก โดยหำกกองทุนใช้สิทธิในกำรซื้อและภำยหลังต้องกำรขำยทรัพย์สิน TICC 

ท่ีโอนแล้วดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอก กองทุนจะต้องท�ำหนังสือข้อเสนอส่งให้ TICC โดยต้องระบุ (ก) รำคำท่ี

กองทุนเสนอขำย และ (ข) เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของกำรขำยทรัพย์สิน TICC ท่ีโอนแล้วดังกล่ำวท่ีกองทุน

เสนอ โดยเม่ือ TICC ได้รับหนังสือดังกล่ำวแล้ว TICC จะมีสิทธิในกำรซ้ือทรัพย์สิน TICC ท่ีโอนแล้วเป็นรำย

แรกโดยมีเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท้ังน้ี 

TICC อำจโอนสิทธิในกำรซื้อทรัพย์สินท่ีโอนแล้วดังกล่ำวให้แก่ นิติบุคคลอ่ืนในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้

รับควำมยินยอมจำกกองทุน

   กำรเพิ่มทรัพย์สินท่ีเช่ำ (1) TICC (ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน) สำมำรถเปล่ียนแปลง

ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 โดยกำรเปล่ียน FOC เส้นใหม่ท่ีมีจ�ำนวน

คอร์กิโลเมตรของ FOC เท่ำเดิมหรือมำกข้ึนกว่ำเดิมได้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง โดยภำยหลังจำกท่ีได้มี

กำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำ TICC จะแจ้งกำรเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำดังกล่ำวให้กองทุนทรำบเป็น

รำยปี (2) ในกรณีท่ี TICC (ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน) มีกำรสร้ำงหรือจัดหำ FOC เพิ่ม

เติม (ไม่ว่ำโดยกำรเพิ่ม FOC เส้นใหม่ในเส้นทำงเดิม หรือโดยกำรเปลี่ยน FOC เส้นใหม่ในเส้นทำงเดิมท่ี

ท�ำให้มีจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรของ FOC มำกข้ึนกว่ำเดิม) เพื่อน�ำออกให้แก่ผู้อ่ืนเช่ำ หรือเพื่อรองรับกำรใช้

งำนท่ีเพิ่มมำกข้ึน และมิใช่กำรบ�ำรุงรักษำ FOC ท่ีเช่ำตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ี

สัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC TICC ตกลงให้สิทธิแก่กองทุนในกำรซ้ือ เช่ำ หรือลงทุน

โดยประกำรอื่นใดใน FOC ท่ีเพิ่มเติมดังกล่ำวในมูลค่ำยุติธรรม โดยคู่สัญญำตกลงจะใช้รำคำเฉล่ียท่ีได้จำก 

ผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องจ�ำนวน 2 รำย  

ซึ่งคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยแต่งต้ังให้เข้ำท�ำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกัน 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีใช้วิธีกำรประเมินรำคำโดยผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน 2 รำย หำกรำคำเฉล่ียของรำคำประเมินท่ีได้

จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินแต่ละรำยแตกต่ำงกันเกินร้อยละ 50 ของรำคำเฉล่ียต�่ำกว่ำ คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำย 

จะร่วมกันตกลงมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับ FOC ท่ีเพิ่มเติมดังกล่ำว (3) ในกรณีท่ี TICC (ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วย

ตนเองหรือโดยบุคคลอื่น) เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3  

โดยกำรเปลี่ยน FOC เส้นใหม่ ไม่ว่ำจะมีจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรของ FOC เท่ำเดิมหรือมำกข้ึนกว่ำเดิมซึ่งไม่ใช่

กรณีเพื่อน�ำออกให้แก่ผู้อื่นเช่ำ หรือเพื่อรองรับกำรใช้งำนท่ีเพิ่มมำกข้ึน คู่สัญญำตกลงให้ถือว่ำ FOC ท่ีมีกำร

เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นกำรบ�ำรุงรักษำ FOC ท่ีเช่ำตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ี

สัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC และเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือ ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 แล้วแต่กรณี ซ่ึงกองทุนสำมำรถน�ำ

ไปหำประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดย TICC 

ตกลงไม่คิดค่ำเช่ำเพิ่มเติมในกรณีดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

   กำรจ�ำกัดควำมรับผิดของ TICC ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ ควำมรับผิดของ TICC เกี่ยวกับกำรท�ำผิดสัญญำ

เช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ท้ังหมดรวมแล้วจะไม่เกินมูลค่ำกำรเช่ำทรัพย์สินจำก TICC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และมูลค่ำ

กำรเช่ำทรัพย์สินจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี TICC ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี (เว้น

แต่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อำกรแสตมป์ ภำระผูกพัน และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลจำกกำรเข้ำท�ำกำร

ใช้สิทธิ กำรบังคับสิทธิท่ีเกี่ยวข้อง ตำมสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หำกกองทุน 

ใช้สิทธิในกำรซื้อ และ TICC ได้โอนขำยทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 

3 ให้แก่กองทุนแล้ว นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC เสร็จสิ้น TICC จะรับผิดต่อสิทธิเรียกร้อง

ใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน TICC ท่ีโอนแล้ว หำกกองทุนได้มีกำรบอกกล่ำวเรียกร้องสิทธิภำยในสองปีนับจำก 
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วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC เสร็จสิ้น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกเรื่องส�ำคัญบำงเรื่องท่ีก�ำหนดไว้ใน

สัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ซึ่งไม่มีก�ำหนดระยะเวลำส้ินสุดในกำรบอกกล่ำวเรียก

ร้องสิทธิ เรื่องดังกล่ำวรวมถึง (นอกจำกตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด) กำรผิดค�ำรับรองของ TICC ในเรื่องอ�ำนำจ

หน้ำท่ี กรรมสิทธิ์ ของ TICC ในทรัพย์สินTICC ท่ีโอนแล้ว และกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกระท�ำกำรท่ีส�ำคัญ 

ท้ังน้ี ควำมรับผิดของ TICC เกี่ยวกับ (ก) ทรัพย์สิน TICC ท่ีโอนแล้วส่วนใดส่วนหน่ึงต้องไม่เกินมูลค่ำยุติธรรม

ของทรัพย์สินท่ีโอนแล้วส่วนดังกล่ำว โดยคู่สัญญำตกลงจะใช้รำคำเฉล่ียท่ีได้จำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องซึ่งคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยแต่งต้ังให้เข้ำท�ำกำรประเมิน

มูลค่ำทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื่นใดท่ีคู่สัญญำได้ตกลงกัน (ข) กำรท�ำผิดสัญญำอื่นใดท้ังหมดภำยหลังจำกวันโอน

ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC เสร็จสิ้น ควำมรับผิดรวมของ TICC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของผลรวมของมูลค่ำ

กำรเช่ำทรัพย์สินจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และมูลค่ำกำรเช่ำทรัพย์สินจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 3 แล้วแต่กรณี และรำคำใช้สิทธิของทรัพย์สินดังกล่ำว คู่สัญญำตกลงว่ำ ท้ังสองฝ่ำยจะไม่มีควำมรับ

ผิดใดๆ หำกควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน TICC ท่ีโอนแล้วเกิดจำกเหตุสุดวิสัย

   ส�ำหรับกำรประกันภัย นับแต่วันท่ีของสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 TICC ตกลง

ท่ีจะ (1) จัดให้มีกำรประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเช่ำ ภำยใต้

กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตำมข้อก�ำหนดท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2 (2) จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำในนำมของกองทุน โดยกองทุน 

จะรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว (3) ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดในกรมธรรม์

ประกันภัย ท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มทรูเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเช่ำ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก

กองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้

   กำรชดเชยควำมเสียหำย TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดกำร และตัวแทนของบุคคล           

ดังกล่ำว ในควำมเสียหำย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภำษี อำกรแสตมป์ ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และ

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจำก

กำรท�ำผิดข้อตกลง สัญญำ หรือค�ำรับประกัน หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของ TICC ภำยใต้สัญญำเช่ำ FOC 

ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำ

ผิดโดยกองทุน บริษัทจัดกำร หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดกำร ท้ังน้ี โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอื่นใดของ   

กองทุนท่ีมีตำมสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ ใน

ส่วนของกองทุนกองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TICC และตัวแทนของ TICC ในควำมเสียหำย สูญเสีย 

สิทธิเรียกร้อง ภำษี อำกรแสตมป์ ควำมรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง

รวมถึงค่ำทนำยควำมและเงินทดรองอ่ืนตำมสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจำกกำรท�ำผิดข้อตกลง สัญญำ หรือ 

ค�ำรับประกัน หรือกำรผิดค�ำรับรองใดของกองทุนภำยใต้สัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ัง

ท่ี 2 เว้นแต่เป็นควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจงใจกระท�ำผิดโดย TICC หรือตัวแทนของ 

TICC ท้ังน้ี โดยไม่จ�ำกัดสิทธิอื่นใดของ TICC ท่ีมีตำมสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือ 

ตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับใดๆ

   TICC และ กองทุนไม่อำจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดยประกำรอ่ืนใด ซึ่งผลประโยชน์ท้ังหมดหรือ   

บำงส่วนของสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยมิได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำจำกคู่สัญญำ

อีกฝ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ท้ังนี้ เว้นแต่มีข้อก�ำหนดในสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

ให้กระท�ำได้

   สัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย และให้ศำลไทยมีเขตอ�ำนำจ

แต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำตัดสินคดีควำม หรือกำรด�ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ และกำรยุติข้อพิพำทท่ี

เกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2
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	 (7.3)		 สัญญาเช่าช่วง	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการ	FOC	ระหว่าง	TICC	ในฐานะผู้เช่าช่วง	ด�าเนิน

การ	บ�ารุงรักษาและบริหารจัดการ	และ	กองทุน	ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง	(“สัญญาเช่าช่วง	ด�าเนินการและ

บริหารจัดการ	FOC”)	มีระยะเวลาประมาณ	11		ปี	นับต้ังแต่วันที่	5	มีนาคม	พ.ศ.	2558		-	วันที่	7	ธันวาคม	

พ.ศ.	2569

   โดยสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC ของ TICC น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ำช่วง ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำร FOC ควำมยำวประมำณ 7,981  กิโลเมตร ซึ่ง กองทุน ได้รับสิทธิกำรเช่ำระยะยำวจำก 

AWC และมีสิทธิน�ำออกหำประโยชน์โดยกำรให้เช่ำช่วงได้ภำยใต้สัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 1 (“ทรัพย์สินท่ี กองทุน สำมำรถให้เช่ำช่วง”) โดยท่ีในแต่ละปี TICC จะเช่ำช่วงด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำร FOC ไม่น้อยกว่ำท่ีก�ำหนดในสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC (“ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง”)

   อัตรำค่ำเช่ำช่วง ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง เท่ำกับ

   (ก) ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงไม่เกิน 213,818 คอร์กิโลเมตร: 350 บำทต่อเดือนต่อกิโลเมตรหลัก และ

   (ข) ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงท่ีเกิน 213,818 คอร์กิโลเมตร จนถึง 303,453 คอร์กิโลเมตร : 1,100 บำทต่อ

เดือนต่อกิโลเมตรหลัก

   โดยอัตรำค่ำเช่ำช่วงสุทธิท่ี กองทุน จะได้รับต่อปีส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบน

หักด้วยส่วนลดท่ีอัตรำ 88 ล้ำนบำทต่อปี

   ไม่มีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำช่วงเพิ่มหรือลดลงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำช่วง (initial 

term) เว้นแต่ตำมท่ีคู่สัญญำจะตกลงกันตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและ

บริหำรจัดกำร FOC

   ท้ังน้ี TICC อำจน�ำทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงบำงอย่ำงออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงได้ ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ี

ระบุในสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC

   ในเรื่องกำรประกันภัย กองทุน (ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือผ่ำนบุคคลอ่ืนใด) มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบใน

กำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยบนทรัพย์สินท่ี กองทุน สำมำรถให้เช่ำช่วง (รวมถึงประกันภัยประเภทควำม

รับผิดต่อบุคคลภำยนอก) ท่ีเพียงพอ รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบี้ยประกันภัยในส่วนดังกล่ำว และ TICC ใน

ฐำนะผู้เช่ำช่วง และ/หรือ ผู้เช่ำของผู้เช่ำช่วง มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัย

ส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคมท่ีติดต้ังหรือต่อกับทรัพย์สินท่ี กองทุน สำมำรถให้เช่ำช่วง (รวมถึง ประกันภัย

ประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก) ท่ีเพียงพอ รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบี้ยประกันภัยในส่วนดังกล่ำว

	 (7.4)		 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการ	 FOC	ระหว่าง	 TICC		

ในฐานะผู้เช่าช่วงและบริหารจัดการ	และ	กองทุน	ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง	(“สัญญาแก้ไขและแทนท่ีสัญญา

เช่าช่วง	ด�าเนินการและบริหารจัดการ	FOC”)

   ข้อสัญญำของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC จะมีผลบังคับ

ใช้เม่ือกำรซื้อขำย FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น ซึ่งคือวันท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560  

(“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) ท้ังน้ี ข้อสัญญำบำงประกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ FOC ท่ีจะ 

ถูกให้เช่ำโดย TICC ให้แก่กองทุน ภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (“FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)  

จะมีผลบังคับใช้เม่ือกำรเช่ำ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น (“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่ม

เติม ครั้งท่ี 3”)
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   เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรสรุปสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC      

กำรขำยและเช่ำทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั้งถัดไปหลังจำก

กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จะเรียกว่ำ “กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”

   ทรัพย์สินท่ี TICC เช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรอยู่ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ประกอบด้วย 

   (ก) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 

    (i) FOC ควำมยำว 7,981 กิโลเมตร (303,453 คอร์กิโลเมตร) โดยท่ีในแต่ละปี TICC จะเช่ำช่วง ด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำร FOC ไม่น้อยกว่ำท่ีก�ำหนดในตำรำงแนบท้ำยสรุปข้อก�ำหนดและเงื่อนไขหลัก

ของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC

   (ข) ทรัพย์สินจำก FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

    (i) หำกกำรเช่ำระยะยำวของ FOC รองรบัระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 2 เสรจ็สมบรูณ์ 

ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ระยะทำง 670 กิโลเมตร (80,014 คอร์กิโลเมตร)

   (ค) ทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนได้รับสิทธิกำรเช่ำระยะยำวจำก TICC ในระบบ FTTx ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำร

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ระยะทำงประมำณ 

12,872 กิโลเมตร (619,986 คอร์กิโลเมตร) และมีสิทธิน�ำออกหำประโยชน์โดยกำรให้เช่ำช่วงได้ภำยใต้

สัญญำเช่ำช่วงระยะยำวอันเกี่ยวเน่ืองกับ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (“FOC รองรับระบบ FTTx ของ 

TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)

    (i) หำกกำรเช่ำระยะยำวของ FOC รองรบัระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 3 เสรจ็สมบรูณ์ 

ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ระยะทำงประมำณ 12,872 กิโลเมตร (619,986 

คอร์กิโลเมตร)

   (รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง”)

   ทรัพย์สินของ FOC ท่ีโอนมำยังกองทุนอันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx 

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ซึ่งกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงแก่ TICC หรือผู้เช่ำช่วงอื่นๆ ภำยใต้สัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วง

ได้”

   อัตรำค่ำเช่ำ เป็นดังน้ี

   (1)  ตั้งแต่วันท่ี 5 มีนำคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 อัตรำค่ำเช่ำ

ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีให้เช่ำช่วง (ซ่ึงคือ ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสรำ้งพื้นฐำนโทรคมนำคม

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) คือ

    (ก) จนถึง 213,818 คอร์กิโลเมตร ของ FOC: 350 บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร

    (ข) ในส่วนท่ีเกิน 213,818 คอร์กิโลเมตร ถึง 303,453 คอร์กิโลเมตร ของ FOC: 1,100 บำทต่อเดือน

ต่อคอร์กิโลเมตร
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   โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ FOC จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด       

ท่ีอัตรำ 88 ล้ำนบำทต่อปี 

   (2)  นับต้ังแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป อัตรำค่ำเช่ำส�ำหรับทรัพย์สิน             

ท่ีเช่ำช่วง คือ 

    (2.1) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

     (ก) 350 บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ FOC 

จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด ท่ีอัตรำ 88 ล้ำนบำทต่อปี 

    (2.2) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2

     (ก) 350 บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ FOC 

จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด ท่ีอัตรำ 7 ล้ำนบำทต่อปี

    (2.3) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3

     (ก) 350 บำทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตรำค่ำเช่ำสุทธิท่ีกองทุนจะได้รับต่อปีส�ำหรับ FOC 

จะค�ำนวณจำกอัตรำท่ีระบุด้ำนบนหักด้วยส่วนลด ท่ีอัตรำ 142 ล้ำนบำทต่อปี

   ไม่มีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำช่วงเพิ่มหรือลดลงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำช่วง       

เว้นแต่ตำมท่ีคู่สัญญำจะตกลงกันตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง         

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC

   ระยะเวลำของกำรเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรมีก�ำหนดอำยุเป็นดังน้ี

   (ก)  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 - จนถึงวัน

ท่ี 7 ธันวำคม พ.ศ. 2569 และต้ังแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เกิดข้ึน ระยะเวลำ

ของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรจะขยำยให้ส้ินสุดลงในวันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 

   (ข)  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และทรัพย์สิน

จำกส่วนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 - หำกกำรให้เช่ำ FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือกำรให้เช่ำ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 

TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสมบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุน       

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 แล้วแต่กรณี จนถึงวันท่ี 15 

กันยำยน พ.ศ. 2576

   กำรต่ออำยุระยะเวลำกำรเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรเป็นดังน้ี

   (ก)  TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ จะต่ออำยุกำรเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำร ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงในจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 71 ของจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรท้ังหมดของ

ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 และ 

ในจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ�ำนวนคอร์กิโลเมตรท้ังหมดของทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC รองรับ

ระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เป็นระยะเวลำ (ก) 10 ปี นับจำกวันครบอำยุสัญญำเช่ำ

ช่วงระยะแรก (Initial Term) หรือ (ข) ระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ี 

TICC หรือบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริกำรบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลำใดจะส้ันกว่ำ หำกหลังจำกครบ

อำยุสัญญำเช่ำช่วงระยะแรก (Initial Term) TICC หรือ บริษัทในกลุ่มทรูได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

โทรคมนำคมเพื่อให้บริกำรบรอดแบนด์จำก กสทช และเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ีครบถ้วน
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    (i) รำยได้รวมท้ังปีของกลุ่มทรูจำกกำรให้บริกำรบรอดแบนด์ ท่ีระบุในรำยงำนประจ�ำปี พ.ศ. 2568 

หรือ 2575 ของทรู แล้วแต่กรณี เกินกว่ำ 16,546,000,000 บำท หรือ

    (ii) ส่วนแบ่งตลำดโดยรวมของกลุ่มทรูในกำรให้บริกำรบรอดแบนด์ ตำมข้อมูลล่ำสุดท่ีประกำศโดย

หน่วยงำนท่ีน่ำเช่ือถือ มำกกว่ำร้อยละ 33

   (ข)  อย่ำงน้อยสองปี ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำของกำรเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในขณะน้ัน TICC      

และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีท่ี TICC             

และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ ต้องกำรจองสิทธิเพื่อต่ออำยุสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำร

และบรหิำรจัดกำรหลักของ TICC ท้ังหมดหรอืบำงส่วนท่ี TICC และ/หรอืผูเ้ช่ำช่วงและบรหิำรจัดกำรดัง้เดมิ

อืน่ๆ เช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบรหิำรจัดกำรอยูภ่ำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและ 

บริหำรจัดกำรหลัก FOC ในอัตรำของตลำดท่ีจะตกลงร่วมกัน และอยู ่ภำยใต้กำรตกลงร่วมกันใน

เรื่องส่วนลด รวมถึงส่วนลดของผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรด้ังเดิม แต่ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่ำท่ี TICC              

และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ เคยได้รับ

   กองทุนมีสิทธิให้เช่ำช่วงแก่บุคคลใดๆ และให้บุคคลใดๆ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC ท่ีไม่ได้ถูกเช่ำ

ช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโดย TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมอ่ืนๆ ภำยใต้สัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ให้แก่บุคคลใดๆ ท้ังน้ี อยู่ภำยใต้สิทธิ

ของ TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุด้ำนล่ำงน้ี (ก) หำกกองทุนประสงค์

จะให้เช่ำช่วงแก่ผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกและให้ผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็น

บุคคลภำยนอกด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร หรือ ด�ำเนินกำรเจรจำตกลงเรื่องกำรให้เช่ำช่วง กำรด�ำเนิน

กำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ียังไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโดย TICC 

และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำรหลัก FOC กองทุนต้องยื่นค�ำเสนอในกำรเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรดังกล่ำว

ให้แก่ TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ ก่อน และ TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและ

บริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ มีสิทธิตอบรับค�ำเสนอในกำรเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร โดยเงื่อนไข

ในกำรเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรท่ีให้แก่ TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม

อื่นๆ น้ันต้องไม่เป็นเงื่อนไขท่ีด้อยกว่ำท่ีเสนอให้แก่ผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก (รวมท้ัง  

หำกผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใดๆ TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและ

บริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ จะได้รับส่วนลดดังกล่ำวด้วยเช่นกัน) (ข) หำกเม่ือใดก็ตำมกองทุนได้เข้ำท�ำสัญญำ

กับผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก เพื่อเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน

ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและ 

บริหำรจัดกำรหลัก FOC และมีเงื่อนไขท่ีเป็นคุณมำกกว่ำท่ีให้แก่ TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้ง

เดิมอื่นๆ น้ัน TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอ่ืนๆ มีสิทธิให้กองทุนด�ำเนินกำรแก้ไขสัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC เพื่อให้ TICC  และ/หรือ ผู้เช่ำช่วง

และบริหำรจัดกำรดั้งเดิมอื่นๆ ได้รับเงื่อนไขท่ีเป็นคุณดังกล่ำวน้ัน

   ส�ำหรับกำรบ�ำรุงรักษำ กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใดๆ ในกำรด�ำเนินกำรบริหำร

จัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน ท้ังน้ี  TICC มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  (ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วย

ตนเอง หรือ ผ่ำนบุคคลอื่นใดท่ี TICC แต่งต้ัง) ในกำรบ�ำรุงรักษำ (ซ่อม FOC เส้นเดิมท่ีช�ำรุดเสียหำย หรือหำ 

FOC เส้นใหม่ท่ีมีควำมสำมำรถอย่ำงน้อยเท่ำเดิมมำแทน) กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ

ช่วง และ FOC ท่ียังว่ำงอยู่ ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำ

เช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC และตำมหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ก�ำหนด ท้ังน้ี หำก TICC ไม่

สำมำรถรักษำระดับควำมพร้อมของทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงได้ตำมท่ีระบุในสัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC เป็นเวลำ 2 เดือนติดต่อกัน TICC ตกลงช�ำระ

ค่ำปรับให้กองทุนในอัตรำร้อยละ 2 ของจ�ำนวนค่ำเช่ำช่วงรำยเดือนในช่วงระยะเวลำ 2 เดือนดังกล่ำว ท้ังน้ี 
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ในกรณีท่ีกองทุนร้องขอ ภำยหลังจำกท่ีมีผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกเช่ำช่วงทรัพย์สินจำก

กองทุนตำมข้อก�ำหนดของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรส�ำหรับ FOC 

คู่สัญญำตกลงจะด�ำเนินกำรหำรือโดยสุจริตเพื่อตกลงค่ำปรับท่ีสมเหตุสมผลและเหมำะสมท่ี TICC และ/หรือ

ผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรด้ังเดิมอื่นๆ ต้องช�ำระอันเน่ืองมำจำก TICC และ/หรือผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำร

ดั้งเดิม อื่นๆ ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระดับกำรประกันกำรให้บริกำร (Service Level) ตำมท่ีก�ำหนด

ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ได้

   TICC ตกลงว่ำจะใช้ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC เงื่อนไขดังกล่ำว รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัด

เพียง จะใช้มำตรกำรป้องกันท่ีเหมำะสมท้ังปวงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง 

จะไม่ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือไปจำกกิจกำรโทรคมนำคม และ/หรือ กิจกำรวิทยุ

กระจำยเสียง หรือธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ เว้นแต่กำรให้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำอีกทอดหน่ึงตำมข้อก�ำหนดและ

เงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC และจะแจ้งให้

กองทุนทรำบในทันทีท่ีท�ำได้หลังจำกรู้ว่ำเกิดเหตุเพลิงไหม้ น�้ำท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ีกระทบ

ต่อทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง

   TICC อำจน�ำทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงได้ ท้ังน้ี TICC จะต้องไม่น�ำใยแก้วน�ำแสงท่ียังไม่มี

กำรใช้งำน (“dark fiber”) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงแก่ผู้ใดในอัตรำ

ค่ำเช่ำช่วงท่ีต�่ำกว่ำอัตรำท่ีกองทุนอำจเรียกเก็บจำกผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกรำยอื่น 

เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี

   (ก) กำรน�ำ dark fiber ออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงแก่บุคคลใดอยู่ก่อนวันท่ีของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำ

เช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC แล้ว

   (ข) กำรน�ำ dark fiber ออกให้ ทรู หรือบริษัทในกลุ่ม ทรู เช่ำใช้ช่วงอีกทอดหน่ึง

   (ค) กำรน�ำ dark fiber ออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงตำมกฎหมำยหรือค�ำส่ัง กสทช. 

   (ง) กำรน�ำ dark fiber ออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงในกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำกกรณีตำม (1) ถึง (3) ข้ำงต้น 

ตำมท่ีกองทุนได้ให้ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษร

   กองทุน (ไม่ว่ำด�ำเนินกำรด้วยตนเองหรือผ่ำนบุคคลอ่ืนใด) มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มีและคงไว้ซึ่ง

ประกันภัยประเภทควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกบนทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง รวมท้ังมีหน้ำท่ีต้องช�ำระเบี้ยประกัน

ภัย

   กองทุนไม่มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับกำรจัดหำมำซึ่งสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีกองทุน

สำมำรถให้เช่ำช่วง ท้ังน้ี TICC รับทรำบและยืนยันว่ำทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงใช้สิทธิแห่ง

ทำงโดยนิติกรรมสัญญำท่ีได้ให้สิทธิไว้ในช่ือของ TICC เองหรือช่ือของผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรดั้งเดิม

อื่นใด (หำกมี) ตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำช่วง ตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำรหลัก FOC และเม่ือสิ้นสุดสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำรหลัก FOC TICC จะด�ำเนินกำรให้มีสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงตรำบ

เท่ำท่ี TICC สำมำรถกระท�ำได้ตำมกฎหมำยและกองทุนไม่มีผู ้เช่ำช่วงรำยอ่ืนโดยเป็นไปตำมข้อก�ำหนด

และเงื่อนไขภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ท้ังน้ี 

กองทุนตกลงท่ีจะเป็นผู ้รับผิดชอบในค่ำสิทธิแห่งทำงส�ำหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงใน

จ�ำนวนและวิธีกำรตำมท่ีกองทุนและ TICC ได้ตกลงกันซึ่งในอนำคตค่ำสิทธิแห่งทำงดังกล่ำวอำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงโดยอ้ำงอิงจำกค่ำสิทธิแห่งทำงท่ีเรียกเก็บจำก TICC ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้

เช่ำช่วง โดยเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและ 

บริหำรจัดกำรหลัก FOC นอกจำกน้ี TICC ตกลงท่ีจะรับผิดชอบรำคำและค่ำใช้จ่ำยในกำรย้ำย FOC ลงใต้ดิน 

อันเกี่ยวเน่ืองกับ FOC จำกทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 FOC ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (โดยท่ี TUC จะต้องได้รับค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรย้ำย

ทรัพย์สินจำกกองทุน โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำร
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จัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม) และส�ำหรับส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำสิทธิแห่งทำงท่ีเรียกเก็บจำกกำรวำงสำยพำดผ่ำน

เสำไฟฟ้ำและค่ำสิทธิแห่งทำงของท่อใต้ดินส�ำหรับส่วนของ FOC ซ่ึงจะถูกย้ำยลงใต้ดิน

   ข้อตกลงท่ีจะไม่แข่งขัน ระบุว่ำ เว้นแต่ได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนก่อน TICC จะ

ไม่ด�ำเนินกำร (และจะจัดกำรให้บริษัทในกลุ ่มทรูไม่ด�ำเนินกำร) สร้ำง FOC ใหม่ในเส้นทำงเดียวกัน

กับ FOC ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1, 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2, FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ี

ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หรือ FOC อ่ืนๆซึ่งถูกขำยให้แก่กองทุน และ/หรือถูกเช่ำโดยบริษัทในกลุ่มทรู  

ณ วันท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 (และวันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เม่ือมีกำรได้มำซึ่ง 

FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เกิดข้ึน) โดยมีข้อยกเว้นตำมกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี (ก) FOC ซ่ึงกองทุน

สำมำรถให้เช่ำแก่บริษัทใดๆในกลุ่มทรูมีปริมำณควำมจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้บริกำรของ

บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเต็มท่ี โดยมีเงื่อนไขว่ำจะต้องมีหลักฐำนและค�ำอธิบำยท่ีเพียงพอและเป็น

เหตุเป็นผลท่ีเกี่ยวกับควำมจุในเชิงเทคนิคท่ีไม่เพียงพอดังกล่ำวให้แก่กองทุนเพื่อเป็นข้อมูล หรือ (ข) กองทุน

ปฏิเสธท่ีจะให้เช่ำ FOC ท่ีมีอยู่แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู หรือ (ค) คู่สัญญำไม่สำมำรถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสม

ผลในเชิงพำณิชย์ส�ำหรับกำรเช่ำ FOC ท่ีมีอยู่ได้

   ในแต่ละกรณีท่ีระบุไว้ข้ำงต้น บริษัทใดๆในกลุ่มทรูอำจใช้ดุลยพินิจเป็นกำรส่วนตัวท่ีจะสร้ำง FOC ในเส้นทำง

เดียวกันกับทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงได้เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้บริกำรของบริษัทใน

กลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม มีเงื่อนไขด้วยว่ำ TICC จะต้องแจ้งให้กองทุนทรำบถึงเจตนำท่ีจะเช่ำ FOC 

ท่ีมีอยู่ก่อน (พร้อมท้ังรำยละเอียดของควำมจุและควำมต้องกำรทำงเทคนิคอื่นๆ ตำมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ี

เกี่ยวข้องต้องกำร) โดยกองทุนจะตอบกลับ TICC ว่ำจะให้เช่ำ FOC ท่ีมีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องตำม

ควำมต้องกำรท่ีได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์อันเกี่ยวเน่ืองกับกำรเช่ำให้แก่ 

TICC ได้รับทรำบ ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่ได้รับกำรแจ้งจำก TICC  ในกรณีท่ี FOC ท่ีมีอยู่ของกอง

ทุนส�ำหรับเส้นทำงใดๆมีควำมจุไม่เพียงพอหรือไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงเทคนิคในกำรใช้บริกำร

ของบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องได้ไม่ว่ำในแง่ใด แล้วแต่กรณี TICC จะเช่ำหรือจะด�ำเนินกำรให้บริษัทในกลุ่ม

ทรูท่ีเกี่ยวข้องเช่ำ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 100 ก่อน ภำยใต้เงื่อนไขท่ีว่ำ FOC ท่ีมีอยู่ของกอง

ทุนสำมำรถใช้ในกำรด�ำเนินกำรของบริษัทในกลุ่มทรูน้ันๆได้อย่ำงเหมำะสม และ TICC และ/หรือ บริษัทใน

กลุ่มทรูใดๆ อำจเลือกท่ีจะด�ำเนินกำรสร้ำง FOC ใหม่เพิ่มข้ึนในเส้นทำงเดียวกันกับ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุน 

   ภำยใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ด้ำนล่ำงน้ี ท้ังน้ี หำก (ก) กองทุนไม่ตอบกลับหนังสือของ TICC ภำยในระยะเวลำ 30 วัน

ท่ีระบุไว้ก่อนหน้ำน้ี หรือ (ข) กองทุนแจ้งแก่ TICC ว่ำกองทุนปฏิเสธท่ีจะให้เช่ำ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุน หรือ 

(ค) กองทุนเสนอเงื่อนไขกำรเช่ำ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุนให้แก่ TICC พิจำรณำแล้ว แต่ TICC และ กองทุน

ไม่สำมำรถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์ท่ีเกี่ยวกับกำรเช่ำ FOC ท่ีมีอยู่ของกองทุนดังกล่ำวได้ 

ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วันท่ีกองทุนได้เสนอเงื่อนไขกำรเช่ำให้ TICC ได้พิจำรณำ บริษัทในกลุ่มทรูท่ี

เกี่ยวข้องจะมีสิทธิด�ำเนินกำรสร้ำง FOC ใหม่เพิ่มข้ึนในเส้นทำงเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำ

ช่วงได้  ท้ังน้ี TICC จะต้องแจ้งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ FOC ใหม่ท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีเกี่ยวข้องด�ำเนินกำรสร้ำง

ให้กองทุนได้รับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท�ำได้ภำยหลังจำกกำรด�ำเนินกำร

สร้ำง FOC ใหม่เสร็จสมบูรณ์ ส�ำหรับข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยวกับข้อตกลงท่ีจะไม่แข่งขันน้ีจะยังคงมีผลแม้ระยะเวลำ

กำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำร FOC น้ีจะสิ้นสุดลง

   กองทุน และ TICC ต่ำงตกลงท่ีจะรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำยท้ังปวงให้แก่อีกฝ่ำย 

อันเป็นผลมำจำกกำรผิดค�ำรับรอง ค�ำรับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ี

สัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOCท้ังน้ี โดยมีข้อยกเว้นต่ำงๆ ตำมหลักปฏิบัติใน

อุตสำหกรรม ท้ังน้ี กองทุน และ TICC รับทรำบและยืนยันว่ำ กองทุนได้รับสิทธิกำรเช่ำระยะยำวจำก AWC 

ในทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงตำมสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 และจำก 

TICC ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนให้เช่ำช่วงได้ภำยใต้ สัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  

หำกเกิดกรณีท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงมีข้อบกพร่องอยู่แล้วก่อนวันเริ่ม

กำรเช่ำภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC TICC ในฐำนะ
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ผู้เช่ำช่วงภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ไม่มีหน้ำท่ี 

ท่ีจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำว และกำรแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำวไม่ถือเป็นหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกำรบ�ำรุง

รักษำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรของ TICC อย่ำงไรก็ดี TICC ตกลงจะไม่เรียกร้องให้กองทุนรับผิดชดใช้

ค่ำเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกข้อบกพร่องดังกล่ำวเช่นกัน  

   ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงดังกล่ำวมีข้อบกพร่องใดๆ หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีท�ำให้ต้องมีกำร

แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือย้ำยทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำช่วงดังกล่ำว ส่งผลให้ TICC ไม่สำมำรถใช้ทรัพย์

ท่ีเช่ำช่วงส่วนหน่ึงส่วนใดได้ TICC ตกลงท่ีจะยังคงช�ำระค่ำเช่ำช่วงรำยเดือนส�ำหรับทรัพย์ท่ีเช่ำช่วงในส่วน   

ดังกล่ำวให้แก่กองทุนตำมสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ตำม

เดิมทุกประกำร อย่ำงไรก็ดี หำกกำรท่ีต้องมีกำรแก้ไข ปรับเปล่ียน หรือย้ำยทรัพย์สินท่ีกองทุนสำมำรถให้เช่ำ

ช่วงซึ่งส่งผลให้ TICC ไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงส่วนหน่ึงส่วนใดได้น้ัน เกิดจำกควำมผิดของผู้เช่ำช่วง

และบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก TICC ไม่จ�ำต้องช�ำระค่ำเช่ำช่วงรำยเดือนส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง

ส่วนท่ีไม่สำมำรถใช้ได้ในระหว่ำงท่ี TICC ไม่สำมำรถเช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงส่วนดังกล่ำวได้ ท้ังน้ี ในกรณี

ท่ี TICC ร้องขอ หำก TICC ได้รับควำมเสียหำยอ่ืนใด อันเป็นผลมำจำกกำรไม่สำมำรถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง

ส่วนหน่ึงส่วนใดได้ซ่ึงเกิดจำกควำมผิดของผู้เช่ำช่วงและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก คู่สัญญำตกลง

จะด�ำเนินกำรหำรือโดยสุจริตเพื่อตกลงค่ำเสียหำยท่ีสมเหตุสมผลและเหมำะสมท่ีกองทุน และ/หรือผู้เช่ำช่วง

และบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกต้องชดใช้ให้แก่ TICC

    ส�ำหรับกำรโอนสิทธิเรียกร้อง กองทุน และ TICC ต่ำงสำมำรถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้ำท่ีของตนภำยใต้สัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ให้แก่บุคคลภำยนอก เม่ือได้รับควำม

ยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยก่อน โดย TICC อำจใช้หรือให้บริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำช่วงภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC แก่ลูกค้ำของ 

TICC และอำจให้เช่ำช่วงอื่นใดตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำรหลัก FOC นอกจำกน้ี กองทุนจะไม่ขำย โอนหรือจ�ำหน่ำยจ่ำยโอนสิทธิในทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงแก่ผู้ใดโดย

ไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำก TICC ก่อน (ท้ังน้ี กำรพิจำรณำให้ควำมยินยอมดังกล่ำว 

จะเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลและไม่ชักช้ำ) และกองทุนจะต้องจัดกำรให้ผู้ท่ีซื้อหรือรับโอนสิทธิในทรัพย์สินท่ี

เช่ำช่วงตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร (โดยเป็นเง่ือนไขก่อนกำรขำย โอน หรือ จ�ำหน่ำยจ่ำยโอนดังกล่ำว) ท่ีจะ

ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

หลัก FOC และรับไปซึ่งสิทธิ ควำมรับผิดและหน้ำท่ีต่ำงๆ ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว

   ส�ำหรับกำรสิ้นสุดของสัญญำ คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกกำรเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

ในหลำยๆ กรณีตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

หลัก FOC เช่น กรณีท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญของตนภำยใต้สัญญำแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ได้ ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ TICC) กำรไม่

สำมำรถช�ำระค่ำเช่ำในช่วงระยะเวลำหน่ึง กำรล้มละลำย หรือกรณีท่ีกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีส�ำคัญภำยใต้

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ของคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำย

หน่ึงจะมีผลเป็นกำรกระท�ำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือกรณีสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ัง

ท่ี 1 หรือสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี TICC มีสิทธิ

บอกเลิกสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC หำกไม่มีบริษัทในกลุ่ม

ทรูต้องกำร หรือมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะเช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ  

อันเป็นผลมำจำกกำรสิ้นสุดหรือสิ้นอำยุของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

โทรคมนำคมอันเกี่ยวเน่ืองกับ FOC เป็นต้น

   สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC อยู่ภำยใต้กำรบังคับตำม

กฎหมำยไทย และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำ ตัดสินคดีควำม หรือด�ำเนินกระบวน

พิจำรณำใดๆ และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC
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ประมาณการ	FOC	ที่เช่าช่วงข้ันต�่าซ่ึงเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังที่	1	ที่	TICC	จะเช่าช่วง	ด�าเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี

ปี ประมำณกำร FOC ท่ีเช่ำช่วงข้ันต�่ำ (คอร์กิโลเมตร)

2558 197,240

2559 198,727

2560 200,149

2561 201,783

2562 203,268

2563 204,749

2564 206,224

2565 207,889

2566 209,480

2567 210,950

2568 212,343

2569 213,818

2570 - 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 213,818

(8)		หนังสือข้อตกลงร่วมกัน	(Letter	of	Agreement)	ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม	HSPA	

ระหว่าง	TUC	TICC	และกองทุน	(“หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม	

HSPA”)

หนังสือข้อตกลงน้ี ข้ึนอยู ่กับกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 TUC 

และ TICC ตกลงจะเช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม HSPA ซึ่งปัจจุบันอยู่ภำยใต้โครงกำรขำยรำยได้ ซึ่ง

ทรัพย์สินดังกล่ำวเป็นทรัพย์สินในปัจจุบันของ บีเอฟเคที และ AWC ซึ่งปัจจุบัน บีเอฟเคที และ AWC อยู่ระหว่ำงกำร

ขำยรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินดังกล่ำว (AWC ขำยรำยได้ท่ีตนได้รับจำก บีเอฟเคที และ บีเอฟเคที ขำยรำย

ได้ท่ีตนได้รับจำก กสท) ให้แก่กองทุน และทรัพย์สินดังกล่ำว จะมีกำรโอนโดย AWC และ บีเอฟเคที (ต่อเม่ือกองทุนใช้

สิทธิในกำรซื้อทรัพย์สิน (call option)) มำยังกองทุนในอนำคตภำยหลังจำกวันท่ี สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ HSPA 

สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1  และสัญญำเช่ำเสำ

โทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 สิ้นสุดลงตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีก�ำหนดในสัญญำโอนขำยทรัพย์สิน

และสิทธิรำยได้ท่ีเกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2) ท้ังน้ี มี

ระยะเวลำกำรเช่ำตั้งแต่วันท่ี สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ HSPA สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC สัญญำเช่ำ 

เสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 และสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ส้ินสุด ไปจนถึง

วันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ.2576 ซึ่งคู่สัญญำท่ีเกี่ยวข้องจะด�ำเนินกำรเจรจำและตกลงจ�ำนวนทรัพย์สินท่ีจะเช่ำต่อไป อย่ำงไร

ก็ดี จ�ำนวนเงินสุทธิท่ีเกิดข้ึนจำกทรัพย์สินดังกล่ำวจะต้องไม่น้อยกว่ำจ�ำนวนท่ีกองทุนได้รับจำก บีเอฟเคที และ AWC ตำม

โครงกำรขำยรำยได้ในทรัพย์สินดังกล่ำว

หนังสือข้อตกลงร่วมกันท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม HSPA อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยไทย 

และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำคดี ตัดสินคดีควำม หรือกระบวนพิจำรณำใดๆ และระงับข้อพิพำท

ท่ีอำจเกิดข้ึนจำก หรือเกี่ยวเน่ืองกับหนังสือข้อตกลงร่วมกัน ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม HSPA
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(9)	 สัญญาหรือข้อตกลงอื่นๆ	กับ	กองทุน

	 (9.1)		 สัญญาบริการหลักฉบับลงวันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ระหว่างบริษัท	เทเลคอม	แอสเซท	แมเนจเมนท	์

จ�ากัด	(“ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม”)	และกองทุน	(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	รวมถึงตามข้อตกลง

เพิ่มเติม	ฉบับลงวันที่	 5	 มีนาคม	พ.ศ.	2558	และข้อตกลงเพิ่มเติม	คร้ังที่	 2	ระหว่างผู้จัดการทรัพย์สิน

โทรคมนาคมและกองทุน)	(“สัญญาบริการหลัก”)

   กองทุนจะแต่งตั้งผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมเป็นผู้ให้บริกำรดังต่อไปน้ี

   (1)  บริกำรด้ำนธุรกำรส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้องของกองทุน

ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำบริกำรหลัก (“ทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนธุรกำร”) โดยบริกำรดังกล่ำว รวม

ถึง กำรจัดกำรกำรเข้ำใช้สถำนท่ีตั้งทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม กำรจัดกำรสัญญำเช่ำ 

สถำนท่ีตั้งทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม กำรติดตำมผลและรำยงำนเกี่ยวกับงบประมำณและ

ประมำณกำรประจ�ำปีท่ีเกี่ยวข้อง กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัย และกำรจัดเก็บค่ำเช่ำเป็นรำย

เดือน (ตำมสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักท่ีได้มีกำรแก้ไขและแทนท่ี และสัญญำเช่ำอ่ืนๆ) 

รวมถึงกำรจัดกำรเกี่ยวกับใบแจ้งหน้ีส�ำหรับค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน  (“บริกำรด้ำนธุรกำร”) และ

   (2)  บริกำรด้ำนกำรตลำดส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ท่ีเกี่ยวข้องของกองทุนท่ีให้  

ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมท�ำกำรตลำด ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำบริกำรหลัก (“ทรัพย์สินท่ีให้บริกำร

ด้ำนกำรตลำด”) โดยบริกำรดังกล่ำว รวมถึง กำรจัดท�ำแผนกำรตลำดประจ�ำปีเพื่อน�ำพื้นท่ี (slots) บนเสำ

โทรคมนำคม และ/หรือควำมจุของระบบ (capacity) ของทรัพย์สินท่ีให้บริกำรท่ีเกี่ยวข้องท่ียังไม่มีกำร

ใช้งำนออกให้เช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร และกำรด�ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้เช่ำและบริหำร

จัดกำรรำยใหม่ในกำรเข้ำท�ำสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำร (“บริกำรด้ำนกำรตลำด”)

   (รวมเรียกว่ำ “บริกำรฯ”)

   กำรให้บริกำรฯ มีกำรประเมินผลโดยกำรใช้ดัชนีประเมินผลงำน (“ดัชนีวัดผล”) ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำบริกำร

หลัก ดัชนีวัดผลประกอบด้วยดัชนีต่ำงๆ รวมถึงกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยและรำยได้ตำมงบประมำณท่ีคำดกำรณ์ 

และกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำสถำนท่ีตั้งทรัพย์สิน หำกกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมดัชนีวัดผลท่ีก�ำหนดไว้จะมีกำร

ลดค่ำบริกำร โดยคู่สัญญำจะพิจำรณำและปรับปรุงดัชนีวัดผลเป็นรำยปีโดยตกลงร่วมกันตำมข้อก�ำหนดและ

เงื่อนไขของสัญญำบริกำรหลัก

   กำรเรียกเก็บค่ำบริกำรเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำบริกำรหลัก ให้เรียกเก็บค่ำบริกำรส�ำหรับ

กำรบริกำรฯ ดังน้ี

   (1)  ค่ำบริกำรส�ำหรับบริกำรด้ำนธุรกำร

    - ค่ำบริกำรรำยปี จ�ำนวน 3 ล้ำนบำทส�ำหรับปีพ.ศ. 2556 และจ�ำนวน 18.3 ล้ำนบำท ส�ำหรับปี พ.ศ. 

2557 ท้ังน้ี นับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีกำรปรับอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มข้ึนรำยปีในอัตรำเท่ำกับดัชนีรำคำ

ผู้บริโภค (CPI) ท่ีประกำศโดยกระทรวงพำณิชย์ ประเทศไทยส�ำหรับปีก่อนหน้ำ ท้ังน้ี อัตรำดังกล่ำว

ต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และ

    - ค่ำบริกำรรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 0.15 ของรำยได้สุทธิรำยเดือนของกองทุนท่ีเกิดจำกทรัพย์สิน

ท่ีให้บริกำรด้ำนธุรกำร (หลังหักค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสิทธิแห่งทำงกำรประกันภัย และเงินค่ำเช่ำตำม

สัญญำเช่ำท่ีดินท่ีเกี่ยวข้อง) 

   (2)  ค่ำบริกำรส�ำหรับบริกำรด้ำนกำรตลำด

    - ค่ำบริกำรรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้รำยเดือนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำน
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กำรตลำดท่ีกองทุนได้รับจำกผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรรำยใดๆ ท่ีเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

ทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดนอกเหนือไปจำกทรัพย์สินท่ีผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรดั้งเดิมเช่ำ 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหรือตกลงว่ำจะเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในวันท่ีของสัญญำ

เช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีค่ำบริกำรรำยปีเพิ่มในอัตรำร้อยละ 3  ของ

จ�ำนวนท่ีเกินกว่ำประมำณกำรรำยได้รำยปีท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดส�ำหรับปี 

ดังกล่ำว 

    - ค่ำบริกำรจ�ำนวน 20 ล้ำนบำท ซ่ึงต้องช�ำระแต่ละครั้ง ณ วันท่ี 1  มกรำคม พ.ศ. 2558 และ วันท่ี 

1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู ท่ีกองทุนให้ผู้จัดกำรทรัพย์สิน

โทรคมนำคมท�ำกำรตลำดโดยเริ่มในปี พ.ศ. 2558  และพ.ศ. 2559 ตำมล�ำดับ

    - หำกกำรโอนขำยและให้เช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จ

สมบูรณ์ และกำรโอนขำยและให้เช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมครำวถัดไปต่อจำกน้ัน

โดยนิติบุคคลใดๆในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนภำยหลังจำกกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสมบูรณ์ 

(“ทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”) แล้วแต่กรณี ค่ำบริกำร

จ�ำนวน 20 ล้ำนบำท ซึ่งต้องช�ำระแต่ละครั้ง ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 และ วันท่ี 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2562 ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดท่ีเพิ่มข้ึนซึ่งเป็นทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้น

ฐำนโทรคมนำคม ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ท่ีกองทุนให้ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม ท�ำกำรตลำดโดยเริ่มในปีพ.ศ. 2561  

และ พ.ศ. 2562 ตำมล�ำดับ และ  

   ค่ำบริกำรเพิ่มเติมซ่ึงจะช�ำระ (ก) เม่ือผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกรำยใดต่อสัญญำเช่ำ ด�ำเนิน

กำร และบริหำรจัดกำรท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำด หรือ (ข) เม่ือมีทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำน

กำรตลำดท่ีให้ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมท�ำกำรตลำด เพิ่มเติม ท้ังน้ี อัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมในแต่ละกรณี

จะเป็นไปตำมท่ีกองทุนและผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมจะได้ตกลงกัน

   ในกรณีท่ีรำยได้รำยปีของกองทุนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดในปีใดๆ เกินกว่ำจ�ำนวนท่ีเท่ำกับ

ร้อยละ 110 ของประมำณกำรรำยได้รำยปีระยะยำวของทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดส�ำหรับปีดังกล่ำว 

ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวนท่ีเท่ำกับร้อยละ 10 ของรำยได้ส่วน

เกินท่ีเกินกว่ำจ�ำนวนร้อยละ 110 ดังกล่ำว ตำมท่ีก�ำหนดในตำรำงด้ำนล่ำงน้ี

ปี พ.ศ.
จ�ำนวนท่ีเท่ำกับร้อยละ 110 ของประมำณกำรรำยได้รำยป ี

ระยะยำวส�ำหรับทรัพย์สินท่ีได้ให้บริกำรด้ำนกำรตลำด (ล้ำนบำท)

2558 171

2559 519

2560 713

2561 861

2562 963

2563 1,010

2564 1,058

2565 1,109

2566 1,160

2567 1,212

2568 1,273

2569 1,340

2570 1,420
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หมำยเหตุ

  1. ภำยหลังจำกปี พ.ศ. 2570  จ�ำนวนข้ำงต้นจะมีกำรปรับเพิ่มข้ึนรำยปีในอัตรำเท่ำกับดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) 

   ท่ีประกำศโดยกระทรวงพำณิชย์ประเทศไทยส�ำหรับปีก่อนหน้ำ ท้ังน้ี อัตรำดังกล่ำวต้องไม่เกินร้อยละ 3.5

  2. จ�ำนวนข้ำงต้นจะมีกำรพิจำรณำและปรับปรุงเม่ือมีทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดท่ีให้ผู้จัดกำร

   ทรัพย์สินโทรคมนำคมท�ำกำรตลำดเพิ่มเติม

   ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำบริกำรหลัก จะมีกำรปรับค่ำบริกำรส�ำหรับกำรให้บริกำรฯ ตำมแต่

สถำนกำรณ์ โดยรวมถึง กรณีท่ีรำยได้รำยปีของกองทุนท่ีเกิดจำกทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำด ต�่ำกว่ำ

ประมำณกำรรำยได้รำยปีท่ีกองทุนคำดว่ำจะได้รับจำกทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำด ส�ำหรับปีดังกล่ำวใน

อัตรำท่ีเท่ำกับหรือเกินกว่ำร้อยละ 5 สองปีติดต่อกัน โดยจะมีกำรปรับลดอัตรำค่ำบริกำรรำยปีส�ำหรับบริกำร

ด้ำนธุรกำรส�ำหรับปีถัดไปในอัตรำร้อยละท่ีเท่ำกับร้อยละเฉลี่ยของจ�ำนวนรำยได้รำยปีท่ีผู้จัดกำรทรัพย์สิน

โทรคมนำคมไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ในช่วงระยะเวลำ 2 ปีดังกล่ำว ท้ังน้ี หำกผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมประมำณกำรรำยได้รำยปีส�ำหรับทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดในอัตรำท่ี

เท่ำกับหรือเกินกว่ำร้อยละ 5 เป็นระยะเวลำสำมปีติดต่อกัน กองทุนมีสิทธิในกำรเลิกสัญญำบริกำรหลัก

   เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนดกำรปรับเปล่ียนอัตรำค่ำบริกำรรำยปีส�ำหรับบริกำรด้ำนธุรกำร รำยได้รำยปี

ของกองทุนตำมจริงส�ำหรับช่วงระยะเวลำสองปีก่อนหน้ำ คือ รำยได้ซ่ึงกองทุนได้รับจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน

ท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดแก่ผู้เช่ำใดๆ ก่อนพิจำรณำกำรส่งเสริมหรือส่วนลดใดๆ ซึ่งกองทุนเสนอให้แก่ผู้เช่ำ

ทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญำบริกำรหลัก

   เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนดค่ำบริกำรรำยปีเพิ่มเติม รำยได้รำยปีของกองทุนจำกทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำน

กำรตลำด คือ รำยได้ตำมจริงซึ่งกองทุนได้รับจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำดแก่ผู้เช่ำใดๆ

หลังจำกพิจำรณำกำรส่งเสริมหรือส่วนลดใดๆซ่ึงกองทุนเสนอให้แก่ผู้เช่ำทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตลำด

แล้วตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญำบริกำรหลัก

   ระยะเวลำกำรให้บริกำรฯ เริ่มจำกวันท่ีท�ำกำรโอนขำยทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้นเสร็จ

สิ้นและต่อเน่ืองไปเป็นระยะเวลำ 15 ปี ซ่ึงส้ินสุด ณ วันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2571 (“อำยุสัญญำช่วงแรก”) 

และให้อำยุสัญญำต่อไปโดยอัตโนมัติอีก 5 ปี (“อำยุสัญญำส่วนขยำย”) เว้นแต่ มีกำรบอกเลิกสัญญำด้วยวิธี

อื่นใดตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำบริกำรหลัก

   กำรเลิกสัญญำบริกำรหลักกระท�ำได้ในกรณีต่ำงๆ อำทิเช่น ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมหรือกองทุนผิดนัด

ผิดสัญญำในสำระส�ำคัญ และไม่แก้ไขเหตุผิดนัดผิดสัญญำน้ันภำยในระยะเวลำเยียวยำแก้ไขท่ีก�ำหนด มีกำร

ฟ้องล้มละลำยกับผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคม ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมไม่ปฏิบัติตำมดัชนีวัดผลท่ี

ส�ำคัญภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด รวมถึงกำรไม่บรรลุรำยได้ท่ีประมำณกำรไว้ภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด และ

กองทุนไม่ช�ำระค่ำบริกำรเป็นระยะเวลำติดต่อกันตำมท่ีก�ำหนด ท้ังน้ีอยู่ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำ

บริกำรหลัก

   คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยไม่สำมำรถโอนสิทธิ แปลงคู่สัญญำใหม่ หรือโอนโดยประกำรอื่นใด ซึ่งสิทธิหรือภำระหน้ำท่ี

ของตนตำมสัญญำบริกำรหลักให้แก่บุคคลอ่ืนโดยมิได้รับค�ำยินยอมจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร 

ท้ังน้ีกำรให้ค�ำยินยอมต้องไม่ล่ำช้ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

   สัญญำบริกำรหลักให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย และศำลไทยมีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำ 

ตัดสินคดีควำม หรือด�ำเนินกระบวนพิจำรณำใดๆ และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำกหรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญำ

บริกำรหลัก
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	 (9.2)		 สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน	ฉบับลงวันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ระหว่างบริษัทฯ	และกองทุน	

(ตามที่ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างบริษัทฯ	และกองทุน)	(“สัญญารักษาสัดส่วนการถือ

หน่วยลงทุน”)

   บริษัทฯ ตกลงว่ำ กลุ่มทรู จะจองซื้อ และจะถือและรักษำกำรถือหน่วยลงทุนไว้โดยตลอดเวลำ

   (1)  นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันท่ีครบห้ำปีนับจำกวันจดทะเบียนกองทุน ส�ำหรับหน่วยลงทุนอย่ำง

น้อยร้อยละ 18 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนท่ีออกโดยกองทุนในกำรเสนอขำยครั้งแรก  และ

   (2)  นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก (“วันเพิ่มทุนของกองทุน”) จนถึงวันท่ีครบสำมปีนับจำก

วันเพิ่มทุนของกองทุน หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรู

ได้จองซื้อ (โดยนับรวมกัน) ในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 18 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีออกใหม่ภำยใต้

กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งแรก และ

   (3)  นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุน จนถึงวันท่ีครบหน่ึงปีนับจำกวันเพิ่มทุนของกองทุนหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่

ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซ้ือเฉพำะในส่วนท่ีเกินกว่ำร้อยละ 18 

ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งแรก (หำกมี)

    ข้อตกลงท่ีจะต้องรักษำกำรถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่จ�ำกัดกำรขำยและกำรซื้อหน่วยลงทุนระหว่ำงกันเอง

ภำยในกลุ่มทรู ท้ังน้ี กลุ่มทรู หมำยถึง บริษัทฯ และบริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัทย่อยน้ัน

   สัญญำรักษำสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย และศำลไทย มีเขตอ�ำนำจแต่เพียงผู้

เดียวในกำรพิจำรณำ ตัดสินคดีควำม หรือด�ำเนินกระบวนพิจำรณำใดๆ และระงับข้อพิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนจำก

หรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญำรักษำสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน

	 (9.3)		 หนังสือข้อตกลงกระท�าการ	(Letter	of	Undertaking)	ลงวันท่ี	24	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	โดย	TUC	

   TUC ตกลงว่ำ นับแต่วันท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรกจนถึงวันท่ี กสท. โทรคมนำคมเริ่มช�ำระเงินตำมสัญญำเช่ำ

เครื่องและอุปกรณ์ HSPA TUC จะช�ำระหรือด�ำเนินกำรให้มีกำรช�ำระรำยได้สุทธิรำยเดือนให้แก่กองทุนตำม

สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและรำยได้ระหว่ำงกองทุนและ บีเอฟเคที

   หนังสือข้อตกลงกระท�ำกำรอยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยไทย และศำลยุติธรรมของประเทศไทยมีเขตอ�ำนำจ

ศำลโดยเฉพำะท่ีจะรับฟังและพิจำรณำคดี กำรฟ้องร้อง หรือกระบวนพิจำรณำใดๆ และระงับข้อพิพำทท่ีอำจ

เกิดข้ึนจำก หรือเกี่ยวเน่ืองกับหนังสือข้อตกลงกระท�ำกำร

	 (9.4)		 หนังสือสนับสนุน	(Letter	of	Support)	ลงวันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ของ	TUC	ท่ีให้แก่	บีเอฟเคที

   TUC ประสงค์ท่ีจะ:

   (1) เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีสุดของ บีเอฟเคที เม่ือนับรวมหุ้นท่ีถือโดยบริษัทในเครือรำยเดียวหรือหลำยรำย

รวมกัน 

   (2) ไม่กระท�ำกำรใดๆ อันจะส่งผลท�ำให้ บีเอฟเคที ไม่สำมำรถประกอบธุรกิจหรือด�ำรงสถำนะทำงกำรเงินได้ 

และ



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

127

   (3) ให้ควำมสนับสนุนแก่ บีเอฟเคที โดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมในเชิงธุรกิจเพื่อให้ บีเอฟเคที สำมำรถปฏิบัติตำม

ภำระผูกพันทำงกำรเงินหรืออื่นๆ ได้ตรงตำมเวลำท่ีก�ำหนด ท้ังน้ี เท่ำท่ีไม่ขัดต่อกฎหมำย

   ระยะเวลำท่ีหนังสือสนับสนุนมีผล คือ นับแต่วันท่ี กสท. โทรคมนำคม เริ่มช�ำระเงินค่ำเช่ำให้แก่ บีเอฟเคที ตำม

สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ HSPA จนกระท่ังภำระหน้ำท่ีของ บีเอฟเคที ในกำรโอนรำยได้สุทธิตำมสัญญำ

โอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ท่ีกองทุนท�ำกับ บีเอฟเคที ส้ินสุดลง

   ท้ังน้ี หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) จะไม่มีผลผูกพันตำมกฎหมำยและมิได้เป็นกำรค�้ำประกันโดย TUC 

(ไม่ว่ำจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำย) ในกำรท่ีจะช�ำระหรือด�ำเนินกำรให้มีกำรช�ำระรำยได้สุทธิท่ี บีเอฟเคที 

มีหน้ำท่ีต้องช�ำระให้แก่กองทุน หรือประกันกำรจ่ำยผลตอบแทนหรือ เงินจ�ำนวนอ่ืนใดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุน
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SHAREHOLDERS

ผู ้ ถือหุ ้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
1/

ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2561

ชื่อผู ้ ถือหุ ้น

จ� ำนวนหุ ้น

(ล ้ ำน หุ ้น )

ร ้อยละของ

หุ ้น ท้ังหมด

1. กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
2/

16,901.79 50.65

2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
3/

6,006.36 18.00

3. UBS AG HONG KONG BRANCH
4/

 3,008.18 9.02

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด
5/

2,434.78 7.30

5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
4/

1,462.88  4.38

6. UBS AG LONDON BRANCH
4/

309.96  0.93

7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
6/

236.93  0.71

8. STATE STREET EUROPE LIMITED
7/

211.77  0.63

9. CHASE NOMINEES LIMITED
7/

 167.35  0.50

10. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

135.29   0.41

1/ ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้กันระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

2/ กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด ประกอบด้วย 

 (1) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (“CPG”) ประกอบธุรกิจลงทุน น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ และให้บริกำรด้ำนเทคนิควิชำกำร (CPG มีผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก 

ได้แก่ นำยสุเมธ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นำงสมอุไร จำรุพนิช ร้อยละ 8.42 นำยธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.48 นำยนกุล เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.00 

  บริษัท ซี.พี.โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร้อยละ 4.47 นำยพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นำงภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ ร้อยละ 4.22 นำยมนัส เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.22 

  นำงสมศรี ล�่ำซ�ำ ร้อยละ 4.21 นำยนพดล เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00 และ นำงนุชนำรถ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 19.62

 (2)  Orient Glory Group Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 8.33

 (3) บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 41.06% และ บจ. อำร์ท เทเลคอมเซอร์วิส 58.94%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.35

 (4) Glory Summer Enterprises Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.38

 (5) Worth Access Trading Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.05

 (6)  บริษัท ไวด์ บรอด คำสท์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 58.55% และ บจ. เทเลคอมมิวนิเคชั่นเนตเวอร์ค 41.45%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.84

 (7)  บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยส่ง ผลิตภัณฑ์อำหำรส�ำเร็จรูปจำกเน้ือสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) 

  ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.26 

 (8) C.P.Foods International Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร (“CPF”) 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.42

 (9) Jumbo Kingdom Ventures Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100.00%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.92

 (10)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80

 (11)  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจซื้อและขำยวัตถุดิบอำหำรสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPF 99.44%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80 

 (12)  บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสำหกรรม จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเลี้ยงสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.64

 (13)  บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.63 และ 

 (14) Creative Light Investments Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.61

 (ท้ัง 14 บริษัทดังกล่ำวไม่มีบริษัทใดประกอบธุรกิจเดียวกันและแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ) 

3/ บริษัทจดทะเบียนท่ีฮ่องกง ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืน บริษัทฯ ไม่มีอ�ำนำจท่ีจะขอให้             

ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน

4/ บริษัทจดทะเบียนท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืน บริษัทฯ ไม่มีอ�ำนำจ

ท่ีจะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่ำว เปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน

5/ บริษัทย่อยท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดต้ังข้ึน NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทำงกำรเงินต่ำง ๆ เสมือนกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ แต่ไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

6/ บรษิทัจดทะเบยีนท่ีประเทศสงิคโปร์ ซ้ือขำยหุ้นในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถอืหุ้นเพือ่ตนเองหรอืเพือ่บคุคลอืน่ บรษิทัฯ ไม่มีอ�ำนำจท่ีจะขอให้ 

ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน

7/ บรษิทัจดทะเบียนท่ีสหรำชอำณำจักร ซือ้ขำยหุ้นในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถอืหุ้นเพือ่ตนเองหรอืเพือ่บุคคลอืน่ บรษิทัฯ ไม่มีอ�ำนำจท่ีจะขอให้ 

ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน
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DIVIDEND POLICY

น โยบ ายก ารจ ่ า ย เ งิ นป ั นผล

 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ           

ในแต่ละปี ภายหลังการจัดสรรเป็นส�ารองต่าง ๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมท้ังเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย         

ท่ีเกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ

ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

จากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยน้ัน ๆ  หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และ

ได้ตั้งส�ารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยน้ัน ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ข ้อมูลการจ ่ายเงินป ันผลย ้อนหลัง

ในระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

1. จากก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ�าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.06667 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ บางส่วน 

และเงินสดบางส่วน กล่าวคือ (1) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 200 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นปันผล 

อัตราการจ่ายปันผลคิดค�านวณเป็นเงินเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น และ (2) จ่ายปันผลอีกส่วนหน่ึงเป็นเงินสดในอัตรา

หุ้นละ 0.00667 บาท

2. จ่ายปันผลจากก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.031 บาทต่อหุ้น
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MANAGEMENT STRUCTURE

โ ครงสร ้ า งก ารจั ดก าร

1.	คณะกรรมการบริ ษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดน้ันต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะ

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังส้ิน จ�านวน 18 ท่าน ประกอบด้วย

 (1) กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร (Executive Directors) จ�านวน 3 ท่าน

 (2) กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จ�านวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการอิสระ (Independent Directors) จ�านวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะ 

ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�า ซ่ึงรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวน 

9 ท่าน

ค�ำนิยำม

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หมายถึง

กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ 

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการท่ีมิได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นหรือไม่เป็น

กรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้น        

รายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดท่ีจะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ อีกท้ังมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ    

ท่ีดีของบริษัทฯ
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 18 คน ดังมีรายนามต่อไปน้ี

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

    ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 2. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ 

    กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

 3. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ และ  

    ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

 4. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ�่าเฉลิม กรรมการอิสระ 

 5. นายฉว่ี เกิงโหล่ว  กรรมการอิสระ 

 6. นางปรีเปรม เสรีวงษ์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   

 7. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  

 8. ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ 

    กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 9. ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการ 

 10. ดร. หลี่ เจิงเม่า  รองประธานกรรมการ และ 

    กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

 11. ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ  

    กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 12. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ 

    กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

 13. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ  

 14. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ  

 15. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ และ 

    กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

 16. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 

 17. ดร. เซี่ย ปิง  กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน

 18. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ   

ท้ังน้ี กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ 

ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการทุกท่านทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ใน

ทุก ๆ  ด้าน ซึ่งเป็นภาระท่ีหนักและต้องรับผิดชอบอย่างยิ่ง ส�าหรับบทบาท หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านน้ัน กรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณี

ท่ีมีเหตุส�าคัญและจ�าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดท่ีติดภารกิจจ�าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ จะบอกกล่าวแจ้งเหตุผลขอลาการประชุมและให้ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมท่ีส�าคัญเป็นการ

ล่วงหน้า นอกจากน้ี กรรมการของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเข้าอบรมตามหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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กรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ นายวิเชาวน์ 

รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ ในกรณีท่ีลงนามในงบการ

เงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงในห้าคนดังกล่าวข้างต้นลงนาม

และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

อ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

• ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ      

ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ       

ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทันเวลา

• ก�ากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

• อนุมัติวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน โดยมีการทบทวนเป็นประจ�า      

ทุกปี รวมท้ังติดตามดูแลให้มีการน�าเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ

• ประเมินผลการด�าเนินการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ          

ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

• ดูแลให้เกิดความม่ันใจในการรับช่วงบริหารงานของสมาชิกระดับสูงในฝ่ายจัดการ

• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ รวมท้ังคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน              

ข้อก�าหนดการเปิดเผยข้อมูล ข้อก�าหนดของการเข้าท�ารายการระหว่างกัน ตลอดจนข้อก�าหนดการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมท้ังตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว โดยยึดหลักความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว

• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนระบบการควบคุมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

• ดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

• เสนอช่ือผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการจัดการบริษัทฯ น้ัน คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าท่ีตัดสินใจและดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เว้น

แต่เรื่องท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม 

การตัดสินใจในการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ อาทิเช่น การลงทุนและการกู้ยืมท่ีมีนัยส�าคัญ ฝ่ายบริหารจะต้องน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร

• รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 

 และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีวางไว้

• เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

• เป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้

• ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

133

2.	คณะกรรมการชุดย ่อย

2.1	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน มีรายนามดังต่อไปน้ี

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. นายโชติ  โภควนิช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์  กรรมการตรวจสอบ 

 3. นางปรีเปรม เสรีวงษ์    กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :    - นายโชติ โภควนิช เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท�างานตามท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

2561 (“แบบ 56-1”)

      - ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้นจ�านวน 7 ครั้ง โดยท่ีเป็นการประชุมกับ

     ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 1 ครั้ง

อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและอ�านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) รวมถึงการบริหารความเส่ียง (risk management) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย

งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์       

แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทานกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน

5. พิจารณาและให้ค�าแนะน�าในการเสนอแต่งต้ัง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้าง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อ

ท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชี รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว 

จะได้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

 ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 ง) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ช) จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter)

 ฌ) ข้อมูลอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th และ

เปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2561 ไว้ในรายงานประจ�าปี แบบ 56-1 และ 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2.2	 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ท�าหน้าท่ีเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ เสนอ

ช่ือบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(ร่วม) ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการ 3 คน โดยมีประธานคณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ดังมีรายนามต่อไปน้ี

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

 2. นายโชติ โภควนิช กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 3. ดร. หลี่ เจิงเม่า กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 4. นายสุภกิต เจียรวนนท์    กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 5. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์   กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไว้บนเว็บไซต์ของ  

บริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการส�าหรับ

การปฏิบัติงานประจ�าปี 2561 ไว้ในรายงานประจ�าปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
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2.3	 คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน  ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการด�าเนินงาน          

ของบริษัทฯ ซึ่งในการน้ี คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ 

กลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณประจ�าปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหน้ีสินท่ีส�าคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนท่ีส�าคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการด้านการ

เงินประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการอิสระจ�านวน 1 คน กรรมการ จ�านวน 4 คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน                    

1 คน โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. ดร. อาชว์ เตาลานนท์ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน 

 2. นายโชติ โภควนิช กรรมการด้านการเงิน

 3. ดร. เซี่ย ปิง กรรมการด้านการเงิน

 4. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการด้านการเงิน

 5. ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการด้านการเงิน 

 6. นายหยวน ลี่ฮวา กรรมการด้านการเงิน 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th 

และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการด้านการเงินส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าปี 2561 ไว้ในรายงานประจ�าปี แบบ 56-1 

และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2.4	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วยกรรมการ

จ�านวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 1 คน กรรมการ จ�านวน 2 คน โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี

	 	 รายนาม	 	 ต�าแหน่ง 

 1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 2. ดร.อาชว์ เตาลานนท์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

 3. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม  กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.

co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2561 ไว้ในรายงาน

ประจ�าปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

136

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2561 มีดังน้ี

รายนาม คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ

คณะกรรมการ

ด้านการเงิน

คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 1. ดร.โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ 5/5 7/7 4/4

 2. นายโชติ  โภควนิช 5/5 7/7 2/2 5/5

 3. นางปรีเปรม  เสรีวงษ์ 5/5 7/7

 4. ดร.ฮาราลด์  ลิงค์ 2/5 2/2

 5. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ�่าเฉลิม 5/5

 6. นายฉวี่  เกิงโหล่ว 5/5

 7. นายธนินท์  เจียรวนนท์ 3/5

 8. ดร.อาชว์  เตาลานนท์ 5/5 5/5 3/4

 9. ศ. (พิเศษ) อธึก  อัศวานันท์ 5/5

 10. ดร.หลี่  เจิงเม่า 1/5 1/2

 11. ศ.ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม 5/5 4/5 4/4

 12. นายอ�ารุง         สรรพสิทธิ์วงศ์ 5/5 2/2 5/5

 13. นายวิเชาวน์      รักพงษ์ไพโรจน์ 5/5

 14. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ 3/5

 15. นายสุภกิต  เจียรวนนท์ 2/5 1/2

 16. นายณรงค์  เจียรวนนท์ 5/5

 17. ดร.เซี่ย  ปิง 1/5 2/5

 18. นายศุภชัย  เจียรวนนท์ 5/5
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2.5	 คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลการ

บริหารงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน 

ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีรายนามดังต่อไปน้ี

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. นายศุภชัย  เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

 2. นายนพปฎล  เดชอุดม รองประธานกรรมการบริหาร

 3. นายอติรุฒม์  โตทวีแสนสุข รองประธานกรรมการบริหาร

 4. นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการบริหาร

 5. ดร. กิตติณัฐ  ทีคะวรรณ กรรมการบริหาร

 6. นายวิลเลี่ยม  แฮริส กรรมการบริหาร

 7. นายขจร  เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร

 8. นายสุภกิจ  วรรธนะดิษฐ์ กรรมการบริหาร

 9. นายพีรธน  เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการบริหาร

 10. นางสาวยุภา  ลีวงศ์เจริญ กรรมการบริหาร

 11. นางสาวศรินทร์รา  วงศ์ศุภลักษณ์ กรรมการบริหาร

 12. นายเชษฐา  หมู่ม่ิง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร

1. น�าเสนอ ทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

ขออนุมัติ รวมท้ังติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และคณะผู้บริหาร น�าเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุ 

เป้าหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

2. พจิารณาสอบทานและอนุมัตเิรือ่งต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบักจิการ ได้แก่ แนวทางการลงทุน การได้มาหรอืจ�าหน่ายสนิทรัพย์ 

การก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงิน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย การจัดโครงสร้างองค์กร และ งานด้านทรัพยากรบุคคล 

เป็นต้น ภายในขอบเขตอ�านาจท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารจะไม่มีอ�านาจอนุมัติหาก

เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัททรู หรือ รายการท่ีคณะ

กรรมการบริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสีย หรือ รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมีนัยส�าคัญ หรือ รายการ

ท่ีถูกควบคุมโดยกฎหมายหรือหน่วยงานก�ากับดูแล รายการดังกล่าวต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

3. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานท่ีอยู่ภายใต้หน้าท่ีความ   

รับผิดชอบ หรือ เป็นอ�านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของกลุ่มบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อน�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง

4. รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในส�าหรับเรื่องท่ีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และในกรณีท่ีเกิด

เหตุการณ์ความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให้          

คณะกรรมการบริหารทราบโดยทันที

5. พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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3.	ผู ้บริหาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร 
1/
 ของบริษัทฯ มีจ�านวน 9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปน้ี

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

 2. ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

 3. นายวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

 4. นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์

 5. นายขจร เจียรวนนท์ ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านกิจการองค์กร

 6. นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

 7. นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

 8. นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

 9. นางรักษอร ตันติเวสส ผู้อ�านวยการ ด้านบัญชีกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ : 1/ “ผู้บริหาร” ในหัวข้อน้ี มีความหมายตามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง

เทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย และ ให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี

หรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป หรือเทียบเท่า

ท้ังน้ี ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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อ�ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่	(ร ่วม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นต�าแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นต�าแหน่ง ท่ีได้รับการแต่งต้ังโดย

คณะกรรมการบริษัท 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบการท�างานร่วมกัน โดยท่ีคณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้ก�ากับดูแล ให้ค�าปรึกษา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน

ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการบริหารกิจการ

ของบริษัทฯ ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านการน�านโยบายของคณะ

กรรมการบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มติ

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีดังต่อไปน้ี 

• วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ ตามกรอบทิศทางธุรกิจและพันธกิจของบริษัทฯ ท่ีได้รับอนุมัติจาก            

คณะกรรมการ

• ควบคุมดูแลให้การด�าเนินการตามแผนธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับกลยุทธ ์    

ทางธุรกิจของบริษัทฯ

• ก�ากับ ดูแล และ ควบคุมการด�าเนินธุรกิจประจ�าวันอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ รวมท้ังการบริหารความเสี่ยงของ  

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

• ควบคุมดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

• น�าเสนอรายงานการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงหากคณะ

กรรมการมีการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีหน้าท่ีน�าข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

• เข้าท�าสัญญา หรือ ข้อตกลงต่างๆ และ อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ

ของบริษัทฯ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเข้าท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

• ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.	เลขานุการบริ ษัท	และ	ผู ้ ท่ี ได ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

	 การท�า บัญชี	(สมุห ์ บัญชี )

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางรังสินี สุจริตสัญชัย ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท ต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 

2552 เพื่อท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และ ปฏิบัติหน้าท่ีใน

การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมท้ังมีหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดใน       

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ

ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

นางรกัษอร ตนัตเิวสส ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการ ด้านบัญชีกลุม่บรษิทั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

เพื่อท�าหน้าท่ีควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด ท้ังน้ี บริษัทฯ 

ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้อ�านวยการ ด้านบัญชีกลุ่มบริษัท ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี (สมุห์บัญชี)
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5.	ค ่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริ ษัทฯ

(1)	ค ่ำตอบแทนท่ีเป ็นตัวเงิน

	 (1.1)		 ค่าตอบแทนกรรมการ

   ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 16 ท่าน

เป็นเงินรวมท้ังสิ้น จ�านวน 31,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ได้รับค่าตอบแทน 

ท่านละ	(บาท)

รวม 

(บาท)

กลุ่มที่	1

- ประธานกรรมการ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์

- กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 

 ได้แก่ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ นายโชติ โภควนิช และ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

3,600,000

3,600,000

รวม 14,400,000

กลุ่มที่	2

- กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

 นางปรีเปรม เสรีวงษ์ 2,400,000

รวม 2,400,000

กลุ่มที่	3

- รองประธานกรรมการ ได้แก่ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ และ

 ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ 1,800,000

รวม 3,600,000

กลุ่มที่	4

- กรรมการอิสระ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ�่าเฉลิม และ นายฉวี่ เกิงโหล่ว 

- กรรมการ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์  นายสุภกิต เจียรวนนท์  

 นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์  นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  

 นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ  

 ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม 

1,200,000

1,200,000

รวม 10,800,000

รวมทั้งสิ้น 31,200,000

	 (1.2)		 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 9 ท่าน เป็นเงินท้ังส้ิน จ�านวน 223.90 ล้านบาท 

ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และ ผลประโยชน์อ่ืน ๆ

(2)	ค ่ำตอบแทนอื่น

	 (2.1)		 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

   - ไม่มี -
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	 (2.2)		 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

   (2.2.1) เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

   บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงิน

เดือน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�าหรับผู้บริหาร 9 ราย รวมท้ังสิ้น 

จ�านวน 8.93 ล้านบาท

   (2.2.2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2560 - 2563 (“EJIP”)

    บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมท�างานกับบริษัทฯ 

ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 4 ปี (นับระยะเวลารวม Slient Period) โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงาน 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันท่ีเริ่มจ่ายสะสม โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการตามความ

จ�านงของผู้บริหาร ท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นประจ�าทุกเดือนจนครบก�าหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ดังน้ี 

(1) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ President และ MD หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 

5 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของ

   ผู้บริหาร (2) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ Director หรือเทียบเท่า ท่ีเข้าร่วมโครงการ ข้ึนอยู่กับอัตรา

สะสมท่ีผู้บริหารเลือก ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบ

ให้ในอัตราเทียบเท่ากับเงินสะสมของผู้บริหาร ท่ีเข้าร่วมโครงการ และ (3) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหาร

ระดับ Deputy Director ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะ

จ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร ในปี 2561 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน 9 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบท้ังส้ิน 14.89 ล้านบาท

6.	บุคลากร

จ�านวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังน้ี

กลุ่มงาน จ�านวนพนักงาน	(คน)

พนักงานในระดับบริหาร 442

ปฏิบัติการโครงข่าย และ บ�ารุงรักษา 1,674

การขายและการตลาด 596

เทคโนโลยีสารสนเทศ 71

บริการลูกค้า 376

การเงิน 261

สนับสนุน 890

รวมพนักงาน 4,310

ท่ีมา : บริษัทฯ
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ค่ำตอบแทน	และสวัสดิกำรพนักงำน

(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• เงินเดือน

• เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจ�าปี ในอัตรา 0-4 เท่าของเงินเดือนพนักงาน ข้ึนอยู่กับผลประกอบการและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ

• กรณีเกษียณอายุ พนักงานท่ีจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ และพนักงานเห็นพ้องต้องกันอาจให้

พนักงานเกษียณอายุก่อนก�าหนดได้ โดยพนักงานจะได้รับค่าชดเชยการเกษียณอายุตามกฎหมาย

• ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวมท้ังส้ิน 4,802.27 ล้าน

บาท โดยประกอบด้วย ค่าแรงและเงินเดือน เป็นจ�านวน 3,721.39 ล้านบาท โบนัสเป็นจ�านวน 597.75 ล้านบาท เงิน

สมทบกองทุนประกันสังคม เป็นจ�านวน 68.26 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นจ�านวน 236.31 ล้านบาท 

และอื่นๆ เป็นจ�านวน 178.56 ล้านบาท 

(2)	 สวัสดิการ

• แผนประกันสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน

 - ห้องพยาบาลของบริษัทฯ

 - การตรวจสุขภาพประจ�าปี

 - การตรวจร่างกายพนักงานใหม่

 - การประกันสุขภาพกลุ่ม 

 - การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 - การประกันชีวิตกลุ่ม 

 - กองทุนประกันสังคม

 - กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

• วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี

พนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปี 10 วัน 12 วัน และ 15 วันท�างาน ข้ึนอยู่กับระดับต�าแหน่งและอายุการ

ท�างาน ดังน้ี

 - พนักงานระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป มีสิทธิหยุดพักผ่อน ปีละ 15 วันท�างาน

 - พนักงานระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าลงมา มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปี ตามอายุงานดังน้ี

  ก) พ้นทดลองงาน แต่ไม่ถึง 3 ปี 10 วันท�างาน

  ข)  อายุงาน 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 12 วันท�างาน

  ค) อายุงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 15 วันท�างาน

7.	การฝ ึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เช่ือว่า “พนักงาน” เป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างคุณค่าตามวิสัยทัศน์และการผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจตาม             

เป้าหมาย จึงมุ่งส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง     

ท้ังด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและการแข่งขันเชิงธุรกิจท่ีสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังน้ันกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล           

ของบริษัทฯ จึงเน้นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

พร้อมท้ังสนับสนุนพนักงานให้มีแนวคิดในการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ 

รวมท้ังการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าและเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ และ

สร้างความส�าเร็จท่ียั่งยืนร่วมกันกับบริษัทฯ ต่อไป
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หน่วยงานท่ีดูแลในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ คือ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Learning & Development Center) ท้ังใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ อันเป็น

รากฐานท่ีส�าคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถท้ังในด้านสายอาชีพและด้านส่วนบุคคลของบุคลากร และเปิดโอกาส

ให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพ โดยศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�าและผู้อ�านวยความสะดวกในการ

เปลี่ยนแปลงด้วยการสนับสนุนกลยุทธ์และทิศทางใหม่ ๆ ของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพร้อมท่ีจะเผชิญกับ

ความท้าทายท่ีมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีความหลากหลาย

ผ่านความร่วมมือระหว่างสายธุรกิจต่างๆ และเน้นการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยใช้หลักการอบรมแบบ ปฏิบัติจริง 70 : เรียนรู้ด้วยตัวเอง 20 : อบรมในห้องเรียน 10 คือ เน้นให้เกิดการน�าไปปฏิบัติ

จริงมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากน้ียังจัดให้มีช่องทางการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น ศูนย์ฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร (Learning & Development Center) ซ่ึงตั้งอยู่ ณ อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ ได้รับการออกแบบ

ตกแต่งให้เอื้ออ�านวยให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พร้อมท้ังติดตั้งระบบท่ีทันสมัยส�าหรับแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ 

บริษัทฯ และการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม อีกท้ังยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ Simulator และ Technical Lab ส�าหรับใช้ในการ

ฝึกปฏิบัติงาน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้พัฒนาแอพพลิเคช่ัน True HR ในหมวด Prompt2Learn ซึ่งพนักงานสามารถเข้าไป

เรียนรู้ได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน

ลุล่วงตามท่ีได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน อันจะน�าไปสู่ความ

แข็งแกร่งของการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ในท่ีสุด

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการจัดการองค์ความรู้โดยใช้แนวคิดการวางรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่พนักงานทุกคน

เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันภายในองค์กรเพื่อจะสามารถน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก�าหนดมาตรฐาน การพัฒนา ทบทวนตรวจสอบ และการสะสมองค์ความรู้ของ

แต่ละหน่วยธุรกิจอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีโครงสร้างของผู้รับผิดชอบจากระดับคณะกรรมการด้าน

ทรัพยากรบุคคลท�าหน้าท่ีพิจารณา คัดเลือก และอนุมัติองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาความรู้ความสามารถ

หลักขององค์กรและความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรมในหลากหลายสาขาท้ังระดับความรู้เบื้องต้นและระดับท่ีสูงกว่า ประมาณ 582 

หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2561 มีจ�านวนคน-วันอบรมรวม 63,830 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 141.1 ล้านบาท

โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น วัฒนธรรมองค์กร4Cs 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน การพัฒนา

ตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ดังน้ี 1) เปิดโอกาสและคัดสรรบุคลากร ต่างสายอาชีพเข้าร่วม

โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของทรูโดยเน้นยุทธศาสตร์เป็นหลัก เพื่อมีความเข้าใจธุรกิจและเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกับ 

ผู้เช่ียวชาญในธุรกิจด้านน้ันๆ 2) การพัฒนาด้านการขายและการให้บริการลูกค้าโดยเน้นในส่วนของพนักงานท่ีต้องให้บริการ

ลูกค้า (Customer touch point) 3) หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารต่าง ๆ เช่น ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล 

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การบริหารโครงการ การบริหารความเส่ียง การบริหารการเงิน เป็นต้น 

4) หลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถตามธุรกิจหลัก การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ และตอบโจทย์ Thailand 4.0 เช่น 4G Technology, FTTx, Internet Of Thing (IoT), Trend of 

Technology, Digital TV, Data Analytic for Business, Wi-Fi Skill, Super Speed Fiber 1Gbps, หลักสูตรความปลอดภัย

ในการท�างานส�าหรับช่างเทคนิคและวิศวกร ทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ บุคลิกภาพในงานบริการการน�าเสนอเชิง

ธุรกิจ สุนทรียสนทนา หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังท่ีเป็นระบบให้บริการลูกค้าและระบบสนับสนุนท้ังหลายใน

บริษัทฯ  รวมท้ังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) หลักสูตร

ความยั่งยืน Sustainability และ Code of Conduct ประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน เพื่อให้องค์กรเกิด

การก�ากับกิจการท่ีดี และต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
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นอกจากน้ี ศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและ     

ภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนด้านการให้บริการการจัดการ ICT และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องแก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและโท อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับสถาบันการ          

จัดการปัญญาภิวัฒน์ และการร่วมจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ (Capability Center) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค

สังกัดภายใต้กรมอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางสายวิชาชีพ รวมท้ังมีการฝึกงานแก่นักศึกษาทุกปี อันเป็นส่วนส�าคัญ             

ส่วนหน่ึงของงานด้าน Corporate Social Responsibility และ Social Enterprise ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของ

องค์กรขนาดใหญ่ในการสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ
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รายละเอียดเ ก่ียวกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้ มีอ� านาจควบคุม

ผู ้ ท่ี ได ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

ผู ้ ท่ี ได ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�า บัญชี 

และ เลขานุการบริ ษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561)

กรรมการ

นายโชติ  โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ  

 กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 76 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

22 ธันวาคม 2542 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP)

Chairman 2000

Director Certification Program (DCP)

IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors

Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
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How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)

Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน

IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline

IOD Seminar: Audit Committee Forum

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการก�าหนด 

 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2542 - ก.ย. 2560 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2545 - ต.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการ บมจ. สยามแม็คโคร

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกแร้นช์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย์ 

2555 - เม.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ล็อกซเล่ย์

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด
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ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

อายุ 79 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London

ปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

Audit Committee Program (ACP)

Role of the Chairman Program (RCP)

Financial Institutions Governance Program (FGP)

Finance for Non-Finance Directors (FND)

Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

Monitoring of the Quality of Financial Reporting  (MFR)

Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

Chartered Director Class (R-CDC)

Audit Committee Effectiveness Seminar: What Works Best – Global Practices vs. Practices in Thailand

2012 Theme: Innovative Approaches to Create Value for Business and Society

IOD Director Briefing 1/2013 Thailand’s Economic Outlook 2013

IOD Tea Talk : “Effective Regulation and Corporate Governance in Asia”

The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution”

IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

149

Directors Forum 2014 - ธุรกิจครอบครัว : ก�ากับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน

Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand (the 3rd National Director Conference 2014)

CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน

Thailand Competitiveness Conference 2015 : Building Competitive Thailand for Sustainability and Inclusiveness

National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”

Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance

Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the Age of Disruption

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ธ.ค. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

มิ.ย. 2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ดร. ฮาราลด์  ลิงค์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก�าหนด  

 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 64 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2553 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,266,974 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

MBA, St. Gallen University, Switzerland

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program 03/2559

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

มี.ค. 2553 – ก.ย. 2560 กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

2541 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2530 - ปัจจุบัน  Chairman, B. Grimm Group of Companies

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แคเรียร์ (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ. ซีเมนส์

 กรรมการ บจ. เมอร์ค
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ศ. (พิเศษ) เรวัต  ฉ�่าเฉลิม กรรมการอิสระ 

อายุ 74 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2553 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 417,842 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส :   76,728 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิต  ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาบัตร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นท่ี 1)

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

 บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย์

 กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข

 ท่ีปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา บจ. เอ.พี. ฮอนด้า

 รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 
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ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศาสตราจารย์พิเศษส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 ศาสตราจารย์พิเศษช้ันปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศาสตราจารย์พิเศษช้ันปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 ผู้บรรยายหลักสูตรกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 ผู้บรรยายหลักสูตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 ผู้บรรยายหลักสูตรวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2547 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายพิเศษ ส�านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย

 ท่ีปรึกษา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กฤษฎีกาคณะพิเศษ

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

 ประธานกรรมการจริยธรรม ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ (สขร.)

 กรรมการกฤษฎีกา ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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นายฉวี่ เกิงโหล่ว กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

2 กันยายน 2557 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

Electronics Major, Hangzhou Institute of Electronic Engineering

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน    กรรมการ บจ. ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและท่ีปรึกษาอาวุโส บจ. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม  

     ระยอง (ไทย-จีน)

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ฮอลล่ี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) 

2550 - ปัจจุบัน รองประธาน สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย

2550 - ก.ย. 2561 ประธานกรรมการ บจ. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)
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นางปรีเปรม  เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

15 กันยายน 2560 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Outstanding Performance Certificate  

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) สาขา Computer Science (MIS)

ปริญญาตรี  สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP)

Tea Talk 1/2018 “Dealing with Cyber Risk in the Boardroom”

Advanced Audit Committee Program (AACP 30/2018)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - 2561 กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด 

2553 - 2561 ท่ีปรึกษา บจ. โกซอฟท์ (ประเทศไทย)
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นายธนินท์  เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ

อายุ 79 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

เป็นบิดาของนายสุภกิต เจียรวนนท์  นายณรงค์ เจียรวนนท์  นายศุภชัย เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

Commercial School ฮ่องกง

Shantou Secondary School สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 

 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

พ.ย. 2544 - ก.ย. 2560 ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2546 - ต.ค. 2560 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. ทรู มูฟ 

เม.ย. 2543 - ต.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

 ประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานอาวุโส บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ดร. อาชว์  เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน  

 และ กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

อายุ 80 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 135,601 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 40,000 หน่วย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญากิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

    วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

    วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบงาน Illinois Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Iowa State of University สหรัฐอเมริกา  

ปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชนรุ่นท่ี 1

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP)

Chairman 2000

Director Certification Program (DCP)
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ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

 ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

 กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์ (เดิมช่ือ บจ. ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี)

2552 - ม.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2535 – 2560 รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ปัจจุบัน ประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
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ศ. (พิเศษ) อธึก  อัศวานันท์*  รองประธานกรรมการ และ ท่ีปรึกษาอาวุโส

อายุ 67 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

22 สิงหาคม 2540 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  สาขานิติศาสตร์ Specialized in International Legal Studies, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นท่ี 3

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 19

หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.) รุ่นท่ี 4

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ ท่ีปรึกษาอาวุโส บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2540 - 2560 รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในเครือของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน  

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน

2551 - ก.พ. 2552 เลขานุการบริษัท บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

*กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2540 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานส�านักท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ประจ�าส�านักประธานอาวุโส 

 กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

ส.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรช่ัน

ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ดร. หล่ี เจิงเม ่า รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการ 

 ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 56 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

2 กันยายน 2557 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก  PhD in Radio Engineering Department, Southeast University of China

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 และสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี –

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน Vice President, China Mobile Communications Corporation

ปัจจุบัน Director & Deputy General Manager, China Mobile Communications Co., Ltd.

 Non-Executive Director, China Communications Services Corporation Ltd.
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ศ.ดร. วรภัทร  โตธนะเกษม กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน   

 และ กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

อายุ 69 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2555 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 201,947 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา

   บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, 

   Evanston, Illinois สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม“ดีมาก”)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP)

Director Accreditation Program (DAP)

The Role of Chairman (RCM)

Role of the Compensation Committee (RCC)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. น�้าตาลขอนแก่น 

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ปริญสิริ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อมตะ วีเอ็น

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ เลขานุการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พันธวณิช จ�ากัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 อนุญาโตตุลาการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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นายอ�ารุง  สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ  

 กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  

 และสรรหากรรมการ

อายุ 66 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

16 พฤศจิกายน 2544 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,744,804 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

-  คู่สมรส : 5,271 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

TUC

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 3,000 หน่วย  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี  การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP)

Company Secretary

Board Performance Evaluation

DCP Refresher

IOD National Director Conference 2012 – Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors

Role of the Compensation Committee

Ethical Leadership Program

IT Governance

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ 

 กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. ซีพี ออลล์

 กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน รองประธานส�านักการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์

 บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี

 กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. ไอคอนสยาม

 (เดิมช่ือ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ เพลส คอร์ปอเรช่ัน)

 กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรช่ัน

 (เดิมช่ือ บจ. แกรนด์ริเวอร์ฟรอนท์คอร์ปอเรช่ัน)

 กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรช่ัน

 (เดิมช่ือ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ พาร์ค คอร์ปอเรช่ัน)

 กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์

 กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด

 กรรมการ บจ. แอสเซนด์ กรุ๊ป

 กรรมการ บจ. เอเชีย ฟรีวิลล์

 กรรมการ บจ. ศึกษาภิวัฒน์

 กรรมการ บจ. โอเอชที

 กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลด้ิงส์

 กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย)
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นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์* กรรมการ และ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ (ร ่วม)

อายุ 61 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

30 พฤศจิกายน 2543 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 2,702,500 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

TUC

-  ตนเอง : 12,000 หน่วย

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

เป็นหลานของนายธนินท์ เจียรวนนท์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (หลักสูตร บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 15

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นท่ี 14

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงข้ันสูง (หลักสูตร สวปอ. มส.) รุ่นท่ี 7

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 16)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) 

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

พ.ค. 2559 - ก.พ. 2560 กรรมการ และ รองประธานคณะผู้บริหาร  

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

*กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

166

ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน 

 กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์ (เดิมช่ือ บจ. ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี)

 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

 กรรมการ บจ. ทรู ทัช 

 กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

 กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

 กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์

 กรรมการ บจ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์

ก.ค. 2556 - ก.ย. 2561 กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์

พ.ค. 2549 - เม.ย. 2561 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

เม.ย. 2549 - เม.ย. 2561 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค  

2557 - พ.ค. 2559 กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย

 การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา ธุรกิจบรอดแบนด์ โมบาย ซีเอทีวี 

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

2555 - 2556 กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย 

 การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี –

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. พันธวณิช

 ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์

 กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด
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นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์* กรรมการ

อายุ 57 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,504,237 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

เป็นหลานของนายธนินท์ เจียรวนนท์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ผู้อ�านวยการบริหาร - การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เทเลคอมโฮลด้ิง

ปัจจุบัน กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. 

 กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

 กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

 กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์ (เดิมช่ือ บจ. ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี)

 กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูช่ันส์ 

 กรรมการ บจ. ทรู ทัช

 กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

 กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

2552 - ก.พ. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน

*กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวีไอ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก

 กรรมการ บจ. เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

 กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี

 กรรมการ บจ. ดับบลิวพี แก๊ส

 กรรมการ บจ. ดับบลิวพี โซลูช่ันส์

 กรรมการ บจ. ดับบลิวพี โซลล่าร์

2533 - 2561 กรรมการ บจ. เมโทรแมชีนเนอรี่
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นายสุภกิต  เจียรวนนท์* กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการก�าหนด  

 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 55 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 6,865,095 หุ้น (ร้อยละ 0.02)

-  คู่สมรส : 3,045 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

เป็นบุตรของนายธนินท์ เจียรวนนท์  เป็นพี่ชายของนายณรงค์ เจียรวนนท์ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ   

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

 ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป

 ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู

 ประธานคณะกรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

 ประธานคณะกรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูช่ันส์ 

 ประธานคณะกรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

 ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์

*กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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2536 - พ.ค. 2561 ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลด้ิง

2539 - พ.ค. 2561 กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี

2545 - ต.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

2545 - ต.ค. 2560 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2552 - ก.พ. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน

2538 - ม.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 ประธานคณะกรรมการ Chia Tai Group Company Limited

 ประธานคณะกรรมการ Chia Tai Enterprises International Limited

 ประธานคณะกรรมการ CT Bright Holdings Limited

 ประธานคณะกรรมการ C.P. Lotus Corporation

 ประธานคณะกรรมการ Chia Tai Real Estate Group Company Limited

 ประธานคณะกรรมการ Zheng Xin Bank Company Limited

 ประธานกรรมการร่วม Shanghai Kinghill Limited

 รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Company Limited

 รองประธานกรรมการ Chia Tai China Investment Limited

 กรรมการ Ping An Insurance (Group) Company of China

 กรรมการ บจ. เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี

รางวัลและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ

2561  The Special Church Medal as a token of appreciation for contribution to the   

 celebration of the 120 years of the diplomatic relations’ establishment between   

 Thailand and Russia

2560  The Russian Foreign Ministry Decorations for Interaction Badge

2556 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

2555 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

2553 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

2551 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
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นายณรงค์  เจียรวนนท์ กรรมการ

อายุ 54 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

29 เมษายน 2551 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

- ตนเอง : 304,269 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

เป็นบุตรของนายธนินท์ เจียรวนนท์  เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรวนนท์  และเป็นพี่ชายของนายศุภชัย เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญากิตติมศักดิ์  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

Advance Management Program :   Transforming Proven Leaders into Global Executives, 

     Harvard Business School, Harvard University

ปริญญาตรี     วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University, USA

การอบรม

Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education (2015)

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) (2550)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2554 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

 กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

ปัจจุบัน กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป

 กรรมการ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์
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บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ. ทรู ไอคอนสยาม

 กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์

 กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลด้ิงส์

 กรรมการ บจ. วิซดอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. วิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ Shanghai Changfa Shopping Center Co., Ltd.

 กรรมการ Shanghai Yalian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Shanghai Jialian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

 กรรมการ Foshan Nanhai Huanantong Trading Development Co., Ltd.

 กรรมการ Guangdong Huanantong Trading Development Co., Ltd.

 กรรมการ Zhanjing C.P. Lotus Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Shanghai Xinlian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Lotus Distribution Investment Limited

 Governance Committee, Leadership Development Institute

2556-ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai Yilian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Shanghai Ailian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Shanghai Songlian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Wenzhou Yichu Ailian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ บจ. โอเอชที

2555-ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai Cailian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Nantung Tonglian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Kunshan Tailian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ C.P. Zonglian (Shanghai) Management Co., Ltd.

 กรรมการผู้จัดการ Shanghai Litai Logistics Co., Ltd.

 กรรมการ Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

 กรรมการ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

2554-ปัจจุบัน กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings (Hongkong) Limited

 กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings (Hongkong) Limited

 กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings Limited

 กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings Limited

 กรรมการบริหาร บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น  

 (เดิมช่ือ บจ. แกรนด์ริเวอร์พาร์คคอร์ปอเรช่ัน)

 กรรมการบริหาร บจ. ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรช่ัน  

 (เดิมช่ือ บจ. แกรนด์ริเวอร์ฟรอนท์คอร์ปอเรช่ัน)

 กรรมการบริหาร บจ. ไอคอนสยาม (เดิมช่ือ บจ. แกรนด์ริเวอร์เพลสคอร์ปอเรช่ัน)
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2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรหาบุคลากรของเครือ”

2553-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย (ไทย)

 รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย (จีน)

 รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาท่ีดิน (จีน)

 รองประธานกรรมการ Shanghai Kinghill Limited

 รองประธานกรรมการ CP Lotus Corporate Management Co., Ltd.

2552-ปัจจุบัน กรรมการ Wuxi Ailian Supermarket Chain Store Co., Ltd.

 กรรมการ Wuxi Yilian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Taizhou Yilian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Hefei Ailian Supermarket Co., Ltd.   

 กรรมการ Changsha Chulian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Wuhan Yichu  Ailian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Changsha Ailian Supermarket Co., Ltd.

 กรรมการ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ซีพีพีซี

 กรรมการบริหาร Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd.

 กรรมการบริหาร Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

 กรรมการบริหาร Zhejiang CP Trading Co., Ltd.

 กรรมการ Foshan C.P. Lotus Management Consulting Co., Ltd.

2550-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd.

 รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.

2548-ปัจจุบัน กรรมการ Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Xi’an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

 กรรมการบริหาร Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Tai’an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

 กรรมการบริหาร Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 

 (เดิมช่ือ Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.)

2545-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคาร Business Development

2544-ปัจจุบัน กรรมการ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd.

 กรรมการ Wuhan Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

2543-ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
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ดร. เซี่ย ปิง กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน

อายุ 45 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

8 กันยายน 2559 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

Doctoral degree in Industrial Economy, Jiangxi University of Finance and Economics

MBA, Jiangxi University of Finance and Economics

Bachelor degree of Communication Management Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunications

Bachelor degree of Telecommunication Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunications

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายการตลาด China Mobile Communications Corporation
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นายศุภชัย  เจียรวนนท์* กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 51 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 7,783,084 หุ้น (ร้อยละ 0.02)

-  คู่สมรส : 1,930,255 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

เป็นบุตรของนายธนินท์ เจียรวนนท์  เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรวนนท์ และ นายณรงค์ เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2542 - ก.พ. 2560 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ. ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป

 กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

 กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

 กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค

 กรรมการ บจ. ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน

 กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

*กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูช่ันส์

 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน

 กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์ 

 กรรมการ บจ. ทรู ทัช 

 กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.

2549 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บจ. บี บอยด์ ซีจี

2536 - พ.ค. 2561 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

2553 - มี.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน

เม.ย. 2544 - ต.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มูฟ 

เม.ย. 2544 - ต.ค. 2560 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2538 - ม.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต

2542 - 2558 กรรมการ บจ. เค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย

 กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

 กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ

 โครงการสานพลังประชารัฐ

 หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะท�างานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า

 กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)

 กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรช่ัน     

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)

2560 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาหอการค้าไทย

 ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

2559 - ปัจจุบัน ประธาน Steering Committee, UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการท่ีปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

 เทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ

 กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2551 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกท่ัวประเทศ

2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

 กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์
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ผู ้บริหาร

ดร. กิตติณัฐ  ทีคะวรรณ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ (ร ่วม)

อายุ 46 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

26 ธันวาคม 2560 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

- ตนเอง : 2,705,672 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Certificate of Berkeley Executive Program, Haas School of Business, University of California - Berkeley 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาชาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน

ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เรียล มูฟ

 กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์

 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน

ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 Executive Assistant to Chairman of the Executive Committee  

พ.ค. 2559 - ก.ค. 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน
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ก.พ. 2558 - พ.ค. 2559 Head of Commercial & Business Development, Mobile (True Move)

ม.ค. 2557 - ก.พ. 2558 กรรมการผู้จัดการ Retail Business

พ.ย. 2555 - ม.ค. 2557 Director, Retail Business - Device Product Management

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี –
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นายวิลเล่ียม  แฮริส ** หัวหน้าคณะผู ้บริหารด้านการเงิน

อายุ 57 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

7 ตุลาคม 2552 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 2,751,011 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  Master of Business Administration, Major in Finance and Marketing,  

   Wharton School of the University of Pennsylvania

ปริญญาตรี  Bachelor of Science in Economics, Wharton School of the University of Pennsylvania

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

 กรรมการ บจ. ทรู วิสต้าส์  

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Rosy Legend Limited

 กรรมการ Prospect Gain Limited

 กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

**ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
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2553 - 2560 กรรมการ True Trademark Holdings Company Limited

 กรรมการ Gold Palace Investments Limited

 กรรมการ Golden Light Company Limited

 กรรมการ Gold Palace Logistics Limited

2552 - 2560 ผู้อ�านวยการบริหาร ด้านพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ และ  

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหาร  

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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นายสุภกิจ  วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู ้บริหารด้านการพาณิชย์

อายุ 54 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2561 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 639,650 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ California University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี   สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 23

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

พ.ย. 2555 - ธ.ค. 2560 ผู้อ�านวยการกลุ่ม ด้านการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ�ากัด

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด

เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรียล มูฟ จ�ากัด

ส.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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นายขจร  เจียรวนนท์ ผู ้อ�านวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร

อายุ 52 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2555 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 263,882 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี   การจัดการ Fairleigh Dickinson University in New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 

 ผู้อ�านวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน

 ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการ บจ. ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ

 กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์ (เดิมช่ือ บจ. ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี)

 กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ 

 กรรมการ บจ. ส่องดาว

 กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์ 

 กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูช่ันส์ 

 กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส 

 กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง 

 กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ธ.ค. 2543 - เม.ย. 2561 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2552 - ก.พ. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน 
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 รองประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ธนเทเลคอม

 กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี 

 กรรมการ บจ. โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

 กรรมการ บจ. ทรู ลีสซิ่ง 

 กรรมการ บจ. ทรู พรอพเพอร์ตีส์ 

 กรรมการ บจ. เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี 

 กรรมการ บจ. เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) 

 กรรมการ บจ. เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

 กรรมการ บจ. สยามแลนด์ ฟลายอ้ิง

 กรรมการ บจ. วิซดอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. วิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. ทรู ไอคอนสยาม

 กรรมการ บจ. 84

 กรรมการ บจ. นว 84
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นายเจริญ  ล่ิมกังวาฬมงคล ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

อายุ 55 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

26 ตุลาคม 2555 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,355,682 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : 282,311 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

Mini MBA   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

 UPC II (Central & East, West & South) บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561 ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

 BMA I บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ก.พ. 2557 - ก.ค. 2560 ผู้อ�านวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ทรู มัลติมีเดีย 

 กรรมการบริษัท บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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นายอาณัติ  เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

อายุ 58 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2555 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 2,009,059 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  บริหารการตลาด West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค BMA บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561 ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค BMA II บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2557 - ธ.ค. 2560 ผู้อ�านวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น

 กรรมการ บจ. ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ. เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส 

 กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์ 

 กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูช่ันส์ 

 กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส 

 กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

 กรรมการ บจ. ทรู จีเอส 
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ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

 กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทรู วิช่ันส์

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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นายศิริพจน์  คุณากรพันธุ ์ ผู ้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

อายุ 55 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

21 มกราคม 2557 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,333,293 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร Corporate Governance for Executives (เมษายน 2560)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค UPC I (North & Northeast)  

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561 ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค UPC

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2557 - ธ.ค. 2560 ผู้อ�านวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)

2551-2557 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บจ. ทรู มูฟ

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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ผู ้ ท่ีได ้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี (สมุห์บัญชี) 

ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางรักษอร  ตันติเวสส ผู ้อ�านวยการ ด้านบัญชีกลุ ่มบริษัท

อายุ 52 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2561 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 185,623 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

TUC 

-  ตนเอง : 500 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย     

ปริญญาโท  Master of Science in Computer Information System, University of Miami, Florida,    

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

Post-Graduate Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

Internal Auditor Training Course I & II, ICAAT

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ด้านบัญชีกลุ่มบริษัท บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ธ.ค. 2559 - ธ.ค. 2560 Acting Chief Quality and Internal Control บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ก.ย. 2552 - พ.ย. 2559 Deputy Director, Controller Mobile บจ. ทรู มูฟ

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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เลขานุการบริษัท

นางรังสินี  สุจริตสัญชัย เลขานุการบริษัท

อายุ 53 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

27 กุมภาพันธ์ 2552 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Company Secretary Program 19/2006 (CSP)

Effective Minutes Taking 5/2006 (EMT)

Corporate Governance and Social Responsibilities 1/2007 (CSR)

Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 5/2013)

Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 32/2016)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

2544-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 เลขานุการคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

 เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านการเงิน

2544-2552 รองเลขานุการบริษัท

2543-2544 ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย ด้านการประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแล

 หลักทรัพย์จดทะเบียน
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การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ

หุ้นสามัญ

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลงในปี 2561

ณ 31 ธ.ค. 2561

จ�านวน สัดส่วน

 1. ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

 2. นายโชติ  โภควนิช -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

 3. ดร. ฮาราลด์  ลิงค์ 825,134

ได้มา 441,840

1,266,974 0.00

จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

 4. ศ. (พิเศษ) เรวัต  ฉ�่าเฉลิม 323,263

ได้มา 94,579

417,842 0.00

จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 76,728

ได้มา -

76,728 0.00

จ�าหน่าย -

 5. นายฉวี่  เกิงโหล่ว -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

 6. นางปรีเปรม  เสรีวงษ์ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

         คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

 7. นายธนินท์  เจียรวนนท์ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

 8. ดร. อาชว์  เตาลานนท์ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 135,601

ได้มา -

135,601 0.00

จ�าหน่าย -

 9. ศ. (พิเศษ) อธึก  อัศวานันท์ 1,765,396

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย 1,765,396

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -
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ชื่อ

หุ้นสามัญ

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลงในปี 2561

ณ 31 ธ.ค. 2561

จ�านวน สัดส่วน

 10. ดร. หลี่  เจิงเม่า -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 11. ศ. ดร. วรภัทร  โตธนะเกษม 135,742

ได้มา 66,205

201,947 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 12. นายอ�ารุง  สรรพสิทธิ์วงศ์ 1,650,226

ได้มา 94,578

1,744,804 0.01
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,271

ได้มา -

5,271 0.00
จ�าหน่าย -

 13. นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์ 2,078,281

ได้มา 624,219

2,702,500 0.01
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 14. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ 1,163,754

ได้มา 340,483

1,504,237 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 15. นายสุภกิต  เจียรวนนท์ 5,628,291

ได้มา 1,236,804

6,865,095 0.02
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,045

ได้มา -

3,045 0.00
จ�าหน่าย -

 16. นายณรงค์  เจียรวนนท์ 304,269

ได้มา -

304,269 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา  -

- -
จ�าหน่าย  -

 17. ดร. เซี่ย  ปิง -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย  -

 18. นายศุภชัย  เจียรวนนท์ 6,511,948

ได้มา 1,271,136

7,783,084 0.02
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,930,255

ได้มา -

1,930,255 0.01
จ�าหน่าย -

 19. ดร. กิตติณัฐ  ทีคะวรรณ 2,074,883

ได้มา 630,789

2,705,672 0.01
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -
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ชื่อ

หุ้นสามัญ

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลงในปี 2561

ณ 31 ธ.ค. 2561

จ�านวน สัดส่วน

 20. นายวิลเลี่ยม  แฮริส 2,109,768

ได้มา 641,243

2,751,011 0.01
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 21. นายสุภกิจ  วรรธนะดิษฐ์ 
1/
 294,598

ได้มา 345,052

639,650 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 22. นายขจร  เจียรวนนท์ 1,095,299

ได้มา 156,055

263,882 0.00
จ�าหน่าย 987,472

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 23. นายเจริญ  ลิ่มกังวาฬมงคล 989,663

ได้มา 366,019

1,355,682 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 282,311

ได้มา -

282,311 0.00
จ�าหน่าย -

 24. นายอาณัติ  เมฆไพบูลย์วัฒนา 1,668,576

ได้มา 340,483

2,009,059 0.01
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา - - 

- -
จ�าหน่าย - - 

 25. นายศิริพจน์  คุณากรพันธุ์ 993,471

ได้มา 339,822

1,333,293 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา - - 

- -
จ�าหน่าย -

 26. นางรักษอร  ตันติเวสส 
2/

82,343

ได้มา 103,280

185,623 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

หมายเหตุ : 
1/
 นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์  ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร (ตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  

  เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2561

 
2/
 นางรักษอร ตันติเวสส  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการ ด้านบัญชีกลุ่มบริษัท เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2561
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายธนินท์  

เจียรวนนท์

ดร. อาชว์  

เตาลานนท์

นายชัชวาลย์  

เจียรวนนท์

นายสุภกิต  

เจียรวนนท์

นายศุภชัย  

เจียรวนนท์

นายวิเชาวน์  

รักพงษ์ไพโรจน์

เพิ่ม-ลด  

ในปี 

2561

คงเหลือ

เพิ่ม-ลด  

ในปี 

2561

คงเหลือ

เพิ่ม-ลด  

ในปี 

2561

คงเหลือ

เพิ่ม-ลด  

ในปี 

2561

คงเหลือ

เพิ่ม-ลด  

ในปี 

2561

คงเหลือ

เพิ่ม-ลด  

ในปี 

2561

คงเหลือ

บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง - 1 - - - - - - - 1 - -

บจ. ทรู อีโลจิสติกส์  - - - 1 - - - - - 1 - 1

บจ. ทรู ทัช - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

บจ. ทรู มัลติมีเดีย - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

บจ. เรียล มูฟ - - - - - - - 1 - 1 - 1

บจ. ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ - - - - - - - - - 1 - -

บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย) - - - - - - - - - 1 - -

บจ. ทรู วิสต้าส์ - - - - - - - - - - - 1

บจ. ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป - - - - - - - - - - - 1

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น - - - - - - - - - - - 1

บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ - - - - - - - - - - - 1

รายช่ือกรรมการ

รายช่ือบริษัท
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ของกรรมการ และ ผู ้บริหารระดับสูง

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561)

 

  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ของกรรมการ และ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
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1. ดร. โกศล เพช็ร์สุวรรณ์ ID

2. นายโชติ โภควนิช ID

3. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ID

4. ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ ่าเฉลิม ID

5. นายฉว่ี เกิงโหล่ว ID

6. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ ID

7. นายธนินท์ เจียรวนนท ์                 C /

8. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์                VC / /

9. ศ. (พิเศษ) อธึก อศัวานนัท ์                VC / / / / / / / / / / / / /

10. ดร. หล่ี เจิงเมา่ VC

11. ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม           /

12. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ /

13. นายวิเชาวน์ รักพงษไ์พโรจน์ / / / / / / / / / /

14. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ / / / / / / / / / /

15. นายสุภกิต เจียรวนนท์ / / / / / / / /

16. นายณรงค์ เจียรวนนท์ / / / / / / /

17. ดร. เซ่ีย ปิง /

18. นายศุภชยั เจียรวนนท ์          / / / / / / / / / / / /

19. ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ E / / / / /

20. นายวิลเล่ียม แฮริส                        E / / / / / / /

21. นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ E / / / / /

22. นายขจร เจียรวนนท์ E / / / / / / / / / /

23. นายเจริญ ล่ิมกงัวาฬมงคล E / /

24. นายอาณัติ เมฆไพบูลยว์ฒันา E / / / / / / / / / / /

25. นายศิริพจน์ คุณากรพนัธุ์ E /

26. นางรักษอร ตนัติเวสส *

TR
UE

รายช่ือ

บริษัทย่อย / บริษัทร่วม

ID = กรรมการอิสระ C = ประธานกรรมการ VC = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ E = ผู้บริหารระดับสูง * = สมุห์บัญชี
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CORPORATE GOVERNANCE

การก� า กั บดู แ ล กิ จก าร

1.	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้ก�าหนดให้มี “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” ของ 

บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545 และได้ท�าการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ของบริษัทฯ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2560 ท่ีออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงเทียบเคียง

ได้กับมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยเน้ือหารายละเอียดของ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” ไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th

2.	คณะกรรมการชุดย ่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 5 คณะ ดังน้ี

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

3) คณะกรรมการด้านการเงิน

4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

5) คณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

3.	การสรรหาและแต ่ง ต้ังกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงสุด

1)  กรรมการอิสระ

 กระบวนการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการ โดยมี         

รายละเอียดสรุปไว้ใน ข้อ 2)  อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ซึ่งเป็น

อิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจน

 เป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดท่ีจะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และ ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดไว้

ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ       

 ตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ) ดังต่อไปน้ี

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย          

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

กรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจ�า  

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น

  รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง
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 (3)   ไม ่ เป ็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ี

เป็น บิดา มารดา คู ่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู ้บริหาร  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 (4) ไม ่ มีหรือเคยมีความสัมพันธ ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ ่  บริษัทย ่อย บริษัทร ่วม ผู ้ ถือ หุ ้น                                   

รายใหญ่ หรือผู ้ มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป ็นการขัดขวางการใช ้วิจารณญาณ 

อย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง

  “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติ เพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู ้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง

พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู ่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 

ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใด 

จะต�่ากว่า ท้ังน้ี การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี       

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง

 (6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม             

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน

ท่ีได้รับการแต่งตั้ง

 (7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 (8)   ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน            

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท

อื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ

องค์คณะ (collective decision) ได้
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 (11) ในกรณีท่ีเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก�าหนดใน

ข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่ง

  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มีผล 

กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนก�าหนด ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีความเป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็น   

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ       

ท่ีดีของบริษัทฯ

2) กรรมการ

 บริษัทฯ เปิดโอกาสและก�าหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ           

การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี โดยบริษัทฯ ประกาศ

แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีด�าเนินการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th ซึ่งผู้ถือหุ้นท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ 

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการท�าหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือ

เพื่อเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ 

ความซือ่สตัย์ และความเข้าใจในภาพรวมด้านเทคโนโลยกีารสือ่สารและอตุสาหกรรมประเภทน้ี เพือ่ให้ได้บคุคลท่ีมีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ แล้วจึงน�าเสนอพร้อมท้ังให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีท่ีเป็นการ

แต่งตั้งเพื่อทดแทนต�าแหน่งกรรมการเดิม ส่วนกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะเป็น

ผู้เสนอข้อมูลพร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาและอนุมัติ

 ส�าหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการน้ัน ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการบริษัทโดยใช้เกณฑ์

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถเลือกตั้งบุคคล

คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยใช้คะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู ่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู ้

ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คือ เปิดโอกาสให้

ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอรายช่ือพร้อมสรุปข้อมูลส�าคัญของ

ผู ้ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง

สูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง 

ในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

3) ผู ้บริหารระดับสูงสุด

 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการท�าหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ

ช่ือเพื่อแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งเป็นต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ               

โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงน�าเสนอ

พร้อมท้ังให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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4.	การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 1) บริษัทฯ มีกลไกในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปน้ี

  - มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาการ

ส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อการดังกล่าว

  - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าท่ีก�ากับดูแลให้การก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ

  - มีการก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในเรื่องท่ีข้อก�าหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การจัดท�าข้อมูล

ทางการเงิน การเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ หรือ การท�า

รายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว 

  - ด�าเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมีการจัดท�าข้อมูลทางการ

เงินต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดท�างบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทย

  - มีการจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยจัดกลุ่มแยกตามประเภทธุรกิจ เสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

 2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู ้ถือหุ ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders’ 

  agreement) ท่ีมีผลอย่างมีสาระส�าคัญต่อการบริหารงานหรือมีอ�านาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทน         

  นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

  - ไม่มี -  

5.	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส�าคญัของการป้องกนัการน�าข้อมูลภายในของบรษิทัฯ ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนเป็น

อย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อ

ขายหลกัทรพัย์ไว้ในคณุธรรมและข้อพงึปฏบิตัใินการท�างานควบคูก่บัการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดแูลกรรมการและ 

ผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร

ท่ีมีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ น�าข้อมูลภายในท่ีตนล่วงรู้มาจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารไปแสวงหาประโยชน์

ใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงก�าหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดในการท่ีต้องเก็บรักษาสารสนเทศท่ีส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้องเท่าน้ัน นอกจากน้ีในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ กรรมการ

และผู้บริหารต้องรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 

3 วันท�าการนับแต่วันท่ีเกิดรายการข้ึน พร้อมท้ังส่งส�าเนารายงานดังกล่าว จ�านวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บเป็น

หลักฐานและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า ท้ังน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่า กรรมการและผู้บริหารสามารถ

บริหารและด�าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

และ ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนท่ัวไปเกิดความเช่ือม่ันในกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการห้าม

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการด�าเนินงาน กล่าวคือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 

ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันท่ีเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 1 วันท�าการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว  และส�าหรับในช่วงระยะเวลา

อื่นท่ีมิใช่ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดังกล่าว มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ท�าการ ก่อนวันท่ีจะเข้าท�ารายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

6.	ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ส�านักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ส�านักงานท่ีผู ้สอบบัญชีสังกัด ประจ�าป ี

2561 รวมจ�านวน 29.42 ล้านบาท โดยได้จ่ายในรอบปีบัญชี 2561 จ�านวนเงิน 17.18 ล้านบาท และ  

ท่ีเหลืออีกจ�านวน 12.24 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป ซ่ึงประกอบด้วย

  - ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 จ�านวน 5.50 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2561จ�านวน 3.75 ล้านบาท 

และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจ�านวน 1.75 ล้านบาท

  - ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจ�าปี 2561 รวมจ�านวน 23.92 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายไปในรอบปี 2561 จ�านวน 

13.43 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจ�านวน 10.49 ล้านบาท

 2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

  ส�านักงานสอบบัญชีท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ได้ให้บริการอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแก่

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกัน และการให้ค�าปรึกษาด้านภาษีและ

อื่นๆ ในระหว่างปี 2561 มีค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงิน 5.15 ล้านบาท ในจ�านวนน้ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้

จ่ายช�าระแล้วระหว่างปีเป็นจ�านวนเงิน 0.61 ล้านบาท ท่ีเหลืออีกจ�านวน 4.54 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป

7.	การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	ไปปรับใช้

บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ในระดับคณะกรรมการ และ ในระดับบริหาร 

โดยในระดับคณะกรรมการน้ัน ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยข้ึน คือ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 

Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วย ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ และ ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม 

ส่วนในระดับบริหารด�าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และ เจ้าหน้าท่ีระดับสูงอื่นๆ

โดยในปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2561 ได้พิจารณาทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน (“CG CODE”) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และมีความเห็นว่า หลักปฏิบัติส่วนใหญ่

ใน CG CODE เป็นเรื่องท่ีมีความเหมาะสมในการน�ามาปรับใช้ มีเพียงส่วนน้อยท่ีเป็นเรื่องท่ียังไม่สอดคล้องกับบริบททาง

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรณีท่ีบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติในปี 2561 มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

 1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5-12 คน

  ค�ำช้ีแจง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวน 18 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ 

มีธุรกิจหลายประเภทซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทย่อยจ�านวนมาก บริษัทฯ จึงจ�าเป็นต้องมีกรรมการมากกว่า 12 

ท่าน เพื่อช่วยกันก�ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย
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 2. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

  ค�ำชี้แจง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งกรรมการทุกท่าน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติได้อย่าง

เป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีความ

  เหมาะสม และสามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระไม่แตกต่างจากการมีกรรมการอิสระในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50  

แต่ประการใด 

 3. คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

  ค�ำชี้แจง เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน จึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ 

และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อีกท้ังมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนาน

ในการเรียนรู้และท�าความเข้าใจ และ ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ จะด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วย

คุณวุฒิและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่งผลให้กรรมการอิสระทุกท่านยังคงมีความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี

 4. ประธานกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ

  ค�ำช้ีแจง เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน และ มีลักษณะเฉพาะ ท่ีต้องการผู้น�าท่ีมีความสามารถ 

ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง ถึงแม้ประธานกรรมการจะมิใช่กรรมการ

อิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีกลไกในการด�าเนินงานท่ีมีการถ่วงดุลอ�านาจ และ

โปร่งใส นอกจากน้ี การมีประธานกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีข้อดีท่ีส�าคัญคือ ประธาน

กรรมการจะรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในบริษัทอย่างเข้มแข็ง และจะไม่ละท้ิงบริษัทแม้ในภาวะวิกฤต อีกท้ังยังสามารถ

สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ ด้วย

 5. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

 6. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) 

  ค�ำช้ีแจง (ข้อ 5. และ ข้อ 6.) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการ จ�านวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน ซ่ึงจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการท่ีผ่านมา กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ ท้ัง 5 ท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออก

เสียงคัดค้านได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้ว   

เห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ มีความเหมาะสม 

  ในส่วนของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติในปี 2561 มีรายละเอียดดังน้ี
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หมวดท่ี 1

สิทธิของผู ้ถือหุ ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

 1.1 คณะกรรมการตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

และเป็นธรรม จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นไว้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 

บริษัทฯ โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้โดยไม่จ�ากัดเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมาย

ก�าหนดไว้ 

 1.2 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เม่ือวันท่ี 27 

เมษายน 2561 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง จัดข้ึนในวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีค�านึงถึงความสะดวก

ของผู้ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมในวันและเวลาท�าการ คือ 14.00 น. ณ ท่ีท�าการ

ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการคมนาคมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง พร้อมท้ังได้

จัดท�าแผนท่ีและข้อมูลการเดินทางมายังสถานท่ีจัดการประชุม โดยจัดท�าเป็นเอกสารแนบส่วนหน่ึงในหนังสือ

เชิญประชุมและน�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ข้อมูลท้ังหมดท่ี

เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุมรวมตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องท่ีต้องตัดสินใจ โดย

ระบถุงึข้อเท็จจรงิ เหตผุล และวตัถปุระสงค์ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดย

เน้นรายละเอยีดให้ผูอ่้านท่ีไม่ทราบถงึความเป็นมาของเรือ่งน้ันๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรือ่งได้โดยง่าย นอกจากน้ี  

บริษัทฯ ยังได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติเพื่ออนุมัติ ในแต่ละวาระของ 

ทุกวาระท่ีเสนอในหนังสือเชิญประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง

ลงคะแนน ตลอดจนข้ันตอนการออกเสียงลงมติ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีมีสิทธิเข้า

ร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล และ ละเว้น

การกระท�าท่ีอาจเป็นการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีนโยบายท่ี

จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกัน

 1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตัวแทนคณะกรรมการ       

ชุดย่อยทุกคณะ ตลอดจนประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ได้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น

 1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งท่ีผ่านมา รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้

ท�าการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามล�าดับระเบียบวาระท่ีได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้

น�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล�าดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ 

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

 1.6 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจ�าเป็นรายเดือน ซ่ึงก�าหนดไว้เป็นราย

ต�าแหน่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอ่ืน อาทิ เบี้ยประชุม และโบนัสหรือบ�าเหน็จให้แก่กรรมการ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ น�าเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกป ี

ส�าหรับปี 2561 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม 

ของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยค�านึงถึงระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี และ

ความรบัผดิชอบของกรรมการ และได้น�าเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัว่าควรเสนอให้ท่ีประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าป ี

2560 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเป็นอัตราเดิมท่ีมิได้เปล่ียนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545
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 1.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ     

ตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีดังเช่น

ท่ีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี และ ในการน้ี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลพิจารณาความเหมาะสม

ของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือผู้สอบบัญชี 

อายุ บริษัทท่ีสังกัด คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท�างาน ประวัติการเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ  

  บริษัทฯ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะท่ีอาจ

จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนค่าสอบบัญชีประจ�าปีท่ีน�าเสนอและปีก่อนหน้าเพื่อ

การเปรียบเทียบด้วย

 1.8 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

นอกจากน้ี ยังได้น�าเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องเงินปันผลเป็นประจ�าทุกปี โดยมีการให้ข้อมูล

และเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 บริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย

 1.9 ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยได้มีการระบุ

ข้อมูลท่ีส�าคัญของบุคคลแต่ละท่านท่ีได้รับการเสนอช่ือ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ช่ือ-นามสกุล 

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ัง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ระยะ

เวลาท่ีเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ย่อย (ถ้ามี) ในปีท่ีผ่านมา อายุ สัญชาติ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็น

กรรมการ ประสบการณ์การท�างานและจ�านวนบริษัทท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

โดยแยกประเภทเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัทท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอด

จนการถือหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ

 1.10 บริษัทฯ ก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระท่ีเกี่ยวกับกรรมการ บริษัทฯ ได้

แยกเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ออกเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น

 1.11 ในกรณีท่ีมีการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหลายรายการในวาระเดียวกันซ่ึงเป็นเรื่องท่ีไม่มีผลเกี่ยวเน่ือง

กันในทางกฎหมาย บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติส�าหรับแต่ละรายการ เช่น วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ เสนอช่ือกรรมการ

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ท้ังน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง

 1.12 บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้

ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการท่ียุ่งยาก ละเว้น

การกระท�าใดๆ ท่ีเป็นการจ�ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดให้มีจุดบริการตรวจรายช่ือและจ�านวนหุ้น

ของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซ่ึงช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมท�าได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 1.13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 บริษัทฯ จัดช่องทางให ้

ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยผ่าน E-mail Address : ir_office@truecorp.co.th 

ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ชั้น 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง

ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดส่งให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีมีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
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2. การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

 2.1 ประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถาม

ต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

 2.2 บริษัทฯ น�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การ

ด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นย�า

 2.3 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง พร้อมท้ังจัดให้มี

ส�านักงานกฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสโดยได้แจ้งช่ือบุคคลผู้ท�าหน้าท่ี

ดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบการประชุม และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อ

จะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3. การจัดท�ารายงานการประชุม และ การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

 3.1 บริษัทฯ แจ้งมติของท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 พร้อมท้ังระบุจ�านวนคะแนนเสียง เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน

วันเดียวกันกับวันประชุมผู ้ถือหุ ้น และเปิดเผยไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท�าการถัดไป เพื่อให ้

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

 3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ีไว้ด้วย (1) วิธีการ 

ลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งเลขานุการท่ีประชุมได้ช้ีแจงให้ผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  

(2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นจ�านวนเสียง

และสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ (3) รายช่ือพร้อมท้ังต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี  

ท่ีปรึกษากฎหมาย และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ท่ีเข้าร่วมประชุม (4) สรุปสาระส�าคัญของข้อซักถาม 

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมท้ัง ค�าช้ีแจงของกรรมการและผู้บริหารท่ีได้ตอบข้อซักถาม

ของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบด้วย

4. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

กล่าวคือ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 

2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 31.23 สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุน

สถาบันร้อยละ 23.43 และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.12  
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หมวดท่ี 2

การปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท ่าเทียมกัน

1. หุ้นของบริษัทฯ มีประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท่ีเท่าเทียมกัน คือ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 2.1 เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 บริษัทฯ ได้มี

การแจ้งมติท่ีส�าคัญของคณะกรรมการเกี่ยวกับก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนความ

เห็นของคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท�าการถัดไป ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น 58 วัน

 2.2 บริษัทฯ จัดท�าหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยส�าหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ ภาษา

อังกฤษส�าหรับผู้ถือหุ้นต่างด้าว และได้น�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกันเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ทุกครั้ง ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 บริษัทฯ ได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 22 วัน 

 2.3 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ พร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 

บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อน 

วันประชุมเป็นเวลา 31 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า 

อย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้ง

สารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ก่อนเร่ิมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ข้ันตอนการออกเสียง

ลงมติ ตลอดจนวิธีการนับและแสดงผลคะแนน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 3.1 บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดย 

มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขใดๆ ซึ่งท�าให้ยากต่อการ 

มอบฉันทะ และเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ตรวจสอบ 

ล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม 

 3.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง

ได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ 2 

ท่าน พร้อมท้ังข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องน�ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนค�าแนะน�าและข้ันตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

 3.3 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน 

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
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 3.4 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นอย่างยิ่ง แนวปฏิบัติหน่ึงท่ีบริษัทฯ ด�าเนิน

การมาโดยตลอด คือ การขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ละเว้นการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้ง

เป็นการล่วงหน้าในทุกกรณี ถ้าหากมีวาระเพิ่มเติมท่ีจ�าเป็นก็จะขอให้ท�าการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่เพื่อ

วาระดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอื่นๆ สามารถมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

 3.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสและก�าหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

เข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 3 เดอืนก่อนวนัประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น ซึง่ได้กระท�าต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปีมาจนถงึปัจจุบนั โดยผูถ้อืหุ้น 

สามารถส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มท่ีบริษัทฯ ก�าหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและช่ือบุคคลเป็นการ

ล่วงหน้า โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้น 

ทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุม 

ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

คัดเลือกเป็นกรรมการ

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ คุณธรรม

และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายใน 

ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ก�าหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท่ีต้องเก็บ

รักษาสารสนเทศท่ีส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ี

เกี่ยวข้องเท่าน้ัน นอกจากน้ี ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารต้อง

แจ้งต่อ ส�านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีเกิดรายการข้ึน พร้อมท้ังส่งส�าเนารายงานดังกล่าว จ�านวน 

1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า โดยในปี 2561 ไม่

ปรากฏว่ามีกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีออก

โดยบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

 ส�าหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศ

ผลการด�าเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลใน 

งบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันท่ีเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ 1 วันท�าการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

 ส�าหรับในช่วงระยะเวลาอื่นท่ีมิใช่ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ี

ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีความประสงค์จะซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท 

เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�าการ ก่อนวันท่ีจะเข้าท�ารายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านถืออยู่ซึ่งแยกรายการ

จ�านวนหุ้นออกเป็นการถือโดยตนเองและโดยคู่สมรส โดยแสดงยอดยกมา ณ สิ้นปี 2560 จ�านวนท่ีได้มาและจ�าหน่าย

ไปในระหว่างปี 2561 และ ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2561 ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี 2561 ด้วย
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5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

 คณะกรรมการได้มีการก�าหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” 

อย่างเป็นทางการ ซ่ึงกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ด�าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี               

คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการรายใดท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญ ท่ีอาจท�าให้กรรมการราย   

ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการรายน้ันจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระ

น้ัน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

6. ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการท�ารายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

7. บริษัทฯ มีมาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันตามท่ีกฎหมายก�าหนดและเป็นไปตามมาตรฐาน

ท่ีก�าหนดไว้ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประกาศ

ใช้ “ระเบียบในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน” ซ่ึงเป็นระเบียบท่ีได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าท�ารายการ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

รายการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม อาทิ ช่ือและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ลักษณะของรายการ 

นโยบายการก�าหนดราคาและมูลค่าของรายการ เหตุผลของการเข้าท�ารายการ รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ

และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เป็นต้น และน�าส่งหนังสือเชิญประชุมภายในระยะเวลาท่ี

ก�าหนด ตลอดจนการด�าเนินการอื่นๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 น้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2561 

ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุง “ระเบียบในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน” เพื่อเพิ่มระดับของมาตรการป้องกันความ                      

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�าหรับกรณีท่ีจะมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันท่ีมีความซับซ้อน ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน

มาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการท�ารายการระหว่างกันอย่าง

เคร่งครัด บริษัทฯ ไม่เคยมีการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การท�า

รายการระหว่างกันตลอดจนข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง

 ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทท่ีต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าท�า

รายการ 

 ส�าหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตาม

ปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)

 ท้ังน้ี โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ใด ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของทุนท่ีออกและเรียกช�าระแล้วท้ังหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ัน  

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันทุกประเภทท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2561ไว้ในรายงานประจ�าปี 

และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” 

8. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท่ีเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีเป็นการเข้าท�ารายการได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส�าคัญท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของรายการ

ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ประจ�าปีน้ันๆ ด้วย  

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการเข้าท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีเป็นการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง
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หมวดท่ี 3

บทบาทของผู ้มีส ่วนได้เสีย

1. การก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ การปฏิบัติตามนโยบาย

 1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลสิทธิตามท่ีกฎหมายก�าหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และประสาน

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders ม่ันใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัต ิ

ด้วยดี ท้ังน้ี ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ท�าการปรับปรุง“คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” ซ่ึงได้ก�าหนด 

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่

พนักงาน

- มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ใครละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติ และได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน

- สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การอนุญาตให้ลางาน สิทธิประโยชน์  

  โอกาสในการเลื่อนข้ัน การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ลูกค้า

- มีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

- สิทธิท่ีจะได้รับการบริการจากพนักงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และด้วยความสุภาพ รวมถึงสิทธ ิ

  ท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน

- สิทธิท่ีจะได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผล

- สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอันเป็นความลับ

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทนอ่ืนๆ (คู่ค้า)

 - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

 - สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

 - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง และเช่ือถือได้

 - สิทธิท่ีจะได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีจะต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และจรรยาบรรณทาง 

  ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง

 - สิทธิท่ีจะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

 - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดยเป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน          

  โดยบริษัทฯได้ท�าการช้ีแจงให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

 คู่แข่ง

 - สิทธิท่ีจะได้รับการเปรียบเทียบสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและตามความเป็นจริง โดยไม่บิดเบือน 

  ข้อเท็จจริง ไม่ใส่ร้ายคู่แข่งตลอดจนสินค้าและบริการของคู่แข่ง

 - ไม่ร่วมท�าจารกรรม ก่อวินาศกรรม หรือติดสินบน คู่แข่งทางการค้า ท้ังคู่แข่งในปัจจุบันหรือผู้ท่ีอาจจะเป็น 

      คู่แข่งในอนาคต

 - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งรายใดเป็นพิเศษเหนือคู่แข่ง 

   รายอื่น ไม่ว่าในด้านคุณภาพ การทดสอบ การติดตั้ง ตลอดจนการบ�ารุงรักษาในการให้บริการส่ือ 

  ส่งสัญญาณ

 เจ้าหน้ี

 - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีก�าหนด

 - สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และทันต่อเหตุการณ์

  สิทธิท่ีจะได้รับการช�าระหน้ีตรงตามเวลา และได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค�้าประกัน
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 ผู้ลงทุน

 - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

 - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุด 

  ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 - สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม ่

  เปิดเผยต่อสาธารณะ

 - สิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่การเงินของบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดของ 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

 หน่วยงานของรัฐ

 - สิทธิในการก�ากับ ดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

 1.2 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยการปฏิบัติตาม “นโยบาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเครือเจริญโภคภัณฑ์” และ “นโยบายการ                  

ส่งเสริมสุขภาพพนักงานของกลุ่มบริษัททรู” จัดให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางการจัดการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมท้ังการ        

ส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงาน ดังน้ี

1) จัดให้มีโครงสร้างการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

 ประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการท�างาน 

 หน่วยงานความปลอดภัยฯ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับบริหาร หัวหน้างาน เทคนิค เทคนิคข้ันสูง 

 และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ เพื่อก�าหนดบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

 ดูแลด้านความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายก�าหนด และเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนด 

2) จัดท�ากฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

 สภาพแวดล้อมในการท�างานในระบบ เอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบความ 

 ปลอดภัยฯ ความปลอดภัยในการท�างานบนเสาสูง การท�างานกับไฟฟ้า การท�างานในท่ีอับอากาศ 

 บ่อพักเคเบิลใต้ดิน การท�างานกับไฟฟ้า และการซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

3) จัดท�าคู ่ มือความปลอดภัยให้กับพนักงานท่ีท�างานในส�านักงาน และพนักงานช่างเทคนิค โดยจัด 

 อยู่ในรูป e-book เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาศึกษา ท�าความเข้าใจ และน�าไปปฏิบัติ ปรับปรุง 

 ระบบการรายงานความปลอดภัย การรายงานข้อมูล online ผ่านทางเว็บหน่วยงาน

4) ก�าหนดกฎระเบียบ ค�าสั่ง ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน และผู ้รับเหมา 

 ท่ีรับงานจากบริษัทฯ

5) มีการจัดท�าแผนป้องกัน และ แผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ ส�าหรับแต่ละสถานประกอบ 

 การของบริษัทฯ จัดท�าสมุดและภาพวิดีโอค�าแนะน�าวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้กับ 

 พนักงาน

6) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ เช่น การท�างานบนเสาสูง การท�างานในบ่อพักเคเบิล 

 ใต้ดิน การท�างานกับไฟฟ้าแรงสูง แรงต�่า และการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตข้ันพื้นฐาน ให้กับ 

 พนักงาน และผู้รับเหมางานของบริษัทฯ พนักงาน และหรือลูกจ้างท่ีผ่านการอบรมจะได้รับสมุด Safety  

 Passport ประจ�าตัว เพื่อแสดงเป็นหลักฐานยืนยันว่าผ่านการอบรม ในกรณีท่ีมีผู ้ควบคุมงานของ 

 บริษัทฯไปสุ่มตรวจสอบท่ีหน้างาน รวมท้ังการส่งพนักงานไปอบรมการปีนและการท�างานบนเสาของ 

 การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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  7)  บริษัทฯจัดให้มีระบบการจัดการควบคุมด้านความปลอดภัยกับผู้รับเหมา และผู้รับเหมารายย่อย ผ่านทาง

สัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง (Contractor & Subcontractor Risk Control) โดยผู้รับเหมาหลักจะต้องแจ้งจ�านวน 

รายช่ือ กองงาน รวมผู้รับเหมารายย่อย ระบุการอบรมด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ท่ีใช้ อุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ งานสร้าง ติดต้ัง ซ่อมบ�ารุงรักษา แก้ไข เช่น งานโครงข่ายโทรศัพท์ งาน

ระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ เป็นต้น ท้ังน้ี เพื่อเป็นการควบคุมการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา

เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไขท่ีบริษัทฯก�าหนด และท�าให้บริษัทฯสามารถจัดการ

ด้านความปลอดภัยของกลุ่มผู้รับเหมาให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน

  8) รณรงค์สนับสนุนส่งเสริมสุขอนามัยให้กับพนักงานท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างหลากหลาย 

สนับสนุนผลักดันชมรมกีฬาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ออกก�าลังกายมากข้ึน รวม

ท้ังการดูแลสภาพจิตใจ โดยการส่งเสริมให้พนักงานสามารถไปศึกษา ปฏิบัติดูแลจิตใจโดยไม่นับเป็นวันลา 

จ�านวน 5 วันต่อปี

  9) ดูแล ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในพื้นท่ีส�านักงานท่ีให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ โดย

ท�าการสุ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศในส�านักงานท่ีมีพนักงานท�างานอยู่เป็นจ�านวนมากและหรือพื้นท่ีท่ีมีการ

ให้บริการลูกค้า ได้แก่ ส�านักงานใหญ่ อาคารส�านักงานท่ีมีกลุ่มพนักงานรับสายโทรศัพท์ท�างาน อาคาร

ส�านักงานชุมสายโทรศัพท์หลัก และพื้นท่ีให้บริการลูกค้า TRUE Shop (พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ได้แก่ 

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ รา ยีสต์ โมลด์ แบคทีเรียฟอร์มาดีไฮด์ อนุภาคฝุ่นท่ีมีผลต่อระบบ

ทางเดินหายใจ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น)

  10) ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอบพ่นฆ่าเช้ือโรคในสถานประกอบ

การ เพื่อป้องกันมิให้สถานท่ีท�างานเป็นท่ีแพร่เช้ือโรค และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษ

ส�าหรับพนักงาน (4สายพันธุ์) นอกจากน้ียังได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ และบี และ

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 และ 4 สายพันธุ์) ในแต่ละไตรมาสทุกปี

  11)  การสุ่มตรวจสอบสถานประกอบกิจการย่อย (ทรูช็อป) รวมถึงส�านักงานย่อยในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ และ 

ต่างจังหวัดเพื่อให้ม่ันใจว่าสถานท่ีปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย มีสภาพแวดล้อม 

ในการปฏิบัติงานท่ีดี

  12) จัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ เฝ้าระวัง และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วย

อันเน่ืองมาจากโรคระบาดตามสภาวการณ์ และอาการป่วยจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  13) ท�าการประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณาโอกาสและความรุนแรงของอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ

งานเพื่อน�าไปสู่การหาแนวทางในการป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ียังน�าผล

การประเมินไปสู่การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงท่ีพนักงานอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอันเน่ืองมาจาก

การปฏิบัติงานอีกด้วย

  14) ท�าการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส�าหรับงานท่ีมีความเส่ียงสูง ได้แก่ การ

ปฏิบัติงานบนท่ีสูงและการปฏิบัติงานท่ีมีกระแสไฟฟ้า และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียง

พออย่างเหมาะสม รวมไปถึงการตรวจสอบว่าพนักงานมีการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

  การท�างานแล้วก็ตาม ในบางกรณีอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดข้ึนได้จากการปฏิบัติงาน โดยมีสถิติพนักงานท่ีประสบ

  อุบัติเหตุจากการท�างานในปี พ.ศ. 2559 2560 และ 2561 ตามล�าดับ ดังน้ี
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ปี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

(คน)

อัตราการเจ็บป่วยจากการ

ท�างาน

อัตราการหยุดงาน

(วัน)
IFR ISR

2559 1 - 5 0.21 1.03

2560 2 - 30 0.23 3.46

2561 5 - 224 0.57 25.50

  หมายเหตุ:

  IFR : Injury Frequency Rate      =       จ�านวนพนักงานประสบอุบัติเหตุ x 1,000,000 ชม.

                                                               จ�านวนพนักงานท้ังหมด x จ�านวนช่ัวโมงการท�างาน(ท้ังปี)

  ISR : Injury Severity Rate         =        จ�านวนวันหยุดพักรักษา x 1,000,000 ชม.             

                                               จ�านวนพนักงานท้ังหมด x จ�านวนช่ัวโมงการท�างาน(ท้ังปี)

  จ�านวนพนักงานท้ังหมด ในปี พ.ศ. 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 2,326 คน  4,170 คน และ 4,310 คน

  ตามล�าดับ

 1.3 บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบต่างๆท่ีสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน มีความเป็นธรรม และ

แข่งขันได้กับตลาดแรงงาน รวมท้ังสอดคล้องกัน เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจ บุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง และคนดี ให้

เป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมสร้างผลลัพธ์ท่ียั่งยืนให้กับบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

ตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการก�าหนด Balanced Scorecard (BSC) 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือด้านการจัดการท่ีช่วยในการน�ากลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ และก�าหนดตัวช้ีวัด (Key 

Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 1.4 บริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการระบุค่าตอบแทน

และสวัสดิการไว้อย่างละเอียด ไว้ในหัวข้อ “บุคลากร” ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

 1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน

 1.6 บริษัทฯ เช่ือว่า “พนักงาน” เป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างคุณค่าตามวิสัยทัศน์และการผลักดันกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจตามเป้าหมาย จึงมุ ่งส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ท้ังด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการแข่งขันเชิงธุรกิจท่ีสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ดังน้ันกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จึงเน้นการยกระดับความรู ้ความสามารถของ

พนักงานควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมท้ังสนับสนุนพนักงานให้มีแนวคิด 

ในการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ รวมท้ังการพัฒนาภาวะความ

เป็นผู้น�าและเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ และสร้างความส�าเร็จ

ท่ียั่งยืนร่วมกันกับบริษัทฯ ต่อไป

  หน่วยงานท่ีดูแลในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ คือ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Learning & Development Center) 

ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นพนักงาน 

ของบริษัทฯ อันเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านสายอาชีพและด้านส่วนบุคคล

ของบุคลากร และเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพ โดยศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรท�าหน้าท่ี

เป็นผู้น�าและผู้อ�านวยความสะดวกในการเปล่ียนแปลงด้วยการสนับสนุนกลยุทธ์และทิศทางใหม่ๆ ของบริษัทฯ 

และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายท่ีมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน
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  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีความ

หลากหลายผ่านความร่วมมือระหว่างสายธุรกิจต่างๆ และเน้นการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพในทุกระดับ

อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการอบรมแบบ ปฏิบัติจริง 70: เรียนรู้ด้วยตัวเอง 20:อบรมในห้องเรียน 10 คือ

เน้นให้เกิดการน�าไปปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากน้ียังจัดให้มีช่องทางการเรียนรู้หลาก

หลายรูปแบบ เช่น ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Learning & Development Center) ซ่ึงต้ังอยู่ ณ อาคาร

ทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ ได้รับการออกแบบตกแต่งให้เอ้ืออ�านวยให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พร้อม

ท้ังติดตั้งระบบท่ีทันสมัยส�าหรับแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ และการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  

อีกท้ังยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ Simulator และ Technical Lab ส�าหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน นอกจากน้ีบริษัทฯ 

ยังได้พัฒนาแอพพลิเคช่ัน True HR ในหมวด Prompt2Learn ซ่ึงพนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้สะดวกทุกท่ี

ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน อันจะน�าไปสู่ความ

แข็งแกร่งของการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ในท่ีสุด

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการจัดการองค์ความรู้โดยใช้แนวคิดการวางรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่พนักงาน

ทุกคนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันภายในองค์กรเพื่อจะสามารถน�าองค์ความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก�าหนดมาตรฐานการพัฒนา ทบทวนตรวจสอบ 

และการสะสมองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยธุรกิจอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีโครงสร้างของ

ผู้รับผิดชอบจากระดับคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลท�าหน้าท่ีพิจารณา คัดเลือก และอนุมัติองค์ความ

รู้ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาความรู้ความสามารถหลักขององค์กรและความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีเป็น

ประโยชน์และช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร

  ปัจจุบนั บรษิทัฯ มีหลกัสูตรการฝึกอบรมในหลากหลายสาขาท้ังระดบัความรูเ้บือ้งต้นและระดบัท่ีสงูกว่า ประมาณ 

582 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2561 มีจ�านวนคน-วันอบรมรวม 63,830 Training Man days ใช้งบประมาณรวม

ท้ังสิ้น 141.1 ล้านบาท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ 

เช่น วัฒนธรรมองค์กร4Cs การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การวางแผนเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นต้น

  ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ดังน้ี 1) เปิดโอกาสและคัดสรรบุคลากรต่างสาย

อาชีพเข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป็นหลัก เพื่อมีความเข้าใจ

ธุรกิจและเรียนรู ้และพัฒนาไปพร้อมกับผู ้เช่ียวชาญในธุรกิจด้านน้ันๆ 2) การพัฒนาด้านการขายและ 

การให้บริการลูกค้าโดยเน้นในส่วนของพนักงานท่ีต้องให้บริการลูกค้า (Customer touch point) 3) หลักสูตร

เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารต่าง ๆ เช่น ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล การแก้ปัญหาและการตัดสิน

ใจ การเจรจาต่อรอง การบริหารโครงการ การบริหารความเส่ียง การบริหารการเงิน เป็นต้น 4) หลักสูตรฝึก

อบรมด้านความรู้ความสามารถตามธุรกิจหลัก การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคตอันใกล้ และตอบโจทย์ Thailand 4.0 เช่น 4G Technology, FTTx, Internet Of Thing (IoT), Trend of 

Technology, Digital TV, Data Analytic for Business, Wi-Fi Skill, Super Speed Fiber 1Gbps, หลักสูตรความ

ปลอดภัยในการท�างานส�าหรับช่างเทคนิคและวิศวกร ทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ บุคลิกภาพในงาน

บริการการน�าเสนอเชิงธุรกิจ สุนทรียสนทนา หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังท่ีเป็นระบบให้บริการลูกค้า

และระบบสนับสนุนท้ังหลายในบริษัทฯ รวมท้ังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) หลักสูตรความยั่งยืน Sustainability และ Code of Conduct ประมวลคุณธรรม

และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน เพื่อให้องค์กรเกิดการก�ากับกิจการท่ีดี และต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

  นอกจากน้ี ศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังภาค

รัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนด้านการให้บริการการจัดการ ICT และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องแก่

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัย
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ใหม่ ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และการร่วมจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ (Capability 

Center) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสังกัดภายใต้กรมอาชีวะศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางสายวิชาชีพ รวมท้ังมี

การฝึกงานแก่นักศึกษาทุกปี อันเป็นส่วนส�าคัญส่วนหน่ึงของงานด้าน Corporate Social Responsibility และ 

Social Enterprise ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีขององค์กรขนาดใหญ่ในการสร้างคุณค่าต่อสังคมและ

ประเทศชาติ

 1.7 บริษัทฯ มีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า จึงได้

จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซ้ือจัดหาสินค้าและบริการอยู่ในคู่มือคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติส�าหรับ

ฝ่ายจัดซื้อ (Procurement Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมนโยบายการจัดซ้ืออย่างยั่งยืน จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติงานของคู่ค้า แนวการปฏิบัติท่ีดีในการจัดซื้อจัดจ้าง การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

  การบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรและการติดตาม เพื่อให้พนักงานและคู่ค้า

รับทราบและปฏิบัติตาม

  การคัดเลือกคู่ค้าน้ันบริษัทฯ ค�านึงถึงกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าท่ีโปร่งใสและเท่าเทียมกัน โดยผ่านกระบวนการ

สรรหา คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการประเมินผลผ่านระบบ E- Procurement เพื่อให้มีมาตรฐานการ

ก�ากับดูแลท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมตรวจสอบได้ ท้ังน้ี บริษัทฯยึดม่ันในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน คือ

เน้นท่ีแนวคิดแบบองค์รวม โดยน�าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและการก�ากับดูแลท่ีดีเข้ามาพิจารณาร่วมกับการ

คัดเลือกคู่ค้า คู่ค้าท่ีผ่านการคัดเลือกเชิงพาณิชย์และคุณสมบัติเฉพาะเบ้ืองต้นจะต้องผ่านการประเมินตนเอง

ด้วยระบบออนไลน์ด้านความยั่งยืนด้วย

  บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันเป็นการท�าธุรกรรมระหว่างกลุ่มทรูและคู่ค้า ท้ัง 2 ฝ่ายจึงต้อง

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เคารพในวิชาชีพ รักษาซ่ึงเกียรติของคู่ค้าและตน โดยไม่เลือกปฏิบัติและ

ให้โอกาสเท่าเทียมกัน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

 1.8 บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด จึง

ได้ลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต และจัดท�า “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” ข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนใน

การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” และประธานคณะผู้บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO) ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวท่ัวท้ังองค์กรของบริษัทฯ และ บริษัท

ย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า “บริษัทในกลุ่มทรูฯ”) โดยก�าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของทุก

บริษัทในกลุ่มทรูฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันดังกล่าว

  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต ในวันท่ี 

10 พฤศจิกายน 2560

 1.9 บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ัน และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี

  (1)  บริษัทจัดท�าการประเมินความเสี่ยงจากการท�าธุรกรรมต่าง ๆ  ของบริษัท ท่ีอาจมีข้ันตอนและกระบวนการ

ท่ีเข้าข่ายเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหารความเส่ียง จะท�าการ

ประเมินความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจ�าปีละ 2 ครั้ง
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  (2)  ล�าดับต่อมา บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียงทางด้านคอร์รัปช่ัน โดยระบ

เหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดการคอร์รัปช่ัน จากการด�าเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงท้ัง

โอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมท้ังติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการ

คอร์รัปช่ันอย่างสม�่าเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเส่ียงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 

ของบริษัทฯ

 1.10 บริษัทฯ มีการก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง

ด้านคอร์รัปช่ัน และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  (1)  บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการคอร์รัปช่ัน และ 

ให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการบริหารความเส่ียงท่ีก�าหนดข้ึน ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

    รวมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ โดยกระบวนการ   

ดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี 

การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการ          

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  (2)  บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบโดย ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี

  (3)  ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และระเบียบการ

รับ-จ่ายเงิน (ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน หรือสิ่งของ) โดยก�าหนดตารางอ�านาจอนุมัติ และจ�านวนเงินในการ

อนุมัติ ซ่ึงการรับ-จ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน เพื่อให้ป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงาน 

ท่ีไม่เหมาะสม 

  (4)  หากพบว่ารายการทางบัญชีรายการใดขาดหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน หรือมีความสงสัยว่าอาจมีการ  

กระท�าผิดตามมาตรการฉบับน้ี ให้ฝ่ายการเงินของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 1.11 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ดังน้ี

  (1)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็นประจ�าทุกปี และ จัดให้มีการสอบทาน

การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันน้ีอย่างสม�่าเสมอ 

  (2)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ และรายงาน

ประเด็นท่ีตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพในการต่อต้าน

คอร์รัปช่ัน โดยจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหา แนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม และ

รายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

 1.12 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ      

ทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ โดยการมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท�าการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมแก่พนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ซ่ึงในปี 2561 มีพนักงานเข้าฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวรวมท้ังส้ิน 2,312 

คน

 1.13  บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย หรือ พฤติกรรมน่าสงสัย

ท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ส�าหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

อื่น โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี:
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	 		 	 พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับกำรคอร์รัปช่ันหรือกำร 

	 		 	 ทุจริต	ผ่ำนช่องทำงใดช่องทำงหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

   (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

    โดยทางอีเมลล์ auditcommittee@truecorp.co.th หรือ ส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธาน 

    คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามท่ีอยู่ ดังน้ี

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

       บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

       18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

       ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

              หรือ

   (2) ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

    โดยทางอีเมลล์ หรือ ส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการ 

    ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)โดยตรงตามท่ีอยู่ ดังน้ี

       ประธานคณะกรรมการบริหาร

       บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

       18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

       ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

        หรือ

       กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

       บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

       18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

       ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

        หรือ

   (3) หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล 

    โดยส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลโดยตรง ตามท่ีอยู่  

    ดังนี้

       หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

       บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

       18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

       ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  หรือ

    โดยผ่านช่องทางของหน่วยงาน Human Resources Compliance & Assurance 

    โทรศัพท์ 02-858-2023 โทรสาร 02-858-4906 หรือโดยทางอีเมลล์ CodeofConduct@truecorp.co.th

        หรือ

   (4) ฝ่าย Fraud & Cyber-Crime

    โดยทางอีเมลล์ Nopadol_Som@truecorp.co.th 

 1.14 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางส�าหรับให้ “ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม” สามารถท�าการร้องเรียน 

    หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการ 

   บริษัทโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.truecorp.co.th  

   ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี:
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	 		 ช่องทำงส�ำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสต่อคณะกรรมกำรบริษัทผ่ำน 

	 		 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

   ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถท�าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) 

   เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่าน 

   คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามท่ีอยู่ดังน้ี

   • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: auditcommittee@truecorp.co.th

   • จดหมายส่งทางไปรษณีย์:

    เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ

       บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

       เลขท่ี 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 15 

       ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  

       เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

   โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ในฐานะท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็น 

   ผูด้แูลรบัผดิชอบในการรวบรวมและน�าส่งเรือ่งร้องเรยีนหรอืการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

   เพื่อพิจารณาและด�าเนินการต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการด�าเนินการและน�าเสนอรายงาน 

   ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

   เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

   • ไม่รับบัตรสนเท่ห์

   • ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ต้องระบุช่ือและนามสกุลจริง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ 

     ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่าน้ัน

   • เรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังตัวอย่างด้านล่างน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่รับด�าเนินการให้:

    - การสมัครงาน

    - แบบส�ารวจ หรือ การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

    - การเสนอขายสินค้าหรือบริการ

    - การขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนต่างๆ

 1.15 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการโครงการ และกิจกรรมต่างๆ 

ท้ังภายในและภายนอก เพื่อบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจ และส่งเสริมการ

อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

   บริษัทฯ จัดอบรมความรู้ด้านการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบรรจุเน้ือหาดังกล่าวเข้าไปเป็นส่วนหน่ึง

ของหลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ท่ีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเข้าไปเรียนและ

ท�าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริม

การใช้ชีวิตประจ�าวันโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้ถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้

ครั้งเดียวท้ิง เป็นต้น

   บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานสากล ISO 14001:2015 จากเดิมครอบคลุมเฉพาะอาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก ให้ครอบคลุม 

อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 พัฒนาการ และส�านักงานภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เพื่อท�าให้เกิดการปฏิบัติด้านการ

จัดการผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในสถานประกอบการหลักของบริษัท ช่วยลด 

ค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา ได้อีกทางหน่ึง
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  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ท่ีเป็นจุดแข็งของบริษัท พัฒนานวัตกรรมเพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีตัวอย่างโครงการท่ีโดดเด่น ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

  ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง โดยร่วมกับ

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์กร WWF ประเทศไทย ด�าเนินโครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วย

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ด้วยการด�าเนินการติดต้ังกล้อง Camera trap บริเวณด่านช้างออก พร้อม SIM และ

  SD Card เพื่อบันทึกภาพช้างและส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบ นับเป็นการน�าศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร

  มาช่วยลดการปะทะและลดความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า 

  ในด้านการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า

ป่ามีคุณ” ต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี โดยในปีท่ีผ่านมา เป็นการประกวดครั้งท่ี 24 ประจ�าปี 2561 มีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ รณรงค์ให้คนไทยหันมาให้ความส�าคัญ และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ผ่านภาพถ่ายมากข้ึน พร้อมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านภาพถ่ายธรรมชาติ โดยจัด

อบรมความรู้ด้านการถ่ายภาพธรรมชาติ การส่ือความหมายของภาพ ความส�าคัญของภาพถ่ายธรรมชาติ และ 

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผ่านมา การประกวด

ภาพถ่ายธรรมชาติดังกล่าวได้รับความสนใจและมีประชาชนท่ัวไป นิสิต นักศึกษา ส่งภาพเข้ามาประกวดเพิ่มข้ึน

เป็นประจ�าทุกปี

 1.16 บริษัทฯ เช่ือม่ันว่าองค์กรต้องปรับตัวให้รวดเร็วทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ดังน้ัน รูปแบบการจัดการ

นวัตกรรมจึงเป็นนวัตกรรมแบบเปิดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างทันท่วงที การขับเคลื่อน

องค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญในการน�าพาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังน้ัน เพื่อ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ส่งเสริมพนักงานให้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุก

ไลฟ์สไตล์ ในขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมพร้อมร่วมขับเคล่ือนให้สังคม

ไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

	 		 ยุทธศำสตร์	“รู้	ผล	ร่วม	ใจ	ท�ำ”	สร้ำงให้เกิดองค์กรนวัตกรรม

   กลุ่มทรูได้นิยามนวัตกรรม หมายถึง การท�าส่ิงใหม่ ท่ีท�าให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่ามากกว่าเดิม โดยมีพื้นฐานคือ  

   จินตนาการ ความมุ่งม่ัน และการเปลีย่นความคดิเป็นกระบวนการ ท�าให้เกดิข้ึนจรงิและส่งผลประโยชน์ต่อ เศรษฐกจิ  

   สังคม และสิ่งแวดล้อม

   การท�าสิ่งใหม่ หมายถึง การคิดค้นหรือต่อยอดส่ิงเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน โดยมีระดับของความใหม่ตั้งแต่ระดับ 

   หน่วยงาน ระดับองค์กร ระดับเครือ และระดับประเทศ

   คุณค่ามากกว่าเดิม หมายถึง คุณค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ การลดต้นทุน การสร้างความพึงพอใจลูกค้า  

   การลดความเสี่ยงองค์กร การประหยัดเวลา นอกจากน้ียังรวมถึง การสร้างคุณค่าด้านสังคม คู่ค้า ชุมชน และ 

   สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

   กระบวนการ หมายถึง ข้ันตอนการสร้างนวัตกรรมอย่างมีระบบ โดยใช้ 9’C/9 ป.

   เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายท่ีส�าคัญสู่ความยั่งยืนขององค์กร

   การบรหิารจัดการนวตักรรมอย่างมีประสทิธภิาพเป็นปัจจัยหนุนส�าคญัท่ีจะช่วยเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

   อย่างมีประสทิธภิาพ ท้ังน้ีเพือ่การก้าวเป็นผูน้�าทางธรุกจิ บรษิทัฯ จึงมุ่งเน้นพฒันานวตักรรมในหลากหลายรปูแบบ  

   เช่น นวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมเพื่อสังคม และ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อใช้เป็น 
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   เครื่องมือในการพัฒนากระบวนการท�างานของบริษัทฯ รวมท้ังการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตาม 

   ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของบริษัทฯ ท่ียึดหลักการผสมผสานผลิตภัณฑ์บริการและโครงข่ายเพื่อมอบคุณค่า 

   และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

   บริษัทฯ น�าหลักการ “รู้ ผล ร่วม ใจ ท�า” มาเป็นยุทธศาสตร์หลักท่ีส�าคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ  

   โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม 

   การลดต้นทุนและการสร้างรายได้ตลอดจนการรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีหลักการและแนวคิดดังน้ี

   - ยุทธศาสตร์ท่ี 1: รู้ (Intelligence & Strategy) คือ การเข้าใจความต้องการขององค์กรและผู้บริโภคผ่านการ 

    วิจัยและส�ารวจ

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ผล (Impact & Assessment) คือ การวัดผลโดยการวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบของ 

    การปฏิบัติงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดล้อม

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ร่วม (Integration & Open Innovation) คือความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กร

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ใจ (Innovation Culture) คือ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างวัฒนธรรม 

    เชิงนวัตกรรม

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ท�า (Innovation Development Process) คือ การลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมตามข้ันตอน

   การท�าให้ยุทธศาสตร์ “รู้ ผล ร่วม ใจ ท�า” น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จได้น้ัน บริษัทฯ ต้องประสานความร่วมมือ 

   กับหน่วยงานท้ังภายใน ภายนอกองค์กร รวมท้ังสถาบันต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ สถาบันการศึกษา  

   บริษัทในเครือ บริษัทคู ่ค้า โดยมีศูนย์นวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์  

   โดยยึดกระบวนการ New Product Development (NPD) ตามกรอบข้ันตอนการบริหารจัดการนวัตกรรม  

   (Innovation Process and Management) ของบริษัทฯ

	 		 ทรู	อินโนเวช่ัน	อวอร์ดส์	(True	Innovation	Awards)	

   กลุ่มทรู มีเป้าหมายในการน�านวัตกรรมมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการด�าเนินงานเริ่มตั้งแต่พนักงานด้วยการ 

   ผสานนวัตกรรมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดให้มีโครงการ ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์  

   (True Innovation Awards) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมภายในองค์กร เปิดโอกาสให ้

   พนักงานสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและส่งผลงานเข้าประกวด จัดต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 9 โดยในปี 2561  

   บริษัทฯ จัดประกวดผลงาน 2 ประเภท ได้แก่ Inno Tree สุดยอดนวัตกรรมท่ีน�ามาใช้ได้จริง และ Idea Seed  

   (เมล็ดพันธุ์ความคิด) แนวคิดท่ีได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ โดย Idea Seed มีผลงานเข้าร่วมประกวด 660  

   ผลงาน และ Inno Tree มีผลงานเข้าร่วมประกวด 235 ผลงาน มีจ�านวน นวัตกรท้ังหมด 658 ท่าน สร้างรายได ้

   ถึง 5,428 ล้านบาท โดยเป็นปีแรกท่ีริเริ่มน�าระบบ i-Score มาเป็นเครื่องมือตัดสินความเป็นนวัตกรรมท่ี 

   เข้าองค์ประกอบท้ัง 10 มิติ เช่น ท�าให้เกิดธุรกิจใหม่ เพิ่มความปลอดภัย ลดเวลา ผ่อนแรงอ�านวยความสะดวก  

   เป็นต้น 

	 		 ทรู	แล็บ	สนับสนุนนิสิตนักศึกษำ

   สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ ทรู แล็บ ซึ่งริเริ่มตั้งแต่ ปี 2555  

   เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยภาคการศึกษา รวมท้ังการใช้นวัตกรรมยุคใหม่ตอบโจทย์ 

   ภาคธรุกจิ โดยร่วมกบัสถาบันการศกึษาช้ันน�าของประเทศ จัดตัง้ศนูย์วิจัยในพืน้ท่ีของมหาวทิยาลัย พร้อมสนับสนุน 

   ทุนวิจัยแก่สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการและการวางระบบเทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์  

   เครื่องมือวิจัยและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

   ทรู แล็บ เป็นพื้นท่ีท่ีบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยน้ันๆ ใช้เป็นพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย 

   และการฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
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	 		 โครงกำรอำกำศยำนไร้คนขับช่วยกระจำยสัญญำณโทรศัพท์มือถือ	COW	on	Fly:	

   ทรูแล็บ ร่วมมือกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาโดรนส�ารวจขนาดใหญ่ ท�าหน้าท่ีกระจายสัญญาณ 

   มือถือให้ครอบคลุมในพื้นท่ีประสบภัยให้มากข้ึนกว่าเดิม (4-5 กิโลเมตร) โดย COW on Fly เคยถูกน�าไปทดลอง 

   ใช้งานกระจายสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายในเหตุการณ์ช่วยเหลือ 13 ผู้ประสบภัย ท่ีติดอยู ่

   ในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอนท่ีเป็นข่าวใหญ่ได้รับความสนใจจากท่ัวโลก โดย COW on Fly ได้รับรางวัลทางด้าน 

   นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากงาน Hong Kong International Invention & Design Competition (IIDC) 2018  

   ท่ี Hong Kong Convention Center ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับรางวัล  

   INNOPA Innovation Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association ประเทศ 

   อินโดนีเซีย ในเดือนธันวาคม 2018

	 		 ทรู	โรโบติก	(True	Robotics)		

   กลุ ่มทรู ในฐานะผู้น�าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลมุ่งม่ันพัฒนาเทคโนโลยีและบริการท่ีล�้าสมัยอย่าง 

   ต่อเน่ือง เพื่อสร้างประสบการณ์และเติมเต็มการใช้ชีวิตของคนรุ ่นใหม่ด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์ท่ีสามารถ 

   ตอบสนองต่อรปูแบบการใช้ชีวติท่ีเปลีย่นไปของคนรุน่ใหม่ ซึง่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัธรุกจิได้เพิม่ข้ึน โดยการ 

   จัดตั้งหน่วยงาน ทรู โรโบติก (True Robotics) เพื่อท�าการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ ท้ังส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  

   ให ้สามารถน�ามาใช ้กับธุรกิจต ่างๆ ของกลุ ่มทรู โดยในปี 2561 มีโครงการวิ จัยและพัฒนาจ�านวน  

   15 โครงการ ยกตัวอย่างเช่น หัวข้อปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการประมวลผล 

   ภาพของหุ่นยนต์ (Robot Vision) เป็นต้น นอกจากน้ี ยังร่วมกับซาวิโอ๊ก (Savioke) ผู ้ผลิตและพัฒนา 

   หุ ่นยนต์ช้ันน�าระดับโลก เพื่อน�าเข้าหุ ่นยนต์ Relay มาเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์เจ้าแรกและเจ้าเดียว 

   ในประเทศไทย ส่วนของการพัฒนาหุ่นยนต์ ทีมทรู โรโบติก ได้ท�าการพัฒนาหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ COFY  

   ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีการเสิร์ฟกาแฟแก่ลูกค้าในร้านทรูคอฟฟี่ ท่ีสร้างความสะดวก รวดเร็ว  

   แม่นย�า และปลอดภัยในการส่งของ ซึ่งมอบประสบการณ์ใหม่ท่ีจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ

   ผลสะท้อนจากการมุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรมในหุ่นยนต์ของทรู โรโบติก ซึ่งส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีในประเทศ 

   และต่างประเทศระดับโลกมากมาย โดยหุ่นยนต์ COFY ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

   ขับเคลื่อนไทยสู ่ยุค 4.0 ในงาน Digi ta l  Thai land Big Bang 2018 นอกจากน้ี ยังได ้รับรางวัล 

   ถ้วยเกียรติยศ และเหรียญทอง ทางด้านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์จากงาน Hong Kong International 

    Invention & Design Competition (IIDC) 2018 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

    ซึ่งจัดโดยสมาคม Chinese Innovation and Invention Society (CIIS) ร่วมกับสภา Hong Kong Trade  

   Development Council (HKTDC) ท่ี Hong Kong Convention Centre และรางวัล Best Initiatives in Innovation  

   จากงาน The Asset Corporate Award ซ่ึงเป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียท่ีนิตยสารทางการเงินช้ันน�าของเอเชีย  

   คือ The Asset จัดข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองถึง 19 ปี ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 		 นวัตกรรมด้ำนสังคม	ส่งเสริมเด็กไทยใฝ่เรียนรู	้

   -	 True	Plookpanya	แอพพลิเคช่ันเพื่อกำรศึกษำ

    ศูนย์รวมรายการและข่าวสารทุกด้านส�าหรับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเลือกรับชม

    บทเรยีนหรอืเน้ือหาท่ีต้องการได้ในรปูแบบการเรยีนรูด้้วยตวัเอง (Self-Learning) ท้ังยงัมีระบบแจ้งเตอืนเม่ือมี 

    เน้ือหาใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น คลังความรู้ GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ รวมท้ังระบบข้อสอบ 

    ออนไลน์ ซึ่งการใช้แอพพลิเคช่ันน้ีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษจากการติวกับสถาบันต่างๆ  

    โดยเฉลี่ยประมาณ10,000-50,000 บาทต่อคนต่อปี และยังช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กไทย 

    ท่ัวประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างท่ัวถึง ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันไปใช้งานแล้ว 

    กว่า 18,000 คน
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   -	 CONNEXT	ED	โครงกำรผู้น�ำเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ย่ังยืน	(Leadership	Program	for	Sustainable	 

	 		 	 Education)	

    เป็นหน่ึงในกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนา 

    ผู้น�า โดยริเริ่มและก่อตั้งข้ึนโดย บริษัทเอกชนช้ันน�าของประเทศ 12 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนา 

    และสร้างเครือข่ายผู้น�ารุ่นใหม่ ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

   บทบำทควำมร่วมมือระหว่ำง	12	บริษัท

   - ก�าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการด�าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนโครงการ CONNEXT ED

   - คัดเลือกบุคลากรคุณภาพภายในองค์กรของตน มาท�าหน้าท่ี “School Partner” (SP) เพื่อมาร่วม 

    ผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่โรงเรียนประชารัฐ ผ่านกระบวนการลงพื้นท่ีปฏิบัติงานจริง (Action Learning)  

    เพื่อร่วมศึกษาบริบทและจัดท�าแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน 

   - ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละองค์กร ร่วมสนับสนุนในฐานะ “School Counselor” ท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�า 

    และส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

	 		 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสร้ำงกำรตระหนักรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

   -	 ส่งเสริมนักธุรกิจหน้ำใหม่	ผ่ำนโครงกำร	“ทรู	อินคิวบ์”	(True	Incube)

    ทรู อินคิวบ์ (True Incube) คือ ระบบนิเวศท่ีสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมในระดับภูมิภาค          

    มุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้น�าในการให้บริการแบบครบวงจรแก่สตาร์ทอัพในเอเซียน โดยการบ่มเพาะให้สตาร์ทอัพ 

    ไทยและต่างประเทศได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านการท�างานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของกลุ่มทรู และ 

    สร้างสรรค์ระบบนิเวศท่ีเอื้ออ�านวยต่อการสร้างธุรกิจให้เกิดข้ึนจริง ปัจจุบัน ทรู อินคิวบ์ จึงได้จัดโครงการ  

    “True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 5 - “Startup Grand Prix” โครงการส�าหรับสตาร์ทอัพ 

    ท่ีจดทะเบียนบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มีสินค้าและบริการ หรือสินค้าต้นแบบท่ีสามารถใช้งานได้จริง  

    (Functioning Prototype) ท่ีก�าลังให้บริการอยู่ในตลาดในปัจจุบันและก�าลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจ  

    รวมท้ังการบ่มเพาะ Startups ท่ีมีไอเดียให้เกิดเป็น Prototype ขับเคล่ือนการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

    ช่วย Startups ให้ขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดด้วย Pre-incubation & ScaleUp Program ท่ีท�าให้ธุรกิจ 

    โตได้หลายเท่าภายใน 3 เดือน 

    ท้ังน้ี ทรู อินคิวบ์ ยังเปิดโอกาสให้เหล่า Startups ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเป็น Partner  

    โดยท่ีกลุ่มทุนให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมถึงพันธมิตรท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมีเครือข่ายครอบคลุม 

    มากกว่า 20 ประเทศใน 5 ทวีปหลักท่ัวโลก

 1.17 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดท�าเอกสารเผยแพร่ผ ่านทางเว็บไซต์  

www.trueinnovationcenter.com เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงอะไร 

สนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าและให้ความเคารพตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อ 

ผู้เป็นเจ้าของ ท้ังในเรื่องของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า  

ความลับทางการค้า ช่ือทางการค้า เป็นต้น ส�าหรับทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของน้ัน บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการ 

ท�างาน” โดยมีสาระส�าคัญก�าหนดให้พนักงานต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่เปิดเผยก่อน 

ได้รับอนุญาต ตลอดจนไม่ใช้อย่างผิดวิธีหรือผิดกฎหมาย รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ และช่วยเหลือนวัตกร  

ในการด�าเนินการจดทะเบียนดังกล่าวด้วย
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2. การจัดท�ารายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ มีกรอบการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท และได้จัดท�ารายงานความ

ยั่งยืนตามกรอบการจัดท�ารายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงแยก

ต่างหากจากรายงานประจ�าปี โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยกรอบการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานความ

ยั่งยืนดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th นอกจากน้ี บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตาม  

หลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงความส�าคัญด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งม่ันในการน�า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารของกลุ่มทรูเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้

ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม ท้ังด้านการศึกษา ด้านการบริการสาธารณสุขพื้นฐาน เป็นการลดความเหลื่อม

ล�้าทางสังคม ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจ�า

ปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืนองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม”

หมวดท่ี 4

การเป ิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

 1.1 บริษัทฯ น�าส่งรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาส และ รายปี ในปี 2561 ได้ภายในเวลาท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนด ท้ังน้ี บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการจัดท�างบการเงินให้ถูกต้อง 

ตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ บรษิทัฯ 

เคร่งครัดในการน�าส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ทันภายในเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างยิ่ง 

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี ไม่เคยมีประวัติถูกส�านักงาน ก.ล.ต. 

สั่งให้แก้ไขงบการเงิน และ ไม่เคยน�าส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

 1.2 บริษัทฯ จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน 

ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญ ตลอดจนปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ น�าส่งต่อ ส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พร้อมกับการน�าส่งงบการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ังน้ี เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสเพื่อให้ผู ้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งข้ึน  

 1.3 บริษัทฯ ได้รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีคณะกรรมการ

ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ�า

ปี และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 1.4 บริษัทฯ ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของ        

ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี

 1.5 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. และ ได้รับการแต่งตั้งโดยท่ี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561 ไว้ในรายงาน

ประจ�าปี และ แบบ 56-1 โดยได้แสดงรายละเอียดแยกประเภทเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

และ ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ไว้อย่างชัดเจน
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 1.6 บริษัทฯ เปิดเผยรายช่ือ บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการ

ประชุม และจ�านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนความเห็นจาก

การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของ

กรรมการ ไว้ในรายงานประจ�าปี ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส�านักงาน ก.ล.ต.

 1.7 บริษัทฯ เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกท่านไว้ใน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

โดยระบุ ช่ือ-นามสกุล อายุ ต�าแหน่ง ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การท�างาน จ�านวนและ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นโดยแยกอย่างชัดเจนออกเป็นหัวข้อบริษัท

จดทะเบียนและบริษัทอื่น วันเดือนปีท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ ตลอดจนระบุความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

 1.8 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ท้ังน้ี 

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2561 ตามอัตราซ่ึงอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าป ี

2561 โดยยังคงเป็นอัตราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ซึ่งอัตรา 

ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

  ประธานกรรมการ   300,000  บาทต่อเดือน

  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  200,000  บาทต่อเดือน

  รองประธานกรรมการ   150,000  บาทต่อเดือน

  กรรมการ    100,000  บาทต่อเดือน

  (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)

  กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000  บาทต่อเดือน 

  (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

  กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000  บาทต่อเดือน 

  (ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

  หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของ

ลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอ่ืน

  ในการน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยจ�านวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย เป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และได้

น�าข้ึนเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1.9 ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้จ่ายค่าตอบแทน

โดยสะท้อนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน และเป็นอัตราท่ีเหมาะสมโดยศึกษา

เทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน โดยละเอียดท้ังรูปแบบ ลักษณะ 

และ จ�านวนเงินค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1

 1.10 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องส่งส�าเนารายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ให้แก่บริษัทฯ ภายในช่วงเวลาเดียวกันกับการน�าส่งต่อ

ส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และ รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า 

โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�าการ 

ก่อนวันท่ีจะเข้าท�ารายการซื้อขายหลักทรัพย์



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

222

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

โดยแสดงจ�านวนหุ้นท่ีถือ ณ ต้นปี จ�านวนการเปล่ียนแปลงระหว่างปี และจ�านวนหุ้น ณ ส้ินปี ไว้ใน รายงาน

ประจ�าปี

 1.11 บริษัทฯ มีหน่วยงาน “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่อส่ือสารกับบุคคลภายนอกอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2858-2515 

หรือ e-mail address : ir_office@truecorp.co.th ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้ลงทุนท่ัวไปทราบผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ส�าหรับในปี 2561 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัด

ท�าจดหมายข่าว สื่อการสื่อสาร และรายงานการวิเคราะห์ ท่ีน�าเสนอผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

และได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส 

โดยจัดให้มีการประชุม ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมท้ังผ่าน Webcast ส�าหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุน

ท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้  นอกจากน้ี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และพบปะนักวิเคราะห์และ

นักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัด Roadshow การประชุม และการเข้าร่วม conference 

ต่างๆ อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนท้ังประเภทสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูล

จากทางบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. ข้อมูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่การเงินตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ท้ังช่อง 

ทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ยังได้เผยแพร่เอกสารท่ีส�าคัญและจัดท�าข้อมูลรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะเป็นท่ีสนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์

เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 10 ล�าดับแรก รายช่ือและอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร งบการเงินและข้อมูลทางการเงินซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ

ไม่น้อยกว่า 3 ปี รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ

และหนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เอกสารข่าวของ 

บริษัทฯ เป็นต้น และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ โดยเอกสารและข้อมูลทุกประเภทท่ีเผยแพร่อยู่บน

เว็บไซต์มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน 

และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลท่ีอยู่ในความสนใจได้ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ เพื่อเป็น

ช่องทางส�าหรับการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

หมวดท่ี 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

 1.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน  18 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์

หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จ�านวนกรรมการมีความเหมาะสมและ

เพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักท่ี

บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย (1) กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ

บริหาร (Executive Directors) 3 ท่าน และ (2) กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 15 ท่าน  

โดยในจ�านวนน้ี มีกรรมการอิสระ 6 ท่าน หรือคิดเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งเป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหาร 
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งานประจ�า ซ่ึงรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวน 9 ท่าน ท้ังน้ี เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม 

ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการ อ�านาจหน้าท่ี หลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อมูลส�าคัญของกรรมการ 

แต่ละท่าน เช่น ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง วันเดือนปีท่ีได้รับแต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตลอดจนประวัติของ

กรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th

 1.2 บริษัทฯ มีการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดี และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย

  ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

 1.3 บริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 

56-1 โดย นายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีและ

การเงิน บริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาด

ทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 

ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

 1.4 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิง จ�านวน 1 คน

 1.5 บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นกรรมการอิสระ

 1.6 บรษิทัฯ เปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผูถ้อืหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

และ แบบ 56-1 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี 

www.set.or.th และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th

 1.7 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่านใดเป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ

บัญชีภายนอกท่ีบริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

 1.8 บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการ

ผูจั้ดการใหญ่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบริษทัฯ 

ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่

ท้ังน้ี ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ ส�าหรับจ�านวน

บริษัทอื่นท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้น้ัน คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการ

พิจารณาจ�ากัดไว้ท่ีจ�านวนไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระท่าน

ใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 4 บริษัท

 1.9 ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็น Non-Executive Director และ มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(ร่วม) อ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการน้ันเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ น้ัน คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยอ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้           

เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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 1.10 บริษัทฯ ก�าหนดสายงานองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาให้คุณให้โทษต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อและประวัติของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1.11 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้อง 

ทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมท้ังประสานงาน ให้มีการปฏิบัติตามมต ิ

คณะกรรมการ ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ตลอดจน 

การผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปี และ 

แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

2. คณะกรรมการชุดย่อย

 2.1 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการก�ากับดูแลกิจการ 

ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ท�าหน้าท่ีสอบทานกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการ

บริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสอบทานกระบวนการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน พิจารณาและให้ค�าแนะน�าในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชี

  ของบริษัทฯ และ พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยง และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี 

รายละเอียดของบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

  ท�าหน้าท่ีเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ เสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตลอดจน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ก่อนเสนอต่อ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการด้านการเงิน

  ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการน้ี  

คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กลยุทธ์ทาง 

การเงิน งบประมาณประจ�าปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหน้ีสินท่ีส�าคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือจ�าหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนท่ีส�าคัญ
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  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

  ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ

มาตรการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน ของบรษิทัฯ ตลอดจน ดแูลให้บรษิทัฯ มีการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละเหมาะสมกบั 

ธุรกิจของบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริหาร

  ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ให้สอดคล้องกับทิศทาง

ธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้แก่ รายช่ือกรรมการ หน้าท่ี 

จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th

 2.2 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี และ ในขณะเดียวกันเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 

และ กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 3.1 คณะกรรมการได้ท�าหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ 

โดยมีการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังติดตามดูแลให้มีการน�าเรื่องดังกล่าวไป

ปฏิบัติ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ (ตระหนักถึงขีดความสามารถ 

ท่ีแท้จริงของบริษัทฯ) ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว โดยต้ังม่ันอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์

สุจริต และ ความรอบคอบระมัดระวัง ดูแลให้การด�าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผย

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ซ่ึงได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการกระท�าใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือกระท�าผิดกฎระเบียบ

ของส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการ

เป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการพิจารณา และอนุมัตินโยบายดังกล่าว นอกจากน้ี คณะกรรมการจะทบทวนนโยบาย

และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี 

 3.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้ช่ือเรียกว่า “คุณธรรม

และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐาน

ด้านจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

อย่างจริงจัง โดย “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” มีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดี นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ
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 3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท�ารายการท่ี

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

โดยรวมเป็นส�าคัญ โดยท่ีผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการได้ก�ากับดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

  ในปี 2561 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวปฏิบัติผิดข้อก�าหนด

เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการท�าธุรกรรมของบริษัทฯ เช่นเดียวกับทุกปีท่ีผ่านมา

 3.5 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการ

ดูแลการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และท�าการทบทวนระบบท่ีส�าคัญเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังได้มีการ

เปิดเผยความเห็นไว้ในรายงานประจ�าปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

 3.6 บริษัทฯ มีคณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง และมีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม

ท้ังองค์กร ได้มีการประกาศใช้ “นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการความเส่ียง” อย่างเป็นทางการ เพื่อน�า

การบริหารจัดการความเสี่ยงไปผสานรวมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ

ตามนโยบาย และ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ�า อีกท้ังมีระบบการตรวจสอบภายในแบบ 

Risk-based Audit Approach ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�าการสอบทานระบบงานต่างๆ และรายงานให้คณะ

กรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ�า และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ”

 3.7 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และได้จัดท�า “มาตรการ 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

อันจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” และ ประธานคณะผู้บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Presient & CEO) ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวท่ัวท้ังองค์กรของบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า “บริษัทในกลุ่มทรูฯ”) ซ่ึงก�าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของ

ทุกบริษัทในกลุ่มทรูฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

ท�าหน้าท่ีสอบทานกระบวนการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

  ท้ังน้ี บริษัทฯ มีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีท�าหน้าท่ีพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ข้อก�าหนดของ

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เม่ือมีความจ�าเป็น

ต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติ การก�ากับดูแล การติดตามประเมินผล 

การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ตลอดจนช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสท้ังส�าหรับพนักงาน

และบุคคลภายนอกโดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวดท่ี 3 

เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 3.8 คณะกรรมการมีกลไกการก�ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ 

ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”
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4. การประชุมคณะกรรมการ

 4.1 บริษัทฯ มีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดท้ังปีและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่ต้นปี รวมท้ังได้ก�าหนดวาระการประชุมหลักเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน อาจ

มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

 4.2 บริษัทฯ มีการก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ให้กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารสามารถท่ีจะประชุม

ระหว่างกันเองได้ตามความจ�าเป็นโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปราย

ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2561 กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารได้มีการ

ประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จส้ินการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท

 4.3 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จ�านวน 5 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังน้ี สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคนคิด

เป็นร้อยละ 80.00 ของจ�านวนการประชุมท้ังปี

 4.4 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) 

ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากน้ี กรรมการแต่ละคน

มีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

 4.5 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนวันประชุม 

โดยข้อมูลมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน ส�าหรับเรื่องท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็

ให้น�าเรื่องอภิปรายกันในท่ีประชุม

 4.6 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย

ปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ โดยกรรมการให้ความ

สนใจกับทุกประเด็นท่ีน�าสู่ท่ีประชุม รวมถึงประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ

 4.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) หรือเลขานุการ

บริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก�าหนดไว้ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีจ�าเป็น  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือ 

ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

 4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ กรรมการรายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อย

 5.1 คณะกรรมการบริษัทได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะเป็นประจ�าทุกปี โดยมี     

หลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปน้ี

  หลักเกณฑ์ในการประเมิน

  หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะเป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น 

  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
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   - ระดับต�่า (สมควรปรับปรุง)

   - ระดับปานกลาง (ยอมรับได้ แต่สามารถปรับปรุงได้อีก)

   - ระดับดีมาก (สมควรรักษาไว้)

   โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปน้ี

   - ความเข้าใจของกรรมการท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์ของ  

   บริษัทฯ 

   - ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร

   - บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

   - ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

   - การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมส�าหรับแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

   - การน�าเสนอความคิดเห็นของกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีพิจารณา

   - การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

  กระบวนการ

  ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อน�าส่งแบบฟอร์มการประเมินให้

แก่กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อท�าหน้าท่ี

รวบรวมข้อมูล  ล�าดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะท�าการประมวลผลและน�าเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากน้ัน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะรายงานผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

 5.2 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ซ่ึงได้ด�าเนินการเป็นประจ�า

ทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังต่อไปน้ี

  หลักเกณฑ์

  หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เช่นเดียวกับท่ีกล่าวในข้อ 5.1 โดยท�าการประเมินในเรื่องดังต่อไปน้ี

   - ความพึงพอใจของกรรมการรายบุคคลท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ผลการด�าเนินงาน 

   ของบริษัทฯ ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ

   - ความเข้าใจของกรรมการท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของกรรมการรายบุคคล 

   - ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการรายบุคคลและฝ่ายบริหาร

   - บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

   - ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

   - การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมส�าหรับแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

   - การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการรายบุคคล

   - ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการรายบุคคลอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง

   - การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการรายบุคคลสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

  กระบวนการ

  ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อน�าส่งแบบฟอร์มการประเมินให้

แก่กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อท�าหน้าท่ี
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รวบรวมข้อมูล  ล�าดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะท�าการประมวลผลและน�าเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากน้ัน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะรายงานผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

 5.3 นอกจากน้ี คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ เป็นประจ�า

ทุกปีเช่นกัน โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปน้ี

  หลักเกณฑ์

  หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซ่ึงแบ่งออก

เป็น 3 ระดับ เช่นเดียวกับท่ีกล่าวในข้อ 5.1 โดยท�าการประเมินในเรื่องดังต่อไปน้ี

   - ความพงึพอใจของกรรมการท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนสงักดั ผลการด�าเนินงาน 

   ของบริษัทฯ ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ

   - ความเข้าใจของกรรมการท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนสังกัด

   - ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนสังกัด และฝ่ายบริหาร

   - การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการ

   - ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง

   - การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

  กระบวนการ

  เลขานุการบรษิทั จะจัดส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการแต่ละท่านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพือ่ท�าการ

ประเมิน และขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล 

ล�าดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะท�าการประมวลผลและน�าเสนอผลสรุปต่อท่ีประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ

คณะ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน จากน้ันประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะรายงานผลการประเมิน

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

6. ค่าตอบแทน

 6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบรษิทัฯ จัดได้ว่าอยูใ่นลกัษณะท่ีเปรยีบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏบัิตอิยูใ่นอตุสาหกรรม 

ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  

รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน นอกจากน้ี กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน เช่น กรรมการอิสระท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม

ท่ีเหมาะสมด้วย

  บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2561 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ซึ่ง

ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (ร่วม) และผู ้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี 

คณะกรรมการก�าหนดภายในกรอบท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (ส�าหรับค่าตอบแทนประเภทท่ีต้อง 

ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น) และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน 

ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ก็มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และ

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วย
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 6.3 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 

คณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นประจ�าทุกปีเพื่อน�าไปใช้ในการพิจารณาก�าหนด            

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยใช้บรรทัดฐานท่ีได้ตกลง

กันล่วงหน้ากับประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึง

ผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนา

ผู้บริหาร ฯลฯ และกรรมการอาวุโสท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ส่ือสาร ผลการพิจารณาให้

ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ทราบ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 7.1 บริษัทฯ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีความ

รู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้ดังกล่าว มีท้ังท่ีกระท�าเป็นการภายในบริษัทฯ และ

ใช้บริการของสถาบันภายนอก

 7.2 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใน

การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 มีกรรมการของบริษัทฯ จ�านวน 2 ท่าน เข้ารับการอบรมต่อเน่ือง 

ซี่งเป็นหลักสูตรท่ีจัดโดย IOD ดังน้ี

   • Tea Talk 1/2018 “Dealing with Cyber Risk in the Board Room”

   • Advanced Audit Committee Program (AACP) 30/2018

   • Audit Committee Forum “Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the age of disruption” 

 7.3 ทุกครั้งท่ีมีการแต่งต้ังหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการได้จัดท�าและน�าส่งเอกสารและข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจและแนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

 7.4 บริษัทฯ มีการจัดท�า “แผนสืบทอดต�าแหน่ง” อย่างเป็นทางการส�าหรับผู้บริหารระดับสูง เน่ืองจาก ตระหนัก

ยิ่งว่า การวางแผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญประการหน่ึงของความส�าเร็จทางธุรกิจในอนาคต 

บริษัทฯ จึงได้มีการก�าหนดกระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบใน

ต�าแหน่งบริหารท่ีส�าคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง                 

ดังต่อไปน้ี

  (1)  ก�าหนดรายรายช่ือและท�าการประเมินผู้ท่ีอยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดต�าแหน่ง   

    ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารท่ีด�ารงต�าแหน่งท่ีส�าคัญ ก�าหนดรายช่ือและท�าการประเมินผู้บริหาร

ในล�าดับถัดลงมา และผู้ท่ีอยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยด�าเนินการ

ประเมินดังนี้

    -   การประเมินพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ

งานท่ีผ่านมาและแนวโน้มผลการปฏิบัติงานในอนาคต การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ 

จุดเด่น สิ่งท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับงานและเส้นทางอาชีพ รวมถึงการ

ประเมินศักยภาพของพนักงาน 

    -   การประเมิน 360 องศา ตามพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

    -   การประเมินตาราง 9 ช่อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ         

ค่านิยมองค์กร
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  (2)  จัดท�าผังรายช่ือผู้สืบทอดต�าแหน่ง  

    ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง จัดท�าผังรายช่ือผู ้สืบทอดต�าแหน่งของตน โดยระบุช่ือผู ้ใต้บังคับบัญชาท่ีเป็นผู ้ท่ี         

เหมาะสมท่ีสุดท่ีสามารถรับต�าแหน่งแทนได้จ�านวน 3 คน (อาจมีจ�านวนมากหรือน้อยกว่าน้ีได้) โดยเรียง

ตามล�าดับความพร้อมของผู้ได้รับการเสนอช่ือแต่ละคน 

  (3)  พิจารณาทบทวนผังรายช่ือผู้สืบทอดต�าแหน่งและจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งของบริษัทฯ โดยรวม

    กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประชุมพิจารณาทบทวน

ผงัรายช่ือผูส้บืทอดต�าแหน่ง และรวบรวมแผนสบืทอดต�าแหน่งท้ังหมดของบรษิทัฯ โดยมีองค์ประกอบคอื 

รายงานภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ผังรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดต�าแหน่ง 

ตาราง 9 ช่อง ผลการประเมินพนักงาน และผลการประเมิน 360 องศา 

  (4)  จัดท�าแผนพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นรายบุคคล ด�าเนินการพัฒนา

ตามแผน และติดตามผลการพัฒนา  

  (5)  ด�าเนินการประเมินและทบทวนแผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นประจ�าทุกปี

    ท้ังน้ี ผู้บริหารท่ีได้รับการบรรจุช่ือลงในแผนสืบทอดต�าแหน่ง จะได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้เป็น

รายบุคคล มีโครงการอบรมพัฒนาท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานท่ีท้าทาย รวมท้ังการ

หมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าให้ถึงพร้อมท้ังความรอบรู้ในธุรกิจและการพัฒนาองค์กร

อย่างรอบด้าน เพื่อให้ม่ันใจว่ามีความต่อเน่ืองในการจัดเตรียมผู้น�าท่ีมีความพร้อม เหมาะสมส�าหรับ

ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และต�าแหน่งท่ีส�าคัญได้ทันทีเม่ือมีต�าแหน่งว่างลงหรือเพื่อรองรับการขยาย

ตัวของธุรกิจ
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SUSTAINABILITY AND

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIL ITY

ความ ย่ั ง ยืนองค ์ กรแล ะคว ามรั บผิ ดชอบต ่ อ สั งคม

1.	การประกอบกิจการด ้วยความเป ็นธรรม

กลุ่มทรูด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรมและ

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รับผิดชอบและประสำนประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ (Stakeholders) ร่วมกันอย่ำง

เหมำะสม เพื่อให้ม่ันใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัด

เอำเปรียบ มีควำมซื่อสัตย์และโปร่งใสในกำรด�ำเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับหรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต คณะกรรมกำร 

บริษัทจึงประกำศใช้ “นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี” เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อกำรกำรด�ำเนินธุรกิจ ควบคุม และ

ด�ำเนิน  กจิกำรของบรษิทัฯ อย่ำงเหมำะสม และจัดท�ำ “ประมวลคณุธรรมและข้อพงึปฏบิตัใินกำรท�ำงำน” (Code of Conduct)

เพื่อเป็นแนวทำงให้กรรมกำร ผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำนของกลุ่มทรูถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

กลุ่มทรูตระหนักดีว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นรำกฐำนส�ำคัญ โดยถือเป็นบทบำทและหน้ำท่ี

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร   

ท่ีดี ซึ่งต้องมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน สำมำรถตรวจสอบได้ และปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรมควบคู่ไปกับกำรดูแล

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อสร้ำงคุณค่ำอย่ำงยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถทบทวนแนวทำงปฏิบัติ

และปรับเปลี่ยนบำงกรณีให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และประโยชน์สูงสุดท่ีบริษัทฯ ควรได้รับ โดยต้องสอดคล้องกับควำม

คำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจำกน้ี ยังมีมำตรกำรก�ำกับดูแลท่ีดีท�ำให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ท่ีเท่ำเทียมกันทุกฝ่ำย และมีระบบ

ท่ีตรวจสอบได้ ดังน้ี 

  • มีกระบวนกำรคัดเลือกผู ้ขำยสินค้ำและบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้วยกำรเปรียบเทียบรำคำท่ีเหมำะสม          

ตำมนโยบำยของแต่ละบริษัทในกลุ่มทรู

  • มีกำรระบุงบประมำณ เพื่อควบคุมค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนต่ำงๆ หำกงบประมำณไม่เพียงพอ ก็ไม่สำมำรถ

ด�ำเนินกำรในกำรสั่งซื้อได้

  • ในกำรอนุมัติกำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำร มีกำรอนุมัติอย่ำงเป็นข้ันตอนตำมระดับต�ำแหน่ง ท�ำให้สำมำรถ     

ตรวจสอบผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ ตำมมูลค่ำสินค้ำได้

  • ฝ่ำยจัดซื้อ มีกำรตรวจสอบกำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำรทุกครั้ง

ท้ังน้ี บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกระบวนกำรส่ังซ้ือในทุกข้ันตอนต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนกำร โดยสำมำรถเรียกดู

ประวัติ รำยละเอียดกำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบได้อีกด้วย 

2.	การต ่อต ้านการทุจริตคอร ์รัปชั่น

กลุ่มทรูให้ควำมส�ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตลอดจนกำรรับและกำรจ่ำยสินบน ซึ่งก�ำหนดไว้ใน “ประมวลคุณธรรมและ

ข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน” โดยห้ำมพนักงำนเรียกร้องหรือรับสินน�้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อ่ืน จำกบุคคลท่ีร่วมท�ำธุรกิจ
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ด้วย และห้ำมกำรจ่ำยเงินหรือให้ควำมช่วยเหลือท่ีถือว่ำเป็นกำรติดสินบน หรือให้ผลประโยชน์ นอกจำกน้ี ยังประกำศใช้ 

“มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน” อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

กลุ่มพนักงำน ตลอดจนคู่ค้ำ พร้อมท้ังสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐและภำคประชำสังคมต่ำงๆ รณรงค์กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

อย่ำงต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม

นอกจำกน้ี ยังได้ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเข้ำร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” และ

มีควำมมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันอย่ำงเคร่งครัด โดยจัดท�ำมำตรกำร       

ต่อต้ำนคอร์รัปช่ันเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในกำรด�ำเนินธุรกิจ น�ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรและ

ประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน รวมท้ังยังมุ่งสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดม่ันว่ำ กำรทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบถือเป็น

สิ่งต้องห้ำมกระท�ำและยอมรับไม่ได้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน 

ต้องไม่ยอมรับกำรคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม และมีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน 

อย่ำงเคร่งครัด โดยห้ำมรับสินบนในกำรด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด กำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ และกำรติดต่องำนกับภำครัฐจะ

ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด 

กลุ่มทรูได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สะท้อนจุดยืน

ขององค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ตำมแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจบนหลักธรรมภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้แก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร โดยจะมีผลครอบคลุม 3 ปี 

(นับตั้งแต่ปี 2560) 

	 2.1	 	 ช่องทางร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม

   บริษัทฯ จัดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตประพฤติ    

มิชอบ หรือกำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ              

โดยประชำสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.truecorp.co.th

   นอกจำกน้ี ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส (โดยจะได้รับกำรเก็บรักษำข้อมูลไว้เป็น

ควำมลับ) เกี่ยวกับกำรกระท�ำท่ีเข้ำข่ำยกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือกำรกระท�ำท่ีผิดจรรยำบรรณธุรกิจ โดย

สำมำรถส่งถึงคณะกรรมกำร ผู้บริหำร หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังน้ี

   1)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยอีเมล ไปท่ี auditcommittee@truecorp.co.th หรือส่งจดหมำยปิดผนึก 

และจ่ำหน้ำซองถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ตำมท่ีอยู่

ดังนี้ 

     ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 18 อำคำรทรูทำวเวอร์    

ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

   2)  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) โดยส่งอีเมลหรือส่งจดหมำยปิดผนึก

จ่ำหน้ำซองถึงประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) ตำมท่ีอยู่ ดังน้ี  

     ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 18 อำคำรทรูทำวเวอร์            

ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

     กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 18 อำคำรทรูทำวเวอร์              

ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
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   3)  หน่วยงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล โดยส่งจดหมำยปิดผนึก และจ่ำหน้ำซองถึงหัวหน้ำคณะผู้บริหำร      

ด้ำนทรัพยำกรบุคคลโดยตรง ตำมท่ีอยู่ ดังน้ี 

     หัวหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)  

     18 อำคำรทรูทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 หรือ 

     ส่งผ่ำนช่องทำงของหน่วยงำน Human Resources Compliance & Assurance โทรศัพท์  02-858-2023 

โทรสำร 02-858-4906 หรือ โดยทำงอีเมล CodeofConduct@truecorp.co.th หรือ 

   4)  ฝ่ำย Fraud & Cyber-Crime โดยส่งอีเมล ไปท่ี Nopadol_Som@truecorp.co.th 

	 2.2	 	 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

   กลุ่มทรูตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

มีกำรก�ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยก�ำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรซ้ือขำย

หลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน ควบคู่กับกำรใช้มำตรกำรตำมกฎหมำยในกำรดูแล

กรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ป้องกัน

มิให้กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรท่ีมีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ น�ำข้อมูลภำยในท่ีตนล่วงรู้มำจำกกำร

เป็นกรรมกำรบริษัท  และผู้บริหำรไปแสวงหำประโยชน์ใดๆ อันจะเป็นกำรฝ่ำฝืนหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของตน

ท่ีมีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงก�ำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดในกำรท่ีต้องเก็บรักษำสำรสนเทศ  

ท่ีส�ำคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นควำมลับ โดยจ�ำกัดให้รับรู้ได้เฉพำะกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงท่ีเกี่ยวข้อง

เท่ำน้ัน 

   นอกจำกน้ี ในกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ กรรมกำร และผู้บริหำรต้องรำยงำน

ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงำน ก.ล.ต.) ภำยใน 3 วันท�ำกำร       

นับแต่วันที่เกิดรำยกำรขึ้น พร้อมทั้งส่งส�ำเนำรำยงำนดังกล่ำว จ�ำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บเป็นหลักฐำน

และรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจ�ำ เพื่อให้ม่ันใจว่ำคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร

สำมำรถบริหำรและด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนท่ัวไปเกิดควำมเช่ือม่ันในคณะกรรมกำร

บริษัท และผู้บริหำรของบริษัทฯ

	 2.3			 การสนับสนุนกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปช่ันและทุจริตของภาครัฐและภาคประชาสังคม

   กลุม่ทรไูด้ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่และทจุรติของภำครฐัและภำคประชำสงัคมผ่ำนโครงกำร

ประกวดมิวสิควิดีโอ “ช่อสะอำดต้ำนทุจริต” ประจ�ำปี 2561 โดยมีผู้สนใจส่งมิวสิควิดีโอเข้ำประกวดจำก

   ท่ัวประเทศจ�ำนวน 132 ผลงำน แบ่งเป็นประเภทประชำชนท่ัวไป จ�ำนวน 25 ผลงำน และประเภทนักเรียน 

นิสิตนักศึกษำจ�ำนวน 106 บทเพลง ท้ังน้ี ผลงำนท่ีเข้ำรอบชิงชนะเลิศท้ัง 10 ผลงำน ได้น�ำไปเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ของมูลนิธิต่อต้ำนกำรทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่มทรู อำทิ ทรูวิชั่นส์ 

ทรูโฟร์ยู TNN24 ทำงสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ช่อสะอำดต้ำนทุจริต และเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญำ 

(www.trueplookpanya.com)  

 

3.	การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มทรูเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรเป็นส่วนหน่ึงของประชำคมโลก ในฐำนะของกำรเป็นพลเมืองท่ีดี และมีควำมมุ่งม่ัน
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ท่ีจะร่วมสร้ำงสรรค์ควำมเป็นอยู่ท่ีดีให้เกิดข้ึน โดยเข้ำร่วมเป็นสมำชิกองค์กำรข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ (UN Global 

Compact) ด้วยควำมสมัครใจ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 มีควำมมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักสำกล 10 

ประกำร มีสำระส�ำคัญ 4 ด้ำน คือ สิทธิมนุษยชน มำตรฐำนแรงงำน กำรปกป้องส่ิงแวดล้อม และกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน  

และเป็นหน่ึงในตัวแทนภำคเอกชนไทยท่ีบุกเบิกกำรจัดตั้งเครือข่ำยโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact 

Network Thailand) โดยบริษัทฯ เป็นหน่ึงในองค์กรช้ันน�ำท่ัวโลกกว่ำ 12,500 แห่งจำก 160 ประเทศท่ีเป็นสมำชิกองค์กำร

ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ  

นอกจำกน้ี กลุ่มทรูด�ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมเคำรพสิทธิมนุษยชน ภำยใต้กำรรับผิดชอบของคณะกรรมกำรด้ำนทรัพยำกร

บุคคล เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ แผนกำรด�ำเนินงำน และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยประกำศใช้นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งครอบคลุมกระบวนกำรด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล อำทิ หลักกำรด้ำนมนุษยธรรม

และสิทธิขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ และข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ (Principles of the United Nations Global 

Compact) โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรควำมแตกต่ำงหลำกหลำยในองค์กร อำทิ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สัญชำติ เชื้อชำติ สีผิว 

ศำสนำ สิทธิควำมเป็นพลเมือง วิถีทำงเพศและควำมพิกำรต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนด้ำนสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของบริษัทฯ กลุ่มทรูได้ท�ำกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนสิทธิ

มนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนเป็นประจ�ำทุก 2 ปี ครอบคลุมตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังภำยในและภำยนอก รับทรำบ

ถึงสถำนกำรณ์ทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนภำพรวมขององค์กร พร้อมท้ังพิจำรณำและระดมควำมคิดเพื่อหำแนวทำงป้องกัน

เชิงรุกและเตรียมกำรรับมือต่อเหตุกำรณ์ท่ีอำจจะเกิดข้ึน

4.	การปฏิ บั ติต ่อแรงงานอย ่างเป ็นธรรม

บริษัทฯ มีควำมห่วงใย และเอำใจใส่ชีวิตควำมเป็นอยู่ของพนักงำน เพรำะเช่ือม่ันว่ำกำรดูแลและรักษำพนักงำนท่ีมีควำม

สำมำรถเป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรสู่กำรเติบโตอย่ำงม่ันคง ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนด้ำนค่ำตอบแทน ตำมนโยบำย

กำรจ้ำงงำนและกำรบริหำรแรงงำน โดยจัดสรรสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น กำรประกันชีวิตและ

ประกันสุขภำพ รวมท้ังกำรคุ้มครองในกรณีพิกำรและทุพพลภำพอันเกิดจำกกำรท�ำงำนท้ังพนักงำนประจ�ำและพนักงำน

ช่ัวครำว นอกจำกน้ี กลุ่มทรูยังได้ด�ำเนินกำรด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ผ่ำน “โครงกำรปลูกรัก” ท่ีหลำกหลำย ได้แก่ 

  • ส�ำรวจระดับควำมสุขของพนักงำนเพื่อน�ำผลท่ีได้มำพัฒนำปรับปรุงให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของพนักงำน 

  • ปลูกรักสุขภำพดี เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้พนักงำนดูแลสุขภำพในเชิงป้องกัน จึงจัดให้มีกำรตรวจร่ำงกำยพิเศษ 

จัดสรรสถำนท่ีออกก�ำลังกำย บริกำรนวดแผนไทยเพื่อเป็นกำรผ่อนคลำยแก่พนักงำน และเพิ่มกิจกรรม       

ออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืนให้พนักงำน ได้แก่ โยคะเพื่อกำยบ�ำบัด ฉันโซ่วช่ีกง และเต้นแอโรบิค 

   • ปลูกรักปลูกธรรม จัดให้มีกำรสวดมนต์และตักบำตรร่วมกันทุกเดือน รวมท้ังจัดบรรยำยธรรมะทุกเดือน และ

จัดหลักสูตรให้พนักงำนสำมำรถไปฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เป็นเวลำ 5 วันต่อปี

  • ปลูกควำมม่ังคั่ง จัดโครงกำรให้พนักงำนมีควำมตระหนักรู้เรื่องกำรใช้เงินอย่ำงมีคุณค่ำ คิดก่อนใช้ คิดก่อน

จ่ำย รู้จักอดออม ลดรำยจ่ำยท่ีไม่จ�ำเป็น เพื่อเกษียณอำยุอย่ำงมีควำมสุข

5.	ความรับผิดชอบต ่อผู ้บริ โภค

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรรักษำ ปรับปรุง และ พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนะผู้ให้บริกำร 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและคอนเวอร์เจนซ์แพลตฟอร์มท่ีครบวงจร เพื่อสร้ำงคุณค่ำและส่งมอบบริกำรท่ีมีคุณภำพ 
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ตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ ด้วยวัฒนธรรมลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง ซ่ึงมีพื้นฐำนจำก

วัฒนธรรมองค์กร 4C: Caring, Credible, Creative and Courageous ได้แก่ เอำใจใส่ เชื่อถือได้ สร้ำงสรรค์ กล้ำคิดกล้ำท�ำ 

และแนวคิดกำรท�ำงำนท่ีมีคุณภำพ ท้ังน้ี มีกลไกกำรจัดกำรนวัตกรรมและสร้ำงช่องทำงกำรส่ือสำร เพื่อมุ่งสู่กำรบริหำร

จัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์และกำรรับประกันคุณภำพ กำรให้บริกำรอย่ำงใกล้ชิดและมีประสิทธิภำพ ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง 

เช่น กำรให้บริกำรบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม กำรวิเครำะห์ลูกค้ำผ่ำนฐำนข้อมูลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ กำรจัด

กิจกรรม และนวัตกรรมต่ำงๆ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจำกลูกค้ำ เป็นต้น 

กลุ่มทรูจึงยึดม่ันมำตรฐำนบริกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ โดยพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองควำมพร้อม      

ใช้งำนของเครือข่ำย ลูกค้ำสำมำรถใช้งำนเครือข่ำยได้อย่ำงรำบรื่น รองรับกำรใช้งำนแม้ในสภำวะแวดล้อมท่ีไม่เอ้ืออ�ำนวย 

เช่น สภำพอำกำศแปรปรวน ภัยธรรมชำติ หรือเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน พร้อมกันน้ี บริษัทฯ ขยำยกำรด�ำเนินโครงกำร True 

Call Center 1242 อย่ำงต่อเน่ือง โดยเพิ่มกำรบริกำรให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำ ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ทรูมูฟ เอช 

ทรูออนไลน์ และ ทรูวิช่ันส์ รวมถึงปรับปรุงคุณภำพศูนย์บริกำรลูกค้ำทรูช้อปและด�ำเนินกำรปรับปรุงอุปกรณ์ส�ำหรับกำร

ให้บรกิำรอตัโนมัต ิหรอื ตูใ้ห้บรกิำร Self-Service ท่ีสะดวกและเป็นมิตรต่อลกูค้ำ และให้บรกิำรอย่ำงมีประสทิธภิำพ มีรปูแบบ

กำรให้บริกำร ท่ีหลำกหลำย เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีประทับใจต่อลูกค้ำ

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังแสดงควำมใส่ใจต่อควำมปลอดภัย และประสบกำรณ์กำรใช้บริกำรของลูกค้ำ ด้วยมำตรกำร ดังน้ี 

 5.1   กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ Total Quality Management หรือ TQM ท่ีน�ำกระบวนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

คุณภำพองค์กร มำปรับใช้ในกำรด�ำเนินงำนทุกหน่วยงำนในองค์กรเพื่อเพิ่มคุณภำพสินค้ำและบริกำรส�ำหรับ

ลูกค้ำ

 5.2   กำรตรวจสอบคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนของ กสทช. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(โทรศัพท์และแท็บเล็ต) ท้ังเฮ้ำส์แบรนด์และแบรนด์ช้ันน�ำท่ีวำงจ�ำหน่ำยในส�ำนักบริกำรลูกค้ำทรูช้อป ผ่ำน

กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคม และอุปกรณ์ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนทำงเทคนิค

ท่ีเกี่ยวข้องจำกคณะกรรมกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ (กสทช.) และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เพื่อ

สุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค

 5.3   จัดท�ำส่ือเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีต่ำงๆ น�ำเสนอในรูปแบบถำม-

ตอบ พร้อมค�ำแนะน�ำเกร็ดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับบริกำร ผ่ำนส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ แอปพลิเคช่ันมือถือ 

และโทรทัศน์ท่ีเข้ำถึงกลุ่มประชำชนท่ัวไป

6.		 การดูแลรักษาส่ิงแวดล ้อม

กลุ่มทรู ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในปัญหำสิ่งแวดล้อม โดย จัดโครงกำรปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

ท้ังภำยในองค์กรและภำยนอกท่ีหลำกหลำย ภำยใต้แนวคิดปลูกใจรักส่ิงแวดล้อม ต่อเน่ืองทุกปี มีกำรต้ังเป้ำหมำยสู่กำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน ปี 2563 เพื่อลดค่ำควำมเข้มข้นของกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ร้อยละ 10 และลดกำร

ใช้น�้ำต่อรำยได้ร้อยละ 10 (เปรียบเทียบกับปีฐำน 2558) เพื่อให้พนักงำนร่วมแรงร่วมใจกันดูแลสิ่งแวดล้อม ซ่ึงโครงกำร

ท่ีมีผลกำรด�ำเนินงำนโดดเด่น ในปี 2561 ได้แก่ 

	 6.1			 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Management	System:	EMS)

   ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) 

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ISO 14001:2015 จำกเดิมครอบคลุมเฉพำะอำคำรทรู ทำวเวอร์ รัชดำภิเษก ให้

ครอบคลุมอำคำรทรู ทำวเวอร์ 2 พัฒนำกำร และส�ำนักงำนภูมิภำค จังหวัดขอนแก่น เพื่อท�ำให้เกิดกำรปฏิบัติ
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ด้ำนกำรจัดกำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันในสถำนประกอบกำรหลักของบริษัทฯ 

ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน�้ำประปำ ได้อีกทำงหน่ึง 

	 6.2			 โครงการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประกวดภาพถ่าย	“สัตว์มีค่า	ป่ามีคุณ”

   บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช จัดโครงกำรปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ธรรมชำติและ      

สิ่งแวดล้อม ประกวดภำพถ่ำย “ สัตว์มีค่ำ ป่ำมีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจ�ำปี 2561 เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยช่วยกัน

อนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมผ่ำนภำพถ่ำย ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม

รำชกุมำรี และถ้วยประทำนสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ 

โดยในปี 2561 มีผลงำนภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัล จำกผู้เข้ำประกวดกว่ำ 500 คน ส่งเข้ำประกวดรวมกว่ำ 

1,800 ภำพ และสำมำรถชมผลงำนภำพถ่ำยท่ีชนะกำรประกวดผ่ำนแอปพลิเคช่ัน “True Photo Contest” ซึ่ง

รวบรวมผลงำนภำพถ่ำย ตั้งแต่ปี 2538  

	 6.3			 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร	ประจ�าปี	2561

   โครงกำร “ค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพร จัดตั้งข้ึนเพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้เยำวชนไทยช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้

   และสัตว์ป่ำร่วมกัน โดยควำมร่วมมือของ กลุ่มทรู เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือข่ำยกว่ำ 13 องค์กร ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 4 กลุ่มทรูได้น�ำแอปพลิเคชั่น We Grow ที่เป็นเครื่องมือรณรงค์ ศึกษำคุณค่ำพันธ์ุไม้ต่ำงๆ และสนับสนุน

กำรปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ และเป็นคลังข้อมูลต้นไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุด บรรจุในหลักสูตรอบรมกำรปลูกจิตส�ำนึก

อนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมกำรใช้แอปพลิเคช่ันให้แก่ครูและเจ้ำหน้ำท่ีตัวแทนศูนย์ศึกษำ

ธรรมชำติของกรมอุทยำนเเห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช รวม 31 แห่ง เพื่อให้น�ำไปถ่ำยทอดต่อ เพื่อให้เยำวชน

ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 8,000 คน และครูจ�ำนวน 750 คน ท่ัวประเทศ

	 6.4			 โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า	ณ	อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 และ

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง	จ.ระยอง

   สบืเน่ืองจำกปัญหำช้ำงป่ำออกมำหำกนิพชืผลของชุมชนในพืน้ท่ีรอบๆ อทุยำนแห่งชำตกิยุบรุ ีจ.ประจวบครีีขันธ์ 

และอุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-เขำวง เน่ืองจำกพื้นท่ีป่ำลดลง ชุมชนรุกพื้นท่ีป่ำมำกข้ึน ท�ำให้ท่ีอยู่อำศัยของ

ช้ำงใกล้กับชุมชน กลุ่มทรูร่วมกับกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และองค์กร WWF ประเทศไทย 

ด�ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังช้ำงป่ำด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ ด้วยกำรด�ำเนินกำรติดตั้งกล้อง Camera trap 

บริเวณด่ำนช้ำงออก พร้อม SIM และ SD Card เพื่อบันทึกภำพช้ำงและส่งข้อมูล ให้เจ้ำหน้ำท่ีรับทรำบ นับ

เป็นกำรน�ำศักยภำพเทคโนโลยีสื่อสำร มำช่วยลดกำรปะทะและลดควำมขัดแย้งระหว่ำงคนและช้ำงป่ำ รอบๆ 

ซึ่งอุทยำนแห่งชำติ เขำชะเมำ เขำวง มีช้ำงป่ำกว่ำ 300 ตัว และชุมชนได้รับผลกระทบรวมกันกว่ำ 300 ครัวเรือน 

และในขณะท่ีพื้นท่ีรอบๆ อุทยำนแห่งชำติกุยบุรีมีช้ำงป่ำประมำณ 300 ตัว อยู่ใกล้เคียงกับพื้นท่ีเกษตรกรรม

ของชุมชนกว่ำ 500 แปลง

  

7.	การร ่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มุ่งม่ันสนับสนุนกำรพัฒนำสังคมไทยสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน เพื่อช่วยยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ให้    

ดีข้ึน และส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยน�ำศักยภำพของเทคโนโลยีสื่อสำรและนวัตกรรมทุก

รูปแบบขององค์กร มำสนับสนุนกิจกรรมกำรพัฒนำสังคมในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำท่ี

ด�ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรทรูปลูกปัญญำ มุ่งม่ันปลูกควำมรู้ ปลูกควำมดี ปลูกใจรักส่ิงแวดล้อม สร้ำงเยำวชน คู่คุณธรรม 

เพื่อสังคมไทยยั่งยืน รวมท้ัง กำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยำวชน ตลอดจนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

กลุ่มเปรำะบำงในสังคมด้วยแนวคิด Creating a Better Life for the Vulnerable Group 
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บริษัทฯ ได้ยกระดับกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบด้ำนควำมยั่งยืน โดยก�ำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ปี 2563     

ภำยใต้ยทุธศำสตร์ Heart – Health – Home คอื มุ่งม่ันในกำรท�ำธรุกจิด้วยใจท่ียัง่ยนื สร้ำงสงัคมท่ียัง่ยนื และ เพือ่สิง่แวดล้อม

ท่ียั่งยืน เพื่อเป็นหลักและแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน เช่ือมโยงกับเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของสหประชำชำติ         

UN SDGs 17 ประกำร ซึ่งเป้ำหมำยท่ีท้ำทำยด้ำนกำรพัฒนำสังคมท่ียั่งยืนของบริษัทฯ 2 ประกำร คือ 1. กำรส่งเสริมด้ำน

กำรศึกษำและกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้พร้อมข้อมูลสำรสนเทศให้กับคนไทยจ�ำนวน 4 ล้ำนคนในปี 2563 (ปีฐำน 2558) ซึ่ง

ตรงกับเป้ำหมำย UN SDGs ข้อ 4 กำรศึกษำ (Quality Education) และ 2. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มเปรำะบำง 10,000 คน 

เพื่อสร้ำงคุณค่ำทำงสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำย UN SDGs ข้อ 10 ลดควำมเหล่ือมล�้ำ (Reduced Inequalites) ดังน้ี

 7.1  การส่งเสริมด้านการศึกษาและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้พร้อมข้อมูลสารสนเทศให้กับคนไทยจ�านวน	 4	 ล้านคน

   ในปี	2563

   7.1.1 โครงกำรเปิดโลกทัศน์แห่งกำรเรียนรู้สู่โรงเรียนท่ัวประเทศ ภำยใต้โครงกำรทรูปลูกปัญญำ

     กลุ่มทรูส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ ผ่ำนโครงกำรเปิดโลกทัศน์แห่งกำรเรียนรู้สู่โรงเรียนท่ัวประเทศ 

ภำยใต้โครงกำรทรูปลูกปัญญำ โดยน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่ือสำรครบวงจรสนับสนุนกำรพัฒนำ

ศักยภำพกำรเรียนกำรสอนแก่โรงเรียนท่ีขำดแคลนส่ือ ปัจจุบันมีโรงเรียนทรูปลูกปัญญำรวม 6,000 

โรงเรียน และยังได้คัดเลือกโรงเรียนทรูปลูกปัญญำท่ีมีศักยภำพ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญำ 

จ�ำนวน 58 โรงเรียน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่ำงๆ มำกมำย โดยมีนักเรียนได้รับกำรส่งเสริม

กว่ำ 1.67 ล้ำนคน

     นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังส่งเสริมและพัฒนำ “ส่ือเพื่อสังคม” ด้ำนกำรศึกษำ เปิดโอกำสให้เยำวชนไทย 

และบคุคลท่ัวไปเข้ำถงึแหล่งควำมรูแ้ละเน้ือหำของทรปูลกูปัญญำได้สะดวกยิง่ข้ึน ท้ังจำกสถำนีโทรทัศน์

ทรูปลูกปัญญำ สถำนีวิทยุปลูกปัญญำธรรม เว็บไซต์ www.trueplookpanya.com (มีผู้เข้ำถึงกว่ำ 70,000 

คน) แอปพลิเคชันทรูปลูกปัญญำ (ยอดดำวน์โหลดกว่ำ 1.5 แสนคน ) นิตยสำรปลูก (ยอดพิมพ์ 30,000 

ฉบับ) และกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งกำรเรียนรู้สู่โรงเรียน (จัดให้กับเด็กกว่ำ 90,000 คน ท่ัวประเทศ)

   7.1.2 ส่งเสริมกำรศึกษำในโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ ด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำนและพัฒนำผู้น�ำ

     กลุ่มทรู ร่วมกับองค์กรภำคเอกชนเดินหน้ำโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ คอนเน็กซ์-อีดี โดยมีผู้น�ำรุ่น

ใหม่จำก 12 องค์กรแกนน�ำร่วมขับเคล่ือนและยกระดับกำรจัดกำรศึกษำไทยเพื่อก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล 

โดยใช้หลักกำรยึดเด็กเป็นศูนย์กลำง เสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมม่ันใจ พร้อมสนับสนุนกำรเข้ำถึง

โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลของโรงเรียน ได้แก่ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง, Wi-Fi, โปรแกรมตรวจสอบกำร

ใช้งำนอินเทอร์เน็ต White Net และกำรส่งมอบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ท้ังน้ี ก�ำหนดเป้ำหมำยเข้ำถึง 

3,351 โรงเรียน และนักเรียนจ�ำนวนมำกกว่ำ 7 แสนคนในระยะแรก และในระยะท่ี 2 ตั้งเป้ำหมำยให้

เข้ำถึงอีก 1,246 โรงเรียน และเข้ำถึงนักเรียนเพิ่มข้ึนอีก 2 แสนคน 

   7.1.3 โครงกำรสำมเณรปลูกปัญญำธรรม ปีท่ี 7 และสำมเณรปลูกปัญญำธรรมนำนำชำติ  

     กลุ่มทรูจัดโครงกำรสำมเณร ปลูกปัญญำธรรม รำยกำรธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ท่ีมีคุณภำพ ต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 7  และโครงกำรสำมเณรปลูกปัญญำธรรม นำนำชำติ เพื่อปลูกฝังแนวคิด ค่ำนิยมท่ีถูกต้อง

ให้เยำวชนเติบโตเป็นท้ังคนเก่งและคนดี ประพฤติตนดีงำมตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ ตลอดจน

สร้ำงสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้งอกงำม มีกำรถ่ำยทอดสดตลอดระยะเวลำ 31 วันของกำรบรรพชำ 

ทำงสถำนีโทรทัศน์ เคเบิ้ลทรูวิช่ันส์ช่องเรียลลิต้ี เป็นห้องเรียนธรรมะถ่ำยทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย 

สำมำรถรับชมทำงออนไลน์ท่ัวโลกผ่ำนเว็บไซต์ www.truelittlemonk.com ทำงเฟซบุ๊ก (มีคนติดตำมกว่ำ 

8 แสนคน) หรือ ยูทูบ (มีผู้รับชม 191 ประเทศ) 



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

239

     โครงกำรได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกคนไทยมำอย่ำงต่อเน่ืองตลอด 7 ปี รวมถึงกำรได้รับรำงวัล

ต่ำงๆ จำกองค์กรช้ันน�ำของโลก เป็นแรงผลักดันให้เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู สร้ำงสรรค์

โครงกำร “สำมเณรปลูกปัญญำธรรม นำนำชำติ” ในรูปแบบสำรคดีเรียลลิต้ีธรรมะภำคภำษำอังกฤษ

ครั้งแรกโลก ในปี 2561 เพื่อเป็นอีกหน่ึงส่ือในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำสู่ปวงชนในระดับสำกล  

    7.1.4  โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยำวชน 

      บริษัทฯ ยังได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยำวชนท่ีหลำกหลำย และจัด

มำอย่ำงต่อเน่ือง เช่น

    • โครงกำร นักวทิย์น้อยทร ูครัง้ท่ี 23 ประจ�ำปี 2561 กำรประกวดโครงงำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษำระดับชำติท่ีกลุ่มทรู และสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำไทยร่วมกันจัด

ท�ำเพื่อส่งเสริมเยำวชนไทยระดับประถมศึกษำได้รู้จักน�ำกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ในกำร

พัฒนำควำมรู้ พัฒนำคุณภำพชีวิต 

    • โครงกำรนักข่ำวแห่งอนำคตทรู ครั้งท่ี 16 ประจ�ำปี 2561 (True Future Journalist Award: FJA 2018) 

กลุ่มทรูเปิดโอกำสให้นิสิตนักศึกษำปีท่ี 3 และ 4 สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรสื่อสำรมวลชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนข่ำวกับคนในวงกำรวิชำชีพระดับแนวหน้ำของประเทศ 

และระดับโลก โดยผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้ไปฝึกประสบกำรณ์ข่ำวท่ี BBC World News ลอนดอน  

และสถำนีข่ำวโทรทัศน์ TNN24 

    • กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “นักข่ำวพิรำบน้อย” ประจ�ำปี 2561 โดยกลุ่มทรูร่วมกับสมำคมนักข่ำว  

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงกำร “นักข่ำวพิรำบน้อย” ครั้งท่ี 21 ประจ�ำปี 2561 เพื่อ

ให้นิสิต นักศึกษำ ภำควิชำวำรสำรศำสตร์ นิเทศศำสตร์และส่ือสำรมวลชนเรียนรู้ ฝึกทักษะ พร้อม

ฝึกปฏิบัติกำรท�ำข่ำวหนังสือพิมพ์เสมือนจริง 

    • โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  “นักข่ำวสำยฟ้ำน้อย” รุ่นท่ี 16 กลุ่มทรูร่วมกับ สมำคมนักข่ำววิทยุ

และโทรทัศน์ไทย จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “นักข่ำวสำยฟ้ำน้อย” รุ่นท่ี 16 ประจ�ำปี 2561  

เพื่อให้นิสิต นักศึกษำ ภำควิชำวำรสำรศำสตร์ นิเทศศำสตร์ และสื่อสำรมวลชน ร่วมเรียนรู้สืบทอด

เจตนำรมณ์ ผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติกำรท�ำข่ำววิทยุ – โทรทัศน์เสมือนจริง 

    • สนับสนุนเยำวชนให้มีทักษะด้ำนกีฬำ กลุ่มทรูยังได้ร่วมสนับสนุนเยำวชนให้มีทักษะด้ำนกีฬำ ผ่ำน

กำรจัดแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ อำทิ TrueVisions-Yamaha Thailand Footvolley Championships 

2018 และ TrueVisions Junior Golf Tour 2018

	 7.2	 	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง	เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม	

   7.2.1  กลุ่มทรูว่ำจ้ำงผู้พิกำรเข้ำร่วมงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของคนพิกำร กลุ่มทรูด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ 

ท่ีส่งเสรมิ พฒันำศกัยภำพและมีนโยบำยสร้ำงรำยได้แก่ผูพ้กิำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยว่ำจ้ำงผูพ้กิำรเข้ำร่วม

งำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของคนพิกำรในต�ำแหน่งวิศวกร ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ และช่ำงเทคนิค โดย

ข้อมูลกำรจ้ำงงำน ณ สิ้นปี 2561 มีผู้พิกำรเข้ำร่วมท�ำงำนกับกลุ่มทรู และ จ้ำงงำนตำมมำตรำ 35 แห่ง

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำร พ.ศ. 2550 รวมท้ังส้ิน 254 คน
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   7.2.2  บริษัทฯ ร่วมด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้พิกำร โดยส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

ของผู้พิกำร ผ่ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรสื่อสำรของกลุ่มทรู ภำยใต้แนวคิด Creating a Better 

Life for Vulnerable Groups โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อกำรท�ำงำน “True Autistic Thai Center” 

     ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ และกำรอบรมวิชำชีพให้แก่บุคคลออทิสติก เพื่อให้สร้ำงรำยได้แก่ตนเอง

และครอบครัว รวมท้ังพัฒนำ Autistic Application ส�ำหรับเพิ่มทักษะในกำรด�ำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริม 

กำรจัดต้ังวิสำหกิจชุมชนกลุ่ม Art Story น�ำผลิตภัณฑ์ศิลปะรูปแบบต่ำงๆ อำทิ แก้ว หมวก กระเป๋ำ เสือ้ 

สมุดโน้ตท�ำมือ True Autistic Thai Center จ�ำหน่ำยผ่ำน weloveshopping.com เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์

ช้ันน�ำของไทย และท่ีส�ำนักงำนของกลุ่มทรู 

     นอกจำกน้ียังส่งเสริมกำรจัดกีฬำบุคคลออทิสติกแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 1 (Thailand 1
st
 Autistic Sports 

Game) ในปี 2561 เพื่อเป็นเวทีให้เยำวชนออทิสติกท่ัวประเทศได้มีโอกำสแสดงออกถึงศักยภำพด้ำน

กีฬำต่ำงๆ ได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยมีบุคคลออทิสติกและครอบครัวจำกท่ัวประเทศกว่ำ 700 คน เข้ำร่วม

กิจกรรม และสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับประชำชนท่ัวไปผ่ำนช่องทำงส่ือต่ำงๆ ของบริษัทฯ รวมถึงกำร

จัดท�ำภำพยนตร์โฆษณำเรื่อง “คนพิเศษ” ท่ีแสดงศักยภำพของบุคคลออทิสติคเน่ืองในวันออทิสติกโลก 

วันท่ี 2 เมษำยน 2561 ท่ีมีผู้เข้ำชมทำง You Tube กว่ำ 4 ล้ำนวิว

   7.2.3  กลุ่มทรูมอบ TrueMove H Deaf SIM แก่ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน เพื่อเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่ง 

ข้อมูลข่ำวสำร ให้ติดต่อสื่อสำรได้สะดวกและมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน พร้อมพัฒนำแอปพลิเคช่ัน True 

Care Live for Deaf รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริกำรลูกค้ำส�ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินของทรูมูฟ เอช         

โดยเฉพำะ สื่อสำรกันด้วยระบบสนทนำผ่ำนวิดีโอ (Video Chat) ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และจัดท�ำ Blind 

Sim แบบเติมเงิน เพื่อผู้พิกำรทำงสำยตำ ใช้งำนดำต้ำได้ในรำคำพิเศษและไม่จ�ำกัดกำรใช้งำน รวมท้ัง

สำมำรถใช้งำน Line (chat + call), Whatsapp, TaB2Read, Read for the Blind (RFB) โทรเข้ำ 1414 

ศูนย์ข่ำวสำรทำงเสียงได้ฟรี พร้อมสมำร์ทโฟนรำคำพิเศษท่ีติดตั้งแอปพลิเคช่ันส�ำหรับผู้พิกำรทำง

สำยตำโดยเฉพำะ 

   7.2.4  โครงกำรส่งเสริมกำรรู้หนังสือผ่ำนสื่อพกพำส�ำหรับเด็กนอกระบบกำรศึกษำ (Mobile Literacy for 

Out-of-School Children) กลุ่มทรูร่วมกับ UNESCO Microsoft และ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   

ข้ันพื้นฐำนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเยำวชนไร้สัญชำติ ชำยแดนไทย-พม่ำ ในโครงกำรส่ือพกพำ เพื่อ

กำรรู้หนังสือฯ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยน�ำเทคโนโลยี ICT พัฒนำกำรเรียนรู้พื้นฐำนให้แก่ นักเรียนนอก

ระบบกำรศึกษำ พร้อมส่งเสริมด้ำนสิทธิมนุษยชน เปิดโอกำสควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงควำมรู้และ

กำรศึกษำ มีครู 231 คนได้เรียนรู้และพัฒนำทักษะกำรใช้ส่ือพกพำ และ ICT นักเรียน 6,407 คนเข้ำ

ถึงสื่อกำรเรียนและอินเทอร์เน็ตและผู้ปกครอง มำกกว่ำ 600 คนได้รับกำรอบรม 

     ซึ่งผลกำรเรียนของเยำวชนในศูนย์กำรเรียนรู้ ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 40 แห่ง ใน 3 วิชำ คือ ภำษำพม่ำ 

โดย ภำษำไทย และคณิตศำสตร์ ดีข้ึนร้อยละ 40 และเยำวชนของศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

มีผลกำรเรียนยอดเยี่ยม 5 อันดับแรก ของระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียนของรัฐกะเหรี่ยง ติดต่อกัน 2 ปี 

   7.2.5 โครงกำรเพชรน�้ำหน่ึงเพื่อเด็กด้อยโอกำสในสถำนสงเครำะห์

     กลุ่มทรูร่วมกับกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ด�ำเนินโครงกำรเพชรน�้ำหน่ึงเพื่อ

เด็กด้อยโอกำสในสถำนสงเครำะห์ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ โดยได้ติดต้ังอุปกรณ์ และส่ือดิจิทัลให้ 30 

สถำนสงเครำะห์ เป็นกำรเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยำวชนด้อยโอกำสท่ัวประเทศกว่ำ 6,000 คน และยัง            

ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้ เช่น โครงกำรเลี้ยงไก่ไข่ เป็นอำหำรกลำงวัน เป็นต้น 
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   7.2.6  โครงกำร “รู้ทัน…โลกออนไลน์” 

     กลุ่มทรูจัดโครงกำร “รู้ทัน…โลกออนไลน์” เพื่อสร้ำงควำมควำมตระหนักรู้และป้องกันภัยคุกคำมของ

โลกออนไลน์โดยจัดอบรมให้กับเยำวชนในสถำนแรกรับ จ�ำนวน 3 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภำยใต้โครงกำรเพชรน�้ำหน่ึง นอกจำกน้ียังได้ร่วมกับส�ำนักงำน กสทช. ขยำยกำรรับรู้ไปยังประชำชน

และเยำวชน ท่ีมีอำยุระหว่ำง 11-18 ปี มำกกว่ำ 500 คน โดยจัดโรดโชว์ลงพื้นท่ีอบรมเชิงปฏิบัติกำร

สร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรป้องกันตนจำกภัยคุกคำมของโลกออนไลน์ ณ โรงเรียนในจังหวัด สงขลำ 

ขอนแก่น เชียงใหม่ และกำญจนบุรี 

   7.2.7 โครงกำร “Smile Voice เสียงสร้ำงสุข” หนังสือเสียงให้คนพิกำรทำงสำยตำ

     กลุม่ทรรู่วมกบัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธคินตำบอดไทย 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภำคเอกชน ในโครงกำร “Smile Voice เสียงสร้ำงสุข” ส่งเสริมคนพิกำรทำง

สำยตำ ให้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ผ่ำนหนังสือเสียง และสื่อเพื่อกำรอ่ำนท่ีหลำกหลำย โดย

สนับสนุนโทรศัพท์มือถือและช่ัวโมงอินเทอร์เน็ต พร้อมแอปพลิเคช่ัน Read for the Blind ท่ีสำมำรถ

บันทึกเสียงและเข้ำฟังข้อมูลได้ รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ตลอดจน

รณรงค์ให้พนักงำนกลุ่มทรู และลูกค้ำสมัครเป็นจิตอำสำอ่ำนหนังสือเสียง 

   7.2.8  โครงกำรอบรมกำรใช้เคร่ือง Braille Note Taker (My Eyes Memory: MEM) ให้นักเรียนบกพร่องทำงกำร

มองเห็น

     กลุ่มทรู ได้ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล พัฒนำอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิกำรทำงสำยตำในกำรจดบันทึก

ข้อมลู โดยกำรกดปุม่ผสม ตำมอกัษรเบรลล์ทีอ่อกแบบในลักษณะและต�ำแหน่งทีส่ะดวกตอ่กำรจดบนัทกึ

และส่งข้อมูลท่ีบันทึกไปยังอุปกรณ์ไอทีต่ำงๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โดย อบรม

ครูผู้สอนและกลุ่มนักเรียนตำบอดเพื่อแก้ปัญหำกำรจดบันทึกในห้องเรียนร่วมกับเด็กปรกติ 

     นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้ร่วมบริจำคเพื่อกำรกุศลหลำกหลำยรำยกำร รวมท้ัง ช่วยเหลืออ�ำนวยควำม

สะดวกผู้ประสบภัยพิบัติและญำติ อำทิ กำรดูแลด้ำนสัญญำณเครือข่ำยให้ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง กำรมอบโทรศัพท์พร้อมซิมต�ำรวจท่องเที่ยว และจัดศูนย์บริกำรให้โทรฟรี 

ท้ังภำยใน และต่ำงประเทศตลอด 24 ชม. หรือ ซิมดำต้ำโรมม่ิง ไม่จ�ำกัด (Unlimited) เป็นต้น

	 7.2	 	 การจัดท�ารายงานความย่ังยืน

   กลุ่มทรูให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มุ่งม่ันรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และผลกำรด�ำเนินงำนท่ี

เกี่ยวข้องด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผ่ำนรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี โดยมีกำรประเมินประเด็นส�ำคัญ

ต่อควำมยั่งยืนทุกปี เพื่อระบุประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญต่อองค์กรและประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ควำมสนใจท้ัง

จำกภำยในและภำยนอกองค์กร พร้อมท้ังสื่อสำรถึงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนผลกำรด�ำเนินงำน

ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำวผ่ำนรำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน ซึ่งกระบวนกำรประเมินประเด็นส�ำคัญต่อ

ควำมยั่งยืนของ กลุ่มทรู ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่

   ข้ันตอนท่ี 1: รวบรวม พร้อมระบุประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกลุ่มทรู โดยพิจำรณำจำกกลยุทธ์ ควำมเส่ียง ควำม

ท้ำทำย ตลอดจนผลของกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และพิจำรณำขอบเขตของผลกระทบท้ังภำยในและ

ภำยนอก

   ข้ันตอนท่ี 2: จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของประเด็น โดยพิจำรณำถึงควำมส�ำคัญต่อกลุ่มทรู และควำมสนใจของ  

ผู้มีส่วนได้เสีย
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   ข้ันตอนท่ี 3: ตรวจสอบควำมถกูต้องของกำรประเมินประเดน็ส�ำคญั และน�ำเสนอคณะกรรมกำรควำมรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน อนุมัติกำรน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในรำยงำนพัฒนำ

ควำมยั่งยืน

   ข้ันตอนท่ี 4: ทบทวนประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ ในอดีต และน�ำผลท่ีได้ไปใช้เพื่อ

ระบุประเด็นส�ำคัญส�ำหรับกำรรำยงำนครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง

   ท้ังน้ี ในปี 2561 กลุ่มทรู จัดท�ำรำยงำนพัฒนำควำมยั่งยืน เพื่อสื่อสำรประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ควำมสนใจ

และประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญต่อบริษัทฯ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดท�ำรำยงำนตำมแนวทำง

กำรรำยงำนของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ในระดับ Core ซ่ึงเป็นแนวทำงกำร

รำยงำนควำมยั่งยืนท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล และว่ำจ้ำงหน่วยงำนอิสระจำกภำยนอกท�ำกำรทวนสอบ

ข้อมูลและรับรองควำมถูกต้องของกระบวนกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลตำมแนวทำงสำกล ตลอดจนประเมิน

ควำมน่ำเช่ือถือของชุดข้อมูลท่ีเลือก  

   โดยผลกำรประเมินประเด็นส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนของกลุ่มทรู ปี 2561 มี 14 ประเด็น 

ดังน้ี 1. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ 2. กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 3. กำร

บริหำรกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 4. ควำมพร้อมใช้งำนของเครือข่ำย 5. ผลประกอบกำรและควำม

สำมำรถในกำรเติบโตทำงธุรกิจ 6. กำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 7. กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคล และควำมปลอดภัยข้อมูลออนไลน์ 8. กำรบริหำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 9. กำร

จัดกำรและผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 10. กำรเป็นพลเมืองท่ีดีและกำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวก

ต่อสังคม 11. สุขภำพ สุขภำวะ และควำมปลอดภัย 12. กำรจัดกำรประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน 13. กำร 

กระจำยโอกำสในกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล และ 14. กำรสรรหำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได ้จากการด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบ

	 ต่อสังคม	ส่ิงแวดล้อม	และผู ้มีส่วนได้เสีย

กำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ท่ีส�ำคัญในกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำและเติบโตอย่ำงยั่งยืน กลุ่มทรูมุ่งเน้นสร้ำง

องค์กรแห่งนวัตกรรม สร้ำงบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้พนักงำนแสดงศักยภำพสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

เพื่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในทุกไลฟ์สไตล์ ในขณะเดียวกันยังมุ่งสร้ำงสรรค์นวัตกรรมอย่ำงต่อเน่ือง 

เพื่อสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน ผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรภำยในองค์กรสู่ภำยนอก ดังน้ี 

	 8.1	 	 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม	ผ่านโครงการ	True	Innovation	Awards

   กลุ่มทรูส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่ำ

มำกท่ีสุด โดยจัดโครงกำรประกวด True Innovation Awards เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนทุกคน 

ทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม เป็นกำร

กระตุ้นให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญและประโยชน์ของกำรสร้ำงนวัตกรรม อีกท้ังน�ำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน     

ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้พนักงำนท่ีเข้ำมำร่วมโครงกำรมีควำมรู ้ด้ำน

นวัตกรรมอย่ำงบูรณำกำร สำมำรถต่อยอดนวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล 

โดยน�ำผลงำนนวัตกรรมดังกล่ำวไปพัฒนำบริกำรเพื่อช่วยแก้ปัญหำให้แก่ลูกค้ำ รวมท้ังน�ำแนวคิด นวัตกรรม

ใหม่ๆ ไปพัฒนำสินค้ำ บริกำร และกระบวนกำรผลิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้ำ และสังคม เพิ่มควำม

พึงพอใจลูกค้ำ เพิ่มรำยได้ ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน คุณค่ำท่ีได้รับเพิ่ม และกำรสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 
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	 8.2			 ทรูแล็บ	สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

   ทรูแล็บเป็นโครงกำรควำมร่วมมือด้้ำนงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ระหว่ำงกลุ่มทรู และสถำบันกำรศึกษำ

โดยศูนย์์นวัตกรรม โดยกลุ่มทรูเป็็นผู้้สำนต่่อควำมต้ังใจในกำรส่่งเสริมกำรศึกษำด้้ำนนวัตกรรม สร้ำงนักวิจัย

และนวัตกรไทยท่ีมีคุณภำพ เพื่อพัฒนำผลงำนท่ีสร้ำงคุณประโยชน์ให้แก่่สังคมและประเทศ โดยควำมร่วมมือ  

แบ่่งเป็็น 2 ด้้ำน ได้้แก่่ ด้้ำนงำนวิจัยและพัฒนำโครงกำรนวัตกรรม และด้้ำนกำรสร้้ำงสถำนท่ี เพื่อใช้้เป็็น

แหล่งเรียนรู้้ ค้นคว้ำวิจัย และแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น จนถึงปััจจุบัน กลุ่่มทรูได้้ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ

ช้ันน�ำรวมท้ังสิ้น 8 แห่ง

	 8.3			 สตาร์ทอัพ	

   บริษัทฯ พัฒนำ โครงกำร “ทรู ดิจิทัล พำร์ค” ในพื้นท่ีโครงกำรวิสซ์ดอม 101 เพื่อให้เป็นศูนย์กลำงด้ำนดิจิทัล 

(Digital Hub) ของไทย โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์แบบส�ำหรับกำรสร้ำงสรรค์และวิจัยนวัตกรรม

ดิจิทัลภำยใต้แนวคิด Open Innovation ซึ่งนับเป็นอีกหน่ึงควำมภำคภูมิใจของกลุ่มทรูท่ีได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

กำรเสริมสร้ำงประเทศไทยให้ก้ำวข้ึนเป็นประเทศศูนย์กลำงด้ำนดิจิทัลของภูมิภำค รวมท้ังส่งเสริมผู้ประกอบ

กำรไทยด้ำนเทคโนโลยี ผ่ำนโครงกำรทรู อินคิวบ์ 

   8.3.1  โครงกำรทรู ดิจิทัล พำร์ค มีจุดประสงค์เพื่อสร้ำงส่ิงแวดล้อม Ecosystem ท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม

ของกลุ่มสตำร์ทอัพ มุ่งเป็นศูนย์กลำงด้ำนดิจิทัลของไทยเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำก

กำรรวมตัวกันของบริษัทขนำดใหญ่ เหล่ำสตำร์ทอัพและผู้ประกอบกำร นักลงทุนรวมท้ังศูนย์ R&D 

ของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำครัฐเพื่อให้เกิดเป็นชุมชนเพื่อผู้ประกอบกำรเริ่มต้นท่ีเอ้ือประโยชน์

ต่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล กำรด�ำเนินธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ เพื่อต่อยอดธุรกิจของเหล่ำสตำร์ท

อัพไทยให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน

   8.3.2  ทรู อินคิวบ์ โปรแกรมบ่มเพำะผู้ประกอบกำรไทยด้ำนเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงโอกำสให้ผู้ท่ีฝันจะสร้ำงธุรกิจ

ท่ีประสบควำมส�ำเร็จเป็นของตนเองให้เกิดข้ึนได้จริง ส่งเสริมสตำร์ทอัพไทยให้ก้ำวไกลสู่ระดับโลก โดย

ทรู อินคิวบ์ เป็นผู้น�ำด้ำนสตำร์ทอัพ ท่ีครบวงจรท่ีสุดในกำรให้บริกำร ด้วย Ecosystem ท่ีช่วย สนับสนุน

กำรสร้ำงนวัตกรรมและธุรกิจให้ประสบควำมส�ำเร็จ ภำยใต้ 4 พันธกิจหลัก (4I) คือ Inspire สร้ำงแรง

บันดำลใจ Innovate สร้ำงสรรค์นวัตกรรม Incubate บ่มเพำะธุรกิจ Invest ลงทุน ซ่ึงเป็นกำรสนับสนุน

กำรสร้ำงสังคมนวัตกรรม ให้ก้ำวสู่ Thailand 4.0 อย่ำงเต็มรูปแบบในอนำคต

	 8.4			 นวัตกรรมเพื่อเช่ือมต่อชีวิตในยุคดิจิทัล	

   กลุ่มทรูมุ่งม่ันน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัฉริยะช่วยผลักดันให้สังคมไทยก้ำวเข้ำสู่สังคมยุคดิจิทัล เพื่อให้

   คนไทยได้สัมผัสกับกำรใช้ชีวิตแบบ Smart Life, Smart City อย่ำงเป็นรูปธรรม ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตให้

ดีข้ึน สะดวกสบำยมำกข้ึน ปลอดภัยม่ันคงข้ึน และเช่ือมต่อ ถึงกันและกันได้อย่ำงไร้ขีดจ�ำกัดด้วย True IoT 

(Internet of Things) ตลอดจนน�ำนวัตกรรมหุ่นยนต์ True Robotics มำช่วยเพิ่มมูลค่ำทำงกำรตลำดให้กับธุรกิจ

หลำกหลำยประเภท ท้ังธุรกิจ ร้ำนค้ำ โรงแรม กำรศึกษำ และธุรกิจกำรดูแลสุขภำพ เป็นต้น 
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INTERNAL CONTROLS

AND RISK MANAGEMENT

การควบ คุมภ าย ในแล ะก ารบริ ห ารจั ดก ารคว าม เ ส่ี ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงเป็นกลไกส�ำคัญในกำร

ป้องกันและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกำรนี้ บริษัทฯ ได้น�ำมำตรฐำนสำกล 

คือ COSO Internal Control Framework (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

มำประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ท้ังใน

ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด�ำเนินงำน ควำมเช่ือถือได้ของรำยงำน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

กฎระเบียบ ตลอดจนนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะ

กรรมกำรบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมครบท้ัง 3 ท่ำน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม มีบุคลำกรอย่ำง

เพียงพอในกำรด�ำเนินกำรตำมระบบดังกล่ำวเน่ืองจำกบุคลำกรทุกคนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และ   

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มิได้พบสถำนกำรณ์ใดๆ เกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีมีสำระส�ำคัญ

อันอำจมีผลกระทบท่ีเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรได้เน้นให้มีกำรพัฒนำระบบกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรเพื่อให้ระบบกำรควบคุมภำยในมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง

ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ สำมำรถสรุปแยกตำม 5 องค์ประกอบหลักตำมกรอบของ COSO Internal Control 

Framework ได้ดังน้ี 

1.	 การควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)

 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นควำมซื่อตรงและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินงำน พร้อมท้ัง

ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร ตลอดจนมีสภำพ

แวดล้อมของกำรควบคุมภำยในท่ีดีและเหมำะสม ดังน้ี 

 • คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) 

และมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำน ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ท�ำกำรสื่อสำร

และประชำสัมพันธ์ข้อก�ำหนดดังกล่ำวแก่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนอย่ำงสม�่ำเสมอผ่ำนหลักสูตรอบรมภำยใน

และกิจกรรมต่ำงๆ

 • คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจโดยรวมและก�ำกับ

ดูแลให้มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้ ส�ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำร    

จัดท�ำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงำนรวมท้ังติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ 
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 •             

  

มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในส่วนงำนที่ส�ำคัญเพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลระหว่ำงกัน (Check and Balance) บุคลำกรทุกคน

มีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน มีกำรก�ำหนดสำยกำรรำยงำนที่ชัดเจน มีกำรก�ำหนด มอบหมำย และจ�ำกัด

อ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมตำมโครงสร้ำงองค์กร 

 • บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดคุณสมบัติของบุคลำกรแต่ละต�ำแหน่งงำน เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรสรรหำ คัดเลือก                  

ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร มีแผนพฒันำบคุลำกรโดยผ่ำนศนูย์ฝึกอบรมภำยในและภำยนอกองค์กร มีแผนและ

กระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดต�ำแหน่งงำนท่ีส�ำคัญ พร้อมท้ังก�ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำง

มีมำตรฐำนและเป็นระบบเพื่อพิจำรณำให้ผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม และสร้ำงแรงจูงใจต่อบุคลลำกรในกำร

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ในแต่ละปี บริษัทฯ จะมีกำรคัดเลือกบุคคลำกรดีเด่นประจ�ำปีเพื่อร่วมกิจกรรม 

True Star ในโครงกำรต่ำงๆ 

2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

 กำรประเมินควำมเสี่ยง เป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงซ่ึงเป็นหลักส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

นอกจำกควำมเสี่ยงทำงธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังผนวกกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม วิธีลดผลกระทบ 

รวมท้ังโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึนได้เข้ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง โดยพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

ควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสร้ำงคุณค่ำระยะยำวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • บริษัทฯ ด�ำเนินนโยบำยตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management : 

ERM) ตำมมำตรฐำนสำกล Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) และ

มีกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อประเมินควำมเส่ียงท่ีหลำกหลำย ได้แก่ ควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจริง 

ควำมเสี่ยงท่ีต่อยอดมำจำกอดีต รวมท้ังควำมเส่ียงท่ีก�ำลังจะเกิดข้ึนในระยะยำว ท้ังน้ี นโยบำยด้ำนกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงได้รับกำรทบทวนและอนุมัติโดยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) เป็นประจ�ำทุกปี 

 • กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกำรด�ำเนินงำนเช่ือมโยงกันระหว่ำงฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง ฝ่ำยก�ำกับกิจกรรม

องค์กร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงฝ่ำยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยง โดยมีกำรก�ำหนดโครงสร้ำงของหน่วยงำน    

Risk Monitoring เพื่อประสำนงำนกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยงำนเจ้ำของควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประเมินและจัดอันดับควำมเสี่ยง พร้อมท้ังหำมำตรกำรในกำรรับมือ รวมถึง

มีกำรรำยงำนควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อทรำบและอนุมัติ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เพื่อทรำบและให้ค�ำแนะน�ำ 

 • นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบภำยในบนฐำนควำมเสี่ยง (Risk-based Audit) และ พัฒนำคุณภำพ

ของกำรตรวจสอบภำยในท้ังด้ำนบุคลำกรและระบบปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้แก่บริษัทฯ โดยมีกำรบริหำร

จัดกำรควำมเส่ียงภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบนัท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ผ่ำนกำรระบแุละประเมินควำมเสีย่ง

รอบด้ำน ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน ควำมเส่ียงด้ำนกำรตลำด ควำมเสี่ยง   

ด้ำนกฎระเบียบ ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร 

และควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืน
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3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)

 บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะท�ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ

ท่ียอมรับได้ ดังน้ี

 • บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและลักษณะเฉพำะของบริษัทฯ มีกำรแบ่งแยก

หน้ำท่ีไว้อย่ำงชัดเจน เช่น หน้ำท่ีอนุมัติ หน้ำท่ีบันทึกรำยกำรบัญชีและสำรสนเทศ หน้ำท่ีในกำรดูแลจัดเก็บ

ทรัพย์สิน มีกำรจัดท�ำนโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบัติงำน คู่มือในกำรปฏิบัติงำน ท้ังทำงด้ำนกำรเงิน กำรจัดซ้ือและ

ด้ำนอื่นๆ ไว้อย่ำงเหมำะสมเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจกำร

อนุมัติรำยกำรของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรจัดท�ำข้อมูลรำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร

และผู้บริหำร มีกำรก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อป้องกันกำรน�ำ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว และให้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ 

 • บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดกำรควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในระบบงำนท่ีส�ำคัญ มีกำรจัดท�ำนโยบำยว่ำด้วย

กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของสำรสนเทศ มีกำรก�ำหนดกำรควบคุมของระบบสำรสนเทศไว้อย่ำงเหมำะสม 

และจัดให้มีกำรรับรองกำรด�ำเนินกำรของระบบสำรสนเทศตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC : 27001 

 • บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้มีแนวทำงกำร    

ด�ำเนินงำนสอดคล้องกับนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ 

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)

 บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อคณุภำพของสำรสนเทศ และกำรสือ่สำรซึง่เป็นส่วนส�ำคญัท่ีสนับสนุนให้ระบบกำรกำรควบคมุ

ภำยในเกิดประสิทธิผล โดยมีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ดังน้ี

 • บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงำน Intelligent Center ท�ำหน้ำท่ีรวบรวมข้อมูล พิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

แหล่งข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง ควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล ต้นทุน ตลอดจนปริมำณข้อมูลในระดับท่ีเหมำะสม และ

ท�ำหน้ำท่ีเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ เพื่อให้ผู้บริหำรได้ใช้ข้อมูลในกำรด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและมีคุณภำพ 

 • บริษัทฯ มีกำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูลท่ีส�ำคัญและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอทุกไตรมำส คณะ

กรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศท่ีจ�ำเป็น หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกเลขำนุกำรบริษัทซึ่งท�ำ

หน้ำท่ีเป็นศูนย์ติดต่อเพื่อช่วยประสำนงำนให้แก่คณะกรรมกำร ในกำรขอข้อมูล กำรจัดประชุม หรือกำรพบปะ

หำรือกับผู้บริหำร ข้อมูลเอกสำรท่ีใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งจะท�ำกำรน�ำส่งให้กรรมกำร       

ทุกท่ำนล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 

 • บริษัทมีกระบวนกำรและช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ โดยใช้เทคโนโลยีกำรส่ือสำรผ่ำนระบบ 

Intra-net ซึ่งสำมำรถสื่อสำรถึงพนักงำนทุกคนท่ัวท้ังองค์กรในเวลำเดียวกัน ส�ำหรับข้อมูลท่ีจ�ำเป็น อีกท้ังสำมำรถ

ก�ำหนดระดบัต�ำแหน่งของพนักงำนท่ีบรษิทัฯ ต้องกำรสือ่สำรข้อมูลให้ทรำบส�ำหรบัข้อมูลท่ีมีควำมส�ำคญัเฉพำะกรณี 
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 • บริษัทมีช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระท�ำผิดกฎหมำย หรือพฤติกรรมน่ำสงสัยท่ีอำจส่อถึง

กำรทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ส�ำหรับพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต่อคณะ

กรรมกำรบริษัท โดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Channel) ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) หน่วยงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล หรือ ฝ่ำย Fraud & Cyber Crime (โดยจะได้

รับกำรเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ) โดยประชำสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th นอกจำกน้ี

บริษัทฯ ยังมีช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เช่น Call Center 

ส�ำหรับลูกค้ำเพื่อสอบถำมหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ และ หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ 

ส�ำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

 • บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อเรื่องกำรควบคุมภำยในอย่ำงยิ่ง มีกำรก�ำหนดเป็นหน่ึงในนโยบำย 9C หรือ 9ป และมี

กำรสื่อสำรไปยังพนักงำนในทุกระดับ และให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจัดกำรอบรมหลักสูตรกำรควบคุมภำยใน

เบ้ืองต้นให้กับพนักงำนของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้มีกำรอบรมทุกไตรมำส  นอกจำกน้ี ยังให้ด�ำเนินกำรท�ำหน้ำท่ี

ในกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรควบคุมภำยในให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตำมท่ีร้องขอ 

5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)

 บรษิทัฯ จัดให้มีกระบวนกำรตดิตำมและประเมินควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่ำ

ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 • บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจ และข้อก�ำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและ

พนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรประเมินกำรควบคุม

ภำยในระดับองค์กร และระดับกระบวนกำรผ่ำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยผู้ปฏิบัติงำน (Control Self              

Assessment) อย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังมีช่องทำงในกำรส่ือสำร/รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ในกรณีท่ีพบเหตุกำรณ์ผิดปกติ หรือเหตุกำรณ์ทุจริต และกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุง

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 • บริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระท่ีรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท�ำหน้ำท่ี

ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ ตำมมำตรฐำน

วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน และบนฐำนควำมเส่ียง (Risk-based Audit) โดยจัดท�ำแผนงำนตรวจสอบเป็นรำยปี 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และควำมเส่ียงส�ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและวัตถุประสงค ์    

ของบริษัทฯ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ

กำรควบคมุภำยใน กบัฝ่ำยบรหิำร เพือ่ก�ำหนดแนวทำงกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่อง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

  - ไม่มี -

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ คือ นำงดำวประกำย ลักษณะกุลบุตร โดยได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตั้งแต่ วันท่ี 1 ธันวำคม 2543

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

และดูแลให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำรอบรม ท่ีเหมำะสมเพียงพอ

กับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลส�ำคัญ รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิกำรศึกษำ และ 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ดังท่ีปรำกฏในหน้ำถัดไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

นางดาวประกาย  ลักษณะกุลบุตร              หัวหน ้ าหน ่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ ่ มบริ ษัทฯ

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญำโท กำรภำษีอำกร Golden Gate University ประเทศสหรัฐอเมริกำ

- ปริญญำตรี กำรบัญชี บริหำรธุรกิจ George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกำ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ประเทศสหรัฐอเมริกำ

- ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล

การฝ ึกอบรมภายนอกองค ์กร

- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy & Performance

- Preliminary to Corporate Sustainability

- Data Privacy

- Sustainability Evaluation & Data Management

- Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the new COSO 2017 ERM

- Transformaing IA for the Digital Age

- Anti-Corruption : Synergy to Success IA Day

- Working Paper for Anti-corruption

- Internal Control-Thailand 4.0

- IA Forum : Staying the course towards True North-Navigating disruption

- Sustainability Strategy : Key Blueprint for Business Growth

- Career Counseling & Mentoring to unleash Talent

- 2016 IA Day-Leading Your Professional Way

- 2016 IIA Annual Seminar : The Professional of Sustainable Development

- Challenging role of Audit Committee in the review of financial and non-financial information

- Risk management and Internal Control

- 2015 State of Internal Audit Profession Study

- 2014 State of Internal Audit Profession Study

- IIAT Annual Seminar 2014

- Brand Training

- BS 25999 Transition to ISO 22301

- ISO 19011-2011 Auditing Management System

-  BS 25999 : มำตรฐำนทำงด้ำนกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ  

- Presentation Skills

- Power Trainer  

- Tools & Techniques for Enterprise Risk Management (ERM)

การฝ ึกอบรมภายในองค ์กร

- Chairman’s Vision 2018

- Cyber Security in today’s Global Busisness Ecosystem

-   Chairman Vision 2017

-   Supply Chain Sustainability Workshop

-   Internal Control for Procurement
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-  True Sustainability Development Workshop

-   IFRS Update

- Technology Trend 4 Digital Inclusion

- Chairman Vision 2016

- CEO Vision and True LDL Workshop

- Boost Human Productivity

- True Copper & Fiber Network

- Data Network Fundamental

- Broadband Access Technology

- The 4 disciplines of execution

- Seminar : Sustainability and Alignment-CP Group

- The Leader’s Daily Role in Engaging People & Talents

- Chairman Vision 2015

- Director Freshen up

- Grow Together With A Winning Culture

- CEO Vision and True LDL workshop

- TFRS

- True Leadership and Innovation Forum #54

- นโยบำยกิจกำรโทรคมนำคม : Telecom Policy Workshop

- Situational Leadership

- LDL Follow up Workshop 2015

- Chairman Vision 2015 Follow up

- Transfer Pricing

- Continuous improvement

- True Leaders Develop Leaders (LDL) (2014 Chairman Vision Cascade Workshop)

- IDEA Application training

- IT Audit training

- วิสัยทัศน์ประธำนธนินท์ 2014 สู่กำรปฏิบัติ

- LDL (Leaders Develop Leaders Program)

- LDL Cascade Program

- Telecommunications Regulations

- 3G Network-BFKT  

- True Leadership

- กำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (BCM)

ประวัติการท� างาน ท่ีส� าคัญ

2556 - ปัจจุบัน หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่มบริษัทฯ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 

2548 - 2556 รองผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน
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	 ส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2561	กลุ่มทรู	มีรำยกำรค้ำระหว่ำงกันกับ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กิจกำรร่วมค้ำ 

	 และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน	ตำมท่ีได้มีกำรเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส�ำหรับปี	 ส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	 

	 พ.ศ.	2561	(หมำยเหตุข้อ	42)	โดยรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยท่ีมีกับบริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

	 กันท่ีส�ำคัญ	สำมำรถสรุปได้ดังน้ี:

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2561             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

1. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัทฯ

1.1	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ

ขำย	:

•	ค่ำบริกำรรับช�ำระ

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำอำคำร	

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรอื่นท่ี	

	 เกี่ยวข้อง

•	 จ่ำยค่ำบริหำร

	 จัดกำรส�ำนักงำน

•	จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์และบริกำร

	 อื่น

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำซ่อมบ�ำรุง	

	 รักษำ

•	ค่ำอบรม

•	ค่ำบริกำรรับช�ำระ

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอื่น

17,570

227,195

681

130,246

52,794

14,466

1,028

100,563

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ีบริษัทฯ	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไป	โดยมีอัตรำค่ำเช่ำอยู่ใน

	 อัตรำระหว่ำง	200	-	220	บำทต่อตำรำงเมตร

	 ต่อเดือน	และอัตรำค่ำบริกำรอยู่ระหว่ำง	220	

 520	บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน	ซึ่งสัญญำ

	 เช่ำอำคำรส�ำนักงำนมีอำยุปีต่อปี	และมีสิทธิ

	 จะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	

	 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	3	ป	ี

	 สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

CONNECTED TRANSACTIONS

รายการระหว ่ างกัน



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

251

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2561             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

1.2	บรษิทั	ทร	ูวอยซ์	จ�ำกดั	

	 (TV)

บริษัทฯ	 ถือหุ้นโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.74	และ	TV	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	 ถือ

หุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย

อยู่ร้อยละ	55.00

ซื้อ	:

•	บริกำรอื่น 416 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

2. ผู้ท�ำรำยกำร : กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด (มหำชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมรวมร้อยละ 99.74)

2.1	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74

ขำย	:

•	 ขำยโทรศัพท์มือถือ

	 และอุปกรณ์ท่ี

	 เกี่ยวข้อง

•	ค่ำคอมมิชชั่นและ	

	 ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

•	ค่ำคอมมิชชั่นจำก

	 กำรขำยบัตรเติม

	 เงินและอื่นๆ

•	 จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ

	 รถยนต์และบริกำร

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ำยค่ำซ่อมแซม	

	 บ�ำรุงรักษำโครง

	 ข่ำย

 

•	 จ่ำยค่ำโฆษณำ

	 และบริกำรอื่น

 

•	 จ่ำยเงินซื้อ

	 โทรศัพท์มือถือ	

	 และบัตรเติมเงิน

1,852,090

329,806

112,886

173,843

137,856

18,933

143,721

1,850,919

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม 

	 รำคำท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริกำร 

	 ลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม 

	 รำคำท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริกำร 

	 ลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ	โดย

	 มีอัตรำค่ำเช่ำท่ีรำคำ	816,988	บำทต่อเดือน	

	 ซึ่งสัญญำเช่ำมีอำยุ	3	ปี	และมีสิทธิจะต่ออำยุ

	 สัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	

 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	3	ป	ี

	 สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”

และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2561             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

2.2	กองทุนรวม	โครงสร้ำง

	 พื้นฐำนโทรคมนำคม			

	 ดิจิทัล	(DIF)

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ีบริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74	และ	

DIF	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯมีส่วนได้เสีย

อยู่ร้อยละ	29.99

ขำย	:

•	 เสำโทรคมนำคม	

	 และเคเบิ้ลใยแก้ว	

	 น�ำแสง

3,818,874 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ 

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	BITCO	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

2.3	บรษิทั	ทร	ูวอยซ์	จ�ำกดั	

	 (TV)

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ีบริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อย

ละ	99.74และ	TV	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

55.00

ขำย	:

•	 ขำยสินค้ำ

ซื้อ	:

•	บริกำรอื่น

30

1,470

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	BITCO	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

2.4	บริษัท	ทรู	แอกซิออน	

	 อินเตอร์แอคทีฟ			

	 จ�ำกัด	(TAG)

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ีบริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อย

ละ	99.74และ	TAG	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

40.00

ขำย	:

•	 ขำยสินค้ำ 179 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ 

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	BITCO	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

2.5	กลุ่มบริษัท	China		

	 Mobile	(CMG))

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

BITCO	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.74

ขำย	:

•	 ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

•	ค่ำบริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

2,482

1,959

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ 

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	BITCO	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

3. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด (TM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 91.08)

	 กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TM	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	91.08	

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำน

	 และบริกำร

   ท่ีเกียวข้อง

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอื่น

4,379

1,604

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2561             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

4. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ำกัด (TLP) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

	 กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TLP	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำบริกำรรับ

	 ช�ำระ

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำน

	 และบริกำร

   ท่ีเกียวข้อง

2,361

13

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

5. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด (AWC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

5.1	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	AWC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00	

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำน

	 และบริกำรอื่น

1,082 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

5.2	กองทุนรวม	 	

	 โครงสร้ำงพื้นฐำน

	 โทรคมนำคม		ดิจิทัล		

	 (DIF)

AWC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	29.99

ขำย	:

•	 ให้เช่ำโครงข่ำย

ซื้อ	:

•	ค่ำเช่ำเสำ

434,981

1,239,882

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี	

	 AWC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

6. ผู้ท�ำรำยกำร : กลุ่มบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

6.1	บริษทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั	

	 (TGS)

TVG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80	ตำมล�ำดับ

มีควำมสัมพันธ์กัน

โดยมีกรรมกำรร่วม

กัน	คือ	นำยองอำจ	

ประภำกมล	นำย

อำณัติ	เมฆไพบูล

วัฒนำ	และ	นำงสำว

ยุภำ	ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•	อุปกรณ์

•	ค่ำโฆษณำ

ซื้อ	:

•	ซื้อสินค้ำ

334

58,200

105

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2561             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

6.2	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TVG	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00	

ขำย	:

•	 ได้รับเงินสนับสนุน

	 ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ

 

•	 ขำยสินค้ำ

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์

•	 จ่ำยค่ำบริกำรรับ	

	 ช�ำระ

•	ค่ำบริกำรเช่ำเซิฟ

	 เวอร์	IVR

•	 จ่ำยค่ำพฒันำระบบ

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอื่นๆ

•	ซื้อสินค้ำ

327,595

796

38,645

45,198

55,289

37,901

3,518

32,931

511

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	

 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	3	ป	ี

	 สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

6.3	บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครีเอ

	 ช่ันส์	จ�ำกัด	(TCJ)

TVG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TCJ	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	51.00	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ				

นำยณรงค์	เจียรวนนท์	

และ	นำงสำวยุภำ	ลี

วงศ์เจริญ

ขำย	:

•	ค่ำโฆษณำ

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำผลิต	

	 รำยกำร

425

2,584

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2561             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

6.4	บริษัท	ทรำนส์ฟอร์	

	 เมช่ัน	ฟิล์ม	จ�ำกัด		

	 (TFF)

TVG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TFF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

34.69	

ขำย	:

•	ค่ำโฆษณำ 1,000 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

7. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด (TT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

7.1	กลุ่มบริษัท

	 เครอืเจรญิ	โภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TT	

เป็นบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00

ขำย	:

•	บริกำร	call	center

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรอื่น

12,325

13,295

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี 

	 TT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป		

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต  ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

7.2	บริษทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั	

	 (TGS)

TT	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80	

ขำย	:

•	บริกำร	call	center 10,444 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี 

	 TT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป		

7.3	บรษิทั	ทร	ูวอยซ์	จ�ำกดั 

	 (TV)

TT	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TV	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้

เสียอยู่ร้อยละ	55.00	

มีควำมสัมพันธ์กัน

โดยมีกรรมกำรร่วม

กัน	คือนำงสำวยุภำ		

ลีวงศ์เจริญ	และ	

นำงสุภำวดี	ตระกูลบุญ

ขำย	:

•	บริกำร	call	center

 

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอี่น

1,693

1,205

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี 

	 TT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป		

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

8. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล เกตเวย์ จ�ำกัด (TIG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)

	 กลุ่มบริษัท

	 เครือเจรญิ	โภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ

บริษัทฯ	ถือหุ้น	TIG	

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00		

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอี่น 18 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2561             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

9. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด (RMV) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.74)

9.1	บริษทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั	

	 (TGS)

RMV	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.74		และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	46.80	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ

นำงสำวยุภำ		ลีวงศ์

เจริญ

ขำย	:

•	 ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

142 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี 

	 RMV	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

9.2	บรษิทั	ทร	ูวอยซ์	จ�ำกดั 

	 (TV)

RMV	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.74	และ	TV	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	55.00	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ

นำงสำวยุภำ		ลีวงศ์

เจริญ

ขำย	:

•	 ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

•	ค่ำบริกำรอื่น

23

1,304

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี 

	 RMV	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

 

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

  

9.3	กลุ่มบริษัท

	 เครอืเจรญิ	โภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	RMV	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74

ขำย	:

•	 ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำซื้อสินค้ำ

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

•	ค่ำ	content

•	ค่ำคอมมิชชั่น

•	ค่ำกำรตลำดค่ำ

	 บริกำรรับช�ำระ

	 และต้นทุนบัตร

23,136

274,807

88,121

30,868

1,373,260

1,481,394

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี 

	 RMV	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

 

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2561             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอี่น 923,585 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

9.4	บริษัท	ทรำนส์ฟอร์	

	 เมชั่น	ฟิล์ม	จ�ำกัด		

	 (TFF)

RMV	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.74	และ	TFF	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

34.69	

ซื้อ	:

•	ค่ำ	content 883 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

10. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (TICC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

10.1	บรษิทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั 

	 (TGS)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

0.01	และโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.99	

และ	TGS	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมมีส่วนได้เสีย

อยู่ร้อยละ	46.80	มี

ควำมสัมพันธ์กันโดย

มีกรรมกำรร่วมกัน	

คือ		นำงสำวยุภำ	

ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•	 ให้บริกำรสื่อสำร	

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

625 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

10.2กลุ่มบริษัท

	 เครือเจรญิ	โภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TICC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	0.01	และ	

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99

ขำย	:

•	 ให้บริกำรสื่อสำร	

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

•	อุปกรณ์โครงข่ำย

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์และบริกำร

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ำยค่ำซ่อมแซม	

 บ�ำรงุรกัษำโครงข่ำย

611,038

12,146

154,946

211,964

1,140,054

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	

 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	3	ป	ี

	 สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ
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• จ่ำยค่ำบริกำร

	 เช่ำเซิฟเวอร์	

	 อินเตอร์เน็ต

• จ่ำยค่ำบริกำร

	 รับช�ำระ	

• ค่ำบริกำรอื่นๆ

316,862

194,972

46,092

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

10.3	กองทุนรวม	

	 โครงสร้ำงพื้นฐำน

	 โทรคมนำคม	ดิจิทัล	

	 (DIF)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อย

ละ	0.01	และโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99และ	DIF	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ	

29.99

ขำย	:

•	 เคเบิ้ลใยแก้วน�ำ	

	 แสง

•	 ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

•	 เคเบิ้ลใยแก้วน�ำ	

	 แสง

17,337,541

157

3,696,903

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

10.4	กลุ่มบริษัท	China		

	 Mobile	(CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TICC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	0.01	และ

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99

ขำย	:

•	 ให้บริกำรสื่อสำร	

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

ซื้อ	:

•	ค่ำบริกำรอี่น

5,702

1,446

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

10.5	บรษิทั	ทร	ูแอกซอิอน

	 อินเตอร์แอคทีฟ		

	 จ�ำกัด	(TAG)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อย

ละ	0.01	และโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99และ	TAG	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ	

40.00

ขำย	:

•	 ให้บริกำรสื่อสำร	

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

94 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

11. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด (KSC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 56.83)

	 กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	KSC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	56.83

ขำย	:	

•	 ให้บริกำร

	 อินเตอร์เน็ต

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำบริกำร

	 อินเตอร์เน็ต	และ

	 ค่ำบริกำรอื่นๆ

3

22,403

•	เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	KSC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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12. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด (BFKT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

12.1	กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

BFKT	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ขำย	:

• ให้บริกำรอื่นๆ

ซื้อ	:

• จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

• จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์และบริกำร	

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

• จ่ำยค่ำบริกำร

	 เช่ำเซิฟเวอร์	

	 อินเตอร์เน็ต

• จ่ำยค่ำบริกำรอื่น

• จ่ำยค่ำซื้ออุปกรณ์	

	 โครงข่ำย

4,341

3,379

6,045

15,246

5,266

5,119

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	BFKT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	

 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	3	ป	ี

	 สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

12.2	กองทุนรวม	 	

  โครงสร้ำงพืน้ฐำน

  โทรคมนำคม	ดิจิทัล	 

	 	 (DIF)

BFKT	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	29.99

ซื้อ	:

• ค่ำเช่ำเสำ	

	 โทรคมนำคม

632,489 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

13. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด (TUC) (บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)

13.1	กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TUC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	100.00

ขำย	:

• ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

• จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

• ค่ำคอมมิชช่ัน

15,218

38,441

33,208

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2561             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

• ค่ำบริกำรรับช�ำระ

• ค่ำบริกำรเกี่ยวกับ	

	 โครงข่ำย

• ค่ำบริกำรอื่น

23,269

105,236

78,876

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

13.2	กลุ่มบริษัท	China		

	 Mobile	(CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TUC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	100.00	

ขำย	:

• ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

• Roaming

285,927

183,927

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

13.3	บรษิทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั 

	 (TGS)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	46.80	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ		

นำงสำวยุภำ	ลีวงศ์

เจริญ

ขำย	:

• ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

1,771 •  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

13.4	กองทุนรวม	 	

 โครงสร้ำงพืน้ฐำน

  โทรคมนำคม	ดิจิทัล	 

	 	 (DIF)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	29.99

ขำย	:

• ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

• ค่ำเช่ำโครงข่ำย

83,433

2,714,162

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

14. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (TAM) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

 กองทุนรวม	 	

 โครงสร้ำงพืน้ฐำน

  โทรคมนำคม	ดิจิทัล	 

	 	 (DIF)

TAM	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	29.99

ขำย	:

• ให้บริกำรด้ำน

	 บริหำรจัดกำรและ

	 กำรตลำด

59,482 •  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TAM	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2561             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

15. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ�ำกัด(TDMP) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

15.1	กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

TDMP	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ขำย	:

• ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

•	 โปรแกรมกำสร้ำง

	 และรักษำควำม	

	 สัมพันธ์กับลูกค้ำ

• ซื้อสินค้ำ

2,816

533,444

15

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TDMP	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

15.2	บรษิทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั 

	 (TGS)

TDMP	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	46.80	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ		

นำงสำวยุภำ	ลีวงศ์

เจริญ

ขำย	:

• ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

• ค่ำบริกำรอื่น

500

242

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TDMP	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

16. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค (TDPK) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

16.1	กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทฯ	และ	TDPK	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00

ซื้อ	:

• ค่ำบริกำรอื่น 780 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

17. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อีโลจีสติกส์ จ�ำกัด (TEL)(บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

	 กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทฯ	และ	TEL	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00

ขำย	:

•	 ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

•	ค่ำบริกำรอื่น

7,301

1,384

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TEL	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม                                                   

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 

2560

เพิ่มข้ึนลดลง 31 ธันวาคม 

2561

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม                                                   

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 

2560

เพิ่มข้ึนลดลง 31 ธันวาคม 

2561

2.		ยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร

	 กำรเปลี่ยนแปลงยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร	มีดังน้ี

3.		ยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำร

	 กำรเปลี่ยนแปลงยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำร	มีดังน้ี

หน่วย	:	พันบำท

หน่วย	:	พันบำท

บริษัท	บีอีซี	-	เทโร	ทรู	วิชั่นส์	จ�ำกัด	 198	 (198)	 -

บริษัท	ทรู	วอยซ์	จ�ำกัด	 896	 (262)	 634	

บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครีเอช่ันส์	จ�ำกัด	 992	 19,813	 20,805

บริษัท	ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน	ฟิล์ม	จ�ำกัด	 1,070	 (1,070)	 -

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ำกัด	 84,267	 23,850	 108,117

บริษัท	ทรู	แอกซิออน	อินเตอร์แอคทีฟ	จ�ำกัด	 -	 572	 572

กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม		ดิจิทัล			638,455	 (546,305)	 92,150

กลุ่มบริษัท	China	Mobile	 93,764	 (63,885)	 29,879

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	 9,918,486	 3,643,611	 13,562,097

รวม	 10,738,128	 3,076,126	 13,814,254

กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม		ดิจิทัล			309,151	 46,041	 355,192

บริษัท	ทรู	วอยซ์	จ�ำกัด	 3,854	 (2,600)	 1,254

บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครีเอช่ันส์	จ�ำกัด	 62,616	 (44,817)	 17,799

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ำกัด	 774	 (532)	 242

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	 4,964,583	 1,468,037	 6,432,620

กลุ่มบริษัท	China	Mobile	 28,320	 (28,320)	 -

รวม	 5,369,298	 1,438,809	 6,807,107
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มาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว ่างกัน

บริษัทฯ	มีมำตรกำรและข้ันตอนในกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมท่ีกฎหมำย	และ	ข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำร

ก�ำกับตลำดทุนรวมท้ังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้	โดยบริษัทฯ	ได้น�ำกฎหมำยและข้อก�ำหนดดังกล่ำวมำ

จัดท�ำเป็น	 “ระเบียบในกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน”	 ไว้อย่ำงชัดเจน	 เพื่อให้กรรมกำรและพนักงำนได้ยึดถือและปฏิบัติ

อย่ำงถูกต้อง	 ภำยใต้ระเบียบในกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดมำตรกำรและข้ันตอนในกำรอนุมัติ

กำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันไว้ดังน้ี

1.	 รำยกำรระหว่ำงกันดังต่อไปน้ี	ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติกำรเข้ำท�ำรำยกำรได้	โดยไม่ต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำร

บริษัท	และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ภำยใต้วัตถุประสงค์ของมำตรำ	89/12	ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และท่ีได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม	

	 1.1	 	 รำยกำรท่ีมีเงื่อนไขกำรค้ำโดยท่ัวไป

	 	 	 “รำยกำรท่ีมีเงื่อนไขกำรค้ำโดยท่ัวไป”	หมำยถึง	รำยกำรท่ีมีเงื่อนไขกำรค้ำท่ีเป็นธรรม	ไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเท

ผลประโยชน์	 ซ่ึงเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู ่สัญญำท่ัวไปใน

สถำนกำรณ์เดียวกัน	 ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร	 ผู้

บริหำร	หรือ	บุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี	ซ่ึงรวมถึงข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีมีรำคำและเงื่อนไข	หรือ	

อัตรำก�ำไรข้ันต้น	ดังต่อไปน้ี

	 	 	 (ก)	 รำคำและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลท่ัวไป																																			

	 	 	 (ข)		 รำคำและเงื่อนไขท่ี	กรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือ	บุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องให้กับบุคคลท่ัวไป

	 	 	 (ค)	 รำคำและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	สำมำรถแสดงได้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�ำนองเดียวกัน

ให้กับบุคคลท่ัวไป

	 	 	 (ง)	 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเปรียบเทียบรำคำของสินค้ำหรือบริกำรได้	เน่ืองจำกสินค้ำหรือบริกำรท่ีเกี่ยวข้องน้ัน

มีลักษณะเฉพำะ	หรือมีกำรสั่งท�ำตำมควำมต้องกำรโดยเฉพำะ	แต่บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยสำมำรถแสดง

ได้ว่ำอัตรำก�ำไรข้ันต้นท่ีบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยได้รับจำกรำยกำรระหว่ำงกันไม่ต่ำงจำกธุรกรรมกับคู่ค้ำ

อื่น	หรืออัตรำก�ำไรข้ันต้นท่ีกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง	ได้รับจำกรำยกำรระหว่ำง

กันไม่ต่ำงจำกธุรกรรมกับคู่ค้ำอ่ืน	และมีเงื่อนไข	หรือข้อตกลงอ่ืนๆ	ไม่แตกต่ำงกัน

	 1.2	 กำรให้กู้ยืมเงินตำมระเบียบสงเครำะห์พนักงำนและลูกจ้ำง

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 

2560

เพิ่มข้ึนลดลง 31 ธันวาคม 

2561

4.		ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

	 กำรเปลี่ยนแปลงยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกเงินให้กู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน	มีดังน้ี

หน่วย	:	พันบำท

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	 147,000	 (147,000)	 -

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ำกัด	 50,000	 (50,000)	 -

รวม	 197,000	 (197,000)	 -
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	 1.3	 รำยกำรท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงของบริษัทฯ	หรือ	คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำย	มีสถำนะเป็น

	 	 (ก)			 บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัทย่อย	หรือ

	 	 (ข)			 บริษัทย่อยท่ีกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย	 ไม่ว่ำโดยตรง 

		 หรือโดยอ้อม	ไม่เกินจ�ำนวน	อัตรำ	หรือมีลักษณะตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด

	 1.4	 รำยกำรในประเภทหรือท่ีมีมูลค่ำไม่เกินจ�ำนวนหรืออัตรำท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด

2.	 รำยกำรระหว่ำงกันดังต่อไปน้ี	ไม่ต้องขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	แต่ต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำร

บริษัท

	 2.1	 	 รำยกำรตำมข้อ	1.	ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	ภำยใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติภำยในอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	

เช่น	ระเบียบวิธีปฏิบัติด้ำนงบประมำณ	เป็นต้น

	 2.2	 	 รำยกำรตำมข้อ	 1.3	 (ข)	 หรือ	 1.4	 ท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	 อำจก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะ

กรรมกำรบริษัทด้วย	ตำมท่ีจะได้มีกำรประกำศก�ำหนดต่อไป

	 2.3	 	 รำยกำรท่ีไม่เข้ำข่ำยตำมข้อ	1.	ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	ท่ี	ทจ.	21/2551	เรื่อง	หลัก

เกณฑ์ในกำรเข้ำท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน

	 	 	 ท้ังน้ี	ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีควำมซับซ้อน	ท่ีต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	บริษัทฯ	จะจัดให้

มีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ	 เพื่อท�ำหน้ำท่ีให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

โดยรวม	ตลอดจนควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรระหว่ำงกัน	แก่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ

ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติด้วย

	 	 	 รำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีควำมซับซ้อน	ได้แก่		 	 	

	 	 	 -	 รำยกำรท่ีประกอบด้วยธุรกรรมย่อยหรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องหลำยธุรกรรม	

	 	 	 -	 รำยกำรท่ีมีลักษณะเฉพำะซึ่งต้องอำศัยควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะทำงในกำรพิจำรณำ

	 	 	 -	 รำยกำรใดๆ	ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัท	พิจำรณำเห็นสมควรให้มีท่ีปรึกษำทำงกำร

	 	 	 		 เงินอิสระ

3.	 รำยกำรระหว่ำงกันท่ีนอกเหนือจำกข้อ	1.	และ	2.	ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

	 ของบริษัทฯ	ก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำร	โดยปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนท่ี	ทจ.	21/2551	เรื่อง	หลัก

	 เกณฑ์ในกำรเข้ำท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน

นโยบายและแนวโน ้มการท�ารายการระหว ่างกันในอนาคต

ส�ำหรับแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตน้ัน	 อำจจะยังคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติระหว่ำง	

บริษัทฯ	 กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะด�ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ	

บริษัทฯ	และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด	นอกจำกน้ี	หำกเป็นรำยกำรระหว่ำงกันประเภทท่ีต้องได้รับ

กำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยท่ีจะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ	 พิจำรณำ

ก่อนท่ีจะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ
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SIGNIFICANT FINANCIAL INFORMATION

ข ้ อ มู ลท างก าร เงิ น ท่ี ส� า คัญ

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

(หน่วย : พนับาท)
(ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common
พ.ศ. 2561 Size (%) พ.ศ. 2560 Size (%) พ.ศ. 2559 Size (%) พ.ศ. 2558 Size (%)

สินทรพัย์
สินทรพัยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,671,759     4.17     18,226,744     3.97     50,183,813     11.29   10,590,382     3.73     
เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระผูกพนั 43,666           0.01     69,316           0.02     42,360           0.01     558,973          0.20     
เงินลงทุนระยะสั้น 2,950             0.00     2,910             0.00     502,312          0.11     2,837             0.01     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 64,476,817     13.01   47,703,703     10.39   32,533,589     7.33     38,575,205     13.60   
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน -                -      197,000          0.04     147,000          0.03     147,000          0.05     
สินคา้คงเหลือ 7,448,856       1.50     16,849,082     3.67     11,251,975     2.53     8,294,579       2.93     
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 12,377,160     2.50     9,638,664       2.10     8,141,389       1.83     5,593,775       1.97     
ภาษีมลูค่าเพิ่ม 8,953,278       1.81     8,653,539       1.88     5,509,182       1.24     7,001,952       2.47     
สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน 10,718,013     2.16     10,342,092     2.25     10,089,763     2.27     7,042,763       2.48     
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 124,692,499   25.16   111,683,050   24.32   118,401,383   26.64   77,807,466     27.44   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระผูกพนั 30,692           0.01     26,763           0.01     27,696           0.01     47,962           0.02     
เงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผ่ือขาย 424,015          0.09     411,992          0.09     -                -      -                -      
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 21,947,955     4.43     16,539,115     3.60     18,174,762     4.09     14,994,504     5.29     
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 617,214          0.12     543,848          0.12     325,211          0.07     325,211          0.11     
อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 103,095          0.02     5,528             0.00     5,528             0.00     796,254          0.28     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 205,811,952   41.53   176,190,412   38.36   144,443,297   32.48   97,666,203     34.45   
ค่าความนิยม 11,403,094     2.30     11,403,094     2.48     11,403,094     2.56     11,403,094     4.02     
สินทรพัยไ์มม่ตีวัตน 121,079,628   24.43   129,377,058   28.18   139,745,965   31.42   70,030,982     24.70   
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,570,858       0.52     5,396,614       1.18     5,375,822       1.21     5,663,351       2.00     
สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 6,887,690       1.39     7,604,976       1.66     6,780,769       1.52     4,789,501       1.69     
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 370,876,193   74.84   347,499,400   75.68   326,282,144   73.36   205,717,062   72.56   

รวมสินทรพัย์ 495,568,692   100.00 459,182,450   100.00 444,683,527   100.00 283,524,528   100.00 

หน้ีสินและสว่นของเจำ้ของ
หน้ีสินหมุนเวียน 
เงินกูย้มืระยะสั้น 84,908,793     17.13   46,752,379     10.18   37,571,675     8.45     29,927,210     10.55   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 111,754,897   22.55   115,494,627   25.15   98,514,397     22.15   66,291,665     23.38   
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ
  เงินกูย้มืระยะยาว 2,361,277       0.48     30,777,810     6.70     20,653,960     4.64     12,602,574     4.44     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 141,965          0.03     5,338             0.00     5,629             0.00     29,099           0.01     
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,093,441       1.03     4,772,957       1.04     4,068,381       0.91     3,375,821       1.20     
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 204,260,373   41.22   197,803,111   43.07   160,814,042   36.15   112,226,369   39.58   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 68,054,307     13.73   49,924,210     10.87   60,490,046     13.60   55,522,317     19.58   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,084,575       1.23     3,196,865       0.70     1,995,052       0.45     2,074,718       0.73     
หน้ีสินภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ าเนินการ 64,059,399     12.92   64,633,973     14.08   77,652,487     17.46   20,902,258     7.37     
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,375,222       0.48     2,154,845       0.47     1,982,115       0.45     1,368,617       0.48     
ประมาณการหน้ีสิน 3,367,696       0.68     -                -      -                -      -                -      
หน้ีสินไมห่มุนเวยีนอ่ืน 13,483,605     2.72     13,285,093     2.89     14,269,013     3.21     16,223,716     5.73     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 157,424,804   31.76   133,194,986   29.01   156,388,713   35.17   96,091,626     33.89   

รวมหน้ีสิน 361,685,177   72.98   330,998,097   72.08   317,202,755   71.32   208,317,995   73.47   

สว่นของเจำ้ของ
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
     หุน้สามญั 133,474,622   133,474,622   133,474,622   98,431,713     
ทุนท่ีออกและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 
     หุน้สามญั 133,472,781   26.94   133,472,781   29.07   133,472,781   30.03   98,431,713     34.72   

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 26,384,073     5.32     26,384,073     5.75     26,384,073     5.94     -                -      
ก าไรสะสม
  ทุนส ารองตามกฎหมาย 731,162          0.15     389,994          0.08     282,498          0.06     275,914          0.10     
  ขาดทุนสะสม (25,651,268)    (5.18)   (31,090,925)    (6.77)   (31,534,720)    (7.10)   (22,362,876)    (7.89)   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (1,645,903)      (0.33)   (1,641,124)      (0.36)   (1,799,588)      (0.40)   (1,797,302)      (0.63)   
รวมสว่นของบริษทัใหญ่ 133,290,845   26.90   127,514,799   27.77   126,805,044   28.53   74,547,449     26.30   
ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่อี านาจควบคุม 592,670          0.12     669,554          0.15     675,728          0.15     659,084          0.23     
รวมสว่นของเจำ้ของ 133,883,515   27.02   128,184,353   27.92   127,480,772   28.68   75,206,533     26.53   

รวมหน้ีสินและสว่นของเจำ้ของ 495,568,692   100.00 459,182,450   100.00 444,683,527   100.00 283,524,528   100.00 
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บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

(หน่วย : พนับาท)
(ปรบัปรุงใหม่)

31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common
พ.ศ. 2561 Size (%) พ.ศ. 2560 Size (%) พ.ศ. 2559 Size (%) พ.ศ. 2558 Size (%)

รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์และบริการอ่ืน 118,185,448   73.03    115,853,018   83.04    107,892,009   86.51    95,941,928     80.77    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 43,634,866     26.97    23,666,212     16.96    16,827,189     13.49    22,838,754     19.23    
รวมรำยได้ 161,820,314   100.00  139,519,230   100.00  124,719,198   100.00  118,780,682   100.00  

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 85,383,125     52.76    84,287,978     60.41    78,276,315     62.76    71,046,486     59.81    
ตน้ทุนขาย 20,396,402     12.60    17,808,045     12.76    17,323,335     13.89    19,530,915     16.44    
รวมตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 105,779,527   65.36    102,096,023   73.17    95,599,650     76.65    90,577,401     76.25    

ก ำไรขั้นตน้ 56,040,787     34.64    37,423,207     26.83    29,119,548     23.35    28,203,281     23.75    
รายไดอ่ื้น 13,188,458     8.15      5,468,563      3.92      1,830,084      1.47      2,754,733      2.32      
ค่าใชจ้่ายในการขาย (20,993,807)   (12.97)  (19,372,507)   (13.89)  (17,213,181)   (13.80)  (13,161,603)   (11.08)  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (14,641,085)   (9.05)    (13,933,160)   (9.99)    (12,397,980)   (9.94)    (10,434,045)   (8.78)    
ค่าใชจ้่ายอ่ืน (16,939,112)   (10.47)  (2,585,287)     (1.85)    (2,098,095)     (1.68)    (595,980)        (0.50)    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 3,789,256      2.34      3,153,802      2.26      4,608,618      3.70      1,413,979      1.19      
ตน้ทุนทางการเงิน (7,477,057)     (4.62)    (8,293,982)     (5.94)    (6,166,384)     (4.94)    (3,528,841)     (2.97)    
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้ 12,967,440     8.02      1,860,636      1.34      (2,317,390)     (1.84)    4,651,524      3.93      
ภาษีเงินได้ (6,009,574)     (3.71)    (1,315,519)     (0.94)    (489,639)        (0.39)    (251,349)        (0.21)    
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี 6,957,866      4.31      545,117         0.40      (2,807,029)     (2.23)    4,400,175      3.72      

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :
 รายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปไวใ้น
      ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
      การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์
        หลังออกจากงาน - สุทธิภาษีเงินได้ (233,247)        (0.14)    -               -       (463,317)        (0.37)    -               -       
 รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็น
      ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
     ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายุติธรรมของ

        หลักทรพัยเ์ผ่ือขาย-สุทธิภาษีเงินได้ 9,618             0.01      159,180         0.11      -               -       -               -       
     ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (330)              0.00      (706)              0.00      660               0.00      651               0.00      
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 6,733,907      4.18      703,591         0.51      (3,269,686)     (2.60)    4,400,826      3.72      

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี
     ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 7,034,590      101.10  551,291         101.13  (2,814,348)     100.26  4,411,522      100.26  
     ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่อี านาจควบคุม (76,724)         (1.10)    (6,174)           (1.13)    7,319             (0.26)    (11,347)         (0.26)    
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี 6,957,866      100.00  545,117         100.00  (2,807,029)     100.00  4,400,175      100.00  

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี
     ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 6,810,425      101.14  709,765         100.88  (3,276,901)     100.22  4,412,173      100.26  
     ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่อี านาจควบคุม (76,518)         (1.14)    (6,174)           (0.88)    7,215             (0.22)    (11,347)         (0.26)    
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 6,733,907      100.00  703,591         100.00  (3,269,686)     100.00  4,400,826      100.00  

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนสว่นท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
-ขั้นพื้ นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.21              0.02              (0.09)             0.18              
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บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

(หน่วย : พนับาท)
(ปรบัปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 12,967,440        1,860,636     (2,317,390)   4,651,523     
รายการปรบัปรุง :
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 36,672,540        36,266,561   28,079,759   19,944,998   
ดอกเบ้ียรบั (313,046)           (532,984)      (442,214)      (142,442)      
ดอกเบ้ียจ่าย 5,325,468         5,916,685     4,671,533     2,897,206     
ตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับใบอนุญาต 2,098,790         2,392,920     1,422,346     194,121       
ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 645,290            119,853       233,665       81,816         
ประมาณการหน้ีสินค่ายา้ยสายเคเบ้ิลลงใตดิ้น 2,049,023         -              -              
หน้ีสงสัยจะสูญ 2,142,917         1,830,629     1,795,453     1,523,409     
ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่าย -                  -              14               80,628         
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนกิจการร่วมคา้และบริษัทร่วม -                  -              946              -              
ก าไรจากการขายสินทรพัยโ์ครงสรา้งพื้ นฐาน (8,802,238)        (2,429,887)   -              (360,597)      
ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 23,529              -              -              -              
ก าไรจากการเลิกกิจการของการร่วมคา้ (145)                 -              -              -              
(ก าไร)ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทยอ่ย -                  (5,279)          24,881         -              
กลับรายการประมาณการหน้ีสินจากการใชสิ้ทธิของ กสท . -                  (2,285,897)   (1,186,705)   (1,176,194)   
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิ่มข้ึน 234,729            221,116       196,041       144,709       
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป 25,000              -              -              -              
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าและการตดัจ าหน่ายของสินทรพัย์ 11,168,503        -              -              -              
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงงวดการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ (97,823)            -              -              -              
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการขายสินคา้ให ้DIF 10,055,961        -              -              -              
ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 10,845              (416,744)      388,807       (189,877)      
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวกับการจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื -                  (3,306)          17,853         3,818           
ส่วนแบ่งผลก าไร (3,831,785)        (3,192,590)   (4,645,726)   (1,443,439)   
ค่าใชจ้่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (262,070)           (48,390)        -              -              
การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (18,795,810)      (17,122,168)  36,155         21,920,565   
- เงินลงทุนชัว่คราว - หลักทรพัยเ์พื่อคา้ (22)                   (22)              (23)              (1,777)          
- สินคา้คงเหลือ 4,730,120         (5,607,118)   (2,957,396)   (4,004,044)   
- สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน (8,317,280)        (12,393,558)  (10,994,902)  (7,566,225)   
- เงินลงทุนในค่าสิทธิส าหรบัรายการภาพยนตร์ (3,227,290)        (1,930,185)   (2,081,748)   (2,670,241)   
- สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน (731,250)           (899,925)      (256,476)      (205,090)      
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,147,240         8,620,181     642,065       (36,216,030)  
- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 373,000            106,393       726,524       (784,308)      
- หน้ีสินไมห่มุนเวยีนอ่ืน (211,221)           (268,939)      (230,120)      10,726,056   

กระแสเงินสดไดม้าจากจากการด าเนินงาน 45,080,415        10,197,982   13,123,342   7,367,774     
บวก เงินสดรบั - ดอกเบ้ียรบั 363,127            546,631       406,116       143,673       

เงินสดรบั - ภาษีเงินได้ 1,667,463         1,820,073     1,750,800     712,333       
หัก เงินสดจ่าย - ดอกเบ้ียจ่าย (4,628,796)        (4,079,412)   (4,026,291)   (1,947,511)   
           เงินสดจ่าย - ภาษีเงินไดจ้่าย (4,553,389)        (3,491,932)   (3,157,837)   (2,943,219)   
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 37,928,820        4,993,342     8,096,130     3,333,050     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดท่ีมภีาระผูกพนั(เพิ่มข้ึน)ลดลง 21,720              (26,021)        536,878       583,546       
เงินสดรบั(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น -                  500,000       (499,452)      (20)              
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน (20,000)            (50,000)        (300)            -              
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม (17,547,102)      (35,600)        (51,111)        -              
เงินลงทุนเพิ่มในส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ -                  -              (41,234)        (25,000)        
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                  -              -              -              
เงินลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนทัว่ไป (98,366)            (218,637)      -              (2,439)          
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (52,362,721)      (34,083,088)  (33,259,990)  (27,942,984)  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรพัยไ์มม่ตีวัตน (17,442,697)      (13,497,899)  (13,725,453)  (24,714,729)  
เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 217,000            -              300              -              
เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (85,559)            -              -              -              
เงินสดรบัคืนจากเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีเลิกกิจการ 2,596                -              -              -              
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรพัยเ์ผ่ือขาย -                  (213,010)      -              -              
เงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรพัยไ์มม่ตีวัตน 23,986,175        3,990,679     71,519         838,037       
เงินปันผลรบั 2,159,699         1,583,807     1,556,866     1,556,857     
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (61,169,255)      (42,049,769)  (45,411,977)  (49,753,594)  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั -                  -              59,948,800   -              
ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่อี านาจควบคุมลงทุนเพิ่มในหุน้ท่ีออกหุน้ใหมข่องบริษัทยอ่ย -                  -              14,154         90,000         
ลงทุนเพิ่มในบริษัทยอ่ยโดยซ้ือหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไมม่อี านาจควบคุม (36)                   (10)              (7,671)          (12)              
เงินสดรบัจากเงินกูย้มืระยะสั้น 131,009,865      67,206,682   77,191,638   57,338,838   
เงินสดรบัจากเงินกูย้มื - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าตน้ทุนการกูย้มื 19,946,879        17,665,491   22,950,216   33,134,012   
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (93,152,000)      (58,444,000)  (69,789,700)  (30,510,000)  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื (31,108,674)      (21,313,690)  (13,177,486)  (9,699,070)   
เงินปันผลจ่าย (1,034,353)        -              (164,190)      -              
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 25,661,681        5,114,473     76,965,761   50,353,768   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 2,421,246         (31,941,954)  39,649,914   3,933,224     
ยอดยกมาตน้ปี 18,226,744        50,183,813   10,590,382   6,611,594     
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 23,769              (15,115)        (56,483)        45,564         
ยอดคงเหลือส้ินปี 20,671,759        18,226,744   50,183,813   10,590,382   
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ผู ้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ส�าหรับตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของ 

บริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา มีดังน้ี 

งบการเงนิประจ�าปี 

ส้ินสุดวนัท่ี

บรษัิทผูต้รวจสอบ ชือ่ผูส้อบบัญชี

เลขประจ�าตวั

ผูส้อบบัญชี

รบัอนุญาต

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล 4174

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล 4174

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 3445

รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (2559-2561) ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจ

สอบงบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องแบบไม่มีเงื่อนไข

บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส และ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
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FINANCIAL HIGHLIGHTS AND RATIOS

จุดเด่นและอัตราส่วน

ทางการเงิน

จุดเดน่และอตัราสว่นทางการเงนิทางดา้นการเงนิ
(หนว่ย: ลา้นบาท)

2561 2560 2559
(ปรับปรงุ) (ปรับปรงุ)

ผลการด าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1/ ลา้นบาท 101,788        97,025          88,058          
รายไดร้วม ลา้นบาท 162,773        141,290        124,719        
EBITDA ลา้นบาท 56,001          39,912          25,071          
ก าไรจากการด าเนนิงาน ลา้นบาท 22,408          6,440           (492)             
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษัิท ลา้นบาท 7,035           551              (2,814)          

ฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
สนิทรัพยร์วม ลา้นบาท 495,569        459,182        444,684        
หนีส้นิรวม ลา้นบาท 361,685        330,998        317,203        
สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นบาท 133,884        128,184        127,481        

อตัราสว่นทางการเงนิ
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios)

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 0.6              0.6              0.7              
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 0.4              0.3              0.5              

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์(Activity Ratios)
อัตราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เท่า 3.6              3.7              3.8              
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 100              98               95               
อัตราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เท่า 2.0              2.2              3.0              
ระยะเวลาหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอืเฉลีย่ วนั 177              162              121              
อัตราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ เท่า 1.5              1.5              1.8              
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 236              234              198              
Cash Cycle วนั 41               26               18               

อตัราสว่นทีแ่สดงถงึความเสีย่งจาการกูย้มื (Leverage Ratios)
     อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA 2/ เท่า 2.3              2.5              2.5              
     อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 2/ เท่า 1.0              0.8              0.5              

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.7              2.6              2.5              
     อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 3/ เท่า 10.3             6.6              5.2              
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios)

อัตราก าไรขัน้ตน้ % 35.3% 27.9% 23.3%
อัตราก าไรสทุธ ิ % 4.3% 0.4% -2.3%
อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 5.4% 0.4% -2.8%

ขอ้มลูตอ่หุน้และอืน่ๆ
ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ บาท 0.21             0.02             (0.10)            
มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ บาท 4.01             3.84             3.82             
ราคาหุน้ ณ สิน้งวด บาท 5.20             6.20             7.15             
จ านวนหุน้สามัญ ณ สิน้งวด ลา้นหุน้ 33,368          33,368          33,368          
มลูคา่ตลาดของหุน้ ลา้นบาท 173,515        206,883        238,583        

1/ รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ไมร่วมรายไดค้า่เชือ่มโยงโครงขา่ย (IC) และรายไดค้า่เช่าโครงขา่ย
2/ หนีส้นิประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว ไมร่วมหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ
3/ อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ค านวณจาก EBITDA ส าหรับงวด/ (ดอกเบี้ยจ่าย+คา่ใชจ้่ายทางการเงนิอืน่ ส าหรับงวด)
    หากค านวณอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ดว้ยงบกระแสเงนิสด (กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงาน +  ดอกเบี้ยจ่าย +  รายจ่ายภาษีเงนิได)้/ ดอกเบี้ยจ่าย
     จะไดอ้ตัราสว่นนีเ้ป็น 10.2 เท่า ในปี 2561  3.1 เท่า ในปี 2560 และเป็น 3.8 เท่า ในปี 2559
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ภาพรวม

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มทรูในปี 2561 ปรับตัวดีข้ึนอย่างสูง โดยมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 7.0 พันล้านบาท หนุนโดยการ

เติบโตของรายได้และ EBITDA การบริหารค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงก�าไรจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (“DIF”) ท้ังน้ี ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ              

ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี 2561 จ�านวนท้ังสิ้นประมาณ 3 พันล้านบาท หรือ 0.09 บาท

ต่อหุ้น โดยจะน�าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนน้ี

รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุ่มทรู ในปี2561 มีจ�านวนสูงเป็นประวัติการณ์ท่ี 1.018 แสนล้านบาท เติบโต          

ร้อยละ 4.9 จากปีก่อนหน้า หรือร้อยละ 7.7 จากปีก่อนหน้าหากไม่รวมรายได้จากสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานท่ีสิ้นสุดลง    

ในช่วงปลายปี 2560 อันเป็นผลจากการเติบโตของท้ังธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ประกอบ          

กับการมุ่งเน้นบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและการขายสินทรัพย์ให้แก่ DIF ท�าให้ EBITDA เติบโตร้อยละ 40.3 

จากปีก่อนหน้า เป็น 5.60 หม่ืนล้านบาทในปี 2561 ท้ังน้ี หากไม่รวมธุรกรรมการขายสินทรัพย์ให้แก่ DIF และการส้ินสุด

สัมปทานโทรศัพท์พื้นฐาน EBITDA เติบโตร้อยละ 9.7 จากปีก่อนหน้า เป็น 3.61 หม่ืนล้านบาท

ปี 2561 นับเป็นปีท่ี 6 ติดต่อกัน ท่ีรายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช มีอัตราการเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมแม้จะมี

การแข่งขันท่ีสูง โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเน้นด้านคุณภาพเครือข่าย ข้อเสนอท่ีคุ้มค่าท้ังด้านบริการข้อมูลและ        

แพ็กเกจท่ีผสานผลิตภัณฑ์อื่นๆ การย้ายจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือนและกิจกรรมการตลาดเจาะกลุ่มในแต่ละพื้นท่ี การ

เติบโตอันแข็งแกร่งของทรูมูฟ เอช เป็นผลจากเครือข่ายประสิทธิภาพสูง ความส�าเร็จในการท�าการตลาดเจาะในแต่ละ

พื้นท่ีมากยิ่งข้ึน และการเสริมความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ท้ังด้านดีไวซ์ ช่องทางการขาย สิทธิ

ประโยชน์และการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2561 ทรูมูฟ เอช มีจ�านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 2 ล้านรายระหว่าง

ปี ท�าให้ฐานลูกค้ารวมเพิ่มข้ึนเป็น 29.2 ล้านราย และผลักดันให้รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอชในปี 2561 เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 7.3 จากปีก่อนหน้า เทียบกับการหดตัวรวมร้อยละ 0.1 ของผู้ให้บริการรายใหญ่รายอ่ืนรวมกัน ทรูมูฟ เอช น่าจะ

เติบโตได้อย่างต่อเน่ือง จากการมุ่งเน้นน�าเสนอสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งข้ึน 

รวมถึงโอกาสในการเติบโตอย่างมาก จากการรุกการขายไปยังพื้นท่ีซึ่งทรูมูฟ เอช ยังมีส่วนแบ่งตลาดไม่สูงนัก นอกจากน้ี 

การท่ีแพ็กเกจความเร็วคงท่ีโดยใช้ดาต้าได้ไม่จ�ากัด ค่อยๆลดลงในอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของรายได้และ 

ARPU จากความต้องการใช้บริการด้านข้อมูลหรือดาต้าของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 

 

ตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต มีการแข่งขันท่ีสูงแต่ยังคงเติบโตได้ดีในปี 2561 โดยการแข่งขันมุ่งเน้นด้านการขยาย    

เครือข่ายไฟเบอร์และการเพิ่มความคุ้มค่าด้วยความเร็วท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีแพ็กเกจ 1 Gbps มีราคาท่ีเข้าถึงได้มากยิ่งข้ึน 

และแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ได้ถูกน�าเสนอเพื่อเพิ่มจ�านวนลกูค้าทีใ่ช้แพ็กเกจแบบผูกรวมทีม่ีมลูค่าสูงขึน้และเพิม่ความผูกพัน

ของลูกค้า ทรูออนไลน์ยังคงมุ่งเน้นให้บริการคุณภาพสูงและข้อเสนอท่ีคุ้มค่าแก่ลูกค้า โดยเฉพาะแพ็กเกจ FTTH และ     

1 Gbps คอนเวอร์เจนซ์และแพ็กเกจเฉพาะเจาะแต่ละกลุ่มลูกค้า อาทิ แพ็กเกจส�าหรับอสังหาริมทรัพย์และเกม เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งข้อเสนอท่ีมีความหลากหลายและคุ้มค่าเหล่าน้ีได้รับการตอบรับ

ท่ีดีจากตลาดและผลักดันให้ท้ังรายได้และฐานลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์ ในปี 2561 เติบโตในอัตรา

เลขสองหลักจากปีก่อนหน้า ทรูออนไลน์มีจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่สุทธิ 3.32 แสนล้านรายในปี 2561 และ

ขยายฐานลูกค้าบรอดแบนด์เพิ่มข้ึนเป็น 3.5 ล้านราย ส่งผลให้รายได้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.2 จาก

ปีก่อนหน้า เครือข่ายและบริการ FTTx ของทรูออนไลน์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจในการใช้

งานอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลอย่างมหาศาลมากข้ึน ท�าให้ทรูออนไลน์พร้อมรองรับการเติบโตของตลาดบรอดแบนด์ท่ี             

น่าจะขยายตัวสูงข้ึนได้เป็นอย่างดี

MANAGEMENT’S  DISCUSSION  AND  ANALYSIS

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ทรูวิช่ันส์ ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะน�าเสนอคอนเทนต์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถรับชมผ่านแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายของกลุ่มทรู โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง OTT และดิจิทัลแพลตฟอร์ม “ทรูไอดี” ช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคในการเข้าถึงคอนเทนต์ได้

ทุกท่ีทุกเวลามากยิ่งข้ึน ในปี 2561 รายได้จากการให้บริการของทรูวิช่ันส์ เติบโตร้อยละ 8.7 จากปีก่อนหน้า เป็น 1.33      

หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้ของธุรกิจบันเทิงรวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งไม่เพียง

เพิ่มรายได้ แต่ยังส่งผลให้ฐานผู้ใช้แอปพลิเคช่ันทรูไอดีเติบโตข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ ทรูวิช่ันส์มีฐานลูกค้ารวมเพิ่มข้ึนเป็น 

4.1 ล้านราย ณ สิ้นปี 2561 แม้ว่าธุรกิจน้ีจะค่อนข้างท้าทาย ทรูวิช่ันส์เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตจาก OTT ด้วยบริการ

อินเตอร์แอคทีฟและการสร้างรายได้จากคอนเทนต์ นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ยังมุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการผลิต

คอนเทนต์และสร้างคอนเทนต์คุณภาพระดับสากลด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับโลก เพื่อป้อนท้ัง

ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการเติบโตรายได้ให้กับกลุ่ม

นอกเหนือจากการเสริมความแข็งแกร่งให้กับท้ังสามธุรกิจหลักแล้ว กลุ่มทรูยังให้ความส�าคัญและมุ่งพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัล

และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างระบบนิเวศครบวงจรเช่ือมโยงบริการหลากหลายภายใต้กลุ่มทรู และเน้นสิทธิประโยชน์

ของการเป็นลูกค้ากลุ่มทรู โดยเฉพาะดิจิทัลแพลตฟอร์ม “ทรูไอดี” ซึ่งมียอดดาวน์โหลดมากท่ีสุดในหมวดหมู่เดียวกันใน

ปี 2561 แอปพลิเคช่ันทรูไอดีรวบรวมคอนเทนต์คุณภาพสูงท่ีหลากหลาย สิทธิประโยชน์พิเศษภายใต้ทรูยู เช่น การสะสม

และแลกทรูพอยท์ รวมถึงระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ี ทรูไอดีเริ่มมีรายได้จากการโฆษณาทางดิจิทัลและจะน�า

เสนอแพ็กเกจรวมคอนเทนต์ท่ีตอบโจทย์ความชอบของผู้บริโภคในอนาคต นอกจากน้ี Internet of Things หรือ IoT ก็คาด

ว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้อย่างมีนัยส�าคัญในภายภาคหน้าให้กับกลุ่มทรู เพราะความต้องการเช่ือมต่ออย่างมหาศาล               

(massive connectivity) และโซลูช่ัน IoT มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนสูง อีกท้ัง กลุ่มทรูยังเดินหน้าขับเคล่ือนองค์กรด้วยการใช้

ข้อมูลมากข้ึนโดยน�า Big Data หรือ Analytics มาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้ดียิ่งข้ึน และช่วยเสริมเร่ือง                 

เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มจ�านวนลูกค้าและความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรู ส่งผลให้รายได้

และรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเพิ่มข้ึนต่อไป

สรุปผลประกอบการประจ�าป ี 2561

กลุ่มทรู รายงานผลก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ�านวน 7,034.59 ล้านบาท ในปี 2561 ซ่ึงเปล่ียนแปลงในอัตราท่ีสูง

กว่าร้อยละ 20 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุส�าคัญ สรุปได้ดังน้ี

กลุ่มทรู มีรายได้จากการให้บริการโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.9 เป็น 1.018 หม่ืนล้านบาท จากรายได้และฐานลูกค้าท่ีเติบโต

ท้ังธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต รายได้ท่ีเติบโตควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นบริหารค่าใช้จ่ายและก�าไร

จากการขายสินทรัพย์ให้แก่ DIF ส่งผลให้ EBITDA เติบโตร้อยละ 40.3 จากปีก่อนหน้า เป็น 5.60 หม่ืนล้านบาท และก�าไร

สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนเป็น 7.0 พันล้านบาทในปี 2561

ส�าหรับปี 2562

กลุ่มทรู จะเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก โดยให้ความส�าคัญกับเครือข่ายและบริการคุณภาพสูง ขยายช่องทางการ

ขายพร้อมผสานความร่วมมือกับพันธมิตร เพิ่มมูลค่าด้วยข้อเสนอท่ีผสานบริการหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการ

เฉพาะกลุ่มในเชิงลึกมากข้ึน ในขณะเดียวกันจะเน้นการวิเคราะห์ใช้ Big Data หรือ Analytics เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งใน

พื้นท่ีท่ีกลุ่มทรูเป็นผู้น�าอยู่แล้วและขยายไปในภาคส่วนท่ีมีการเติบโตแต่กลุ่มทรูยังมีส่วนแบ่งตลาดท่ีไม่สูงนัก นอกจาก

น้ี กลุ่มทรู มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้น�าด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มและข้อเสนอ IoT เพื่อเพิ่มการเติบโตท่ีสูง

ให้กับกลุ่มทรูด้วยการเติมเต็มความต้องการของท้ังลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจในยุคดิจิทัล ท้ังน้ี มาตรการบริหารต้นทุน

และเพิ่มผลิตภาพในหลายโครงการ จะเป็นอีกปัจจัยส�าคัญท่ีจะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรให้กับกลุ่มทรู ในปี 2562 

กลุ่มทรูตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการให้บริการโดยรวมในอัตราเลขหน่ึงหลักช่วงกลางถึงช่วงปลาย (Mid to 

high single-digit growth) ซึ่งการเพิ่มข้ึนของรายได้ร่วมกับกลยุทธ์และมาตรการดังกล่าวข้างต้นน่าจะส่งผลให้กลุ่มทรู

สามารถรายงานผลก�าไรได้ในปี 2562 ท้ังน้ี กลุ่มทรูคาดว่าจะใช้งบลงทุน (ท่ีเป็นเงินสด) ไม่รวมการช�าระค่าใบอนุญาตใช้

คลื่นความถี่ ในช่วงระดับ 4 หม่ืนล้านบาท
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แม้ว่าภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมรวมถึงความเปล่ียนแปลงในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคอาจส่งผล    

กระทบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มทรูในอนาคต แต่ความคืบหน้าและกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าตามท่ีได้กล่าวข้างต้นท�าให้กลุ่มทรูมีความพร้อมส�าหรับการเติบโตและเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง

หมายเหตุ: รายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานปกติ ในปี 2561 ส่วนหน่ึงประกอบด้วยผลประโยชน์สุทธิจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน 

DIF ประมาณ 2.4 หม่ืนล้านบาทในไตรมาส 2  (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41) และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจาก

การด�าเนินงานปกติประมาณ 1.4 หม่ืนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 2 (รายละเอียด

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20)

ตาราง หน้า  (Paste picture) 

% เปลีย่นแปลง ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ปี 2561 ปี 2560 Y-o-Y ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 Q-o-Q Y-o-Y

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) (ปรบัปรงุ) (ปรบัปรงุ)

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทแ์ละบรกิารอืน่  119,138      117,624       1.3 28,914       30,739       29,492       (5.9) (2.0)

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 3,906          4,896           (20.2) 911           983           1,269         (7.3) (28.2)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 13,444        15,703         (14.4) 3,158         3,435         3,418         (8.1) (7.6)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 101,788      97,025         4.9 24,845       26,320       24,805       (5.6) 0.2

  รายไดจ้ากการขาย 43,635        23,666         84.4 5,035         3,800         11,259       32.5 (55.3)

 รวมรายได ้ 162,773     141,290      15.2 33,949     34,539     40,751      (1.7) (16.7)

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 85,335        84,058         1.5 22,444       21,562       20,620       4.1 8.8

คา่ใชจ้า่ยดา้นการก ากบัดแูล (Regulatory cost) 2,666          3,289           (19.0) 697           617           338            13.0 106.4

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 4,248          5,267           (19.3) 1,013         1,081         1,374         (6.3) (26.3)

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 56,799        52,656         7.9 14,938       14,537       13,152       2.8 13.6

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 21,622        22,846         (5.4) 5,796         5,327         5,756         8.8 0.7

 ตน้ทนุขาย   19,945        17,808         12.0 4,920         3,717         5,283         32.4 (6.9)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  35,084        32,985         6.4 9,550         8,529         8,758         12.0 9.0

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 11,970        10,626         12.7 3,321         2,859         3,086         16.2 7.6

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอืน่ๆ 23,114        22,359         3.4 6,228         5,670         5,672         9.9 9.8

 EBITDA 56,001       39,912        40.3 6,152       8,917       14,933      (31.0) (58.8)

 EBITDA ไมร่วมผลกระทบจากการท าธุรกรรมกบั DIF 36,063       34,039        5.9 7,424       10,189     9,060        (27.1) (18.1)

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (33,593)       (33,472)        0.4 (9,117)       (8,186)       (8,843)        11.4 3.1

ก าไรจากการด าเนนิงาน 22,408       6,440          248.0 (2,965)      731          6,090        NM NM

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธ)ิ (5,012)         (5,384)          (6.9) (1,304)       (1,187)       (1,261)        9.9 3.4

ดอกเบีย้รับ 313             533              (41.3) 92             114           113            (19.6) (19.0)

ดอกเบีย้จา่ย (5,325)         (5,917)          (10.0) (1,396)       (1,301)       (1,375)        7.3 1.6

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอืน่ (115)            (119)             (3.7) (30)            (27)            (29)             11.3 3.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาต (2,099)         (2,393)          (12.3) (520)          (520)          (600)           (0.2) (13.3)

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ (6,010)         (1,316)          (356.8) 482           394           (1,621)        22.6 NM

ภาษีเงนิไดใ้นปีปัจจบุนั (284)            (174)             63.0 (187)          (53)            (62)             256.3 203.7

ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี (5,726)         (1,141)          (401.7) 670           446           (1,560)        50.1 NM

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 3,789          3,154           20.1 952           962           499            (1.0) 90.6

(ก าไร) ขาดทนุของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ 77               6                 NM 52             4               20              NM 157.4

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   42               (849)             NM 218           237           (62)             (8.1) NM

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ืน่ (6,046)         1,012           NM 115           (208)          2,089         NM (94.5)
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั 7,035         551             NM (3,000)      385          5,125        NM NM
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจการควบคมุ (77)             (6)                NM (52)            (4)              (20)             NM (157.4)
ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปี 6,958         545             NM (3,052)      380          5,105        NM NM

% เปลีย่นแปลง
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ผลการด�าเนินงานโดยรวมประจ�าป ี 2561

• รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุ่มทรูเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.9 หรือร้อยละ 7.7 จากปีก่อนหน้า หากไม่รวมผล กระทบ

จากการสิ้นสุดสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐาน สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับกลางถึงปลาย 

(Mid to high single-digit growth) เป็น 1.018 หม่ืนล้านบาท ในปี 2561 จากการเติบโตของรายได้และฐานลูกค้าของ

ธุรกิจหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

• ทรูมูฟ เอช ยังคงน�าตลาดในด้านการเติบโตของท้ังรายได้และฐานลูกค้า โดยในปี 2561 ทรูมูฟ เอช มีผู้ใช้บริการ    

รายใหม่สุทธิ 2 ล้านราย ท�าให้ฐานลูกค้ารวมเพิ่มเป็น 29.2 ล้านราย แบ่งเป็นระบบรายเดือน 7.6 ล้านราย และระบบ

เติมเงิน 21.6 ล้านราย ฐานลูกค้าท่ีเพิ่มสูงน้ีร่วมกับการใช้งานโมบาย อินเทอร์เน็ตท่ีมากข้ึนส่งผลใหร้ายได้จากบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ เอช เติบโตร้อยละ 7.3 จากปีก่อนหน้า เป็น 7.28 หม่ืนล้านบาทในปี 2561 ผลักดัน

 รายได้จากการให้บริการของอุตสาหกรรมโดยรวมให้เติบโตร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า (หดตัวลงร้อยละ 0.1 หากไม่รวม

ทรูมูฟ เอช)

• รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์ เท่ากับ 3.66 หม่ืนล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.8 จากปีก่อนหน้า ตามการ

เติบโตของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและรายได้ระหว่างกลุ่มบริษัททรู ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานและการ

บ�ารุงรักษา (O&M) ซึ่งรายงานอยู่ภายใต้รายได้จากการให้บริการอ่ืนๆ หากไม่รวมรายได้ดังกล่าวและผลกระทบจาก

สัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานท่ีสิ้นสุดลง รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์เติบโตร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า

 - รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อสารข้อมูลธุรกิจ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.2 จากปี

ก่อนหน้า เป็น 2.57 หม่ืนล้านบาท ตามฐานผู้ใช้บริการท่ีเติบโต อันเป็นผลจากผลตอบรับท่ีดีต่อแพ็กเกจไฟเบอร์

บรอดแบนด์และคอนเวอร์เจนซ์ ทรูออนไลน์มีจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่สุทธิ 3.32 แสนรายในระหว่าง

ปี 2561 หรือเติบโตร้อยละ 10.5 จากปีก่อนหน้า ขยายฐานลูกค้าบรอดแบนด์เพิ่มข้ึนเป็น 3.5 ล้านราย

• รายได้จากการให้บริการของทรูวิช่ันส์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.7 จากปีก่อนหน้า เป็น 13.3 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จาก       

รายได้ธุรกิจบันเทิงจากการจัดงานส�าคัญและการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งผลักดันให้รายได้จากธุรกิจ

บันเทิงและอื่นๆ เพิ่มข้ึนเป็น 5.2 พันล้านบาทในปี 2561

 - รายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้ง อ่อนตัวลงร้อยละ 1.7 จากปีก่อนหน้า เป็น 8.0 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 60.5 ของรายได้จากการให้บริการของทรูวิช่ันส์ ผลตอบรับท่ีดีต่อแพ็กเกจคอนเวอเจนซ์ของกลุ่มทรูท�าให้

อัตราการลดลงจากปีก่อนหน้าของรายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดต้ังดีข้ึนในไตรมาส 4 กลุ่มทรูจะสร้างการเติบโต

ให้แก่ธุรกิจโทรทัศน์และคอนเทนต์ ในปี 2562 ผ่าน OTT และดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยมุ่งสร้างรายได้จากคอนเทนต์ 

รวมถึงโอกาสในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์อ่ืนหรือเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนภายในกลุ่มทรู จ�านวนลูกค้าท่ีสมัคร 

สมาชิกทรูวิช่ันส์เพิ่มข้ึนสุทธิ 1.43 แสนรายในปี 2561 เป็น 2.3 ล้านราย

• รายได้จากการขาย เพิ่มข้ึนเป็น 4.36 หม่ืนล้านบาท จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF หากไม่รวมธุรกรรมกับ 

DIF ดังกล่าว รายได้จากการขายอ่อนตัวร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า จากผลกระทบด้านการแข่งขันและจ�านวน

เครื่องท่ีขายได้ลดลงจากปีก่อน

• ค่าใช้จ่ายด้านการก�ากับดูแล (Regulatory cost) ลดลงร้อยละ 19.0 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 2.7 พันล้านบาท 

จากการสิ้นสุดสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานรวมถึงผลกระทบเชิงบวกจากอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอัตรา USO 

ที่ต�่าลง

• ค่าใช้จ่ายเช่ือมต่อโครงข่ายสุทธิ ลดลงร้อยละ 7.9 จากปีก่อนหน้า เป็น 341 ล้านบาท จากการลดอัตราค่าเช่ือมต่อ

โครงข่าย
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•  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานหลัก (ประกอบด้วยต้นทุนในการให้บริการไม่รวมค่า IC และค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหารอื่นๆ) เท่ากับ 7.99 หม่ืนล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับโครงข่าย ซึ่ง

รวมถึงการจ่ายค่าเช่าให้ DIF ภายหลังการขายสินทรัพย์ให้กองทุนในเดือน พ.ย. ปี 2560 และ พ.ค. ปี 2561 หาก      

ไม่รวมค่าเช่าน้ี ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานหลักเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า

•  EBITDA เพิ่มข้ึนร้อยละ 40.3 เม่ือเทียบปีก่อนหน้าเป็น 56.0 พันล้านบาท จากการเติบโตของรายได้ มาตรการบริหาร

ค่าใช้จ่าย และการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุน DIF ท้ังน้ี หากไม่รวมผลกระทบจากการท�าธุรกรรมกับ DIF และผลจาก

การสิ้นสุดสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐาน EBITDA เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.7 จากปีก่อนหน้าเป็น 3.61 หม่ืนล้านบาท

•  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ค่อนข้างคงท่ีจากปีก่อนหน้าเป็น 3.36 หม่ืนล้านบาท เป็นผลจากการบันทึกด้อยค่า

ของสินทรัพย์ในไตรมาส 2 ปี 2561

•  ดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 6.9 จากปีก่อนหน้า เป็น 5.0 พันล้านบาท หนุนโดยอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียของหุ้นกู้ท่ี

ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน

•  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มข้ึนจาก 1.3 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า เป็น 6.0 พันล้านบาทในปี 2561 จากค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้รอตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนจากการท�าธุรกรรมกับ DIF

•  ผลประกอบการของกลุ่มทรูปรับตัวดีข้ึนโดยมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนเป็น 7.0 พันล้านบาท ในปี 2561 

เทียบกับก�าไร 551 ล้านบาท ในปี 2560
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8 
 

โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ (ส ำหรับงวดปี) 

 

 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ืน่ภายใตท้รอูอนไลน ์อาท ิรายไดเ้กีย่วกับสทิธปิระโยชน ์call center และการด าเนนิงานและการบ ารงุรักษา (O&M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

% เปลีย่นแปลง

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้
% ของรายไดร้วม
หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม
หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

YoY

ทรมูฟู เอช 119,851      111,311      7.7
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 72,829          67,885          7.3
    - บรกิารเสยีง และบรกิารทีไ่มใ่ชเ่สยีง 68,649          63,602          7.9
    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 4,179           4,283           (2.4)
รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 3,908           4,900           (20.2)
รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 13,009          15,871          (18.0)
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 30,105          22,656          32.9
รายการระหวา่งกัน (8,223)          (5,336)          54.1
ทรมูฟู เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 111,628        68.6% 105,975        75.0% 5.3
ทรอูอนไลน ์ 62,767        36,149        73.6

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 36,632          32,186          13.8
    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน - 2,488           NM
    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มลูธรุกจิ 25,728          23,138          11.2
    - รายไดอ้ืน่ ๆ 10,904          6,560           66.2
รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 434              442              (1.7)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 25,701          3,521           NM

รายการระหวา่งกัน (22,112)        (10,367)        113.3

ทรอูอนไลน ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 40,655          25.0% 25,782          18.2% 57.7

ทรวูชิ ัน่ส ์ 13,255        12,236        8.3

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 13,263          12,205          8.7
    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 8,021           8,159           (1.7)
    - มวิสคิ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และ อืน่ ๆ 3,465           2,265           53.0
    - คา่โฆษณา 1,777           1,781           (0.2)
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ (7)                 30                NM
รายการระหวา่งกัน (2,765)          (2,702)          2.3
ทรวูชิัน่ส ์หลงัตัดรายการระหวา่งกัน 10,490          6.4% 9,533           6.7% 10.0
รายไดร้วม 195,873      159,696      22.7
รวมรายการระหวา่งกัน (33,101)        (18,405)        79.8
รายไดร้วม - สทุธิ 162,773      100% 141,290      100% 15.2

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

ปี 2561 ปี 2560

โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (ส�าหรับงวดปี)

หมายเหตุ: รายได้อ่ืนภายใต้ทรูออนไลน์ อาทิ รายได้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ call center และการด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษา (O&M)
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โครงสร้างรายได ้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (ส�าหรับงวด 3 เดือน)

หมายเหตุ: รายได้อื่นภายใต้ทรูออนไลน์ อาทิ รายได้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ call center และการด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษา (O&M)

 

9 
 

โครงสร้ำงรำยได้รวม แยกตำมประเภทธุรกิจ (ส ำหรับงวด 3 เดือน) 

 
 

หมายเหต:ุ รายได้อ่ืนภายใต้ทรูออนไลน์ อาท ิรายได้เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ call center และการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา (O&M) 
 

 

 

 

 

 

 

(หน่วยลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้
% ของรายไดร้วม
หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม
หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม
หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

YoY QOQ

ทรมูฟู เอช 26,848      26,948      32,841      (18.3) (0.4)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 17,839        18,867        17,657        1.0 (5.4)

    - บรกิารเสยีง และบรกิารทีไ่มใ่ชเ่สยีง 16,824        17,869        16,454        2.2 (5.8)

    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 1,015          998            1,203          (15.7) 1.7

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 912            984            1,270          (28.2) (7.3)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,050          3,328          3,614          (15.6) (8.3)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 5,047          3,769          10,300        (51.0) 33.9

รายการระหวา่งกัน (1,071)        (1,065)        (2,653)        (59.7) 0.5

ทรมูฟู เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 25,777        75.9% 25,882        74.9% 30,188        74.1% (14.6) (0.4)

ทรอูอนไลน ์ 9,648        9,578        12,899      (25.2) 0.7

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 8,941          9,393          9,357          (4.4) (4.8)

    - บรกิารเสยีงพืน้ฐาน - - 195            NM 0.0

    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มลูธรุกจิ 6,363          6,545          6,171          3.1 (2.8)

    - รายไดอ้ืน่ ๆ 2,578          2,848          2,991          (13.8) (9.5)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 108            108            110            (2.6) 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 599            78              3,431          (82.5) 667.6

รายการระหวา่งกัน (3,951)        (3,647)        (4,681)        (15.6) 8.3

ทรอูอนไลน ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 5,697          16.8% 5,932          17.2% 8,218          20.2% (30.7) (4.0)

ทรวูชิ ัน่ส ์ 3,143        3,482        2,983        5.4 (9.7)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,140          3,493          2,975          5.6 (10.1)

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 1,980          1,998          2,025          (2.2) (0.9)

    - มวิสคิ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และ อืน่ ๆ 720            1,051          545            32.1 (31.5)

    - คา่โฆษณา 440            444            404            8.8 (1.0)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 3                (12)             8                (59.5) (129.1)

รายการระหวา่งกัน (669)           (757)           (638)           4.8 (11.7)

ทรวูชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 2,475          7.3% 2,725          7.9% 2,345          5.8% 5.5 (9.2)

รายไดร้วม 39,639      40,008      48,723      (18.6) (0.9)

รวมรายการระหวา่งกัน (5,690)        (5,469)        (7,972)        (28.6) 4.0

รายไดร้วม - สทุธิ 33,949      100% 34,539      100% 40,751      100% (16.7) (1.7)

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง
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งบดุลรวม และงบกระแสเงินสดรวม

 

10 
 

งบดุลรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

 

 

 

 

 
 
 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 % เปลีย่นแปลง
(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) (ปรบัปรงุใหม)่

งบดลุรวม
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 20,672                18,227                13.4
ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 55,188                43,310                27.4
ลกูหนีอ้ ืน่ 9,288                  4,393                  111.4
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 39,544                45,753                (13.6)
รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 124,692              111,683              11.6

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 205,812               176,190               16.8
คา่ความนยิม - สทุธิ 11,403                11,403                0.0
สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธิ 121,080               129,377               (6.4)
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 2,571                  5,397                  (52.4)
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 30,011                25,132                19.4
รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 370,876              347,499              6.7
รวมสนิทรพัย์ 495,569             459,182             7.9
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 84,909                46,752                81.6
เจา้หนีก้ารคา้ 66,315                67,540                (1.8)
เจา้หนีอ้ ืน่ 45,440                47,954                (5.2)
สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 2,361                  30,778                (92.3)
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 5,235                  4,778                  9.6
รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 204,260              197,803              3.3

เงนิกูย้มืระยะยาว 68,054                49,924                36.3
หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 6,085                  3,197                  90.3
หนีส้นิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหด้ าเนนิการ 64,059                64,634                (0.9)
ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 2,375                  2,155                  10.2
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 16,851                13,285                26.8
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 157,425              133,195              18.2
รวมหนีส้นิ 361,685             330,998             9.3
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 133,884             128,184             4.4
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 495,569             459,182             7.9

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค.  2560 % เปลีย่นแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ 45,080                10,198                342.1
    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดจ้า่ย (สทุธ)ิ (7,152)                 (5,205)                 37.4
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 37,929                4,993                  659.6
กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (61,169)               (42,050)               45.5
กระแสเงนิสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 25,662                5,114                  401.7
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ 2,421                  (31,942)              NM
ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 18,251                50,169                (63.6)
ยอดเงนิคงเหลอืส ิน้งวด 20,672               18,227               13.4
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การวิเคราะห ์ฐานะทางการเงิน

กลุ่มทรูรายงานผลก�าไรท่ีเติบโตในปี 2561 โดยมีผลก�าไรสุทธิ 7.0 พันล้านบาท เทียบกับ 551 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า 

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไรเพิ่มสูงข้ึนโดยอัตราก�าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มข้ึนเป็น

ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 5.4 ในปี 2561 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.4 ในปีก่อนหน้าตามล�าดับ 

กลุ่มทรูสามารถช�าระหน้ีสินและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาทางการเงิน ท้ังน้ี ณ ส้ินปี 2561อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเป็น 1 เท่า ขณะท่ีอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงเป็น 2.3 เท่า เทียบกับ 2.5 เท่า

ในปีก่อนหน้า หนุนโดยการเติบโตของ EBITDA อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยปรับตัวดีข้ึนเป็น 10.3 เท่าใน

ปี 2561 เทียบกับ 6.6 เท่าในปี 2560

กลุ่มทรูมีอัตราส่วนสภาพคล่องคงท่ีท่ี 0.6 เท่า ในขณะท่ี วงจรเงินสด (cash cycle) เพิ่มเป็น 41 วัน ในปี 2561 จากระยะ

เวลาขายสินค้าเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน ระยะเวลาช�าระหน้ีเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 236 วันในปี 2561 เทียบกับ 234 วันในปี 2560 ระยะ

เวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็น 100 วันจาก 98 วันในปีก่อนหน้า

หมายเหตุ: รายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานปกติ ในปี 2561 ประกอบด้วยผลประโยชน์สุทธิจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF 

ประมาณ 2.4 หม่ืนล้านบาทในไตรมาส 2 และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจากการด�าเนินงานปกติประมาณ 1.4 หม่ืนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่า

ใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ รายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานปกติ ในปี 2560 ประกอบด้วยผลประโยชน์สุทธิจากการ

ขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF ประมาณ 6.5 พันล้านบาท

หากไม่รวมรายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานปกติดังกล่าวข้างต้น อัตราก�าไรสุทธิ เป็นจ�านวนติบลบร้อยละ 1.6 ในปี 2561 และติดลบ

ร้อยละ 4.2 ในปี 2560 ในขณะท่ี อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนติดลบร้อยละ 2.0 ในปี 2561 ปรับตัวดีข้ึนจากติดลบร้อยละ 4.7 ในปี 

2560 จากรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนและมาตรการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.6 0.6

ระยะเวลาช�าระหน้ีเฉลี่ย วัน 236 234

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 100 98

ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเฉลี่ย วัน 177 162

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย เท่า 10.3 6.6

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA เท่า 2.3 2.5

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.0 0.8

อัตราก�าไรสุทธิ % 4.3 0.4

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 5.4 0.4
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สินทรัพย์

• กลุ่มทรูมีสินทรัพย์รวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.5 จาก ณ ส้ินปี 2560 เป็น 4.956 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่จากท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ท่ีเพิ่มข้ึน

•  สินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.8 จาก ณ ส้ินปี 2560 เป็น 2.058 แสนล้านบาท จาก

การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัททรู และสิทธิในการใช้สินทรัพย์ภายหลังการบรรลุข้อตกลงกับ CAT ในเดือนพฤศจิกายน

ประมาณ 1.51 หม่ืนล้านบาท

•  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 6.4 จาก ณ ส้ินปี 2560 เป็น 1.211 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่จากการตัด

จ�าหน่ายใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ส�าหรับธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระหว่างปี

•  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า เพิ่มข้ึนเป็น 2.19 หม่ืนล้านบาท เทียบกับ 1.65 หม่ืนล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2560 จากการลงทุนใน DIF เพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 2 (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 20.2)

•  ค่าความนิยม ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน หรือเท่ากับ 1.14 หม่ืนล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 22)

•  ลูกหนี้การค้า (สุทธิ) เพิ่มข้ึนเป็น 5.52 หม่ืนล้านบาท ส่วนใหญ่จากลูกหน้ีค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายใน

ประเทศ โดยเจ้าหน้ีค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศเพิ่มข้ึนในจ�านวนท่ีเท่ากัน

                           

ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

2561

ล้านบาท

(ปรับปรุงใหม่)

2560

ล้านบาท

2561

ล้านบาท

2560

ล้านบาท

ลูกหน้ี ทศท. 

ลูกหน้ีการค้า

ลูกหน้ีและรายได้ค้างรับ-กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

   (หมายเหตุ 42)

348.19

20,844.04

13,814.25

664.54

19,896.53

10,738.13

348.19

1,067.00

7,677.39

664.54

1,532.84

7,914.79

ลูกหน้ีการค้า

รายได้ค้างรับ

ลกูหน้ีค่าบรกิารโครงข่ายโทรศพัย์เคลือ่นท่ีภายในประเทศ

35,006.48

7,159.92

20,288.19

31,299.20

10,356.45

8,706.58

9,092.58

2,270.22

-

10,112.17

2,390.96

-

รวมลูกหน้ีการค้า

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

62,454.59

(7,266.22)

50,362.23

(7,051.59)

11,362.80

(3,067.90)

12,503.13

(3,178.92)

ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 55,188.37 43,310.64 8,294.90 9,324.21

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
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ลูกหน้ีการค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี

                           

ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

2561

ล้านบาท

(ปรับปรุงใหม่)

2560

ล้านบาท

2561

ล้านบาท

2560

ล้านบาท

ยอดท่ียังไม่ครบก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระน้อยกว่า 3 เดือน

ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน

ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน

ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน

13,898.58

8,359.78

3,173.65

2,795.69

6,778.78

12,699.59

8,168.83

1,922.53

3,245.37

5,262.88

1,573.18

4,215.05

657.08

1,019.27

1,628.00

1,601.27

2,057.18

1,757.41

982.45

3,713.86

ลูกหน้ีการค้า

รายได้ค้างรับ

ลกูหน้ีค่าบรกิารโครงข่ายโทรศพัย์เคลือ่นท่ีภายในประเทศ

35,006.48

7,159.92

20,288.19

31,299.20

10,356.45

8,706.58

9,092.58

2,270.22

-

10,112.17

2,390.96

-

รวมลูกหน้ีการค้า

หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

62,454.59

(7,266.22)

50,362.23

(7,051.59)

11,362.80

(3,067.90)

12,503.13

(3,178.92)

ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 55,188.37 43,310.64 8,294.90 9,324.21

ลูกหน้ีการค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม

บัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้า หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นประมาณการท่ีพิจารณาจากหลายๆ วิธีผสมกัน เช่น ตามอัตราร้อยละของรายได้ การวิเคราะห์

อายุหน้ี ประสบการณ์การเก็บหน้ี โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย ท้ังน้ี ความช�านาญและ

ประสบการณ์ในการเก็บหน้ีของกลุ่ม ร่วมกับวิธีประมาณการอย่างเหมาะสมตามท่ีกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้บริหารมีความ   

เช่ือม่ันว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไว้ (จ�านวน 7,266.22 ล้านบาท) มีความเพียงพอ

กลุ่มบริษัทมีการกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีการค้าท่ีจ�ากัด เน่ืองจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีจ�านวน

มาก ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ ท้ังภาคธุรกิจและผู้ใช้รายย่อยท่ัวไป จากประสบการณ์การเก็บหน้ีของกลุ่มบริษัท บ่งช้ี

ว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ันบันทึกไว้เพียงพอแล้ว จากปัจจัยเหล่าน้ี ผู้บริหารเช่ือว่าจะไม่มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ

มากไปกว่าจ�านวนหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้บันทึกแล้ว 
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หนี้สิน

•  หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จาก ณ สิ้นปี 2560 เป็น 3.617 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่จากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 

(ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) ซึ่งเพิ่มข้ึนเป็น 1.49          

แสนล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการจ่ายค่าใบอนุญาตคล่ืนความถี่

• เจ้าหนี้การค้าลดลงจาก ณ สิ้นปี 2560 เป็น 6.63 หม่ืนล้านบาท จากการช�าระเงินให้แก่กลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ 

(vendor) ในระหว่างงวด

ส ่วนของผู ้ ถือหุ ้น

•  ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนจาก 1.282 แสนล้านบาท ณ ส้ินปี 2560 เป็น 1.339 แสนล้านบาท หนุนโดยก�าไรสุทธิระหว่าง

งวด

สภาพคล ่องและแหล ่งเงินทุน

•  แหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มทรู ในปี 2561 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (สุทธิ) จ�านวนท้ังส้ิน 37.9 

พันล้านบาท ซ่ึงปรับตัวดีข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญจากปีก่อนหน้า จากความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนท่ีลดลงและการ

ขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุน DIF

•  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 เพิ่มข้ึนเป็น 2.57 หม่ืนล้านบาท จากการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน

การขยายธุรกิจและการจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

•  กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 6.12 หม่ืนล้านบาท จากเงินสด

จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการบรรลุข้อตกลงกับ CAT และการจ่าย

ค่าใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 900MHz และ 1800MHz โดยหากไม่รวมข้อตกลงดังกล่าวและการช�าระค่าใบอนุญาตใช้

คลื่นความถี่ งบลงทุน (ท่ีเป็นเงินสด) ของกลุ่มทรู มีจ�านวนประมาณ 43 พันล้านบาท

•  ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มทรูมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 2.07 หม่ืนล้านบาท
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ตามท่ีรายงาน

ไว้เดิม

ล้านบาท

รายการปรับปรุง

ล้านบาท

ปรับปรุงใหม่

ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

1 มกราคม พ.ศ. 2560

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

   ขาดทุนสะสม

36,810.52

4,098.15

(27,287.55)

(4,276.93)

(29.77)

(4,247.17)

32,533.59

4,068.38

(31,534.72)

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มกราคม พ.ศ. 2560

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

   ขาดทุนสะสม

53,832.19

4,883.04

(25,072.52)

(6,128.49)

(110.08)

(6,018.41)

47,703.70

4,772.96

(31,090.93)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

   รายได้การให้บริการโทรศัพพ์และบริการอ่ืน

   ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

117,624.26

2,474.83

(1,771.24)

(1,771.24)

115,853.02

703.59

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนส�าหรับปี

   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,322.53 (1,771.24) 551.29

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 

 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน

2,481.00

0.07

(1,771.24)

(0.05)

709.76

0.02

งบการเงินรวม

การปรับงบการเงินย้อนหลัง  

วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้บรรลุข้อตกลงกับ กสท. เพื่อยุติข้อพิพาทในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม

และตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม ให้แก่ กสท. ดังน้ันกลุ่มกิจการได้ปรับปรุงย้อนหลังส�าหรับรายการท่ีเคย      

รับรู้กับกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมเหล่าน้ันในงบการเงินรวมส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสะท้อน

ข้อตกลงดังกล่าว

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แสดงดังต่อไปน้ี
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สัญญาและภาระผูกพัน

บริษัทย่อยบางแห่งได้ท�าสัญญากับ อสมท. เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 

ภายใต้สัญญาเหล่าน้ี บริษัทย่อยมีภาระในการลงทุน จัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ บริษัทย่อยมีภาระ

ท่ีจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ในระบบข้างต้นให้แก่ อสมท. เม่ืออุปกรณ์และระบบข้างต้นติดตั้งแล้วเสร็จ ตามเงื่อนไข

ของสัญญา บริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเรียกเก็บเงินมัดจ�า ค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมบริการอ่ืนๆ จากผู้ใช้บริการใน

อัตราท่ีระบุไว้ในสัญญา 

นอกจากน้ี บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนังสือค�้าประกันแก่ อสมท. 

เป็นจ�านวนเงิน 31.20 ล้านบาท หนังสือค�้าประกันเหล่าน้ีใช้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาข้างต้นของบริษัทย่อย

ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทย่อยบางแห่งมีข้อผูกพันท่ีต้องจ่ายผลตอบแทนข้ันต�่าให้แก่คู่สัญญาดังต่อไปน้ี

งวดก�าหนดช�าระ
จ�านวนเงินข้ันต�่า

ท่ีต้องช�าระ / ล้านบาท

ภายใน 1 ปี 35.00

เม่ือวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ท�าสัญญา กับ กสท. ในการเช่าเครื่องและอุปกรณ์

วิทยุคมนาคมระบบ HSPA โดยมีอายุสัญญา 14.5 ปี ภายใต้สัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจัดหา            

ติดตั้ง บริหารจัดการและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ตามท่ีจ�าเป็นต่อการให้บริการภายใต้เทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความ

จุท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมท่ีมีผลบังคับใช้วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพื่อ

เป็นการตอบแทน BFKT มีสิทธิได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าวตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญา

เม่ือวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ท�าสัญญากับ กสท. (“สัญญา”) ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา 

RMV ต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใต้เทคโนโลยี HSPA ซ่ึงได้รับขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี เม่ือ

วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 RMV ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

และบริการอินเตอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึงจาก กทช. RMV มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. 2544 และเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต ใบอนุญาตมีก�าหนดส้ินสุดวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ต่อมาได้มีความเห็นท่ีต่างกันระหว่างกลุ่มกิจการและ กสท. ในหลายประเด็นท่ีเกี่ยวกับการตีความสัญญาและในรายละเอียด

ของการค�านวณรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการและ กสท. ได้บรรลุ

ข้อตกลงในการรับและจ่ายช�าระหน้ีบางส่วนส�าหรับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ BFKT และต้นทุนการด�าเนินงานของ 

RMV และได้บรรลุข้อตกลงในหลายประเด็นโดยมีวัตถุประสงค์ในการยุติข้อพิพาทท่ีมีต่อกันและรวมถึงยอดเงินคงค้างท่ี

ยังไม่ได้ช�าระระหว่างกัน 

ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้บรรลุข้อตกลงกับ กสท. เพื่อยุติข้อพิพาทในหลายประเด็น นอกจากการ

โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม กลุ่มกิจการยังรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจ�านวน 1,102.58 ล้านบาท ในงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการบรรลุข้อตกลงดังกล่าว
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ส�าหรับประเด็นท่ียังเหลือและยอดคงค้างท่ียังตกลงกันไม่ได้ ท้ังสองฝ่ายจะท�าการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อไป ผู้บริหาร

เช่ือว่าผลสรุปจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

ภายใต้สัญญาต่างๆ ข้างต้น กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันกับธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนังสือค�้าประกันให้แก่ 

กสท. เป็นจ�านวนเงิน 200.00 ล้านบาท 

เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 TUC บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ IMT ย่าน 2.1GHz  จาก 

กสทช.ใบอนุญาตครอบคลุมสามแถบย่านความถี่ และอนุญาตให้ใช้เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี 

TUC ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขและช�าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 1800MHz จาก 

กสทช.ใบอนุญาตครอบคลุมสองแถบย่านความถี่ และอนุญาตให้ใช้เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นระยะเวลา 18 ปี 

TUC ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขและช�าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 900MHz จาก กสทช. ซึ่ง             

ใบอนุญาตน้ันอนุญาตให้บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2574 TUC ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขและช�าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก�าหนดไว้ในใบอนุญาต 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารในประเทศบางแห่งตามสัญญาค�้าประกันท่ีออกให้หน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจและบริษัทต่างๆ รวมเป็นเงิน 6,235.11 ล้านบาท และ 3,763.77 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ภายใต้ข้อก�าหนดของสัญญาต่างๆ ท่ีกลุ่มกิจการได้ท�าไว้ สินทรัพย์ของกลุ่มกิจการซ่ึงน�าไปค�้าประกันหรือจ�านองเพื่อเป็น

หลักประกันส�าหรับหน้ีสิน มีรายละเอียดดังน้ี

มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจ

2561

ล้านบาท

2560

ล้านบาท

2561

ล้านบาท

2560

ล้านบาท

เงินฝากประจ�าและเงินฝาก

ออมทรัพย์เงินลงทุนในหุ้นในบริษัทร่วม

74.36

523.65

96.08

699.90

43.67

694.55

43.99

694.56
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กลุ่มกิจการมีสัญญากับบริษัทหลายแห่งเพื่อจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เพิ่มเติม เพื่อขยายประสิทธิภาพ

ของอุปกรณ์โครงข่ายและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภาระผูกพันตามสัญญา

ดังกล่าวข้างต้นถูกบันทึกไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ�านวน 28,598.00 ล้านบาท และ 169.99 

ล้านบาท ตามล�าดับ (พ.ศ. 2560: 25,866.98 ล้านบาท และ 15.91 ล้านบาท ตามล�าดับ) 

กลุ่มกิจการท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ส�าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมระยะเวลาของสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 

5 ถึง 16 ปี

ยอดรวมของจ�านวนเงินข้ันต�่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังน้ี

งบการเงิน

พ.ศ. 2561

ล้านบาท

พ.ศ. 2560

ล้านบาท

ภายใน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

7,728.58

31,583.41

57,657.90

4,263.58

16,099.78

22,520.80

96,969.89 42,884.16



เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561

286

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

FOR THE YEAR 2018

ร ายง านของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปร ะจ� า ป ี  2561

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน คือ นายโชติ โภควนิช ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และ     

นางปรเีปรม เสรวีงษ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 5/2560  เม่ือวันท่ี 15 

กันยายน 2560 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตดังกล่าว ส�าหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการด�าเนินการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี

 1. ได้มีการประชุมรวม 7 ครั้งในปี 2561 เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และน�าเสนอ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

รายนาม ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม

ปี 2561*

1. นายโชติ โภควนิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7

2. ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการตรวจสอบ 7/7

3. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการตรวจสอบ 7/7

 หมายเหตุ  *ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 1 ครั้ง

 2. ได้พิจารณาความเป็นอิสระ และ ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว 

เห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและได้แสดงความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในด้านการจัดท�า

รายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใน

สังกัดของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

และ เสนอค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 3. หารือกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตของการตรวจสอบก่อนเริ่มกระบวนการ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี  

 4. รับทราบแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และได้เสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 

 5. สอบทานรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ซึ่งรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย และ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและ

ผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 6. สอบทานการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบในการเข้า 

ท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นไปตามกฎหมาย

  และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ      

บริษัทย่อยเป็นส�าคัญ โดยในส่วนของรายการระหว่างกันประเภทธุรกิจปกติและประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการท�า 

  รายการท่ีมีราคาสมเหตุสมผล เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป เช่นเดียวกับราคาและเงื่อนไขท่ีพึงกระท�ากับบุคคล

ภายนอก ส�าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในฐานะผู้ซ้ือ สามารถม่ันใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของบุคคลท่ี

มีความเกี่ยวข้อง และ ในฐานะผู้ขาย ก็สามารถเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดจากการขายสินค้าและบริการ

ให้แก่กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภครายใหญ่เช่นกัน 

  นอกจากน้ี ในปี 2561 มีการพิจารณารายการระหว่างกันกรณีพิเศษ คือ การขายหุ้นของ บริษัท ไทยสมาร์ทการ์ด 

จ�ากัด (“TSC”) ให้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) (“CPALL”) ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ จะได้รับก�าไรจากการ

ขายเงินลงทุน อีกท้ังราคาขายเป็นราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชีของ TSC  และเป็นราคาเดียวกันกับราคาท่ี 

CPALL เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TSC คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ให้ความเห็นชอบแก่ฝ่ายจัดการใน

การน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 7. พิจารณาปรับปรุง “ระเบียบในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน” ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มระดับของมาตรการป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�าหรับกรณีท่ีจะมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันท่ีมีความซับซ้อน และ น�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 8. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจากรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ

ผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย      

ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 9. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วย

ให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�าเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และเม่ือพิจารณา

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2561 ซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ีส�าคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม นอกจากน้ี โดยเหตุ

ท่ีธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจค่อนข้างรวดเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบ

จึงส่งเสริมให้บริษัทฯ พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 10. ติดตามงานด้านการบริหารจัดการความเส่ียง ภายใต้ “นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการความเส่ียง” ของ 

บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการบริหาร

จัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิผล

  นอกจากน้ี โดยเหตุท่ีบริษัทฯ ใช้แนวทางการตรวจสอบภายในซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการประเมินความเส่ียง (risk-based 

audit)  คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความส�าคัญต่อการเช่ือมโยงระหว่างงานด้านการบริหารจัดการความเส่ียง

กับงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง   

มารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเกี่ยวกับการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการบริหาร 

ความเสี่ยงของบริษัทฯ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับ

  ผลการประเมินความเส่ียงดังกล่าว 
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 11. ตดิตามผลจากการจัดให้มีช่องทางส�าหรบัให้ผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่สามารถท�าการร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส เกีย่วกบั

การทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

  ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รบัเรือ่งท่ีเป็นการร้องเรยีนหรอืการแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ ประพฤติ

มิชอบ หรือ การกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ แต่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การให้บริการของบริษัทฯ จ�านวน 4 

เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้น�าส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการด�าเนินการท่ี

เหมาะสมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ

 12. ก�ากับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการ

ประเมินความเสี่ยง (risk-based audit)  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสและรายปี ให้ค�าแนะน�าต่างๆ 

แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท้ังเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี ตลอดจนติดตาม

ความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ในการน้ี ได้สอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานโดย

ภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบท้ังในด้านบุคลากร

และการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสากลอย่างต่อเน่ือง  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย และได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก

ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี 

โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรม     

และความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบ          

การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุง

ระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง

 นายโชติ โภควนิช

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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REPORT OF THE COMPENSATION AND

NOMINATING COMMITTEE

FOR THE YEAR 2018

ร ายง านของคณะกรรมการก� า หนดค ่ า ตอบแทน

แล ะสรรห ากรรมการ  ปร ะจ� า ป ี  2561

ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งท่ี 8/2544 ให้ด�ารงต�าแหน่ง เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ น้ัน ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต     

ดังกล่าว ส�าหรับปี 2561 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี

 1. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้กลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่งอีกวาระหน่ึง

 2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระ

 3. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2560 ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร 

(ซึ่งจ่ายในปี 2561) และ

 5. พิจารณาและอนุมัติแผนและหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานให้แก่ประธานคณะกรรมการ

บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) ประจ�าปี 2561 (ซ่ึงจะจ่ายในปี 2562) 

 ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

 ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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REPORT OF THE CORPORATE GOVERNANCE

COMMITTEE FOR THE YEAR 2018

ร ายง านของคณะกรรมการก� า กั บดู แ ล กิ จก าร ท่ี ดี  ปร ะจ� า ป ี  2561

ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ได ้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2549 

เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2549 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีน้ัน  ในปี 2561 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีมีการด�าเนินการ ซึง่สามารถสรปุได้ดงัน้ี

 1. ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 2. พิจารณารายงานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 2561  และน�าเสนอต่อ   

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 3. ติดตามผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการ

พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 และรายงานต่อ     

คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นข้อมูล

 4. สอบทานรายงานการประเมินการก�ากับดูแลกิจการท่ีจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย         

ประจ�าปี 2560 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นข้อมูล

 5. พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และน�าเสนอการปรับปรุงบางประการ                        

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 6. พิจารณาทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และน�าเสนอการปรับปรุงบางประการต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 7. พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในปีท่ีผ่านมา และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท          

เพื่อเป็นข้อมูล

 8. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ท่ีออก

โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และ 

น�าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

 9. พิจารณาการด�าเนินการของบริษัทฯ ในด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนและความ 

รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ

 10. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานของบริษัทฯ 

 ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
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REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE                                                 

FOR THE YEAR 2018                            

รายงานของคณะกรรมการด้านการเงิน

ประจำาป ี 2561

ตามท่ีคณะกรรมการด้านการเงิน ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2544 ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ

กรรมการด้านการเงิน น้ัน ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตดังกล่าว ในปี 2561 คณะกรรมการด้านการเงินมีการด�าเนินการ  

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี

 1. ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 2. พิจารณาเป้าหมายทางการเงิน ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการ และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

 3. พิจารณาแผนประจ�าปีเพื่อการป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนทางการเงิน รวมท้ังนโยบายการใช้ตราสาร

  อนุพันธ์ส�าหรับธุรกรรมทางการเงิน  และ น�าเสนอการปรับปรุงบางประการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

 4.  พิจารณาผลการด�าเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการ   

 5. พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายและการจ่าย เงินป ันผลจากก�าไรสุทธิ 

  ประจ�าปี 2560 และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบเพื่อน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อไปยังท่ี  

  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เพื่ออนุมัติ

 6. พิจารณาโครงการลงทุนต่างๆ พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการ และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

   เพื่ออนุมัติ

 7. พิจารณาการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ของบริษัทย่อยและ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยน้ัน เพื่ออนุมัติ

 8. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้มีอ�านาจลงนามส่ังจ่ายบัญชีธนาคาร และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

  เพื่ออนุมัติ

 

   

	 	 	 ดร.	อาชว์	เตาลานนท์

	 	 	 ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’

RESPONSIBIL IT IES FOR THE FINANCIAL 
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ร ายง านคว ามรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท

ต ่ อร ายง านท างก าร เงิ น  ปร ะจ� า ป ี  2561

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยปฏิบัติตามนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผล

ว่าการบันทึกบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องน้ี ปรากฏในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม และ

สามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความถูกต้องและสมเหตุสมผลของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

 นายธนินท์ เจียรวนนท์

 ประธานกรรมการ
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