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GLOSSARY AND ACRONYMS

ศัพท ์ เทคนิคและค�ำย ่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 

CRAVE บริษัท Crave Interactive Limited

CRAVE <B.V.> Crave Interactive B.V.

CRAVE <Inc.> Crave Interactive Inc.
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DIF หรือ ดีไอเอฟ กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล

Golden Light Golden Light Company Limited (จดทะเบียนต่ำงประเทศ)

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 

Queue Q บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) 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
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TCJ บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์ จ�ำกัด

TDG บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ�ำกัด

(เดิมช่ือ : บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ�ำกัด)

TDI PT True Digital Indonesia

TDPH True Digital Philippines Inc.

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 

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)
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True Incube บริษัท ทรู อินคิวบ์ จ�ำกัด 

True-Kona บริษัท True-Kona Cayman GP

True Music บริษัท ทรู มิวสิค จ�ำกัด

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)

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

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป ้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท 

หรือ กลุ ่มบริษัทในระยะยาว

กลุ่มทรู เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลครบวงจรท้ังโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 

โทรทัศน์ คอนเทนต์ รวมถึงแพลตฟอร์มและบริการด้านดิจิทัลอ่ืนๆ มีจุดเด่นในการผสานผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลาย

ภายใต้กลุ่มทรู หรือคอนเวอร์เจนซ์ พร้อมน�าเสนอสินค้า บริการ และโซลูช่ันด้านการส่ือสารโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึง สื่อดิจิทัลและคอนเทนต์คุณภาพสูงท่ีหลากหลาย วิสัยทัศน์ของบริษัท คือการเป็นผู้น�า

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีเช่ือมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจ และสังคม อย่างท่ัวถึงเพื่อสร้างคุณค่าต่อชีวิตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจหลักของกลุ่มทรู ประกอบด้วย ทรูมูฟ เอช ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งมีเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและครอบคลุม

ท่ัวประเทศ ผ่านการผสานจุดแข็งของคล่ืนความถี่หลากหลายย่าน โดยทรูมูฟ เอช มอบประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีคุณภาพสูงและครอบคลุมการสื่อสารได้ครบถ้วนในทุกแพลตฟอร์ม ด้วยเครือข่ายท่ีครอบคลุมรวมร้อยละ 98 ของ

ประชากรไทยท่ัวประเทศ พร้อมเดินหน้าน�าเทคโนโลยี 5G มาให้บริการเพื่อตอบโจทย์ท้ังผู้บริโภคและภาคธุรกิจ รวมถึง

เครือข่าย Narrowband IoT (“NB-IoT”) ท่ีครอบคลุมทุกอ�าเภอใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศ ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช มีการเติบโตท้ัง

ด้านรายได้และฐานลูกค้าสูงกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม โดยในปี 2562 รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช มีอัตราการ

เติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมติดต่อกันเป็นปีท่ี 7 และมีจ�านวนลูกค้ารายใหม่สุทธิ 1.4 ล้านราย ในระหว่างปี ขยายฐานลูกค้า

เพิ่มข้ึนเป็นท้ังสิ้น 30.6 ล้านราย ทรูออนไลน์ ผู้น�าในการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ด้วยโครงข่ายไฟเบอร์คุณภาพ

สูงและครอบคลุมกว่า 15 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โดยแคมเปญไฟเบอร์บรอดแบนด์ซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว

สูงสุดในระดับ 1,000 Mbps หรือ 1 Gbps ได้รับผลตอบรับท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการใช้บริการไฟเบอร์ท่ี

เพิ่มสูงข้ึนของผู้บริโภค ส่งผลให้ทรูออนไลน์มีจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่สุทธิสูงท่ีสุดในอุตสาหกรรมหรือเพิ่ม

ข้ึนสุทธิกว่า 320,000 ราย ในระหว่างปี ผลักดันให้ฐานลูกค้ารวมเพิ่มข้ึนเป็น 3.8 ล้านราย ทรูวิช่ันส์ ผู้ให้บริการโทรทัศน์

แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดิจิทัล รวมถึงเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ ซึ่งมีคอนเทนต์คุณภาพสูงหลากหลายท้ังต่างประเทศและ

ในประเทศ ทรูวิช่ันส์ มีฐานลูกค้ารวมประมาณ 4.0 ล้านราย ณ ส้ินปี โดยลูกค้า 2.3 ล้านราย บอกรับบริการประเภท

พรีเมียมและมาตรฐาน และลูกค้าส่วนท่ีเหลือเป็นลูกค้าประเภท FreeView และ Free-to-Air และ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มุ่งม่ัน

พัฒนาและให้บริการดิจิทัลแบบครบวงจร โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ส่ือดิจิทัล (Digital Media) ส�าหรับผู้บริโภค แพลตฟอร์ม

ท่ีเช่ือมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) พร้อมสิทธิประโยชน์หลากหลายส�าหรับลูกค้าธุรกิจรายย่อย เทคโนโลยีการ

วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และดิจิทัลโซลูช่ันมากมายส�าหรับลูกค้าองค์กร รวม

ถึงสถาบันทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) ท้ังน้ี แพลตฟอร์มดิจิทัลทรูไอดี (TrueID) ได้รับการตอบรับอย่าง 

ดีเยี่ยมจากผู้บริโภคและกลายเป็นแอปพลิเคช่ันท่ีได้รับการดาวน์โหลดมากท่ีสุดในหมวดหมู่เดียวกัน โดยมีจ�านวนผู้ใช้บริการ

ต่อเดือนเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองเป็น 24.6 ล้านราย ณ ส้ินปี 2562 

กลุ่มทรู มุ่งม่ันในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลของประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของ

นานาประเทศ พร้อมน�าเสนอสินค้าและบริการคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล�้าทาง

เทคโนโลยีและการเข้าถึงข่าวสารของประชาชนในประเทศ โดยเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายท้ังแบบมีสายและไร้สายด้วย

เทคโนโลยีล�้าสมัยอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังให้ความส�าคัญในการให้บริการท่ีเป็นเลิศ นวัตกรรม บริการด้านดิจิทัลและ

โซลูช่ัน การสรรหาคอนเทนต์คุณภาพสูงท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และการผสานบริการท่ีหลากหลายภายใต้กลุ่ม

ทรูในรูปแบบคอนเวอร์เจนซ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างลงตัว ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและเพิ่มความผูกพันของลูกค้า

ต่อสินค้าและบริการภายใต้กลุ่มทรู สิ่งเหล่าน้ี จะช่วยผลักดันให้กลุ่มทรูเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับความต้องการ

ใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของผู้บริโภค
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กลุ่มทรู มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารธุรกิจท่ีโปร่งใส และมีส่วนร่วมในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่ระดับประเทศ ชุมชน และองค์กร ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ทรู ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับนานาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็น 

ผู้ให้บริการส่ือสารโทรคมนาคมเพียงรายเดียวในประเทศไทย ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของ

โลกท้ัง Dow Jones Sustainability Index – Emerging Markets และ FTSE4Good Emerging Index เป็นปีท่ีสามติดต่อ

กันในปี 2562 โดยในปี 2562 น้ี ทรูได้รับคะแนนสูงสุดเป็นท่ี 1 ของโลกในหมวดธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม ส�าหรับ  

Dow Jones Sustainability Index ติดต่อกันเป็นปีที่สอง นอกจากนี้ ยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ

หุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ประเภท

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ท้ังน้ี กลุ่มทรู จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในการเพิ่มมาตรฐานด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนของ

องค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มทรูเป็นส�าคัญ

กลุ่มทรู ได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ซึ่งถือหุ้นทรูในสัดส่วนร้อยละ 49.99 และ China Mobile  

ซึ่งถือหุ้นทรูในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม ปี 2562) 

โดยกลุ่มทรูมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วท้ังส้ิน 133,473 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2562 ท้ังน้ี การด�าเนิน

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด�าเนินธุรกิจอ่ืนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัย

ส�าคัญ มีเพียงความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราวเฉพาะบางธุรกรรมเท่าน้ัน

ธุรกิจของกลุ ่มทรู

บริษัทฯ ก่อตั้งข้ึนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ปี 2533 ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และในปีต่อมา บริษัทฯ ได้

ลงนามในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับทีโอทีเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยให้บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการลงทุน จัดหา 

และติดตั้งควบคุม ตลอดจนซ่อมบ�ารุงและรักษาอุปกรณ์ในระบบส�าหรับการขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐานจ�านวน 2.6 ล้าน 

เลขหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนดังกล่าวได้ส้ินสุดลงในเดือนตุลาคม 

ปี 2560 และ ทรูได้ด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ และ ส่งมอบอุปกรณ์ในระบบให้แก่ทีโอทีเสร็จส้ินแล้ว ปัจจุบัน กลุ่มทรูให้

บริการโทรศัพท์พื้นฐานภายใต้ใบอนุญาตจากกสทช.

ในปี 2536 บริษัทฯได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่ือ บริษัท 

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

มีการปรับเปลี่ยนในภาพลักษณ์ภายใต้แบรนด์ “ทรู” และ เปลี่ยนช่ือบริษัทมาเป็นบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 

มีช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า “TRUE” ในเดือนเมษายน ปี 2547

กลุ่มทรู เริ่มให้บริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง ในปี 2544 บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายหรือบริการ WiFi 

ในปี 2546 บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) ในปี 2550 และได้เปิดให้บริการ

โครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Gateway) และบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ในปี 2551 

ท้ังน้ี กลุ่มทรู มุ่งม่ันในการมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง พร้อม

ขยายโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จนครอบคลุมแล้วประมาณ 15 ล้านครัวเรือนท่ัวประเทศ โดยบริการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงของกลุ่มทรูได้รับผลตอบรับท่ีดีจากลูกค้า ด้วยการมุ่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการท้ังส�าหรับกลุ่มลูกค้า

บุคคลและลูกค้าองค์กรอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ (FTTx) ประสิทธิภาพสูง พร้อมน�าเสนอแพ็กเกจไฟเบอร์

บรอดแบนด์ท่ีคุ้มค่า รวมถึงแพ็กเกจไฟเบอร์ความเร็วสูง 1,000 Mbps หรือ 1 Gbps ท่ีผสานสินค้าและบริการหลากหลาย 

พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ 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 
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Gain Limited โดยแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ปี 2554 การเข้าซื้อหุ้นในครั้งน้ัน ท�าให้กลุ่มทรูได้ประโยชน์จากการเป็น             

ผู้ให้บริการรายแรก ท่ีสามารถให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ด้วยเทคโนโลยี HSPA บนคล่ืนความถี่ 850 MHz ของ  

CAT Telecom ในเชิงพาณิชย์ได้ท่ัวประเทศ โดยเปิดให้บริการ 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 

กสทช. ในเดือนธันวาคม ปี 2555 และเปิดให ้บริการ 4G LTE บนคลื่นความถี่  2.1 GHz เชิงพาณิชย์เป ็น 

รายแรกในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 นอกจากน้ี TUC ได้รับใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่ 1800 MHz 

และ 900 MHz จากกสทช. ในเดือนธันวาคม ปี 2558 และเดือนมีนาคม ปี 2559 ตามล�าดับ โดยการได้คล่ืนความถี ่

มาให้บริการเพิ่มเติมน้ีช่วยขยายระยะเวลาในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของกลุ่มทรู เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่ม

ประสิทธิภาพเครือข่ายของทรูมูฟ เอช ด้วยการผสานจุดแข็งของคล่ืนย่านความถี่กลาง (1800 MHz และ 2100 MHz) ใน

เรื่องความจุ และคลื่นย่านความถี่ต�่า (850 MHz ภายใต้ CAT Telecom และ 900 MHz) ในเรื่องความครอบคลุมได้อย่าง

ลงตัว ซึ่งเครือข่าย 4G 3G และ 2G ของทรูมูฟ เอช ครอบคลุมพื้นท่ีรวมร้อยละ 98 ของประชากรไทย และเข้าถึงพื้นท่ีใน

ระดับหมู่บ้านท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ อีกท้ังยังเดินหน้าพัฒนาเครือข่าย NB-IoT ประสิทธิภาพสูง ด้วยความครอบคลุม

ทุกอ�าเภอใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศ นอกจากน้ี เทคโนโลยีการรวมคลื่นท้ัง 3 คล่ืน ท่ีเรียกว่า 3CA (Carrier Aggregation) 

และเทคโนโลยีสถานีฐาน 4x4 MIMO ท�าให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพ

มากข้ึน พร้อมท้ังตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

ทรูมูฟ เอช ยังคงมุ่งม่ันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีล�้าสมัยอย่างต่อเน่ือง โดยเปิดให้บริการ

เทคโนโลยีมาตรฐานโลก FDD Massive MIMO 32T32R ซ่ึงมีจุดเด่นท่ีการกระจายช่องสัญญาณให้สามารถรองรับการรับ

ส่งข้อมูล ช่วยเพิ่ม capacity ถึง 4 เท่า ท�าให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีเพิ่มข้ึน สอดคล้อง

กับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวของประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากน้ี กลุ่มทรู มุ่งเน้นในการให ้

บริการด้วยเครือข่ายคุณภาพสูงอย่างต่อเน่ือง โดย TUC ได้เข้าร่วมรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ 700 MHz เพิ่มเติมในเดือน 

มิถุนายน ปี 2562 ซ่ึงคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตคล่ืนความถี่ดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2563 อีกท้ังยังเดินหน้าพัฒนา 

เครือข่ายและทดสอบเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเน่ือง โดยเปิดให้มีการทดลองใช้งานในบางพื้นท่ี พร้อมส�าหรับการขยาย 

เครือข่าย 5G ให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจใช้งานในวงกว้างมากยิ่งข้ึนต่อไป นอกจากน้ี TUC เป็นหน่ึงในผู้ชนะการประมูลคล่ืน 

ความถี่ 2600 MHz และ 26 GHz ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 โดยการได้คล่ืนความถี่มาเพิ่มเติม จะเสริมประสิทธิภาพ 

เครอืข่ายของทรมููฟ เอช ด้วยจุดเด่นเรือ่งความครบครนัและครอบคลมุของคลืน่ความถีถ่งึ 7 ย่านความถี ่ซึง่จะตอบโจทย์ความ 

ต้องการใช้งานดาต้าท่ีเพิ่มข้ึนท้ังในกลุ่มผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ผสานกับความแข็งแกร่งของพันธมิตรทางธุรกิจท่ีส�าคัญ

อย่าง China Mobile ท่ีสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้ ความช�านาญ ตลอดจนการจัดซ้ืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ  

นับเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มทรู

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 ซึ่งเป็น holding 

company ส�าหรับธุรกิจโทรทัศน์และคอนเทนต์ของกลุ่มทรูอยู่ร้อยละ 100.0 ณ สิ้นปี 2562

คอนเทนต์คุณภาพสูงที่หลากหลายทั้งจากต่างประเทศและในประเทศของทรูวิชั่นส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการถ่ายทอดสด 

ช้ันน�าและคอนเทนต์พิเศษท่ีได้รับสิทธิเฉพาะในการถ่ายทอดผ่านทรูวิช่ันส์ ผสานกับแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ซึ่งได้รับ 

ผลตอบรับอย่างดี เป็นปัจจัยส�าคัญในการขยายฐานลูกค้าของทรูวิช่ันส์ อีกท้ังยังเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้าต่อ 

กลุ่มทรู และผลักดันการสมัครสมาชิกในสินค้าและบริการอื่นๆ ภายใต้กลุ่มทรูอีกด้วย นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ ยังให้ความ

ส�าคัญกับการคัดสรรและผลิตคอนเทนต์ให้ตรงตามความชอบและไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดย

คอนเทนต์คุณภาพเหล่าน้ีสามารถรับชมผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ แพลตฟอร์มคอนเวอร์เจนซ์ของกลุ่มทรู โดย
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เฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัล ทรูไอดี  และกล่องทรูไอดี ทีวี รวมถึงพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การขยาย

ฐานผู้ชมซีรีส์คุณภาพจาก TrueVisions Original ไปสู่ประเทศจีน และการร่วมผลิตคอนเทนต์ผ่าน ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์ ซึ่ง

เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ซีเจ อีเอ็นเอ็ม (CJ ENM) จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ท�าให้สามารถผลิตคอนเทนต์ 

ยอดนิยมส่งออกไปยงัประเทศอืน่ๆ ในเอเชีย เป็นการสร้างโอกาสในการเตบิโตรายได้ให้กบักลุม่ทร ูนอกจากน้ี ธรุกจิออนไลน์  

สเตช่ัน (Online Station) สื่อเกมออนไลน์ และเครือข่าย Influencer หรือ ผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ภายใต้บริษัท 

ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ากัด ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มทรู สร้างการรับรู้และความเชื่อม่ัน รวมถึงเพิ่มศักยภาพการ

เติบโตท้ังในด้านรายได้และฐานลูกค้าให้กับกลุ่มทรู

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มุ่งม่ันพัฒนาและให้บริการดิจิทัลครบวงจร โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ สื่อดิจิทัล (Digital Media) ส�าหรับ 

ผู้บริโภค แพลตฟอร์มท่ีเช่ือมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) พร้อมสิทธิประโยชน์หลากหลายส�าหรับลูกค้าธุรกิจ

รายย่อย เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และดิจิทัลโซลูช่ันมากมาย

ส�าหรับลูกค้าองค์กร รวมถึงสถาบันทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) ส�าหรับบุคคลท่ัวไปและกลุ่มธุรกิจ โดย 

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มีพันธกิจหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรม และสร้างโอกาสการเติบโตพร้อมการเปลี่ยนแปลงสู่

เศรษฐกิจดิจิทัลในยุคใหม่ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ได้เพิ่มขอบเขตความสามารถเชิงลึกในเทคโนโลยีล�้าสมัยต่างๆ เช่น ปัญญา

ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การรวบรวมและจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) บล็อกเชน (Blockchain) ระบบคลาวด์ 

(Cloud) Internet of Things (IoT) และหุ่นยนต์ (Robotics) ด้วยบริการและนวัตกรรมเหล่าน้ี ท�าให้ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป สามารถ

สร้างระบบนิเวศท่ีตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ท้ังน้ี ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มีการด�าเนินธุรกิจใน

ประเทศไทย และได้มีการขยายธุรกิจออกไปในภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจออกไป

ยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงต้นทุนในแพลตฟอร์มดิจิทัล

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มุ่งเสริมสร้างศักยภาพการใช้ชีวิตแบบดิจิทัลไลฟ์สไตล์อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านแอปพลิเคช่ันหลัก ทรูไอดี 

(TrueID) ท่ีพัฒนาข้ึนบนแพลตฟอร์มนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ซึ่งทรูไอดีมอบท้ังความบันเทิงจากการรวมคอนเทนต์ดิจิทัล

คุณภาพหลากหลายประเภท และสิทธิประโยชน์มากมายผ่านระบบสิทธิประโยชน์และสะสมแต้มส�าหรับลูกค้าทรู ภายใต ้

ทรูยู (TrueYou) ท้ังน้ี ทรูไอดียังให้บริการแชท โทรศัพท์ และวิดีโอคอลอีกด้วย โดยนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2560 ทรูไอดีได ้

รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้บริโภคและกลายเป็นแอปพลิเคช่ันท่ีได้รับการดาวน์โหลดมากท่ีสุดในหมวดหมู่เดียวกัน 

และมีจ�านวนผู้ใช้บริการต่อเดือนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 24.6 ล้านราย ณ ส้ินปี 2562 คอนเทนต์ความบันเทิงท้ังหมดน้ี ยังได้รับ 

การต่อยอดให้ผู ้บริโภคสามารถรับชมได้ในรูปแบบโทรทัศน์ ภายใต้บริการ ทรูไอดี ทีวี (TrueID TV) นอกจากน้ี  

ทร ูดจิิทัล กรุ๊ป ได้เปิดตวั ทร ูสมาร์ต เมอร์ชันต์ (True Smart Merchant) ในเดอืนเมษายน 2561 เพือ่เพิม่ขีดความสามารถของผูค้้า 

รายย่อยให้แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล นับเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนผ่านและเช่ือมต่อระหว่างธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ หรือ 

O2O ในขณะท่ีบริการ True Analytics ได้ก้าวสู่การเป็นผู้น�าตลาดบริการ Analytics ของไทย โดยเดินหน้าขยายแพลตฟอร์ม 

Big Data เพื่อรองรับการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลนับพันล้านรายการแบบเรียลไทม์ได้แบบ 

รายวัน นอกจากน้ี ธุรกิจดิจิทัลโซลูช่ัน (True Digital Solutions) ได้พัฒนาโซลูชั่นและข้อเสนอด้าน IoT ส�าหรับหลากหลาย

อุตสาหกรรม จนมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ IoT ไปแล้วกว่า 237,000 อุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2562 คิดเป็นการเติบโตกว่า

ร้อยละ 50 จากปีก่อน ท้ังน้ี ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy หรือ TDA) ได้รับการจัดต้ังข้ึน โดยมุ่งหวังในการ

เป็นผู้น�าสถาบันศึกษาด้านดิจิทัลของภูมิภาค และช่วยเสริมความสามารถ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้กับท้ังระดับ

บุคคล องค์กร และสังคม เพื่อตอบโจทย์การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

กลุ่มทรูร่วมเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับ China Mobile ในปี 2557 โดย China Mobile เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับท่ี

สองของทรู ด้วยการถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ท้ังน้ี การเป็น

พันธมิตรกับ China Mobile ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและสร้างรากฐานท่ีม่ันคงให้กับกลุ่มทรู ผ่านความร่วม

มือทางธุรกิจในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการจัดซ้ืออุปกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย 5G โครงข่ายธุรกิจระหว่าง

ประเทศ การเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพในธุรกิจบริการดาต้า และการร่วมกันพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในด้าน

ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม บริการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ หรือ Internet of 

Things นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ Hand-in-Hand Program (“hi-H Program”) ท่ี China 

Mobile International (CMI) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และด้วยเครือข่ายท่ัวโลกและความสามารถด้านเทคนิคท่ีทันสมัยจากสมาชิก 

hi-H กลุ่มพันธมิตร “hi-H Program” สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กัน ใช้ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ

ของสมาชิกในการร่วมมือให้เกิดบริการท่ีมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าให้มากท่ีสุด
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การจ�าหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ “DIF” เป็นหน่ึงในกลยุทธ์ของกลุ่มทรู ใน

การเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนและรองรับโอกาสในการเติบโตจากการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มทรูได้

จ�าหน่ายสินทรัพย์และสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกลุ่ม

ทรู ให้แก่ DIF และท�าสัญญาเช่าสินทรัพย์กลับจากกองทุนน้ี เพื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม

ทรูตามปกติต่อไป โดยสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท้ังหมดประกอบด้วย เสาโทรคมนาคมจ�านวน 16,059 ต้น 

ระบบใยแก้วน�าแสง (FOC) พร้อมท้ังอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 2.9 ล้านคอร์กิโลเมตร 

และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จ�านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 

(ระยะทางประมาณ 0.2 ล้านคอร์กิโลเมตร) ท้ังน้ี ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มทรู ถือหน่วยลงทุนของกองทุน DIF คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 29 ของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของกองทุน

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญในปี 2562

เดือนมกราคม

•  ทรูบิสิเนส มุ่งตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของกลุ่มลูกค้า SME ด้วยแคมเปญใหม่ “SMEs Get More  

เอสเอ็มอี มีดี...ได้มากกว่า” ท่ีสามารถเลือกบริการเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่าง 

คุม้ค่า ครอบคลมุทุกบรกิารในกลุม่ทร ูท้ังบรกิารเสยีงและนอนวอยซ์ของทรมููฟ เอช ไฟเบอร์บรอดแบนด์ของทรอูอนไลน์  

IoT และโซลูช่ันส์เพื่อธุรกิจ รวมถึงสิทธิพิเศษมากมายจากพาร์ทเนอร์มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการ SME

เดือนมีนาคม

•  ทรูมูฟ เอช ร่วมมือกับ ไชน่า โมบายล์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ซีเอ็มไอ) เปิดตัว “CMLink TrueMove H ซิม 4G ไร้พรมแดน 

ไทย-จีน” บริการสื่อสารระหว่างประเทศไทยและจีนท่ีท�าให้ลูกค้าซีเอ็มลิ้งค์ในประเทศไทยสามารถติดต่อส่ือสารกลับ

ประเทศจีนและเข้าถึงบริการดิจิทัลอื่นๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านเครือข่ายคุณภาพสูงของทรูมูฟ เอช พร้อม

แพ็กเกจท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

•  กลุ่มทรู เปิดตัวแอปพลิเคช่ัน True Ryde - ทรูไรด์ ยกระดับบริการขนส่งสาธารณะไทยท้ังรถแท็กซ่ีและมอเตอร์ไซค์

รับจ้างเพื่อก้าวสู่ Smart Transportation 4.0 พร้อมสนับสนุนสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ให้คนขับสามารถ

รับช�าระค่าโดยสารผ่านแพลตฟอร์มทรูมันน่ีวอลเล็ท และรองรับระบบการสะสมคะแนนทรูพอยท์เพื่อใช้แลกรับสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ มากมาย รวมถึงสินค้าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

เดือนเมษายน

•  ทรูมูฟ เอช ประสบความส�าเร็จในการทดสอบการส ่งสัญญาณ 5G ตามท่ีได ้รับอนุญาตจากกสทช. ใน 

การทดสอบการรบกวนของสัญญาณ 5G นอกจากน้ี ยังได้ขยายผลไปสู่การทดสอบใช้งาน 5G Video Call คร้ังแรกใน

ประเทศไทย ท้ังการโทรภายในประเทศในเดือนพฤษภาคมและข้ามประเทศจากประเทศจีนในเดือนสิงหาคม อีกท้ังจะ

น�าไปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของทรูมูฟ เอช และประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง

•  ทรูออนไลน์ สนับสนุนงาน Garena World 2019 มหกรรมเกมและกีฬาอีสปอร์ต พร้อมน�าเสนอสิทธิพิเศษและของ

พรีเมียมมากมาย ร่วมกับแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ เกมเมอร์ โปรแพ็ก ท่ีให้บริการไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตท่ีมีความ

เสถียรและความเร็วสูง ด้วยสปีดดาวน์โหลด/อัพโหลด 200/200 Mbps และ 300/300 Mbps ท้ัง 3 ท่อรับส่งสัญญาณ 

พร้อมอินเทอร์เน็ตมือถือจากทรูมูฟ เอช และทรูไอดี

•  กล่องทรูไอดี ทีวี (TrueID TV) เปิดตัวเม่ือเดือนเมษายน 2562 และได้รับการตอบรับท่ีดีเยี่ยมจากผู้บริโภคอย่าง             

ต่อเน่ือง โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้งาน ทรูไอดี ทีวี ประมาณ 3 ช่ัวโมงต่อวัน เพื่อรับชมคอนเทนต์บันเทิงและใช้บริการต่างๆ โดย

นับตั้งแต่การเปิดตัว กล่องทรูไอดี ทีวี มียอดจ�าหน่ายแล้วประมาณ 500,000 กล่อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์

แอนดรอยด์ ทีวีท่ีมียอดเติบโตสูงท่ีสุดของโลก
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•  ทรูบิสิเนส มุ่งน�าเสนอบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูช่ันครบวงจรส�าหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งด้วย

บริการใหม่ “WiFi Move” บนเทคโนโลยี Cloud SIM ท่ีให้บริการ WiFi Hotspot แบบพกพาส�าหรับใช้งานในต่างประเทศ

ครอบคลุมกว่า 89 ประเทศ ได้อย่างคุ้มค่า โดยสามารถเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกัน 5 เครื่อง ตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กรท่ีพนักงานต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ 

เดือนมิถุนายน

•  ทรูมูฟ เอช มุ่งม่ันในการพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยีการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง โดย TUC เข้ารับการจัดสรรใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ซ่ึงคาดว่าจะได้รับใบอนุญาต ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดย

จะน�าคลื่นความถี่ท่ีได้รับการจัดสรรมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม พร้อมร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรช้ันน�าใน

การพัฒนา Used Case ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศ 5G เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าและภาคธุรกิจในอนาคต 

พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

•  ทรูออนไลน์ มุ่งเน้นด้านคุณภาพการใช้งานและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง โดยเปิดตัวแคมเปญ “Up 

Your Happiness” เพิ่มความสุขให้ลูกค้าทรูออนไลน์ด้วยการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติให้ลูกค้าปัจจุบัน

ได้โปรโมช่ันเท่ากับลูกค้าใหม่ เพิ่มเทคโนโลยีผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ อีกท้ังยังเพิ่มสิทธิพิเศษคือเพิ่มอินเทอร์เน็ตมือถือ

ส�าหรับผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช หรือเพิ่มช่องทรูวิชั่นส์ส�าหรับผู้ใช้บริการทรูวิช่ันส์ ท่ีใช้แพ็กเกจร่วมกับทรูออนไลน์และ

ต่อสัญญา แคมเปญน้ีช่วยเพิ่มความผูกพันของลูกค้า พร้อมสร้างการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่าจากการ

เป็นลูกค้าในหลายธุรกิจของกลุ่มทรู

•  บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ากัด ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 3 ฤดูกาล 2019/20 – 2021/22 ท้ัง

การถ่ายทอดสด รีรัน และ ไฮไลท์ ครบท้ัง 380 แมตช์ ผ่านทุกแพลตฟอร์มท้ังทีวี ออนไลน์และดิจิทัล ตอบสนองความ

ต้องการรับชมฟุตบอลยอดนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังสร้างโอกาสการเติบโตรายได้จาก

คอนเทนต์ท้ังแพ็กเกจของกลุ่มทรูและการ sublicense บางแมตซ์ให้ผู้ให้บริการรายอ่ืน รวมถึงรายได้จากการโฆษณา

ในทุกช่องทางท้ังโทรทัศน์ มีเดียและดิจิทัล

•  ทรูบิสิเนส เปิดตัวโซลูชั่นส์ “Unmanned Shop ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน” ส�าหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกยุค 4.0 โดย

ช่วยร้านค้าในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านนวัตกรรม และเทคโนโลยีจากทรูบิสิเนส ได้แก่ เทคโนโลยีกล้องจดจ�า

ใบหน้า (Face Recognition) ระบบอ่านป้ายราคาแบบอัตโนมัติ (Smart Tag) เครื่องช�าระเงินอัตโนมัติ (Auto Payment 

Machine) และอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนของร่างกายเพื่อแสดงภาพความหนาแน่นของลูกค้าภายในร้าน (Heat Map 

IoT CCTV) โดยโซลูช่ันส์เหล่าน้ีจะช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงน�าเสนอ

สินค้าและบริการได้ตรงความต้องการลูกค้ามากยิ่งข้ึน

•  ทรู ดิจิทัล พาร์ค มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดตัว 

“Work Space” ณ ใจกลางเขตไซเบอร์เทคของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “One Roof, All Possibilities - ที่เดียว 

ทุกความเป็นไปได้” เพื่อสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรส�าหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านดิจิทัล ตอบ

โจทย์วิถีการท�างานในยุคดิจิทัล ร่วมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps และเครือข่าย WiFi คุณภาพสูง 

พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรท่ีมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านนวัตกรรม ท้ังหน่วยงาน 

ภาครัฐ บริษัท และองค์กรช้ันน�าระดับโลก รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครันท้ังห้องประชุม เวิร์คช้อป ทาวน์ฮอลล์ 

อีเว้นต์ และกิจกรรมไลฟ์สไตล์

เดือนกรกฎาคม

•  ทรูออนไลน์ คงความเป็นผู้น�าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและเพิ่มฐานลูกค้าคุณภาพได้อย่างต่อเน่ืองด้วยการมุ่งเน้นด้าน

คุณภาพ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ ผ่านแคมเปญ True Gigatex Fiber ให้

บริการอินเทอร์เน็ต 1 Gbps หรือ 1,000 Mbps เต็มสปีด ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Gigatex Fiber Router อุปกรณ์รับส่ง

สัญญาณอินเทอร์เน็ตและกระจายสัญญาณ WiFi ในเครื่องเดียว พร้อมกล่อง TrueID TV เพื่อดูคอนเทนต์คุณภาพและ

เอ็กซ์คลูซีฟมากมาย รวมถึงสิทธิประโยชน์จากทรูยูและทรูพอยท์
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•  ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เปิดตัวบัตร ทรู ดิจิทัล การ์ด (True Digital Card) บัตรมาสเตอร์การ์ดแบบเติมเงิน เพิ่มความสะดวก

และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัล เพียงเปิดใช้งานผ่านทรูมันน่ี วอลเล็ท สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ 

อาทิ ใช้จ่าย ณ ร้านท่ีรับช�าระด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดท่ัวโลก ช้อปออนไลน์ หรือผูกบัตรกับแอปพลิเคช่ันต่างๆ อีกท้ัง

ยังมีฟังก์ชั่นเปิด-ปิดบัตรในแอปพลิเคช่ันท�าให้การใช้จ่ายปลอดภัยมากยิ่งข้ึน พร้อมรับทรูพอยท์เพื่อรับสิทธิประโยชน์

มากมาย

•  ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เปิดตัว “ทรู ดิจิทัล อคาเดมี” (True Digital Academy) โดยร่วมมือกับ General Assembly สถาบันด้าน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลช้ันน�าของโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยยกระดับความสามารถให้กับบุคคล 

องค์กร และประเทศให้มีทักษะด้านดิจิทัลท่ีทันยุคสมัย พร้อมท้ังเพิ่มความเช่ียวชาญให้กับการท�างานในลักษณะเดิม 

(Upskilling) และเพิ่มทักษะใหม่ท่ีจ�าเป็นต่อลักษณะงานท่ีเปล่ียนไป (Reskilling) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในยุคของการปฏิรูปดิจิทัล

เดือนสิงหาคม

•  ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เปิดตัว ทรูไอดี อิน-เทรนด์ (TrueID In-Trend) แพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์เพื่อให้คนในแต่ละท้องถิ่นใน 

ประเทศไทยได้สร้างคอนเทนต์หรือเน้ือหาในหัวข้อต่างๆ เช่น อาหาร ท่องเท่ียว แฟชั่น และข่าวสาร โดยแบ่งเน้ือหา 

ตามภูมิภาค ทรูไอดี อิน-เทรนด์ มุ ่งหวังท่ีจะเป็นแพลตฟอร์มท่ีให้พื้นท่ีกับทุกคนเพื่อก้าวสู ่การเป็นคอนเทนต ์

ครีเอเตอร์ สามารถสร้างฐานผู้ติดตาม และได้รับค่าตอบแทนในผลงานท่ีได้รับเลือกให้ตีพิมพ์โดยคณะบรรณาธิการ โดย 

ตั้งแต่เปิดตัว ทรูไอดี อิน-เทรนด์ มีครีเอเตอร์แล้วกว่า 19,000 ราย และมีบทความท่ีได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

ทรูไอดีแล้วกว่า 13,000 บทความ นอกจากน้ี ทรูไอดียังเปิดตัว ทรูไอดี สเตช่ัน (TrueID Station) ช่องทีวี 24 ช่ัวโมงบน 

แพลตฟอร์มทรูไอดี ซึ่งล้วนแต่เป็นคอนเทนต์ท่ีทรูไอดีผลิตด้วยตนเอง เช่น รายการถ่ายทอดสดท่ีเปิดให้ผู้น�าทาง 

ความคิด หรือ Influencer ได้มาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกีฬา เป็นต้น

•  ทรู อินคิวบ์ สร้างระบบนิเวศและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเปิดตัว True Incube Space @

True Digital Park ศูนย์กลางการให้บริการแบบครบวงจรแก่สตาร์ทอัพ พร้อมให้ค�าปรึกษาด้านธุรกิจ การเงิน และ

กฎหมาย อีกทั้งยังผสานความร่วมมือกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในการเปิดโครงการ True Incube Incubation & ScaleUp Program – Rising Startup Together Batch 6 เพื่อพัฒนา 

และเพิ่มศักยภาพให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตแข็งแกร่ง ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือ 

เจริญโภคภัณฑ์ โดยสตาร์ทอัพท่ีได้รับการคัดเลือกจะเข้าอบรมในหลักสูตรแบบเข้มข้น 4 เดือน พร้อมจับคู่ท�างานร่วมกับ 

หน่วยธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในเครือ สร้างโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

อีกท้ังยังได้รับสิทธิประโยชน์จากทรู ดิจิทัล การ์ด และทรูพอยท์ เติมเต็มการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้รวดเร็วและสะดวก

สบาย พร้อมสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อเหล่าสตาร์ทอัพท่ีจะจัดข้ึนท่ีทรู ดิจิทัล พาร์ค อย่างต่อเน่ือง

เดือนกันยายน

•  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการคัดเลือก

เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความความยั่งยืนระดับโลก 3 ปีติดต่อกัน ท้ังกลุ่มดัชนีดาวโจนส์  Dow Jones Sustainability 

Indices (DJSI) ประเภท Emerging Markets ซ่ึงในปี 2562 ยังคงได้รับคะแนนสูงสุดเป็นท่ี 1 ของโลกในหมวดธุรกิจ

สื่อสารโทรคมนาคมติดต่อกันเป็นปีท่ีสอง อีกท้ังยังเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series ได้อย่างต่อเน่ือง

ในปีน้ี ด้วยการมุ่งขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนขององค์กร สร้างสรรนวัตกรรม ครอบคลุมท้ัง 3 มิติ อย่างต่อเน่ืองท้ัง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s อันประกอบไปด้วย Heart – มุ่งม่ันท�าธุรกิจ

ด้วยใจท่ียั่งยืน Health – มุ่งม่ันสร้างสังคมท่ียั่งยืน และ Home – มุ่งม่ันเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 

เดือนตุลาคม

•  กลุ่มธุรกิจดิจิทัล โซลูช่ัน (True Digital Solutions) ประกาศความร่วมมือกับ Healthcare and Information Management 

Systems Society Asia Pacific (HIMSS APAC) เพื่อก่อต้ัง HIMSS Digital Health Center ท่ีทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งนับ

เป็นศูนย์ HIMSS Digital Health Center แห่งแรกท่ีอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเป็นก้าวแรกในการยกระดับ

ความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุข ด้วยการผลักดันการสร้างความสามารถเชิงดิจิทัลเพื่อจัดการ

องค์ความรู้และข้อมูลด้านสาธารณสุขให้กับบุคลากร โดยทรู ดิจิทัล อคาเดมี จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้าง
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โครงการพัฒนาแรงงานสาธารณสุขเชิงดิจิทัล (Digital Healthcare Workforce Development Program) ให้กับกลุ่ม

บุคลากรสาธารณสุขและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และให้เครื่องมือกับบุคลากรสู่ยุคปฏิรูปดิจิทัล 

•  กลุ่มทรู ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในโครงการร่วมมือทางธุรกิจพลังงานด้าน

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มทรู น�าศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหาร

จัดการด้านพลังงาน พร้อมติดตั้ง Solar Rooftop ท่ีสถานีฐานทรูมูฟ เอช ซ่ึงเป็นการสร้างพลังงานสะอาดและลดการ

ใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากน้ี ยังใช้เทคโนโลยี IoT และ แพลตฟอร์มดิจิทัล ในการพัฒนาสมาร์ทมิเตอร์ท่ีช่วยให้ PEA 

บริหารจัดการการให้บริการไฟฟ้าท้ังในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดการใช้งาน PEA 

Solar Hero Application ส�าหรับท้ังภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนให้สามารถบริหารการใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง อีกท้ัง

ยังเป็นการยกระดับชีวิตยุคดิจิทัลในรูปแบบ Smart Home/ Office นอกจากน้ี กลุ่มทรู ได้ร่วมพัฒนาระบบการช�าระค่า

ไฟฟ้าของ PEA ผ่านทรูมันน่ี วอลเล็ท เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

เ ดือนพฤศจิกายน

•  ทรูออนไลน์ มุ่งเน้นให้ความส�าคัญเรื่องคุณภาพการให้บริการ เติมเต็มประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตระดับกิกกะบิต 

โดยร่วมกับ Linksys ผู้ผลิตอุปกรณ์เน็ตเวิร์คช้ันน�า ในการน�าเสนอเทคโนโลยี Premium Mesh WiFi Solution เพื่อ 

ท�างานเสริมกับ Gigatex Fiber Router เพิ่มความครอบคลุมความแรงสัญญาณ WiFi ท�าให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตมี 

ความเสถียรและเต็มสปีดมากข้ึน อีกท้ังยังรองรับการเช่ือมต่ออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และ Smart Home 

Solution

•  กลุ่มทรู เสริมความแข็งแกร่งให้กับคอนเทนต์และแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านการเป็นพันธมิตรกับ Netflix ผู้ให้บริการวีดีโอ

สตรีมม่ิงและคอนเทนต์ระดับโลก โดยเติมเต็มประสบการณ์ของลูกค้าในการรับชมคอนเทนต์ยอดนิยมท้ังจาก Netflix 

และทรูไอดี รวมถึงบริการด้านอินเทอร์แอคทีฟ ผ่านกล่องทรูไอดี ทีวี ซึ่งเป็นกล่องแอนดรอยด์ทีวีท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐานจากกูเกิลรายแรกในประเทศไทย

•  ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มุ่งม่ันพัฒนา IoT และดิจิทัลโซลูช่ัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง โดยกลุ่มธุรกิจดิจิทัล โซลูช่ัน ได้เปิดตัว True Digital Cow x SenseHub เครื่องตรวจจับพฤติกรรมปศุสัตว์ โดย

ร่วมมือกับออลเฟล็กซ์ (AllFlex) ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมปศุสัตว์ระดับโลกและมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ โดย

โซลูช่ันน้ีมุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิตโคนม ลดเวลาเกษตรกรในการเฝ้าติดตามพฤติกรรมสุขภาพและรอบติดสัดของโคนม 

และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมฟาร์มโคนมของไทย ซ่ึงโซลูช่ันดังกล่าวนับเป็นโซลูช่ันดิจิทัลเชิงพาณิชย์โซลูช่ันแรก

ในประเทศไทยท่ีคิดค่าบริการในรูปแบบของบริการรายเดือน ท�าให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกได้

ง่ายยิ่งข้ึน ท้ังน้ี ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ได้เริ่มทดลองโซลูชั่นดังกล่าวกับฟาร์มตัวอย่างในเครือเกษตรกร ผ่านความร่วมมือกับ

ซีพีเอฟ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้เข้าชมและศึกษาเพิ่มเติม 

•  กลุ่มทรู ร่วมกับไอคอนสยาม เปิดตัว ทรู ไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การประชุม การจัดแสดงงานและและความบันเทิงท่ี 

ทันสมัยขนาดใหญ่ ซึ่งได้ผสานรวมจุดแข็งของ 2 พันธมิตร ท้ังเรื่องสถานท่ีและทัศนียภาพสวยงามริมฝั่งแม่น�้า

เจ้าพระยาของไอคอนสยาม และความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร 

คอนเทนต์และมีเดียของกลุ่มทรู เพื่อช่วยขับเคล่ือนและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม MICE (Meetings,  

Incentives, Conventions and Exhibitions) พร้อมมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผู้มาเยือน

เดือนธันวาคม

•  ทรูมูฟ เอช เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายและทดสอบเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเน่ือง โดยเปิดให้ผู้บริโภคทดลองใช้งาน 5G 

ในพื้นท่ีสยามสแควร์ระหว่างวันท่ี 19 ธันวาคม ปี 2562 ถึง 14 มกราคม ปี 2563 พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้น�าและขยาย

เครือข่าย 5G ในวงกว้างมากยิ่งข้ึน เพื่อตอบโจทย์ท้ังผู้บริโภคและภาคธุรกิจในหลายมิติ ท้ังเกมส์และความบันเทิง 

ไลฟ์สไตล์ เกษตรกรรม การขนส่ง สาธารณสุข หุ่นยนต์ และความปลอดภัย ท่ีจะขับเคล่ือนชีวิตคนไทยให้ดีข้ึนต่อไป
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•  ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งและความแตกต่างให้กับบริการด้าน IoT และดิจิทัลโซลูช่ัน ผ่านความ

ร่วมมือกับ คลาวด์มายด์ส (CloudMinds) หน่ึงในผู้น�าตลาดด้านโรโบติกส์ ในการเปิดตัว คลาวด์เอไอโรบอต (Cloud AI 

Robot) หุ่นยนต์อัจฉริยะบนเทคโนโลยีคลาวด์เอไอ เข้ามาให้บริการครั้งแรกในไทย โดยเทคโนโลยีคลาวด์เอไอ เม่ือ

อยู่บนเครือข่าย 5G จะท�าให้หุ่นยนต์อัจฉริยะสามารถตอบสนองได้เร็วข้ึนในระหว่างปฏิบัติงาน และมีความสามารถ

ในการควบคุมและอัปเดตหุ่นยนต์จ�านวนมากได้พร้อมกันอย่างรวดเร็ว และด้วยบริการเชิงพาณิชย์ในรูปแบบบริการ

รายเดือน หรือ Robot as a Service (RaaS) ท�าให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะตามความ

ต้องการการใช้งาน โดยไม่จ�าเป็นต้องลงทุนในระบบ บริการน้ีจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงานและยกระดับภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

•  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืนของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562 ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท 

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง สะท้อนการด�าเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนท่ีมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ท้ังด้านผลประกอบการ การน�านวัตกรรมมาขับเคล่ือนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน 

เสีย ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
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สรุปรางวัลปี 2562

กลุ ่มทรู รับรางวัล “นายจ้างดีเด ่นประจ�าประเทศไทย” ต่อเนื่อง 2 ปีซ ้อน จากสถาบัน TOP EMPLOYERS INSTITUTE 

แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ บนเวที “TOP EMPLOYERS APAC 2020” ณ ประเทศสิงคโปร์ 

•  กลุ่มทรู รับรางวัล “นายจ้างดีเด่นประจ�าประเทศไทย” (Top Employer Thailand 2020) ต่อเน่ือง 2 ปีซ้อน ในงาน ‘Top 

Employers APAC 2020” ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยกลุ่มทรู เป็นองค์กรด้านส่ือสารโทรคมนาคมเพียงหน่ึงเดียวของ

ไทย ท่ีได้รับรางวัลในครั้งน้ี จาก Top Employers Institute เนเธอร์แลนด์ ในฐานะองค์กรซ่ึงมีความโดดเด่นในด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและการดูแลพนักงานได้ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีท้ังนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนทัศน์  ระเบียบ

ปฏิบัติ การวัดผลและพัฒนา และเทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพต่อองค์กร รองรับต่อความต้องการอันหลากหลายของ

พนักงาน และมีมาตรฐานสูงกว่าบริษัทต่าง ๆ ในประเทศ

กลุ่มทรู รับรางวัล “องค์กรดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ” งานประกาศผล “THAILAND CORPORATE 

EXCELLENCE AWARDS 2019”

•  นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลดีเด่น “Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและ

การบริการ” แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจัดข้ึนโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ทรู โอเปอเรเตอร์ไทยรายเดียวท่ีได ้รับรางวัล “ผู ้ ให ้บริการโทรคมนาคมแห่งป ี 2019 ประจ�าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ ิก 

และ “รางวัลผู ้ ให ้บริการโมบายล์ดาต ้าแห ่งป ี 2019 ประจ�าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ ิก” 

•  ทรู รับ 2 รางวัลเกียรติยศในพิธีมอบรางวัล Asia–Pacific Best Practices Awards 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย

ทรู เป็นโอเปอเรเตอร์ไทยเพียงรายเดียวท่ีได้รับ “รางวัลผู้ให้บริการโทรคมนาคมแห่งปี 2019 ประจ�าภูมิภาคเอเชีย–

แปซิฟิก” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ขณะท่ี ทรูมูฟ เอช ได้รับ “รางวัลผู้ให้บริการโมบายล์ดาต้า แห่งปี 2019 ประจ�าภูมิภาค

เอเชีย–แปซิฟิก” ต่อเน่ือง 3 ปีซ้อน 

ทรู ดิจิทัล พาร ์ค รับรางวัลเกียรติยศ “PM AWARD 2019” 

•  นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเกียรติยศ “Prime Minister’s Digital Award : PM Award 2019” สาขาองค์กรดิจิทัลแห่งป ี

แก่บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ�ากัด เพื่อเชิดชูองค์กรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

สามารถน�านวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร แก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุง

กระบวนการท�างานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้ังทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมให้แก่ประเทศ จนเป็นท่ีประจักษ์ในระดับนานาชาติ 

ทรูมูฟ เอช รับรางวัล “เครือข ่าย 4G ท่ีดีที่สุดในไทย ประจ�าป ี 2018” 3 ปีซ ้อนจาก NPERF 

•  ทรูมูฟ เอช เครือข่าย 4G ยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก รับรางวัล “เครือข่าย 4G ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย ประจ�าปี 2018” 

3 ปีซ้อนจาก nPerf ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้ทดสอบความเร็วของเครือข่ายแบบรอบด้านระดับโลก โดยทรูมูฟ เอช 

สามารถท�าคะแนนรวมได้สูงท่ีสุด ส�าหรับคุณภาพการเช่ือมต่อในทุกด้าน ได้แก่ การวัดผลความเร็ว การเข้าใช้งาน

เว็บไซต์ต่างๆ และการสตรีมม่ิง นับเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน  

ทรูมูฟ เอช รับรางวัล “เครือข ่ายมือถือ ด้านบริการโมบายล์ดาต ้า อันดับ 1 ในไทย” จาก NPERF 

•  nPerf ผู้ให้บริการทดสอบความเร็วการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจากประเทศฝรั่งเศส ได้รายงานผลการทดสอบความเร็ว

โมบายล์ดาต้าของผู้ให้บริการในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019 จัดอันดับให้ “ทรูมูฟ เอช” เป็นผู้ให้บริการ

โมบายล์ดาต้าอันดับ 1 ในประเทศไทย โดยมีคะแนนโดดเด่นท่ีเหนือกว่า ในเรื่องประสิทธิภาพในการสตรีมม่ิง และ

ประสิทธิภาพในการบราวซิ่ง 

ทรูมูฟ เอช รับรางวัล “BEST NETWORK PROVIDER” ในงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND 

TOP COMPANY AWARDS 2019”

•  ทรูมูฟ เอช รับรางวัลความเป็นเลิศ “Best Network Provider” ในงาน “Thailand Top Company Awards 2019”  

สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ประจ�าปี 2562  ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ 
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นิตยสาร Business+ ซึ่งตอกย�้าความมุ่งม่ันของทรูมูฟ เอช ในการน�าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีทันสมัยท่ีสุดมาพัฒนา

คุณภาพของสินค้าและบริการมาโดยตลอด รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเครือข่ายช้ันน�าระดับโลก         

ในการพัฒนาโครงข่ายให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ 

ทรูออนไลน์ แบรนด์ไทยผงาดเวทีโลก 3 ปีซ้อน รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ของโลกแห่งปี 2019” รายเดียวในไทย 

สาขาผู ้ ให ้บริการอินเทอร ์ เน็ตบรอดแบนด ์ จากเวที “WORLD BRANDING AWARDS” ประเทศอังกฤษ 

•  ทรูออนไลน์ รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ของโลกแห่งปี 2019” ในงาน “World Branding Awards 2019” ในฐานะผู้ให้

บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพียงหน่ึงเดียวจากประเทศไทย ท่ีได้รับการยอมรับถึงความส�าเร็จในการสร้างแบรนด์

ท่ีครองใจผู้บริโภค โดยทรูออนไลน์ได้รางวัลดังกล่าวต่อเน่ืองติดต่อกัน 3 ปีซ้อน 2017 - 2019 ซึ่งเกณฑ์การตัดสิน

ประกอบด้วยหมวดการให้คะแนนท่ีมาจากการประเมินแบรนด์ การวิจัยตลาดผู้บริโภค และการเปิดโหวตออนไลน์ท่ี

เปิดให้ประชาชนท่ัวไปลงคะแนน โดยในสองหมวดหลังซ่ึงเป็นผลโหวตของผู้บริโภคถือเป็น 70% ของคะแนนท้ังหมด

ทรู ออน ไลน ์  รั บร างวั ล  “THAILAND’S  MOST ADMIRED BRAND & WHY WE BUY 2019”                   

หมวดผลิตภัณฑ ์ ไอทีและดิจิ ทัล กลุ ่มผู ้ ให ้บริการอินเทอร ์ เ น็ต

•  กลุ่มทรู รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2019” ในฐานะแบรนด์ท่ีได้รับความน่าเช่ือถือ

และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค หมวดผลิตภัณฑ์ไอทีและดิจิทัล กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จัดโดยนิตยสาร 

BrandAge ซึ่งได้ส�ารวจความนิยมของประชาชนท่ัวประเทศ 

ทรูยู รับ 3 รางวัล ระดับเอเชีย-แปซิฟ ิก เวที “THE LOYALTY & ENGAGEMENT AWARDS 2019”

•  ทรูยู คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการสร้างสรรค์แคมเปญการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ในระดับภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟิก ในงาน “The Loyalty & Engagement Awards 2019” จากประเทศสิงคโปร์ จัดข้ึนโดย นิตยสาร            

Marketing Magazine ซึ่งพิจารณาตัดสินจากท้ังผลส�าเร็จเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า และอัตราการเติบโตของฐาน

สมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน จากการวางแผนการด�าเนินธุรกิจท่ีโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ท้ังด้านกลยุทธ์ และกิจกรรมการตลาด ท่ี 

ตอบโจทย์ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย จากโครงการ “สิทธิประโยชน์ทรูการ์ด” และเกม “PlayTown”  

ทรูยู รับรางวัล “BEST USE OF MOBILE” ระดับเอเชีย จากเวที “CX CUSTOMER EXPERIENCE ASIA          

EXCELLENCE AWARDS 2019” ประเทศสิงคโปร์ 

•  ทรูยู รับรางวัล Honorary Mention ในหมวด ‘Best Use of Mobile’ จากงาน “CX Customer Experience Asia               

Excellence Awards 2019” ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นรางวัลระดับเอเชียท่ีเชิดชูองค์กรท่ีมีความโดดเด่น ในการ

มอบประสบการณ์ด้านบริการท่ีดีเลิศแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการใช้เทคโนโลยีบนมือถือและ 

เครือข่ายการสื่อสารได้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรู ทัช รับรางวัล “บริษัทผู ้ ให ้บริการและพนักงานคอนแทคเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยม” จากงาน “TCCTA CONTACT 

CENTER AWARDS 2019”

•  บริษัท ทรู ทัช จ�ากัด ผู้ให้บริการ Outsourcing Contact Center ในเครือทรู คอร์ปอเรช่ัน รับรางวัล จากงานประกาศ

ผลรางวัล “TCCTA Contact Center Awards 2019” ท้ังระดับองค์กรและบุคคล ซ่ึงทรู ทัช ประสบความส�าเร็จได้

รับรางวัลเหรียญทองในประเภท Best Effective Software Contact Center และเหรียญเงินในประเภท Best Social 

Media Contact Center ส่วนในประเภทบุคคล พนักงานของทรู ทัช ได้รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม Best Contact Center 

HR Support Professional และ Best Contact Center Agent  และยังได้รับ 3 รางวัลดีเด่น Best Contact Center 

Supervisor (2) และ Best Contact Center Agent (1) อีกด้วย 

กลุ ่มทรู รับรางวัล “DRIVE AWARD 2019 EXCELLENCE : TECHNOLOGY”

•  สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “DRIVE AWARD 

2019 Excellence: Technology” แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน ในฐานะองค์กรกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ท่ีน�าศักยภาพ

ด้านนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มาร่วมขับเคลื่อนประเทศในทางสังคมและธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติแก่องค์กร รวมถึงเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจ        

แก่ผู้อื่นสืบไป
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กลุ ่มทรู คว ้ าที่  1 สองป ีซ ้อนจากเวทีโลก “DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES” ด ้วยคะแนนสูงสุด

ของโลก หมวดธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม ติดอันดับสมาชิกความยั่งยืนระดับโลกต ่อเ น่ืองเป ็นป ีที่  3 ทั้ง DJSI 

หมวดธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม ประเภท EMERGING MARKETS และ FTSE4GOOD 

•  กลุ่มทรู ภูมิใจองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยติดอันดับกลุ่มดัชนีความความยั่งยืนระดับโลก 3 ปีซ้อน ท้ังกลุ่มดัชนี

ดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท Emerging Markets 3 ปีซ้อน ด้วยคะแนนท่ี 1 ของโลก

ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมติดต่อกันเป็นปีท่ีสอง รวมถึงคงสถานภาพเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index 

Series จากความมุ่งม่ันด�าเนินงานขับเคล่ือนด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม สร้างนวัตกรรม

ท่ีแตกต่าง ครอบคลุมท้ัง 3 มิติอย่างต่อเน่ืองท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 

3 H’s: Heart Health Home เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชาติต่อไป

ทรู รับรางวัลด้านความยั่งยืนระดับเอเชีย “ASIA CORPORATE EXCELLENCE & SUSTAINABILITY AWARDS 

(ACES) 2019”

•  กลุ่มทรู รับรางวัลความยั่งยืนระดับเอเชีย  “Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2019” 

ประเภทบริษัทท่ีมีการส่งเสริมการดูแลชุมชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Top Community Care Companies in Asia) จาก 

MORS Group องค์กรด้านสื่อจากประเทศมาเลเซียท่ีมีช่ือเสียงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง 

กลุ ่มทรู รับรางวัล “หุ ้นยั่งยืน ประจ�าป ี 2562” ต่อเน่ืองเป ็นป ี ท่ี 2 ตอกย�้ าองค์กรเอกชนท่ีมุ ่งม่ันพัฒนาธุรกิจให ้

เติบโตอย่างยั่งยืน

•  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2562” 

แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

กลุ ่มทรู องค ์กรส่ือสารโทรคมนาคมเพียงรายเดียว รับรางวัลเกียรติคุณ “SUSTAINABILITY DISCLOSURE 

AWARD” ประจ�าป ี 2562 จากการพิจารณาของ กลต. และสถาบันไทยพัฒน์

•  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลเกียรติคุณ  

Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดแก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน ซ่ึงเป็นองค์กร

สื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวท่ีได้รับรางวัลสูงสุดครั้งน้ี ในฐานะองค์กรตัวอย่างท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลด้าน

ความยั่งยืนทีค่รบถ้วน น่าเชื่อถือ และมกีารสื่อสารต่อสาธารณะและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้องอย่างต่อเนือ่ง สะท้อน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

นวัตกรรมกลุ ่มทรู  “ โครงการเฝ ้ าระวังช ้ างป ่ าด ้วยระบบเตือนภัยล ่วงหน ้ า” รับเหรียญทอง จาก “SILICON            

VALLEY INTERNATIONAL INVENTION FESTIVAL” ประเทศสหรัฐอเมริกา

 •  นวัตกรรม “โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า” (Elephant Smart Early Warning) ของกลุ่มทรู ได้รับ

เหรียญทอง จาก “Silicon Valley International Invention Festival” งานแสดงส่ิงประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมระดับ

โลก ณ สหรัฐอเมริกา จัดโดย International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) และ Geneva’s Exhibition 

and Congress Center (PALEXPO) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กลุ ่มทรู รับ 4 รางวัลผลงานนวัตกรรม ในงาน “THE 47
th
 INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS 

GENEVA” กรุงเจนีวา 

 •  ผลงานนวัตกรรมกลุ่มทรู คว้า 4 รางวัลจากเวที “The 47
th
 International Exhibition of Inventions Geneva”                      

งานแสดงสิง่ประดษิฐ์และผลงานนวตักรรมระดบัโลก ณ นครเจนีวา จัดโดย รฐับาลสมาพนัธรฐัสวสิ และองค์กรทรพัย์สนิ

ทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ได้แก่ ผลงานทรู สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ แพลตฟอร์ม – ระบบ IoTs ท่ีรวมฟังก์ชั่นการใช้

งานบนแอปพลิเคชัน ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงาน ทรู โรโบติกส์ 

แพลตฟอร์ม – แพลตฟอร์มหุ่นยนต์บริการ ท่ีมีฟังก์ช่ันหุ่นยนต์เคลื่อนท่ี มีเว็บแอปพลิเคชัน และส่วนท่ีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ใช้งาน รวมถึง 2 รางวัลจาก ผลงานแอปพลิเคชันกู๊ดอายส์ - แอปพลิเคชันท่ีสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนสังคม ชุมชน และสร้างวินัยความตระหนักรู้ สร้างจิตส�านึกในการขับข่ีอย่างปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
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แอป “ดูนก” (DOO NOK) จากกลุ ่มทรู รับ 2 รางวัลนวัตกรรมจากเวทีระดับนานาชาติ ‘IENA2019”                        

ประเทศเยอรมนี

 •  แอปพลิเคชัน “ดูนก” (Doo Nok) ของกลุ่มทรู รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม ในงาน iENA 2019 (International 

Trade Fair Ideas Invention New Products) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อันได้แก่ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล

พิเศษของสมาคมการประดิษฐ์และนวัตกรรมประเทศอินโดนีเซีย โดยกลุ่มทรู ได้รับคัดเลือกจากส�านักคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ ให้เป็นหน่ึงในตัวแทนจากประเทศไทย จัดแสดงและประกวดนวัตกรรมร่วมกับประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 

สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ รับรางวัลสูงสุดระดับโลก “GOLD TELLY AWARD 2019” รายการเดียว

ของไทยและเอเชีย ประเภทรายการโทรทัศน์ ด ้านศาสนา ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  

 •  บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน รับรางวัลชนะเลิศ “Gold Telly Award 2019” จากกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ในประเภทรายการโทรทัศน์ ด ้านศาสนา จากรายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ภาคภาษาอังกฤษ สามเณร 

ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ซ่ึงเป็นรายการเดียวจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียท่ีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ             

ในประเภทน้ี อีกท้ังยังเป็นระดับสูงข้ึนกว่าท่ีเคยได้รับมาตลอด 3 ครั้งท่ีผ่านมา  

สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ รับรางวัล “รายการเด็กยอดเยี่ยม” จากงานประกาศผลรางวัลนาฏราช              

ประจ�าป ี 2561  

 •  สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ภาคภาษาอังกฤษ รับรางวัลนาฏราช ประเภท

รายการเด็กยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561 นับเป็นครั้งท่ี 4 ท่ีรายการภายใต้โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม สามารถ

คว้ารางวัลในประเภทดังกล่าว จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในฐานะรายการท่ีให้

สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง เสริมสร้างพัฒนาการทางความคิดแก่เยาวชน และส่งเสริมสถาบันครอบครัว คุณธรรม 

และจริยธรรม โดยผลการตัดสินมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ 

กลุ ่มทรู รับโล ่รางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม” 3 ปีซ ้อน ในงานวันคนพิการสากล ประจ�าป ี 2562 

 •  นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล “องค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม” เป็นรางวัลระดับสูงสุดท่ีกลุ่มทรู ได้รับต่อ

เน่ืองเป็นปีท่ี 3 ในฐานะองค์กรท่ีสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางรอบด้านอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ในงานวันคนพิการสากล

ประจ�าปี 2562 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์

กลุ ่มทรู รับรางวัล “YOUTUBE ADS LEADERBOARD ประจ�าป ี 2561” จากภาพยนตร์โฆษณาทรู สมาร ์ต  

เมอร์ชันต ์ ชุดพ่ีหมื่นพาฟิน 

 •  กลุ่มทรู รับรางวัล “YouTube Ads Leaderboard 2561” ในงาน “Create with Google” จัดโดย Google ประเทศไทย        

ซึง่ภาพยนตร์โฆษณา ทร ูสมาร์ต เมอร์ชันต์ ชุดพีห่ม่ืนพาฟิน #ขายดร้ีานแตก ได้รบัรางวลัอนัดบั 2 จากยอดชมภาพยนตร์

โฆษณาผ่านช่องทาง YouTube ท่ีสร้างความประทับใจ และได้รับความนิยมของผู้ชมท่ัวประเทศตลอดท้ังปี 2561

กลุ ่มทรู รับรางวัล “MOST ACTIVE WATCHED LINETV” จากภาพยนตร์โฆษณา BNK X TRUEPOINT 

ความสุขท่ีต ้องแลกของ BNK48 ในงาน “LINE THAILAND AWARDS 2019”

 •  กลุ่มทรู รับรางวัล “Most Active Watched LineTV” ในงานประกาศรางวัล “LINE Thailand Awards 2019” จัดโดย 

Line ประเทศไทย จากผลงานภาพยนตร์โฆษณา BNK x TruePoint ความสุขท่ีต้องแลกของ BNK48 ในฐานะท่ีโฆษณา

ชุดน้ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคด้วยความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของคนไทยได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีเน้ือหา

ท่ีเช่ือมโยงกับความช่ืนชอบของคนไทย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากจ�านวนวินาทีท่ีมีการรับชมภาพยนต์โฆษณาผ่าน

ช่องทาง Line TV นานท่ีสุด ซึ่งสร้างความประทับใจ และได้รับความนิยมจากผู้ชมท่ัวประเทศตลอดปี 2561
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โครงสร ้างเงินลงทุนของกลุ ่มบริ ษัทฯ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  กลุ่มทรูมีโครงสร้างเงินลงทุน แบ่งตามประเภทธุรกิจ ได้ดังน้ี

1) ทรูออนไลน์ ประกอบด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 12 บริษัท กิจการร่วมค้า 2 บริษัท และ 

บริษัทร่วม 1 บริษัท

2) ทรูมูฟ เอช ประกอบด้วย บริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 7 บริษัท

3) ทรูวิช่ันส์ ประกอบด้วย บริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 12 บริษัท กิจการร่วมค้า 1 บริษัท และ บริษัทร่วม 

1 บริษัท                                                                                                                                           

4) ทรูดิจิทัลกรุ๊ป ประกอบด้วย บริษัทย่อยที่ยังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 6 บริษัท                                               

5) ธุรกิจลงทุนและอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 9 บริษัท กิจการร่วมค้า 3 บริษัท และ 

บริษัทร่วม 2 บริษัท
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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

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

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

(จดทะเบ ียนท ี ่ต  างประเทศ)

99.99%

บริษัท ทรู คอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน)

•  99.99% บริษัท เทเลคอม โฮลดิ ้ง จำกัด

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

51.00%  Crave Interactive Limited

51.00%  Crave Interactive B.V.

30.00%  บร ิษ ัท ค ิว ค ิว (ประเทศไทย) จำก ัด

50.00%  True-Kona Cavman GP

26.00%  LINE Game-True-Kona

Global Fund Limited Partnership

7.69%  บร ิษ ัท เจนซ ัส ว ิซ จำก ัด

51.00%  Crave Interactive Inc

99.96%  PT True Digital Indonesia

100.00% True Digital Phi l ippines Inc

 62.50%   บร ิษ ัท ศ ูนย บร ิการ

ว ิทยากร อ ินเตอร  เนต จำก ัด

99.84%

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

99.99%    บร ิษ ัท ทร ู อ ินค ิวบ  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 

40.00%  บร ิษ ัท ทร ู แอกซ ิออน อ ินเตอร แอคท ีฟ จำก ัด

100.00% Goldsky Co., Ltd.

100.00%  True Trademark Holdings 

Company Limited 

100.00%Gold Palace Investments Limited

99.99%  บร ิษ ัท ซ ีน ิ เพล ็กซ  จำก ัด

99.99%  บร ิษ ัท ทร ู โฟร ย ู สเตช ั ่น จำก ัด

46.80%  บร ิษ ัท ทร ู จ ี เอส จำก ัด

51.00%  บร ิษ ัท เอสเอ ็ม ทร ู จำก ัด

70.00%  บร ิษ ัท เอพ ีแอนด  เจ โปรด ักช ัน จำก ัด

51.00%  บร ิษ ัท ทร ู ซ ี เจ คร ี เอช ั ่นส  จำก ัด

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

99.99%  บร ิษ ัท แพนเทอร  เอ ็นเทอร  เทนเมนท  จำก ัด

70.00%  บร ิษ ัท ทร ู ย ู ไนเต ็ด ฟ ุตบอล คล ับ จำก ัด

99.53%  บริษัท ทรู วิช ั ่นส จำกัด (มหาชน)

99.99%  บร ิษ ัท แซทเทลไลท  เซอร ว ิส จำก ัด

99.10%

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ม ี เด ีย โซล ูช ั ่นส  จำก ัด

100.00% True Internet Technology 

(Shanghai) Co., Ltd.

99.14%

  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 ั ่น ฟ ล ม จำก ัด

99.99%  บร ิษ ัท ทร ู ไอคอนเท นท  จำก ัด

• 99.99%

• 99.99%

• 99.99%

99.96%  บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ จำก ัด

99.99%

99.98% บร ิษ ัท ทร ู ม ิวส ิค จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล  

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด 

   • 55.00% บริษัท ทรู วอยซ จำกัด

บร ิษ ัท ทร ู ด ิจ ิท ัล กร ุ ป จำก ัด

( เด ิมช �อ “บร ิษ ัท ทร ู ด ิจ ิตอล แอนด  ม ี เด ีย

แพลตฟอรม จำก ัด”) 

บร ิษ ัท เค เอส ซ ี

คอมเมอร  เช ียล อ ินเตอร  เนต จำก ัด

บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  เคเบ ิ ้ล 

จำก ัด (มหาชน)

50.00% บร ิษ ัท ทร ู ท ัช จำก ัด

บริษัท ทรู อินเตอรเนชั ่นแนล 

เกตเวย จำกัด

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต 

คอรปอเรชั ่น จำกัด

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล 

 คอมมิวนิเคชั ่น จำกัด

บร ิษ ัท กร ุงเทพอินเตอร  เทเลเทค 

จำก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท ทร ู ด ิสทร ิบ ิวช ั ่น 

แอนด  เซลส  จำก ัด
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ: 1. โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท แสดงเฉพาะบริษัทที่ด�าเนินกิจการ

 2. ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลจ�านวน 3,083,675,107 หน่วย หรือเท่ากับ

  ร้อยละ 29.00 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด

GROUP INVESTMENT STRUCTURE

โครงสร ้ างเงินลงทุนของกลุ ่มบริ ษัท  
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บร ิษ ัท เทเลคอมโฮลด ิ ้ง จำก ัด   

100.00%

บร ิษ ัท กร ุงเทพอินเตอร 

เทเลเทค จำก ัด (มหาชน) 

99.74%

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

(จดทะเบ ียนต างประเทศ) 

100.00%

บร ิษ ัท เอ ็มเคเอสซ ี เว ิลด ดอทคอม จำก ัด 

 91.08%

บร ิษ ัท ทร ู อ ินค ิวบ  จำก ัด 

100.00%

True Trademark Holdings 

Company Limited  

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู 

คอร ปอเรช ั ่น จำก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท ทร ู ท ัช จำก ัด 

50.00%

บร ิษ ัท เอเซ ีย ไวร  เลส 

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู วอยซ  จำก ัด 

55.00%

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

Crave Interactive Limited

51.00%

Crave Interactive B.V.

51.00%

Crave Interactive Inc.

51.00%

PT True Digital Indonesia

99.96%

True Digital Phi l ippines Inc.

100.00%

• ดิจิทัลแพลทฟอรม

     และบริการดิจิทัล

บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ เอช ย ูน ิ เวอร แซล 

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด 

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ จำก ัด 

99.70%

บร ิษ ัท ทร ู ด ิสทร ิบ ิวช ั ่น แอนด  

เซลล  จำก ัด  

99.70%

บร ิษ ัท ทร ู ม ิวส ิค จำก ัด 

99.68%

บร ิษ ัท เทเลคอม แอสเซท 

เมเนจเมนท  จำก ัด 

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล 

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด 

100.00%

บร ิษ ัท บ ี เอฟเคท ี (ประเทศไทย) จำก ัด 

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  กร ุ ป จำก ัด

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  จำก ัด (มหาชน)

99.53%

บร ิษ ัท ซ ีน ิ เพล ็กซ  จำก ัด 

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  

เคเบ ิ ้ล จำก ัด (มหาชน) 

99.10%

บร ิษ ัท แซทเทลไลท  เซอร ว ิส จำก ัด 

บร ิษ ัท ทร ู ม ัลต ิม ี เด ีย จำก ัด

91.08%

บร ิษ ัท ทร ู ไลฟ  พล ัส จำก ัด

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู แอกซ ิออน อ ินเตอร แอคท ีฟ จำก ัด 

40.00%

บร ิษ ัท ทร ู ไอคอนเท นท  จำก ัด

100.00%

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

100.00%

99.53%

บร ิษ ัท แพนเทอร  เอ ็นเทอร  เทนเมนท  จำก ัด

99.99%

บร ิษ ัท เอพ ีแอนด  เจ โปรด ักช ัน จำก ัด 

70.00%

บร ิษ ัท ทร ู ย ู ไนเต ็ด ฟ ุตบอล คล ับ จำก ัด

70.00%

บร ิษ ัท เอสเอ ็ม ทร ู จำก ัด

51.00%

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

100.00%

บร ิษ ัท ทร ู จ ี เอส จำก ัด

46.80%

บร ิษ ัท ทร ู ซ ี เจ คร ี เอช ั ่นส  จำก ัด

51.00%

บร ิษ ัท ทร ู ม ี เด ีย โซล ูช ั ่นส  จำก ัด 

100.00%

Gold Palace Investments 

Limited

100.00%

LINE Games-True-Kona

Partnership

26.00%

Golden Light Co., Ltd. 

100.00%

Goldsky Co., Ltd. 

100.00%

บร ิษ ัท ทรานส ฟอร  เมช ั ่น ฟ ล ม จำก ัด 

บร ิษ ัท ค ิว ค ิว (ประเทศไทย) จำก ัด

30.00%

บร ิษ ัท เจนซ ัส ว ิซ จำก ัด

7.69%

34.69%

True-Kona Cayman GP

50.00%

บร ิษ ัท ทร ู อ ินเทอร  เน ็ต 

คอร ปอเรช ั ่น จำก ัด

100.00%

บร ิษ ัท ศ ูนย บร ิการว ิทยาการ 

อ ินเตอร  เนต จำก ัด 

56.93%

56.84%

100.00%

100.00%

บร ิษ ั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%

100.00%

Global Fund Limited

บร ิษ ัท เค เอส ซ ี คอมเมอร  เช ียล 

อ ินเตอร  เนต จำก ัด 

บร ิษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล 

เกตเวย  จำก ัด 

True Internet Technology 

(Shanghai) Co., Ltd

บร ิษ ัท ทร ู ด ิจ ิท ัล กร ุ ป จำก ัด

( เด ิมช �อ “บร ิษ ัท ทร ู ด ิจ ิตอล แอนด   

ม ี เด ีย แพลตฟอรม จำก ัด”) 
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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 มัลติมีเดีย จ�ากัด (68.38%) บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย 

  โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (92.50%) Rosy Legend Limited (100.00%)  Prospect Gain Limited (100.00%) บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (99.69%)  

  บริษัท ส่องดาว จ�ากัด (99.72%) และ บริษัท เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด (100.00%)  

 • บริษัทที่อยู่ในกระบวนการช�าระบัญชี ได้แก่ บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ�ากัด (65.00 %)  บริษัท บีบอยด์ ซีจี จ�ากัด (84.67%)  บริษัท เรียล มูฟ จ�ากัด (99.74%)  

  บริษัท ทรู วิสต้าส์ (100.00%) จ�ากัด และ บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (100.00%)

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 2562 2561 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. ทรูออนไลน์ 23,673 16.8% 40,655 25.2% 25,782 18.5%

2. ทรูมูฟ เอช         107,615 76.3%         110,675 68.3% 104,204 74.6%

3. ทรูวิช่ันส์             9,655 6.9%           10,490 6.5%             9,533 6.9%

รวมรายได ้         140,943 100.0%         161,820 100.0%         139,519 100.0%

กลุ่มธุรกิจ/ด�าเนินการโดย 2562 2561 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. ทรูออนไลน์

    •  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 18 0.0%  19 0.0%  2,595 2.0%

    •  บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด - - - - 14 0.0%

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

    •  บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ำกัด 13 0.0% 21 0.0% 206 0.1%

    •  บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด  502 0.4% 490 0.3%  456 0.3%

    •  บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด   432 0.3%  436 0.3% 443 0.3%

    •  บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด  641 0.5% 558 0.3% 439 0.3%

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

    •  บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด  21,409 15.2% 39,086 24.3%  18,670 13.4%

    •  บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ�ำกัด

    •  บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ�ำกัด 
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337

0.1%

0.2%

-

35

-

0.0%

-

110

-

0.1%

    •  อื่นๆ 127 0.1% 10 0.0%  19 0.0%

        รวม 23,673 16.8%  40,655 25.2% 25,782 18.5%

2. ทรูมูฟ เอช 

    •  กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค  17,045 12.1%  25,717 15.9%  21,044 15.2%

    •  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด 12,427 8.8%  12,178 7.5%  13,491 9.5%

    •  บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด  49,725 35.3%  68,367 42.2%  62,790 45.0%

    •   บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด  28,355 20.1%  4,354 2.7%  6,846 4.9%

    •  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด 63 0.0% 59 0.0%  33 0.0%

        รวม  107,615 76.3%  110,675 68.3%  104,204 74.6%

3. ทรูวิชั่นส์

    •  กลุ่มบริษัท ทรูวิช่ันส์ กรุ๊ป  9,655 6.9%  10,490 6.5%  9,533 6.9%

รวมรายได้  140,943 100.0%  161,820 100.0%  139,519 100.0%

โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ แยกตามการด�าเนินงานของแต่ละบริษัท 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มทรู เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลครบวงจร และเป็นผู้น�าคอนเวอร์เจนซ์ในประเทศไทย

ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายของลูกค้าได้ตรงความต้องการ โดยกลุ่มทรู มีความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองในการมอบ

สินค้าและบริการคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคด้วยการพัฒนาเครือข่ายประสิทธิภาพสูง การให้บริการท่ีเป็นเลิศ และการ

ผสานสินค้า บริการ รวมถึงบริการด้านดิจิทัล มีเดียและคอนเทนต์ท่ีหลากหลายภายใต้กลุ่มทรูเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว

ภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ผ่านแพลตฟอร์มท่ีครอบคลุมของกลุ่มทรู ท้ังโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (บริการเสียงและท่ีไม่ใช่

เสียง) บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต WiFi โทรทัศน์และแพลตฟอร์มดิจิทัล ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้กลุ่มทรูมีความพร้อมในการเติบโต

อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล

ธุรกิจหลักของกลุ ่มทรู ประกอบด ้วย

• ทรูมูฟ เอช ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมท่ัวประเทศ ท้ังเครือข่าย 4G 3G  

 2G และ NB-IoT บนคลื่นความถี่ท่ีหลากหลาย พร้อมเดินหน้าน�าเทคโนโลยี 5G มาให้บริการเพื่อตอบโจทย์ท้ังผู้บริโภค 

 และภาคธุรกิจ

• ทรูออนไลน์ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนด์และโซลูช่ัน บริการโครงข่ายข้อมูล บริการ 

 อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ดาต้าเกตเวย์ และบริการเสริมต่าง ๆ ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูง 

• ทรูวิชั่นส์ ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก บริการในระบบเอชดี 4K และโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศ และ 

 เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ ซึ่งมีคอนเทนต์คุณภาพสูงหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจออนไลน ์

 สเตช่ัน (Online Station) สื่อเกมออนไลน์ และเครือข่าย Influencer

• ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มุ่งม่ันพัฒนาและให้บริการดิจิทัลครบวงจร โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ สื่อดิจิทัล (Digital Media) ส�าหรับ 

 ผูบ้รโิภค แพลตฟอร์มท่ีเช่ือมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) พร้อมสิทธปิระโยชน์หลากหลายส�าหรบัลกูค้าธรุกจิรายย่อย

 เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และดิจิทัลโซลูชั่นมากมาย ส�าหรับ 

 ลูกค้าองค์กร รวมถึงสถาบันทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) ส�าหรับบุคคลทั่วไปและกลุ่มธุรกิจ

ทรูมูฟ เอช (TrueMove H)

ทรูมูฟ เอช ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประสิทธิภาพสูง ครบทุกมิติ และครอบคลุมท่ัวประเทศ ผ่านการผสานจุดแข็ง

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

Telecom และ 900 MHz) ในเรื่องความครอบคลุม ได้อย่างลงตัว โดย TUC ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีกลุ่มทรู ถือหุ้นร้อยละ 

100.0 ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับจากกสทช.

กลุ่มทรู เริ่มเข้าสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ด้วยการเข้าถือหุ้นใน BITCO ในเดือนตุลาคม ปี 2544 และได้เสริมความแข็งแกร่ง

ของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 4 บริษัทของกลุ่มฮัทชิสันในประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยในเดือนมกราคม 

ปี 2554 และถัดมาในเดือนเมษายน ปี 2554 บริษัทย่อยภายใต้กลุ่มทรู ได้ลงนามในสัญญาเพื่อขายต่อบริการของ CAT 

Telecom โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาไปจนถึงปี 2568 เป็นผลให้กลุ่มทรู เปิดตัวแบรนด์ ทรูมูฟ เอช เพื่อขายต่อบริการ 

3G ของ CAT Telecom เชิงพาณิชย์ได้ท่ัวประเทศ ผ่านเทคโนโลยี HSPA บนคล่ืนความถี่ 850 MHz ท้ังน้ี ทรูมูฟ เอช เปิด

2. ���������������������.indd   22 18/3/2563 BE   14:36



23

ตัวอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 ท�าให้กลุ่มทรูมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันจากการเป็นผู้ให้บริการ 

3G เชิงพาณิชย์ท่ัวประเทศรายแรกของประเทศไทย 

TUC เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz และได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวจากกสทช. ในเดือนธันวาคม 

ปี 2555 ซึ่งท�าให้ทรูมูฟ เอช ได้รับประโยชน์อย่างสูงจากการเปิดให้บริการ 4G เชิงพาณิชย์ บนคล่ืนความถี่ 

2.1 GHz เป็นรายแรกในประเทศไทย ในเดอืนพฤษภาคม ปี 2556 นอกจากน้ี TUC เป็นหน่ึงในผูใ้ห้บรกิารท่ีเข้าร่วมประมูลคลืน่ 

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

ทรูมูฟ เอช มุ่งม่ันในการพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและความครอบคลุมสูง โดยเครือข่าย 4G 3G และ 2G ของ 

ทรูมูฟ เอช มีความครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากรไทย และเข้าถึงพื้นท่ีในระดับหมู่บ้านท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ ด้วย

การใช้เทคโนโลยีในการรวมคลื่นท้ัง 3 คลื่น 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 มีจุดเด่นท่ีการกระจายช่องสัญญาณให้สามารถรองรับการรับส่ง

สัญญาณข้อมูล ช่วยเพิ่ม capacity ถึง 4 เท่า ท�าให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานดาต้าและบริการด้านดิจิทัลท่ีเพิ่มสูงข้ึนของ

ผู้บริโภค นอกจากน้ี ทรูมูฟ เอช ประสบความส�าเร็จในการทดสอบเทคโนโลยี 5G โดยทดสอบได้ด้วยความเร็วมากกว่า 4G 

ถึง 20 เท่า และมี latency หรือค่าความหน่วงต�่า ใช้เวลาในการตอบสนองต่อการรับส่งสัญญาณท่ีน้อยกว่า 4G ถึง 10 เท่า

ทรูมูฟ เอช ยังเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายและทดสอบเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเน่ือง โดยเปิดให้มีการทดลองใช้งานใน 

บางพื้นท่ี พร้อมส�าหรับการขยายเครือข่าย 5G ในวงกว้างมากยิ่งข้ึนต่อไป นอกจากน้ี TUC ได้เข้าร่วมรับการจัดสรรคลื่น 

ความถี่ 700 MHz เพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน ปี 2562 ซ่ึงคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตคล่ืนความถี่ดังกล่าวในไตรมาส 4  

ปี 2563 อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในผู้ชนะการประมูลคล่ืนความถี่ 2600 MHz และ 26 GHz ท่ีจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 

โดยการได้คลื่นความถี่มาเพิ่มเติม จะเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายของทรูมูฟ เอช ด้วยจุดเด่นเรื่องความครบครันและ

ครอบคลุมของคลื่นความถี่ถึง 7 ย่านความถี่ ซ่ึงจะตอบโจทย์ความต้องการใช้งานดาต้าท่ีเพิ่มข้ึนท้ังในกลุ่มผู้บริโภคและ

ภาคธุรกิจ ผสานกับความแข็งแกร่งของพันธมิตรทางธุรกิจท่ีส�าคัญอย่าง China Mobile ท่ีสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้ 

ความช�านาญ ตลอดจนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ นับเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถ

ในการแข่งขันให้กับกลุ่มทรู

ผู ้ใช้บริการ

ทรูมูฟ เอช มีรายได้จากการให้บริการท่ีเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรม หนุนโดยฐานลูกค้าของทรูมูฟ เอช ท่ีเพิ่มข้ึนแข็งแกร่ง

และเหนือผู้ให้บริการรายใหญ่รายอื่นในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน จากผลตอบรับท่ีดีต่อแคมเปญ

ผสานดีไวซ์ โดยเฉพาะรุ่นท่ีเอ็กซ์คลูซีฟกับทรูมูฟ เอช การท�าการตลาดเจาะในแต่ละกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ

ได้ตรงจุดยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายช่องทางการขายและจัดจ�าหน่ายผ่านความร่วมมือทั้งภายในกลุ่มทรูและพันธมิตรทางธุรกิจ 

ทรูมูฟ เอช มีจ�านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 1.4 ล้านราย ในปี 2562 โดยเพิ่มข้ึนแข็งแกร่งท้ังในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน

และเติมเงิน ขยายฐานผู้ใช้บริการรวมเพิ่มข้ึนเป็น 30.6 ล้านราย และรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายเป็น 209 บาท ต่อเดือน
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ตารางแสดงจ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของทรูมูฟ เอช และรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการ

บริการ

บริการระบบเติมเงิน (PREPAID)

บรกิารระบบเตมิเงนิเป็นบรกิารท่ีมีความยดืหยุน่ โดยผูใ้ช้บรกิารไม่ต้องเสยีค่าบรกิารรายเดอืน เพยีงซือ้ซมิการ์ดพร้อมค่าโทร

เริม่ต้น และเม่ือค่าโทรเริม่ต้นหมดกส็ามารถเตมิเงนิได้ในหลากหลายวธิ ีเช่น บัตรเงินสด บตัรเตมิเงิน เครือ่งเอทีเอ็ม การโอนเงนิ

จากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของทรูมูฟ เอช รายอื่น แอปพลิเคชั่นมือถือของธนาคาร และการเติมเงินผ่านช่องทาง

ออนไลน์หรอืช่องทางดจิทัิล

บริการระบบรายเดือน (POSTPAID)

บรกิารระบบรายเดอืนของทรมููฟ เอช ให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถเลอืกอตัราค่าบรกิารรายเดอืนส�าหรบับรกิารเสยีงเพยีงอย่างเดยีว 

หรือบริการด้านข้อมูลเพียงอย่างเดียว หรือบริการด้านเสียงและบริการด้านข้อมูลได้ตามความต้องการ นอกจากน้ี ยังมี

แพ็กเกจซื้อบริการเพิ่มเติม (Top-up) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสมัครบริการด้านเสียงหรือบริการท่ีไม่ใช่เสียง เพิ่มเติมจาก

แพ็กเกจรายเดือนท่ีใช้อยู่ ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนของทรูมูฟ เอช จะได้รับใบแจ้งค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งจะ

ประกอบด้วย ค่าบริการรายเดือนและค่าใช้บริการส�าหรับบริการเสียง และบริการท่ีไม่ใช่เสียงต่าง ๆ 

นอกจากน้ี ผู ้ใช้บริการระบบเติมเงินและรายเดือนของทรูมูฟ เอช ยังสามารถช�าระค่าใช้บริการด้วยบริการการเงิน

บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยใช้ทรูมันน่ี วอลเล็ท ทรูไอเซอร์วิส และทรูไอดี เพื่อความสะดวกมากยิ่งข้ึน ตอบสนองไลฟ์สไตล์

คนรุ่นใหม่ อีกท้ังยังสามารถแลกทรูพอยท์ ผ่านทรูไอดี เพื่อรับสิทธิประโยชน์หลากหลาย อาทิ ค่าโทรและการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตหรือดาต้า รวมถึงการรับชมคอนเทนต์ยอดนิยมต่าง ๆ

บริการเสียง (VOICE SERVICES)

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของทรูมูฟ เอช นอกจากจะสามารถโทรศัพท์ภายในพื้นท่ีเดียวกัน โทรไปยังต่างจังหวัดและ

โทรทางไกลต่างประเทศแล้ว ยังสามารถใช้บริการเสริมต่าง ๆ อาทิ บริการรับสายเรียกซ้อน บริการโอนสายเรียกเข้า 

บริการสนทนาหลายสายและบริการแสดงหมายเลขโทรเข้า นอกจากน้ี ทรูมูฟ เอช ยังน�าเสนอบริการ 4G HD Voice ซึ่ง

เป็นการโทรด้วยเสียงคมชัดบนเครือข่าย 4G ประสิทธิภาพสูงของทรูมูฟ เอช โดยเทคโนโลยี 4G VoLTE ยกระดับคุณภาพ

เสียงในการโทรของลูกค้า ให้คมชัดระดับ HD และช่วยลดระยะเวลาในการโทรออกให้ติดเร็วข้ึนถึง 4 เท่า (ส�าหรับดีไวซ์

ท่ีรองรับ) เม่ือเทียบกับระบบ 3G

     

  2558  2559  2560  2561 2562

จํานวนผูใชบริการ

 - บริการระบบเติมเงิน 14,380,853 18,465,482 20,339,922 21,613,597 22,336,970 

 - บริการระบบรายเดือน 4,726,018 6,060,388 6,880,449 7,604,868 8,304,587

รวม 19,106,871 24,525,870 27,220,371 29,218,465 30,641,557

รายไดรวมเฉลี่ยตอผูใชบริการ  171 217 208 208 209

(บาทตอเดือน)

- รายได้เฉลี่ยผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 90 122 117 118 115

- รายได้เฉลี่ยผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 492 505 485 470 463

     

  2558  2559  2560  2561 2562

บริการโทรศัพท

เคล่ือนท่ีทรูมูฟ เอช

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.
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นอกจากน้ี ทรูมูฟ เอช มีบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถโทรออกและรับสายเม่ือ 

เดนิทางไปต่างประเทศ อกีท้ังยงัให้บรกิาร VoWiFi ซึง่เป็นการเปลีย่นสญัญาณ WiFi จากเครอืข่ายใดกไ็ด้ท่ัวโลก เป็นสญัญาณ 

โทรศัพท์ของทรูมูฟ เอช ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมี

สัญญาณ WiFi สูง

บริการท่ีไม่ใช่เสียง (NON-VOICE SERVICES)

ทรูมูฟ เอช ให้บริการท่ีไม่ใช่เสียงท่ีหลากหลายเพื่อเติมเต็มและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าโดยลูกค้าสามารถใช้

บริการคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้หลายทาง ท้ังบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และท่ีเว็บพอร์ทัล บริการท่ีไม่ใช่เสียง ประกอบ

ด้วย คอนเทนต์ต่าง ๆ ท่ีได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ อาทิ การส่ือสารด้วยภาพหรือรูปถ่าย บริการข้อมูลทางการเงิน 

เกม การ์ตูน สกรีนเซฟเวอร์ และริงโทน รวมถึง คอนเทนต์ประเภทเพลง กีฬา และโหราศาสตร์ ท้ังน้ี ปริมาณการใช ้

บริการท่ีไม่ใช่เสียงของลูกค้า มีจ�านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการดาวน์โหลดและอัพโหลดภาพถ่าย วิดีโอ 

สตรมีม่ิง การสมัครบรกิารด้านคอนเทนต์ รวมถงึการใช้บรกิารโซเชียลเน็ตเวร์ิกโดยผ่านบรกิารโมบายอินเทอร์เน็ต โดยทรมููฟ  

เอช สามารถใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์ซ่ึงเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของกลุ่มทรู อาทิ ทรูไอดี ทรูวิช่ันส์ และทรูมิวสิค เพื่อสร้าง 

ความผูกพันของลูกค้าและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกลุ่มทรู ซึ่งจะช่วยเสริมความเติบโตให้แก่กลุ่มต่อไป

การจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์

ทรูมูฟ เอช จัดจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีคุณภาพสูง รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ โดย

ผลิตภัณฑ์หลักท่ีจัดจ�าหน่าย คือ สมาร์ทโฟนและสมาร์ทดีไวซ์คุณภาพสูง ท้ังน้ี สมาร์ทดีไวซ์ภายใต้แบรนด์ทรู มีความ 

ได้เปรียบด้านต้นทุนและเทคโนโลยีเพราะได้ประโยชน์จากความร่วมมือกับ China Mobile ท�าให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการ 

4G และ 3G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและง่ายยิ่งข้ึน  ท้ังน้ี เครื่องโทรศัพท์ท่ีจัดจ�าหน่าย เป็นท้ังการจ�าหน่ายเคร่ืองเปล่า

โดยไม่ผูกพันกับบริการใด ๆ  กับการจ�าหน่ายเครื่องพร้อมแพ็กเกจค่าบริการของ ทรูมูฟ เอช ซ่ึงเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า

ด้วยสิทธิประโยชน์หลาก หลายภายใต้กลุ่มทรู

บริการโทรศัพท์ข ้ามแดนระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL ROAMING SERVICES)

บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (โรมม่ิง) เป็นบริการท่ีช่วยให้ลูกค้าของทรูมูฟ เอช สามารถน�าเคร่ืองโทรศัพท์

และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้งานอยู่ไปใช้งานในต่างประเทศ (Outbound Roaming) ได้โดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ในต่างประเทศท่ีทรูมูฟ เอช มีสัญญาบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการในการโทรออก

และรับสายเข้า การส่งข้อความ (SMS) และการใช้งานดาต้า ในกว่า 200 ประเทศปลายทางท่ัวโลก นอกจากน้ี ผู้ใช้โทรศัพท์

เคลื่อนท่ีจากต่างประเทศท่ีมีสัญญาบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศกับทรูมูฟ เอช ก็สามารถใช้บริการโทรศัพท์

ข้ามแดนระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายของ ทรูมูฟ เอช (Inbound Roaming) เม่ือเดินทางมาประเทศไทยได้เช่นกัน

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของกลุ่มทรูได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรคอนเน็กซัส โมบายล์ (Conexus Mobile  

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

ปี 2557 โดยคอนเน็กซัส โมบายล์ และ China Mobile มีฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รวมอยู่ประมาณ 1,250 ล้านราย  

ท�าให้ผู ้ใช้บริการเหล่าน้ีสามารถใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศเม่ือเดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่าน 

เครือข่ายของทรูมูฟ เอช อีกด้วย

บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศของทรูมูฟ เอช มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายการให้บริการ 4G Roaming 

โดยครอบคลุมกว่า 95 ประเทศท่ัวโลก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้านักเดินทางท่ีเดินทางไปต่างประเทศและมีความ

ต้องการท่ีจะติดต่อสื่อสารด้วยคุณภาพของดาต้าท่ีมีความเร็วสูง พร้อมกับความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกท่ีเป็นผู้ให้

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

ทุกทวีปท่ัวโลก ด้วยอัตราค่าบริการท่ีตอบสนองความต้องการในหลายรูปแบบ ลูกค้าทรูมูฟ เอช จึงสามารถเลือกโปรโมชั่น 

ท่ีตรงกับความต้องการของตนเองได้
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ทรูมูฟ เอช ยังคงมุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้น�าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศในการให้บริการเสียงและดาต้าคุณภาพ

ระดับโลก ในราคาท่ีคุ้มค่า โดยมีผลิตภัณฑ์ TRAVEL SIM ท้ัง TRAVEL SIM ASIA และ TRAVEL SIM WORLD รวมถึง 

TRAVEL ซิมเฉพาะประเทศ ส�าหรับประเทศปลายทางยอดนิยมของคนไทย ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้และสิงคโปร์ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการใช้บริการดาต้าของลูกค้า ท่ีเดินทางไปต่างประเทศพร้อมท้ังยังปรับปรุงการให้บริการท้ังก่อน

และหลังการขายเพื่อให้ผู้ใช้ดาต้าสามารถเข้าถึงบริการ เปิดและปิดใช้บริการ สอบถามและค้นหาข้อมูลบริการ เลือกใช้

บริการเสริมต่าง ๆ และตรวจสอบค่าใช้บริการหรือจ�านวนการใช้งานได้ด้วยตนเอง (e-Service) ขณะเดินทางต่างประเทศ

ผ่านทางแอปพลิเคช่ัน “TrueMove H Roaming” ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ

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

ทรูมูฟ เอช เบอร์จีนและเบอร์ฮ่องกง ในซิมเดียว เพื่อการติดต่อท่ีต่อเน่ืองได้ท้ังในประเทศไทย จีน ฮ่องกง และประเทศ 

อืน่ ๆ  ไว้ในซมิเดยีว สามารถตอบโจทย์ความต้องการท้ังด้านความสะดวกสบายและความคุม้ค่า เหมาะกบันักธรุกจิ นักท่องเท่ียว 

ชาวไทยท่ีจะเดินทางไปยังประเทศจีนและฮ่องกง รวมถึงชาวจีน และฮ่องกงท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย

นอกจากน้ี ทรูมูฟ เอช ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้านโทรคมนาคมช้ันน�าของโลก อย่าง NTT DoCoMo ของญ่ีปุ่น 

และ China Mobile Hong Kong ให้ลูกค้านักธุรกิจหรือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง เข้ามาในประเทศไทยใช้บริการ 4G VoLTE 

(Voice over the LTE network) ผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงของทรูมูฟ เอช สามารถติดต่อสื่อสารด้วยระบบเสียงท่ีคมชัด  

โทรติดเร็ว และรองรับการท�า Video Call แบบ HD

บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ

กลุ่มทรู ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ผ่านบริษัท TUC ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ประเภท 3 จากกสทช. 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 ซึ่งได้รับผลตอบรับท่ี

ดีจากลูกค้าอย่างต่อเน่ือง สิ่งเหล่าน้ี ร่วมกับการให้บริการโทรทางไกลคุณภาพสูงตลอดมา ส่งผลให้บริการโทรทางไกล 

ต่างประเทศของกลุ่มยังคงได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังเสนอบริการโทรทางไกลต่างประเทศประเภทอ่ืน ๆ ในอัตราค่าโทรท่ีคุ้มค่า อาทิ บริการผ่านรหัส 

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

ทรูออนไลน์ (TRUEONLINE)

ทรูออนไลน์ ประกอบด้วย บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและโซลูช่ัน บริการโครงข่ายข้อมูล ดาต้าเกตเวย์ และบริการ

เสริมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบริการโทรศัพท์พื้นฐานภายใต้ใบอนุญาตจากกสทช.

บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

ทรูออนไลน์ เป็นผู้น�าในการให้บริการบรอดแบนด์หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศ มีฐานลูกค้ารวม 3.8 ล้านราย 

และมีโครงข่ายครอบคลุมประมาณ 15 ล้านครัวเรือนท่ัวประเทศ โดย TICC เป็นหน่ึงในบริษัทย่อยของกลุ่มทรู ซึ่งได้รับใบ

อนุญาตประเภทท่ี 3 จากกสทช. เพื่อให้บริการบรอดแบนด์ บริการโครงข่ายข้อมูล และบริการโทรศัพท์พื้นฐานท่ัวประเทศ

กลุ่มทรู เริ่มให้บริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง ในปี 2544 และต่อมาได้น�าเสนอบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงหรือ 

WiFi เพิ่มเติม ในปี 2546 อีกท้ังยังมีบริการเสริมหลากหลาย อาทิ บริการโทรศัพท์พื้นฐานภายใต้ใบอนุญาต โดยแพ็กเกจ
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บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์ ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานท่ีหลากหลายของลูกค้า ให้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีมี

ความเร็วส�าหรับการดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 1 Gbps โดยมีท้ังแพ็กเกจเดี่ยวส�าหรับบริการบรอดแบนด์อย่างเดียว

และแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ ท่ีเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าด้วยการผสานสินค้าและบริการหลากหลายภายใต้กลุ่มทรูไว้ได้

อย่างลงตัว ท้ังบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บริการไฟเบอร์บรอดแบนด์ บริการ WiFi โทรศัพท์พื้นฐาน บริการโทรทัศน์แบบ 

บอกรับสมาชิก ทรูไอดี และกล่องทรูไอดี ทีวี พร้อมสิทธิพิเศษหลากหลายภายใต้ ทรูยู และทรูพอยท์ ท้ังน้ี ทรูออนไลน์ มุ่งม่ัน 

ในการยกระดับและพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงแก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ด้วยเทคโนโลยีท่ีล�้าหน้าและมี

การขยายโครงข่ายไฟเบอร์บรอดแบนด์ท่ัวประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานไฟเบอร์ของผู้บริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึน

ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ กลุ่มทรู เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการสื่อสารโทรคมนาคมและโซลูช่ันครบวงจร ท่ีได้รับความ 

ไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 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�าให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็ว

และมีเสถียรภาพสูง นอกจากน้ี ยังมีทรูบิสิเนส แอปพลิเคช่ัน เพิ่มช่องทางและความสะดวกให้ลูกค้าธุรกิจ พร้อมเพิ่มความ 

คุ้มค่าด้วยสิทธิพิเศษหลากหลายจากการใช้ทรูบิสิเนสพอยท์ 

ท้ังน้ี กลุ่มทรู ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการโครงข่ายข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย บริการ

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

เครือข่าย IP ได้แก่ บริการ MPLS (Multiprotocol Label Switching) บริการ Metro Ethernet ซึ่งเป็นบริการโครงข่ายข้อมูลท่ีใช ้

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 ช่วยให ้

การเช่ือมต่อระหว่างสาขามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและช่วยบริหารจัดการการใช้แบนด์วิดท์ขององค์กรธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า  

นอกจากน้ัน ยังเน้นการให้บริการการบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูล (Managed Network Service) ซึ่งเป็นบริการท่ี 

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) ซึ่งได ้

เข้าถงึลกูค้าองค์กรท่ีมีส�านักงานตัง้อยูใ่นอาคารและบนถนนสายส�าคญั ๆ  ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล รวมถงึนิคม 

อุตสาหกรรมในต่างจังหวัด และพื้นท่ีท่องเท่ียวหลัก ๆ นอกจากน้ี กลุ่มทรู อัพเกรดอินเทอร์เน็ตแบ็คโบน ด้วยมาตรฐาน

ระดับโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างมาก 

สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากยิ่งข้ึน 

นอกเหนือจากการให้บริการลูกค้าท่ีเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว กลุ่มทรู ยังมุ่งเน้นในการขยายการให้บริการสู่กลุ่มธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจสูง กลุ่มทรูให้บริการโซลูช่ันวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง

ผ่านเทคโนโลยี MPLS และ Fixed-IP เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(“SME”) ท่ัวประเทศ โดยน�าเสนอ “SME Package” ท่ีรวบรวมบริการของกลุ่มทรูได้อย่างลงตัว เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ

และความต้องการใช้งานท่ีหลากหลายของลูกค้า SME ท้ังโทรศัพท์เคล่ือนท่ี WiFi อินเทอร์เน็ตคุณภาพระดับองค์กรท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูง ซึ่งรวมถึง Fixed IP Address ท่ีรองรับการใช้งานบนเว็บไซต์และอีเมล บริการ Streaming Server บริการ 

VDO conference บริการ VoIP บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการโทรทัศน์ บริการโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ IoT โดย

การน�าเสนอบริการท่ีคุ้มค่าเหล่าน้ี สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานและได้รับผลตอบรับท่ีดีจากกลุ่มลูกค้าเปาหมาย

อย่างต่อเน่ือง

พัฒนาการเหล่าน้ี ช่วยผลักดันให้ฐานลูกค้าบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์เติบโตแข็งแกร่งเหนือ

อุตสาหกรรม โดยในปี 2562 ทรูออนไลน์ มีจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่สุทธิ 320,436 ราย และขยายฐานผู้ใช้

บริการบรอดแบนด์เพิ่มข้ึนเป็น 3.8 ล้านราย ในขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนอยู่ท่ี 564 บาท 

ตารางแสดงจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ และรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการ

บริการเสริม 

บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน

กลุม่ทร ูมีโครงข่าย Next Generation Network (NGN) เพือ่ให้บรกิารโทรศพัท์พืน้ฐานท่ีมีความทันสมัยมากข้ึนภายใต้ชือ่ Fixed 

Line Plus และ IP-DID ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับโครงข่ายบรอดแบนด์และโครงข่าย MPLS ผสมผสานการให้บริการโทรศัพท์

พืน้ฐานกบับรกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงู และ บรกิารโครงข่ายข้อมูลผ่านโครงข่าย IP (MPLS) เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ประกอบด้วยบริการหลักดังนี้

• บรกิารโทรศพัท์พืน้ฐานยคุใหม่ (Fixed Line Plus) คอื บรกิารโทรศพัท์พืน้ฐานท่ีสามารถให้บรกิารร่วมกบับรกิารอนิเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง ผ่านสายไฟเบอร์ออปติก ทั้งแบบสายตรงและแบบเชื่อมต่อกับตู้สาขาแบบอนาลอค

• บริการ IP-DID คือ บริการโทรศัพท์แบบวรจรสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล บนโครงข่าย MPLS ผ่านสายไฟเบอร์ออปติก โดย

มีรูปแบบการเชื่อมกับตู้สาขาทั้งแบบผ่านการ์ดดิจิตอลและแบบ SIP

พร้อมกันน้ี กลุ่มทรูได้พัฒนาบริการเสริมต่าง ๆ 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

     

  2558  2559  2560  2561 2562

 จ�านวนผู้ใช้บริการ 2,388,118 2,768,641 3,154,092 3,485,720 3,806,156

 รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ

 (บาทต่อเดือน)  668 629 606 605 564

     

  2558  2559  2560  2561 2562

บริการบรอดแบนด

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.
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 - บริการจัดเส้นทางการเรียกเข้า (Call Routing) คือบริการจัดเส้นทางการเรียกเข้าไปยังปลายทางท่ีมีหลายสาขาหรือ 

  หลายเลขหมาย โดยลูกค้าจดจ�าแค่เลขหมายเดียว

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

  ท่ีได้รับการจัดสรรเลขหมายพิเศษ 4 หลัก จากกสทช.

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ

กลุ่มทรู เริ่มให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) ในปี 2550 และ

บริการโครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Gateway) ในปี 2551 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (Domestic 

Internet Exchange Service) ประเภทท่ี 2 แบบมีโครงข่าย และใบอนุญาตโทรคมนาคมประเภทท่ี 3 ส�าหรับการให้บริการ

วงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ จากกสทช. ท�าให้กลุ่มทรูสามารถให้บริการดังกล่าวได้โดยผ่านเส้นทางท้ังภาค 

พื้นดินและภาคพื้นน�้า โดยบริการของกลุ่มทรูครอบคลุมท้ังบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International 

Internet Gateway) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (National Internet Exchange Service หรือ Domestic Internet Ex-

change) รวมถึงบริการโครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International 

Private Leased Circuit - IPLC) บริการวงจรเช่าแบบอีเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Ethernet Line) บริการวงจร

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

กลุ ่มทรู มีการขยายแบนด์วิดท์อย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต และบริการด้านข้อมูล 

ต่างประเทศท่ีเติบโตข้ึนทุกปี โดยมีขนาดแบนด์วิดท์ของโครงข่ายหลัก (Backbone network) อยู่ประมาณ 1.9 Tbps และมี

ฐานลูกค้าท้ังบริษัทในกลุ่มทรูและลูกค้าภายนอก ได้แก่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและกลุ่มประเทศอินโดจีน 

บริษัทและองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศ

การให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และบริการวงจรข้อมูลระหว่างประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการ ISO 

9001:2015 อันเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ตอกย�้าความมุ่งม่ันในการให้บริการ

โครงข่ายคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด ท้ังน้ี กลุ่มทรูมีการลงทุนด้านคุณภาพ

ของโครงข่ายหลักอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มเส้นทางของโครงข่ายท่ีหลากหลาย (Diversity) มากยิ่งข้ึน และรักษาระดับคุณภาพ

การให้บริการตามมาตรฐานสากลระดับสูงได้อย่างแท้จริง

กลุ่มทรู มีความมุ่งม่ันให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการโครงข่ายข้อมูลระหว่างประเทศ และ

ขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ืองเพื่อเช่ือมต่อบริเวณชายแดนโดยตรงเข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย  

เมียนมาร์ และลาว รวมถึงพัฒนารูปแบบของบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (หรือท่ีเรียกว่า  “NIX” หรือ  “IX”)  

ให้เหมาะสมรองรับความต้องการผู้ประกอบการคอนเทนต์ต่างประเทศมาสู่ไทยและเสริมสร้างระบบนิเวศด้านอนิเทอร์เน็ต

ให้ดียิ่งขึ้น อันเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นดิจิตอลฮับ ตามนโยบายภาครัฐดิจิตอลไทยแลนด์

ในส่วนของโครงการ Southeast Asia – Japan 2 Cable (SJC2) ท่ีกลุ่มทรูและสมาชิกได้ลงนามการก่อสร้างร่วมกันไปแล้ว

น้ัน ปีท่ีผ่านมาอยู่ในช่วงเวลาของการด�าเนินการสร้างเคเบิลใต้น�้า และเตรียมความพร้อมของสถานีเคเบิลใต้น�้าท่ีจังหวัด

สงขลาของกลุ่มทรู โครงการเคเบิลใต้น�้า SJC2 นับเป็นการเพิ่มช่องทางและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการสื่อสาร

ของกลุ่มทรูและประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยระบบสามารถรองรับความต้องการใช้แบนด์วิดท์ขนาดใหญ่  

ท้ังการใช้งานวิดีโอสตรีมม่ิง แอปพลิเคช่ันเสมือนจริง การสื่อสารในระบบ 5G ปัญญาประดิษฐ์ ระบบคลาวด์ การวิเคราะห์

ข้อมูล (Analytics) หุ่นยนต์ และ IoT ซ่ึงพัฒนาการเหล่าน้ีจะตอบโจทย์ความต้องการใช้งานดาต้าท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของ

ผู้บริโภค และลูกค้ากลุ่มองค์กรท่ีก�าลังปรับเปล่ียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล

กลุ่มทรู มีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้ให้บริการระหว่างประเทศผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ อันเป็น 

จุดแข็งท่ีท�าให้สามารถต่อยอดและผนึกก�าลังเพื่อให้บริการครอบคลุมท่ัวโลกแก่กลุ่มลูกค้าได้ และในเวลาเดียวกัน 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างธุรกิจและขยายพื้นท่ีการให้บริการของผู้ให้บริการระหว่างประเทศมายังประเทศไทยและภูมิภาคได้
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ทรู วิชั่นส ์  (TRUEVISIONS)

ทรูวิช่ันส์ คือ ผู ้น�าในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและบริการในระบบ HD ซึ่งให้บริการท่ัวประเทศ 

ผ่านดาวเทียมในระบบดิจิตอลตรงสู่บ้านสมาชิก และผ่านโครงข่ายผสมระหว่างเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง และสายโคแอ็กเชียล 

(coaxial) ที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูงทั้งส�าหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ทรูวิช่ันส์ ให้บริการในระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมโดยการส่งสัญญาณในระบบ Ku-band และ C-band ใช้ระบบการ 

บีบอัดสัญญาณ MPEG-2 และ MPEG-4 ซึ่งท�าให้ทรูวิช่ันส์สามารถเพิ่มจ�านวนช่องรายการได้มากข้ึน ปรับปรุงคุณภาพ

เสียงและภาพให้คมชัดยิ่งข้ึน สามารถควบคุมการเข้าถึงสัญญาณของทรูวิช่ันส์ และสามารถกระจายสัญญาณให้บริการ

ไปยังทุก ๆ พื้นท่ีในประเทศไทย ผ่านดาวเทียมไทยคม นอกจากน้ัน ทรูวิช่ันส์ ยังมีการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ 

สมาชิกระบบเคเบ้ิลผ่านโครงข่ายของ TICC ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มทรู

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

กลุ่มทรู ประสบความส�าเร็จในการรวมทรูวิช่ันส์เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทรูในต้นปี 2549 ในอดีตทรูวิช่ันส์ ด�าเนิน

ธุรกิจภายใต้สัญญาร่วมด�าเนินกิจการฯ อายุ 25 ปี ท่ีได้รับจากองค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท) โดยสัญญา

ร่วมด�าเนินกิจการฯ ส�าหรับบริการผ่านดาวเทียมหมดอายุ เม่ือวันท่ี 30 กันยายน ปี 2557 และสัญญาร่วมด�าเนินกิจการฯ 

ส�าหรับบริการโทรทัศน์ทางสาย (หรือ เคเบิ้ล) หมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2562 ปัจจุบัน ทรูวิช่ันส์ ด�าเนินธุรกิจ 

ภายใต้บริษัท ทรู วิ ช่ันส์ กรุ ๊ป จ�ากัด ซ่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากกสทช. 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 

ทรวูช่ัินส์ เริม่สร้างรายได้จากการรบัท�าโฆษณาผ่านช่องรายการต่างๆ ตัง้แต่ปี 2552 โดยท�าการโฆษณาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

เพื่อไม่ให้ขัดจังหวะการรับชมรายการของสมาชิก นอกจากน้ี กลุ่มทรูวิช่ันส์ เริ่มให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

หลังจากได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติจ�านวน 2 ช่อง 

ส�าหรับช่องวาไรต้ี “True4U” และช่องข่าว “TNN24” จากกสทช. ในเดือนเมษายน ปี 2557 ซึ่งการได้รับใบอนุญาต 

ดังกล่าว นอกจากจะส่งเสริมการเติบโตของรายได้ค่าโฆษณาแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการท�าการตลาดคอนเทนต์ของ 

ทรูวิช่ันส์ผ่านฐานลูกค้าขนาดใหญ่มากยิ่งข้ึน และท�าให้เกิดการจดจ�าและเพิ่มคุณค่าต่อแบรนด์ทรูมากยิ่งข้ึน

ทรูวิช่ันส์ มุ่งสร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์ม พร้อมเดินหน้าเพิ่มประสบการณ์การรับชม 

โทรทัศน์ท่ีดีท่ีสุดแก่สมาชิกผ่านรายการคุณภาพระดับโลกท่ีครบครันหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพการรับชม 

คมชัดระดับ 4K Ultra HD และ HD รายการถ่ายทอดสด และคอนเทนต์พิเศษท่ีทรูวิช่ันส์ได้รับสิทธิเฉพาะมาเผยแพร่  

นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ ยังผลิตคอนเทนต์คุณภาพเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการรับชมของผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึน 

อีกท้ังยังได้ขยายช่องทางไปต่างประเทศโดยน�าคอนเทนต์จาก TrueVisions Original ไปออกอากาศในประเทศจีน นอกจาก

น้ียังร่วมทุนกับ ซีเจ อีเอ็นเอ็ม จากเกาหลีใต้ และก่อตั้ง “ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์” เพื่อผลิตคอนเทนต์มาตรฐานสากล ส�าหรับ

ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยคอนเทนต์คุณภาพเหล่านี้ สามารถรับชมได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะผ่านคอนเวอร์เจนซ์

แพลตฟอร์มของกลุ่มทรู ตั้งแต่โทรทัศน์ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ต ไปจนถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างทรูไอดี รวมถึง

ผ่านช่องทางของพันธมิตรช้ันน�าท้ังในและต่างประเทศ เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ในอนาคต พร้อมตอบสนอง 

ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคได้ดยีิง่ข้ึน ในขณะเดยีวกนั ธรุกจิออนไลน์ สเตชัน่ (Online Station) ส่ือเกมออนไลน์ และ 

เครือข่าย Influencer หรือ ผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ภายใต้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ากัด ขยายเครือข่ายและได้รับ 

ความนิยมมากยิ่งข้ึน นับเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่ง สร้างการรับรู้และความเช่ือม่ัน รวมถึงเพิ่มฐานลูกค้าให้กับกลุ่มทรู

ทรูวิช่ันส์ มีฐานลูกค้ารวมจ�านวน 4.0 ล้านราย ณ ส้ินปี 2562 และมีรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการอยู่ท่ี 281 บาทต่อเดือน 

หนุนโดยแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีคุ้มค่าผสานกับบริการอ่ืนๆ ภายใต้กลุ่มทรู
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ตารางแสดงจ�านวนลูกค้าทรูวิช่ันส์ และรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการ 

ทรูดิจิ ทัลกรุ ป (TRUE DIGITAL GROUP)

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มีพันธกิจหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรม และสร้างโอกาสการเติบโตจากการเปลี่ยนแปลง                  

สู่เศรษฐกิจดิจิทัลในยุคใหม่ โดยทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ได้สร้างขอบเขตความสามารถเชิงลึกในเทคโนโลยีล�้าสมัยต่าง ๆ  เช่น ปัญญา

ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การรวบรวมและจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) บล็อกเชน (Blockchain) ระบบคลาวด์ 

(Cloud) Internet of Things (IoT) รวมถึงหุ่นยนต์ (Robotics) บริการและนวัตกรรมเหล่าน้ี ท�าให้ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป สามารถ

สร้างระบบนิเวศท่ีมีท้ังแพลตฟอร์มดิจิทัลและโซลูช่ัน ท่ีตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของผู้บริโภคทุกกลุ่ม นอกจากน้ี

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยังได้จัดตั้ง ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตอบโจทย์การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ท้ังน้ี

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มีการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย และได้มีการขยายธุรกิจออกไปในภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 

และมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจออกไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้แพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีพัฒนาข้ึนเกิด

ความได้เปรียบในเชิงต้นทุน

แพลตฟอร์มส่ือดิจิทัล (DIGITAL MEDIA PLATFORM)

ส�าหรับตลาดผู ้บริโภค ทรู ดิจิทัล กรุ ๊ป มุ ่งเสริมสร้างศักยภาพการใช้ชีวิตแบบดิจิทัลไลฟ์สไตล์อย่างเต็มรูปแบบ 

ผ่านแอปพลิเคชั่นหลัก ทรูไอดี (TrueID) ท่ีพัฒนาข้ึนบนแพลตฟอร์มนวัตกรรมส่ือดิจิทัล ซ่ึงทรูไอดี มอบความบันเทิงจาก

การรวบรวมคอนเทนต์ดิจิทัลคุณภาพหลากหลายประเภท ท้ังรายการสด ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ข่าวสาร ดนตรี 

กีฬา ท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์อื่น ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์มากมายหลายประเภท ทั้งหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดช้อปปิง

หมวดบันเทิง และหมวดท่องเท่ียว โดยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สามารถน�ามาแลกได้ผ่านทรูพอยท์ (TruePoints) หรือใช้จ่าย

ผ่านทรูมันน่ี วอลเล็ท (TrueMoney Wallet) นอกจากน้ี ทรูไอดียังให้บริการแชท โทรศัพท์ และวิดีโอคอล โดยนับตั้งแต่

เปิดตัวในปี 2560 ทรูไอดีได้รับการตอบรับอย่างสูงจากผู้บริโภคและกลายเป็นแอปพลิเคช่ันท่ีได้รับการดาวน์โหลดมากท่ีสุด

ในหมวดหมู่เดียวกัน และมีจ�านวนผู้ใช้บริการเป็นประจ�าต่อเดือนเพิ่มข้ึนเป็น 24.6 ล้านราย ณ ส้ินปี 2562

นอกจากนี้ คอนเทนต์ความบันเทิงทั้งหมดยังได้รับการต่อยอดให้ผู้บริโภคสามารถรับชมได้ในรูปแบบโทรทัศน์ ภายใต้บริการ 

ทรูไอดี ทีวี (TrueID TV) นับเป็นการต่อยอดและขยายแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่อง ทรูไอดี ทีวี (TrueID 

TV box) เปิดตัวในเดือนเมษายน 2562 และได้รับการตอบรับท่ีดีเยี่ยมจากผู้บริโภค โดยเฉล่ียมีผู้ใช้งาน ทรูไอดี ทีวี ประมาณ 

3 ช่ัวโมงต่อวัน เพื่อรับชมคอนเทนต์บันเทิงและใช้บริการต่าง ๆ โดยนับตั้งแต่การเปิดตัว ได้มียอดจ�าหน่ายแล้วประมาณ 

500,000 กล่อง นับเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์แอนดรอยด์ ทีวีท่ีมียอดเติบโตสูงท่ีสุดของโลก

สิทธิประโยชน์ (PRIVILEGE) และแพลตฟอร์มเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ (O2O PLATFORM)

ระบบสิทธิประโยชน์และสะสมแต้มส�าหรับลูกค้าทรู ภายใต้ ทรูยู (TrueYou) สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

อืน่ ๆ   ภายใต้กลุม่ทร ูโดยในปี 2562 ทรยู ูขยายเครอืข่ายพนัธมิตรอย่างต่อเน่ืองเพือ่ให้ครอบคลมุไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลาย โดยใช้

ประโยชน์จากแพลตฟอร์มทรูไอดีเพื่อท�าการตลาดและประชาสัมพันธ์น�าเสนอสิทธิประโยชน์ท่ีน่าดึงดูดใจและเหมาะสม

กับแต่ละกลุ่มลูกค้า 

     

  2558  2559  2560  2561 2562

   แพ็กเกจพรีเมียม 292,460 290,394 254,934 237,922 217,725

   แพ็กเกจมาตรฐาน 1,108,019 1,694,611 1,906,032 2,066,023 2,035,874

   แพ็กเกจฟรีวิว 478,836 409,573 367,291 340,696 334,073

   กล่องฟรีทูแอร์ 1,184,160 1,535,457 1,436,728 1,411,984 1,408,884

รวมฐานลูกคาทั้งหมด 3,063,475 3,930,035 3,964,985 4,056,625 3,996,556

 รายไดเฉลี่ยตอผูใชบริการ  523 379 311 298 281

 (บริการตอเดือน)

     

  2558  2559  2560  2561 2562

ทรูวิชั่นส

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.
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นอกจากน้ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ค้ารายย่อยในยุคดิจิทัล ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ได้เปิดตัว ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ (True 

Smart Merchant) ในเดือนเมษายน 2561 นับเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนผ่านและเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจออนไลน์และ 

ออฟไลน์ หรือ O2O โดยทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ มีระบบการช�าระเงินผ่าน QR Code ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส�าคัญใน 

การท�าการตลาดและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ด้วยทรยูแูละทร ูสมาร์ต เมอร์ชันต์ ร้านค้าสามารถรบัเงนิจากการท่ีลูกค้าช�าระเงนิ

ค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Code อย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษผ่านการช�าระเงินเหล่าน้ี อันเป็นการ

เสริมสร้างความผูกพันของลูกค้ากับกลุ่มทรูได้เป็นอย่างดี

การวิเคราะห์ (ANALYTICS)

บริการ True Analytics ได้ก้าวสู่การเป็นผู้น�าตลาดบริการเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) ของไทย โดยเดินหน้า

ขยายแพลตฟอร์ม Big Data เพือ่รองรบัการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวเิคราะห์ข้อมูลนับพนัล้านรายการแบบเรยีลไทม์ 

ได้แบบรายวัน

True Analytics ใช้ Big Data และระบบ Analytics ท่ีล�้าสมัย ผสานกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมการเติบโตของ 

รายได้ ลดการค้างช�าระ และเพ่ิมความคุ้มค่าในการลงทุนให้กับธุรกิจในกลุ่มทรู เช่น ทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ และทรูวิช่ันส ์

นอกจากน้ี True Analytics ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับลูกค้าองค์กรผ่านการน�าเสนอโซลูช่ันด้าน Analytics ท่ีสามารถ

เป็นเครื่องมือทางการตลาดและให้บริการข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้า

INTERNET OF THINGS (IOT) และธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น (TRUE DIGITAL SOLUTIONS)

มูลค่าตลาด IoT ในประเทศไทยได้รับการคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 3 หม่ืนล้านบาทภายในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงโอกาสใน

การเติบโตและจะกลายเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนการเติบโตของรายได้ส�าหรับเหล่าผู้ประกอบการโทรคมนาคมท่ัว

โลก ส�าหรับกลุ่มทรู IoT กลายเป็นระบบนิเวศท่ีครอบคลุมท้ังเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ัวประเทศ NB-IoT และ CAT-M1  

อีกท้ังยังมีแพลตฟอร์ม IoT ท่ีแข็งแกร่งจากเครือข่ายพันธมิตรมากกว่า 150 ราย ท่ีพร้อมให้บริการต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า

นอกจากน้ี ธุรกิจดิจิทัลโซลูช่ัน (True Digital Solutions) ถูกสร้างข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญในการพัฒนาและน�าดิจิทัล

โซลูช่ันไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยได้น�าเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบคลาวด์ (Cloud) เครือข่าย 

บล็อกเชน (Blockchain) Internet of Things (IoT) หุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีล�้าสมัยอื่นๆ มาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม

และโซลูช่ันใหม่ ๆ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ (Industry Verticals) เช่น 

อุตสาหกรรมภาคการเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรมภาคการค้าปลีก (Retails) อุตสาหกรรมภาคสุขภาพและสาธารณสุข 

(Healthcare) อุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ (Property) อุตสาหกรรมด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรม

ภาคการบริโภค (Consumer) และอุตสาหกรรมภาคการผลิต (Manufacturing) โดยทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มีความมุ่งหวังท่ีจะแก้ไข

ความท้าทายท่ีเป็นอุปสรรคใหญ่ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีล�้าสมัยต่าง ๆ มาพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 

ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง

ท้ังน้ี ในปี 2562 ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ได้เปิดตัวโซลูช่ันท่ีได้รับการพัฒนาจาก IoT ให้กับหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เคร่ือง

ตรวจจับพฤติกรรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผลผลิต นอกจากน้ี ในภาคการขนส่ง ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป 

ยังได้เปิดตัวโซลูช่ันเทคโนโลยี IoT ส�าหรับติดตามระบบการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้น�าตลาดของอุตสาหกรรม

ขนส่งและโลจิสติกส์ และส�าหรับภาคการค้าปลีก ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยังได้ใช้เทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์และการสร้าง

ภาพจ�าลองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาเป็นโซลูช่ันใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย นอกจากน้ี ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป  

ยังสร้างและพัฒนาขอบเขตความสามารถต่าง ๆ  บนเทคโนโลยี บล็อกเชน ระบบคลาวด์ และหุ่นยนต์ ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญท่ี

จะช่วยในการสนับสนุนการด�าเนินงานให้กับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ท้ังน้ี กลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูช่ัน ได้มีการเช่ือมต่ออุปกรณ์

และเซ็นเซอร์ IoT เป็นจ�านวนไปแล้วกว่า 237,000 อุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2562

ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (TRUE DIGITAL ACADEMY)

เพื่อตอบโจทย์การก้าวเข้าสู ่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลซึ่งท�าให้ความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะดิจิทัลเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ในขณะท่ีแรงงานในตลาดปัจจุบันและจ�านวนแรงงานใหม่ท่ีมีทักษะดิจิทัลท่ีจ�าเป็นน้ันกลับมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ขององค์กรต่าง ๆ ที่ก�าลังมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วย
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ความตระหนักรู้ถึงช่องว่างระหว่างความต้องการของภาคธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วกับทักษะของแรงงานในปัจจุบัน 

ท�าให้ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) ได้รับการจัดตั้งข้ึน โดยมุ่งหวังในการเป็นผู้น�าสถาบันศึกษาด้านดิจิทัล

ของภูมิภาค และช่วยเสริมความสามารถ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้กับท้ังระดับบุคคล องค์กร และสังคม

ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ได้ร่วมมือกับเจเนอรัล เอสเซ็มบลี (General Assembly) สถาบันการศึกษาระดับโลกด้านทักษะดิจิทัล 

เทคโนโลยี และ Data Science ได้ร่วมน�าเสนอหลักสูตรท่ีได้รับรางวัลการันตีและครอบคลุมทักษะด้านดิจิทัลท่ีส�าคัญ 7 กลุ่ม 

ได้แก่ วิศวกรรมเทคโนโลยี (Technology Engineering) ข้อมูลและระบบวิเคราะห์ (Data and Analytics) การตลาดดิจิทัล 

(Digital Marketing) การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Product Management) การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า 

(UX and Design) การดแูลความปลอดภยัไซเบอร์ (Cyber Security) และการจัดการและบรหิารธรุกจิ (Business Management)

แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์

กลุ่มทรู มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ด้วยการน�าเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีน่าดึงดูดใจ โดยเป็นการผสมผสาน

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในกลุ่มทรูเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด ท้ังน้ี 

แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีครบครันและหลากหลายของกลุ่มทรู มอบความคุ้มค่าด้วยการผนวกบริการเสียงและดาต้า 

จากทรูมูฟ เอช บริการไวไฟ บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์จากทรูออนไลน์ ช่องรายการและคอนเทนต์

คุณภาพจากทรูวิช่ันส์ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการด้านดิจิทัล อาทิ ทรูไอดี และสิทธิพิเศษมากมายจากทรูยู และ 

ทรูพอยท์ นอกจากน้ี ผู้บริโภคสามารถเลือกสมัครใช้บริการแต่ละสินค้าของกลุ่มทรู หรือซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ตาม 

ความต้องการ ท้ังน้ี คอนเวอร์เจนซ์ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มทรู 

และเป็นส่วนส�าคัญในการเพิ่มฐานลูกค้าและสร้างความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและบริการภายใต้กลุ่มทรูมากยิ่งข้ึน

การตลาด

กลุ่มทรู เป็นผู้น�าในการให้บริการคอนเวอร์เจนซ์และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย ซึ่งมุ่งม่ันในการพัฒนาสินค้าและให้

บริการส่ือสารโทรคมนาคมประสิทธิภาพสูง โดยเดินหน้าพัฒนาโซลูช่ันหลากหลาย โดยเฉพาะโซลูช่ันด้านดิจิทัล พร้อมมอบ

ความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคด้วยการเช่ือมโยงทุกบริการของกลุ่มทรูภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ผ่านหลายแพลตฟอร์ม

ของกลุ่มทรูท้ังโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และแพลตฟอร์มดิจิทัล 

ความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มทรู ในการให้บริการด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูง แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ท่ีคุ้มค่า 

การให้บริการท่ีเป็นเลิศ และสิทธิพิเศษหลากหลาย เป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้กลุ่มทรูเติบโต สามารถสร้างความพึงพอใจ

และความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรูมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มทรู ขยายช่องทางการขายอย่างต่อเน่ือง ผ่านความร่วม

มือกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะเครือเจริญโภคภัณฑ์ อีกท้ังยังให้ความส�าคัญกับแพลตฟอร์ม โซลูช่ัน และบริการด้าน

ดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการเหล่าน้ีเพิ่มมากข้ึน นับเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสการเติบโตท่ีสูงให้กับ 

กลุ่มทรู รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Analytics ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร พร้อมการท�าการตลาดแบบจุลภาค

ในแต่ละพื้นท่ีและแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าใจ วิเคราะห์และตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเข้าถึงผู้บริโภคได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน กลยุทธ์เหล่าน้ี ท�าให้กลุ่มทรูแตกต่างและพร้อมส�าหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลน้ี

การจ�าหน่ายเเละช่องทางการจ�าหน่าย

กลุม่ทร ูมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายสนิค้าและบริการหลากหลายช่องทาง   ช่องทางพืน้ฐานคอืศนูย์บรกิารท้ังในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล รวมท้ังต่างจังหวัด โดยในแต่ละศูนย์บริการจะมีเจ้าหน้าท่ีพร้อมให้ค�าแนะน�าและบริการแบบครบวงจร 

ทุกบรกิารในจุดเดยีว (One-stop) นอกจากน้ี กลุม่ทร ูยงัได้จ�าหน่ายสนิค้าและบรกิารผ่านตวัแทนจ�าหน่ายท่ัวประเทศ ท้ังท่ีเป็น

ร้านค้าท่ีเป็นตวัแทนจ�าหน่ายและตวัแทนจ�าหน่ายอสิระซึง่รบัค่าตอบแทนจากค่าคอมมิชชัน่
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ช่องทางการจ�าหน่ายของกลุ่มทรู ประกอบด้วย

• ทรูช้อป และ ทรูช้อป โดย Com7 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีเห็นได้ง่ายและเป็นแหล่งชุมชน เช่น ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก 

 ขนาดใหญ่ อาคารส�านักงาน เป็นต้น อีกท้ังยังเดินหน้าขยายช่องทางผ่านทรูช้อปในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งครอบคลุม 

 ท่ัวประเทศและสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มทรูได้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังให้บริการผ่าน ทรู แบรนดิ้ง ช้อป  

 และ ทรูสเฟียร์ (TrueSphere) โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ระดับเฟิร์สคลาส ซึ่งเป็นบริการรูปแบบใหม่ท่ีมอบประสบการณ์ระดับ 

 เฟิร์สคลาส ผสานทุกมิติของบริการและเทคโนโลยีล�้าสมัยของกลุ่มทรูให้แก่ลูกค้า

• ทรู พาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นลักษณะแฟรนไชส์ทรูช้อป ในพื้นท่ีตามแหล่งชุมชน ศูนย์การค้า ในการขยายการจ�าหน่ายสินค้า  

 และการให้บริการลูกค้าทรูในแต่ละพื้นท่ี

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

 ร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

• ค้าขายส่ง คือ คู่ค้าขายส่งซิมการ์ดท่ียังไม่ได้เปิดใช้งานและบัตรเติมเงินโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ของกลุ่มทรู  

 โดยเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังตัวแทนจ�าหน่าย (Sub-dealer) ตลอดจนดูแลและให้การสนับสนุนด้านการกระจายสินค้า 

 กับ Sub-dealer 

• ช่องทางการขายตรง เป็นหน่ึงในช่องทางจัดจ�าหน่ายท่ีมีบทบาทส�าคัญในการเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บริการให้กับกลุ่มทรู  

 แบ่งออกเป็นทีมขายตรง ตัวแทนขายตรง และตัวแทนอิสระ

• เทเลเซลล์ และ อี คอมเมอร์ซ อาทิ ไอ ทรูมาร์ท/ Wemall

ส�าหรับบริการเติมเงิน มีช่องทางผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์หลายช่องทางนอกเหนือจากการใช้บัตร (เช่น บัตรเงินสดหรือ

บัตรเติมเงิน) ดังต่อไปน้ี

• เครื่องเอทีเอ็ม และแอปพลิเคช่ันของธนาคาร โดยผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนเองเพื่อ 

 เติมเงินได้โดยตรง

• ช่องทางดจิทิลั ได้แก ่ทรมูนันี ่วอลเลท็ ทรูไอเซอร์วสิ และทรไูอด ีซึง่เป็นบรกิารการเงนิบนแอปพลเิคชัน่และอนิเทอร์เนต็

• บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถซื้อได้จากคู่ค้า เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น 

• เติมเงินโดยตรง ลูกค้าสามารถเติมเงินได้จากอุปกรณ์ท่ีติดต้ังในร้านค้าปลีกของกลุ่มทรู และคู่ค้า อาทิ เซเว่น อีเลฟเว่น  

 หรือเติมเงินผ่านระบบออนไลน์

• ตู้เติมเงิน ตู้เติมทรู และ ตู้จ�าหน่ายสินค้าอัฉริยะ (Digital Vending Machine) ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในทุกสินค้า 

 และบริการของกลุ่มทรู

การจัดหาผลิตภัณฑ ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มทรู ส่ังซื้ออุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมจากผู้ผลิตอุปกรณ์ช้ันน�าของโลก นอกจากน้ัน ยังมีผู้รับเหมาจ�านวนมากในการ 

จัดหาและติดตั้งโครงข่ายของกลุ่มทรู ซึ่งกลุ่มทรู ไม่ได้มีการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้รับเหมารายใดเป็นการเฉพาะ และ

กลุ่มทรู ไม่มีปัญหาในการจัดหาผู้จัดจ�าหน่ายและผู้รับเหมาเน่ืองจากมีจ�านวนมากราย นอกจากน้ี กลุ่มทรู ยังได้รับประโยชน์

ทางด้านการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) จากความร่วมมือในด้านการจัดซื้ออุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมต่าง ๆ 

กับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งอย่าง China Mobile
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อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยและสภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยรวมของประเทศไทย มีจ�านวนเพิ่มข้ึนเป็น 93.3 ล้านราย ณ ส้ินปี 2562 (ไม่รวมจ�านวน 

ผู้ใช้บริการของ CAT Telecom ทีโอที และผู้ให้บริการ MVNO) โดยประเทศไทยยังคงเป็นตลาดท่ีใช้บริการในระบบ 

เติมเงินเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยรวม ในขณะท่ีตลาดผู้ใช้บริการรายเดือน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยรวม และคาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งต่อไปเน่ืองจากผู้ประกอบ

การต่างมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าระบบรายเดือนอย่างต่อเน่ือง เพราะสามารถสร้างรายได้ประจ�าได้มากกว่า มีรายได้ต่อผู้ใช้

บริการท่ีสูงกว่า และมีความเหนียวแน่นในการใช้บริการมากกว่าระบบเติมเงิน ทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

อันดับสองของประเทศ ถือครองส่วนแบ่งตลาดฐานผู้ใช้บริการรวมประมาณร้อยละ 32.8 (ไม่รวมจ�านวนผู้ใช้บริการของ 

CAT Telecom ทีโอที และผู้ให้บริการ MVNO) ด้วยจ�านวนผู้ใช้บริการรวมท้ังส้ิน 30.6 ล้านราย ประกอบด้วยผู้ใช้บริการใน

ระบบรายเดือนจ�านวน 8.3 ล้านราย และ ผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินจ�านวน 22.3 ล้านราย โดยปี 2562 เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน 

ท่ีฐานลูกค้าทรูมูฟ เอช เติบโตสูงเหนือกว่าอุตสาหกรรมมีผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิจ�านวน 1.4 ล้านราย ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ

รายใหม่สุทธิของท้ังอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเป็น 1.7 ล้านราย

ในปี 2562 ตลาดบริการรายเดือนเติบโตต่อเน่ืองและมีสภาวะการแข่งขันท่ีค่อนข้างคงท่ี โดยมุ่งเน้นขยายฐานผู้ใช้บริการ

แบบเติมเงินมาสู่ระบบรายเดือน ในขณะท่ี ตลาดบริการเติมเงินมีการแข่งขันท่ีสูงโดยผู้ประกอบการมีการน�าเสนอแพ็กเกจ

ส�าหรับลูกค้าท่ีนิยมใช้งานดาต้าท้ังแพ็กเกจประเภทใช้งานดาต้าไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงท่ี (Fixed-speed unlimited data 

package) และแพ็กเกจประเภทใช้งานดาต้าปริมาณมากด้วยความเร็วเต็มสปีด (Full-speed big volume data package) ซึ่ง

กดดันการเติบโตของ ARPU และโอกาสในการเติมเงินหรือสมัครซ้ือแพ็กเกจเสริมของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ทรูมูฟ เอช 

ยังคงเติบโตเหนืออุตสาหกรรมท้ังด้านการเติบโตของรายได้และฐานลูกค้า ท้ังน้ี การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว

ของประเทศไทย ความต้องการใช้งานดาต้า บริการด้านดิจิทัลและ IoT ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการ 

ผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสูย่คุเทคโนโลย ี5G โดยภาครฐับาล น่าจะส่งผลให้รายได้ของอตุสาหกรรมและทรมููฟ เอช เตบิโตข้ึน 

ในปี 2563

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยยังคงเติบโตต่อเน่ือง โดยฐานผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ในประเทศเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า เป็นประมาณ 10 ล้านราย ซึ่งผลักดันให้อัตราผู้ใช้บริการบรอดแบนด์โดยรวมต่อจ�านวน

ครัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 47 เม่ือเทียบกับร้อยละ 43 ในปี 2561 (แหล่งท่ีมา: ส�านักงานกสทช.  

ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 9 มกราคม 2563) ตามความต้องการใช้บริการไฟเบอร์บรอดแบนด์ท่ีเพิ่มข้ึน โดยทรูออนไลน์ ยัง

คงความเป็นผู้น�าและเป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ด้วยจ�านวนผู้ใช้บริการ 3.8 ล้านราย และ

ถือครองส่วนแบ่งตลาดจ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ท่ัวประเทศประมาณร้อยละ 38

ตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย แข่งขันกันด้วยการขยายบริการไฟเบอร์ การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 

และการน�าเสนอเทคโนโลยีล�้าสมัยผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยแพ็กเกจความเร็วสูง 1 Gbps  

ถกูน�าเสนอด้วยราคาท่ีเข้าถงึได้มากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการยงัมุ่งเพิม่ความคุม้ค่าให้แก่ลกูค้าผ่านการผสานแพก็เกจ 

บรอดแบนด์ร่วมกับคอนเทนต์และบริการอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ยังมีการให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดและขยายฐานลูกค้า

ตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยน่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป ตามความต้องการใช้บริการไฟเบอร์ 

บรอดแบนด์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากท้ังนโยบายภาครัฐในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ความนิยมใน 

การใช้บริการ over-the-top (OTT) คอนเทนต์ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และเกม รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปใช้ 

บริการออนไลน์มากยิ่งข้ึน อาทิ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในขณะท่ีการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 

ในประเทศยังอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต�่า จึงมีโอกาสท่ีจะเติบโตได้อีกมาก
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ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ประเทศไทยมีจ�านวนสมาชิกโทรทัศน์ในระบบเคเบิลและดาวเทียม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58 ของจ�านวนครัวเรือน

ท่ัวประเทศ (แหล่งท่ีมา: ประมาณการโดยกลุ่มทรู) ท้ังน้ี ทรูวิช่ันส์ เป็นผู้น�าในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

และบริการในระบบ HD ทั่วประเทศ โดยมีฐานลูกค้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 4.0 ล้านราย ณ สิ้นปี 2562 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 ท้ังในรูปแบบของบริการรับชมคอนเทนท์ออนไลน์แบบ

เรียกเก็บค่าสมาชิก (Subscription Video On Demand: SVOD) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับชมย้อนหลังผ่านวีดีโอ 

สตรีมม่ิง และบริการรับชมคอน เทนท์สดตามโปรแกรมท่ีออกกาศโดยไม่มีค่าสมาชิก (Subscription Linear: SLIN)

แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว ทรูวิชั่นส์ ยังมุ่งน�าเสนอคอนเทนต์คุณภาพช้ันน�าหลากหลาย รวมถึงลิขสิทธิ์

การถ่ายทอดสดคอนเทนต์ยอดนิยมอย่างฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ พร้อมการผสานแพ็กเกจร่วมกับสินค้าอ่ืนและ

แพลตฟอร์มท่ีหลากหลายของกลุ่มทรู โดยเฉพาะ OTT และทรูไอดี อีกท้ัง จะเดินหน้าเพิ่มรายได้ด้วยการน�าเสนอนวัตกรรม

กล่องรับสัญญาณท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการรับชมและบริการแบบอินเทอร์แอคทีฟให้กับลูกค้ามากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี  

ทรูวิช่ันส์ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจคอนเทนต์ พร้อมเดินหน้าผลิตคอนเทนต์คุณภาพเพิ่มเติมส�าหรับ 

การรับชมในหลากหลายแพลตฟอร์มท้ังภายใต้กลุ่มทรู และพันธมิตรทางธุรกิจอ่ืนๆ อีกท้ังจะขยายฐานผู้ชมไปต่างประเทศ  

และการเติบโตผ่านช่องทาง online influencer เพื่อท�ากิจกรรมทางการตลาดกับผู้ชมคอนเทนต์ได้ตรงจุด นับเป็นการเพิ่ม

โอกาสและสร้างรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนให้กับกลุ่มทรู
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ใบอนุญาตท่ีกลุ ่มทรู และบริษัทย่อย ไดรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

 1 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 

  อินเตอร์เนต จ�ากัด

 2 บรษิทั ทร ูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั

 3 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 

  อินเตอร์เนต จ�ากัด

 4 บรษิทั ทร ูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั 

 5 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 

 6 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

 7 บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นเนล 

  เกตเวย์ จ�ากัด

 8 บรษิทั ทร ูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั 

 9 บรษิทั ทร ูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั

 10 บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นเนล 

  เกตเวย์ จ�ากัด

 11 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

 12 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

 13 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

 14 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทศัน

 15 บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ากัด

 16 บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ�ากัด

 17 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค 

  (ทีเอ็นเอ็น) จ�ากัด

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

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน

บริการอินเทอร์เน็ต

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง

ประเทศ และบริการชุมสาย

อินเทอร์เน็ต

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง

ประเทศ และบริการชุมสาย

อินเทอร์เน็ต

บริการโทรศัพท์ประจ�าที่

และบริการวงจรเช่าส่วนบุคคล

ระหว่างประเทศ

บริการวงจรเช่าส่วนบุคคล

ระหว่างประเทศ

บริการโทรคมนาคมไร้สายและบริการ

โทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

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

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. 2562

4 ม.ค. 2561

11 พ.ย. 2562

26 ส.ค. 2562

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. 2567

3 ม.ค. 2566

10 พ.ย. 2567

25 ส.ค. 2567

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

บริษัทยอย และบริษัทในเครือ
ประเภท

ใบอนุญาต

อายุ

ใบอนุญาต

วันท่ีบอรดอนุมัติ
วันท่ีใบอนุญาต

หมดอายุ

ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ

2. ���������������������.indd   37 18/3/2563 BE   14:36



38

THE THREE-YEAR BUSINESS GOAL

เ ป ้ า หม ายก ารด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใน  3  ป ี

เป ้ าหมายการด�า เ นินธุรกิจใน 3 ป ี

ประเทศไทยก�ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ ดิจิทัลจึงเป็นหัวใจส�ำคัญท่ีจะเข้ำมำมีบทบำทกับชีวิตคนไทย ทุกท่ี 

ทุกด้ำนและทุกเวลำ กลุ่มทรูมุ่งม่ันเพื่อเป็นผู้น�ำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล โดยเช่ือมโยงผู้คน เศรษฐกิจ และสังคม 

เข้ำไว้ด้วยกัน พร้อมน�ำคนไทยเข้ำสู่เทคโนโลยีแห่งอนำคต เพื่อกำรใช้ชีวิตท่ีดีท่ีสุด

ยกระดับ NETWORK ยกระดับคุณภาพชีวิต ด ้วยเครือข ่ายท่ี เร็ว ครอบคลุมและ

ดี ท่ี สุดของไทย 

กลุ่มทรูจะเป็นผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย ด้วยกำรน�ำเสนอเทคโนโลยีล�้ำสมัยและระบบนิเวศดิจิทัลท่ีครบครัน พร้อมยก

ระดบัเครอืข่ำยคณุภำพสงู ผ่ำนกำรผสำนจุดเด่นท้ังเรือ่งควำมครบครนัและครอบคลุมของคลืน่ควำมถี ่โดยมีคลืน่ย่ำนควำมถีต่�ำ่ท่ีหลำก

หลำยและมีแบนด์วิดท์มำกที่สุด ทั้งคลื่น 700 MHz, 850 MHz* และ 900 MHz รวมทั้งคลื่นย่ำนควำมถี่กลำงทั้ง 1800 MHz, 2100 

MHz, 2600 MHz และคลื่นย่ำนควำมถี่สูง 26 GHz ซึ่งจะตอบโจทย์ควำมต้องกำรใช้งำนดำต้ำท่ีเพิ่มข้ึนท้ังในกลุ่มผู้บริโภคและภำค

ธุรกิจ ตลอดจนเสริมศักยภำพกำรเติบโตในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจ IoT และดิจิทัลโซลูชั่นส์ สิ่งเหล่ำนี้ ผสำนกับควำมแข็งแกร่ง

ของพันธมิตรทำงธุรกิจที่ส�ำคัญอย่ำง China Mobile ซึ่งมีฐำนลูกค้ำโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงที่สุดในโลก นับเป็นตัวแปรส�ำคัญในกำรเพิ่ม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับกลุ่มทรู

นอกจำกกำรพัฒนำโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี กลุ่มทรูได้พัฒนำประสบกำรณ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงสู่กำรใช้งำน

ระดับกิกกะบิต (1 Gbps) ผ่ำนนวัตกรรมดีไวซ์ พร้อมมุ่งหน้ำขยำยโครงข่ำยไฟเบอร์ FTTx ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่ม

อัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของครัวเรือน

ทุกท่ี ทุกเวลากับคอนเทนต ์ คุณภาพระดับโลกและรับความสุขมากมายกับสิทธิ

ประโยชน ์ เหนือระดับ 

กลุ่มทรู สร้ำงกำรเติบโตนอกเหนือธุรกิจหลักด้วยธุรกิจแห่งอนำคต ผ่ำนแพลตฟอร์มทรูไอดีและทรูมันน่ี วอลเล็ท ให้ทุก

คนสำมำรถเข้ำถึงคอนเทนต์คุณภำพและควำมบันเทิงทุกรูปแบบ ทุกท่ี ทุกเวลำ พร้อมรับสิทธิประโยชน์หลำกหลำย ด้วย

ระบบนิเวศทำงดิจิทัลของกลุ่มทรู ตลอดจนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดแต่ละพื้นท่ีและกลุ่มลูกค้ำ จะช่วยให้กลุ่มทรูตอบโจทย์

ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงตรงจุด และต่อยอดกำรเติบโตสู่ระดับภูมิภำคท้ังในอำเซียนและเอเชีย

สร ้างสรรค ์และพัฒนานวัตกรรมสุดล�้ า เพื่อชีวิตสุดสมาร ์ท

ตอกย�้ำผู ้น�ำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร มุ่งน�ำอัจฉริยภำพของเทคโนโลยี 5G ช่วยยกระดับศักยภำพของประเทศไทย 

ให้ก้ำวหน้ำและก้ำวไกลกว่ำเดมิ เพือ่ก้ำวสูโ่ลกใหม่ท่ียัง่ยนื ด้วยเครอืข่ำยอจัฉรยิะ True 5G ผูน้�ำเครอืข่ำยท่ีดท่ีีสดุด้วยจุดเด่นท้ัง  

ครบ 7 ย่ำนควำมถี่ มำกสุดในไทย ครบ 3 ย่ำนควำมถี่ต�่ำ ทั้ง 700 MHz, 850 MHz*, 900 MHz และมีแบนด์วิดท์มำกสุด 

ในไทย ครอบคลุมและเข้ำถึงได้ดีกว่ำ ครบระบบนิเวศดิจิทัลท่ีครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัล และครบพันธมิตรท้ังในและ 

ต่ำงประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มท้ังโลกแห่งควำมปลอดภัย  โลกแห่งกำรศึกษำ  โลกแห่งเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม 

โลกแห่งสุขภำพ และโลกแห่งควำมบันเทิง

หมำยเหตุ:* ภำยใต้ CAT Telecom
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ปลูกจิตส�า นึกเปล่ียนโลกย่ังยืน

ทรู ดิจิทัล พำร์ค ศูนย์กลำงด้ำนนวัตกรรมดิจิทัลท่ีแรกและใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งส่งเสริมประเทศไทย 

เข้ำสูย่คุดจิิทัล ภำยใต้แนวคดิเช่ือมโยงทุกควำมเป็นไปได้ด้วยไลฟ์สไตล์ดจิิทัล ด้วยระบบนิเวศท่ีสมบรูณ์แบบเพือ่ให้เกดิเครอืข่ำย 

ควำมร่วมมือ ขยำยและต่อยอดได้ไม่รู้จบ โดยจะสร้ำงให้เกิดควำมเชื่อมโยงกับสถำบันกำรศึกษำทั้งในประเทศ ระดับภูมิภำค 

และระดับโลก ในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดกำรพัฒนำอย่ำง 

ก้ำวกระโดด

พัฒนาความสามารถของพนักงานสู ่องค ์กรแห ่งดิจิ ทัล

กลุ่มทรูให้ควำมส�ำคัญในกำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนให้พร้อมรับควำมท้ำทำยใหม่ ๆ  ท่ำมกลำง

สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดยสร้ำง ทรู ดิจิทัล อคำเดมี ข้ึนเพื่อพัฒนำทักษะทำงด้ำน

ดิจิทัลให้แก่บุคลำกรของบริษัท เสริมควำมสำมำรถทำงกำรวิเครำะห์ท่ีเป็นส่ิงจ�ำเป็นในยุคดิจิทัล และปฏิรูปองค์กรให้มี

ควำมคล่องตัว โดยเน้นกำรท�ำงำนร่วมกันของพนักงำนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญจำกส่วนงำนต่ำง ๆ รวมถึงให้อ�ำนำจทีมงำน

ในกำรตัดสินใจและก�ำหนดทิศทำงท่ีเหมำะสมและดีท่ีสุด
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RISK FACTORS

ป ั จจั ยคว าม เ ส่ี ยง

กลุ่มทรู เล็งเห็นโอกาสการเติบโตอย่างต่อเน่ืองส�าหรับปี พ.ศ. 2563 ภายหลังความส�าเร็จในการด�าเนินยุทธศาสตร์หลาย

ประการในปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งมีรายได้และฐานผู้ใช้บริการท่ีเติบโตเหนืออุตสาหกรรม ในขณะ

ท่ี อินเทอร์เน็ตธุรกิจบรอดแบนด์ยังคงความเป็นผู้น�า อย่างไรก็ดี กลุ่มทรู ตระหนักถึงปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ ซึ่งอาจ 

ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ดังต่อไปน้ี

ความเ ส่ียงเฉพาะกรณีอันเป ็นผลจากการได ้มาซึ่งใบอนุญาตให ้ ใช ้ค ล่ืนความถ่ี 

ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม ย ่าน 1800 MHZ 900 MHZ และ 700 MHZ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

กลุ่มทรูอาจมีความเสี่ยงด้านการเงิน อันเกิดจากการท่ีบริษัทในกลุ่มทรูต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนท่ีสูงส�าหรับการช�าระค่าใบ

อนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีท่ี่ได้รบัการจัดสรรจากคณะกรรมการ กสทช. และการลงทุนในการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการตามใบอนุญาตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทในกลุ่มทรู มี

การเตบิโตท่ีสงูกว่าภาพรวมอตุสาหกรรมท้ังด้านรายได้และฐานผูใ้ช้บรกิารอย่างต่อเน่ือง ภายหลังการเปิดให้บรกิารโทรศพัท์

เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่โทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และ ย่าน 900 MHz อย่างเต็มที่ และเชื่อว่ากลุ่มทรูมีโอกาสเติบโตได้

อย่างต่อเน่ือง ซึง่จะท�าให้สามารถลดความเสีย่งทางด้านการเงนิลง นอกจากน้ัน TUC สามารถขยายระยะเวลาการแบ่งช�าระ

เงินค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ออกไปได้จนถึงปี 2568 ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 

4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (“ค�าสั่ง คสช. ที่ 4/2562”) โดยจะ

เริ่มช�าระงวดแรกหลังจากที่ได้รับการขยายระยะเวลาในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2563 อ้างอิงตามหนังสือของส�านักงาน กสทช. 

ที่ สทช 2509/19912.02 เรื่องข้อมูลการช�าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตามค�าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 ซึ่งจะช่วยลด

ภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นลงได้ และ จะช่วยให้มีเวลาเพียงพอในการสร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อน�ามาช�าระภาระ

ทางการเงินข้างต้น แต่ในขณะเดียวกันด้วยเงื่อนไขของค�าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 ก็ท�าให้ TUC มีภาระทางการเงินเพิ่มเติมจาก

การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ตามเงื่อนไขดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน 

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายอื่นพยายามป้องกันไม่ให้

ลูกค้าของตนย้ายมาใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการแข่งขันในรายการส่งเสริมการขาย การเกิดบริการท่ีเกี่ยวข้องใน

รูปแบบใหม่ ๆ และการมีผู้ให้บริการรายใหม่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ากลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ท่ีให้ความ

ส�าคัญกับการให้บริการด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงพร้อมแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์และบริการด้านดิจิทัลท่ีหลากหลาย 

ซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองจะสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวลงได้

ความเ ส่ียงท่ีเ ก่ียวกับการด�า เ นินงาน

ความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวข้องกับการแข่งขันทางการตลาด
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กลุ่มทรูยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมท่ียังคงอยู่ในระดับสูงหลังการก้าวเข้าสู่การแข่งขันโดยเสรี

อย่างเป็นธรรมมากข้ึนของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยสภาวะการแข่งขันอาจจะมีการทวีความรุนแรงมากข้ึน 

เห็นได้จากกรณีท่ีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่างก็มุ่งขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังน�าเสนอโปรโมช่ันท่ีน่าดึงดูด

ใจร่วมกับดีไวซ์ท่ีมีความหลากหลาย เพื่อสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเติบโตไปพร้อมกับความต้องการใช้งาน

โมบายอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มสูงข้ึนต่อเน่ือง รวมถึงผู้ใช้บริการได้มีการโอนย้ายจากบริการบนระบบ 2G มาสู่ระบบ 3G และ 

4G มากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม กลุ่มทรูมีความได้เปรียบผู้ให้บริการรายอ่ืน จากการมุ่งมอบความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูง โดยเครือข่าย 4G และ 3G ของกลุ่มทรู มีความครอบคลุมรวมกันแล้วกว่าร้อยละ 98 ของ

ประชากรท่ัวประเทศ ประกอบกับกลุ่มทรู มีคล่ืนความถี่ท่ีเพียงพอและสามารถรองรับต่อการให้บริการและตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด ช่วยให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มทรูสามารถให้บริการและออก

รายการส่งเสริมการขาย รวมถึงแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ท่ีน่าดึงดูดใจของกลุ่มทรูและแบรนด์ “ทรู” ท่ีผู้บริโภคให้ความ

เช่ือม่ันสูง น่าจะส่งผลให้รายได้กลุ่มทรูเติบโตแข็งแกร่งและต่อเน่ืองได้เพิ่มมากยิ่งข้ึน

อน่ึง เน่ืองจากบริษัทในกลุ่มทรู ท่ีให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ยังมีหน้าท่ีในการก่อสร้างโครงข่ายให้มีความครอบคลุมพื้นท่ี

ท่ัวประเทศ และมีพันธะท่ีจะขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมต่อๆ ไปมากยิ่งข้ึน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในกลุ่มทรู จึงยัง

คงประสบปัญหาประเด็นของการก่อสร้างเสาส�าหรับติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคมโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยมีผู้ร้องเรียนเพื่อให้

ระงับการก่อสร้างและรื้อถอนเสาท่ีติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจาก กล่าวอ้างว่าได้รับความเดือด

ร้อนจากการก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มทรู รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี 

ในท้ายท่ีสุด หากมีผลยุติปรากฏว่าต้องมีการรื้อถอนเสาท่ีติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนท่ี กลุ่มทรู จะมีภาระค่าใช้จ่ายใน

การรื้อถอนเสาดังกล่าว ท้ังน้ี บริษัทฯ เช่ือว่า หาก บริษัทในกลุ่มทรู ท่ีให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด�าเนินการตามข้ันตอน

ต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสาท่ีติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคมโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแล้ว กลุ่มทรู จะสามารถ

ก่อสร้างเสาได้อย่างราบรื่น

ส่วนธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐานของกลุ่มทรู เน่ืองจากสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนฯ ระหว่าง ทีโอที และบริษัทฯ ได้

สิ้นสุดลงไปแล้วต้ังแต่เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 แต่กลุ่มทรูยังคงมีผู้ให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมท่ีสามารถให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานได้ อย่างไรก็ตาม ในธุรกิจน้ียังคงเผชิญกับการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรง

ยิ่งข้ึนจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการเสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ต (VoIP) รวมถึงบริการใหม่ๆ ท่ีพัฒนามา

ทดแทน เน่ืองจากบริการดังกล่าว มีอัตราค่าบริการท่ีต�่ากว่าอัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิม

ส�าหรับตลาดอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์น้ัน แม้จะมีผู้ให้บริการรายใหม่ก้าวเข้ามาในตลาด โดยมีคู่แข่งรายส�าคัญของ

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

เวอร์ค จ�ากัด ซึ่งให้บริการ AIS Fiber net ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นท่ีให้บริการสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มมาก

ข้ึน ซึ่งเป็นตลาดหลักในปัจจุบันของกลุ่มทรูออนไลน์ อย่างไรก็ดี ทรูออนไลน์ยังคงมีความได้เปรียบจากการให้บริการด้วย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีคุณภาพสูงอย่างเทคโนโลยี FTTx และเทคโนโลยี DOCSIS 3.0 ซึ่งสามารถรองรับบริการเคเบิล

ทีวีได้ควบคู่กันไป จึงช่วยให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูง อีกท้ังยังสามารถเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าด้วย

การผสมผสานบริการต่าง ๆ ของกลุ่มทรูเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากน้ี ทรูออนไลน์ ยังมีโครงข่ายบรอดแบนด์ท่ีครอบคลุมท่ัว

ประเทศ และกลุ่มทรู มีเป้าหมายในการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศมากยิ่งข้ึนต่อไป  

กลุ่มทรู คาดว่าการแข่งขันในธุรกิจต่าง ๆ ท่ีกลุ่มทรูให้บริการจะยังคงสูงข้ึนในอนาคต แต่เช่ือว่ากลุ่มทรู มีความพร้อม

ส�าหรับการแข่งขัน โดยมีข้อได้เปรียบจากการมีแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง และมีบริการท่ีครบวงจร รวมท้ังมีคอนเทนต์ ท่ีหลาก

หลายโดยสามารถสร้างความแตกต่างผ่านการผสมผสานสนิค้าและบรกิารในกลุม่ทรไูด้อย่างลงตวัภายใต้กลยทุธ์คอนเวอร์เจนซ์

ความเสี่ยงเฉพาะธุรกิจของกลุ ่มทรูวิชั่นส ์

ความเสี่ยงของกลุ่มทรูวิช่ันส์ท่ีผ่านมา ได้แก่ การจัดหารายการจากต่างประเทศ และการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึนท้ัง

ในธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทย และโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลท่ีค่อนข้างมีช่องรายการท่ีมีความหลาก
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หลาย ท้ังยังเป็นคู่แข่งท่ีกระทบต่อการประกอบกิจการของกลุ่มทรูวิช่ันส์ นอกจากน้ี กลุ่มทรูวิช่ันส์ยังต้องแข่งขันกับผู้ให้

บริการโทรทัศน์แบบ OTT โดยผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ต่างแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและเพื่อให้ได้

มาซึ่งสิทธิในการแพร่ภาพคอนเทนต์ส�าคัญ ๆ  ซึ่งอาจท�าให้กลุ่มทรูวิชั่นส์มีค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งคอนเทนต์ต่าง ๆ  เหล่า

น้ีเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ี ทรูวิช่ันส์ยังมีความเสี่ยงจากการถูกลักลอบใช้สัญญาณหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ท�าให้หากกลุ่มทรู

วิช่ันส์มีอุปสรรคในการจัดหารายการท่ีเป็นท่ีสนใจของสมาชิก หรือหากต้นทุนของการจัดหารายการเพิ่มสูงข้ึนในอนาคตก็

จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มทรูวิช่ันส์ นอกจากน้ี ยังมีความเส่ียงในการเจรจาเพื่อต่อสัญญาให้ได้มาซึ่งสิทธิ

ในการแพร่ภาพคอนเทนต์ ซ่ึงอาจท�าให้กลุ่มทรูวิช่ันส์ไม่อาจน�าเสนอช่องรายการบางช่องรายการหรือรายการบางรายการ

ต่อไปได้ ซึ่งการยกเลิกช่องรายการหรือรายการ ก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีลูกค้าจะยกเลิกการใช้บริการ หรือใช้สิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมายได้ ปัจจุบันลูกค้าท่ีสนใจในรายการจากต่างประเทศ เป็นลูกค้าท่ีสมัครแพ็กเกจพรีเมียมและแพ็กเกจท่ัวไป ท่ี

เป็นส่วนช่วยและสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มทรูวิช่ันส์  

อย่างไรก็ดี กลุ่มทรู เช่ือว่าคอนเทนต์คุณภาพสูงท่ีหลากหลายและครบถ้วน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่กลุ่มทรูวิช่ันส์ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์

เพียงรายเดียวในประเทศไทย รวมถึงคอนเทนต์ท่ีกลุ่มทรูวิชั่นส์เป็นผู้ผลิตเอง ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้รับชมใน

ประเทศ อีกท้ังการสามารถผสมผสานบริการอื่น ๆ  ของกลุ่มทรู ผ่านยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ จะช่วยรักษาความได้เปรียบ

ในเชิงการแข่งขันของกลุ่มทรูวิช่ันส์ นอกจากน้ี ฐานสมาชิกท่ีมีขนาดใหญ่ รวมท้ังประสบการณ์ในการด�าเนินงานในธุรกิจน้ี

มายาวนานของกลุ่มทรูวิช่ันส์ ยังเป็นหลักประกันด้านรายได้ส�าหรับผู้ให้บริการคอนเทนต์ จึงรักษาความเป็นพันธมิตรทาง

ธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการคอนเทนต์กับกลุ่มทรูวิช่ันส์ได้เป็นอย่างดี

ท้ังน้ี กลุ่มทรูวิช่ันส์ยังมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลของ คณะกรรมการ กสทช. เช่น หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยว

กับการจัดล�าดับบริการโทรทัศน์ และการจัดเรียงช่องรายการ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งผู้ใช้บริการถึงการยกเลิก

ช่องรายการซึ่งอาจมขี้อจ�ากัดทีท่�าให้ไม่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าได้ตามก�าหนดเวลา อีกทั้งยังมีความเสี่ยงใน

ความไม่ชัดเจนของการก�ากับดูแลของคณะกรรมการ กสทช. อาทิ การก�ากับดูแลโฆษณา เน้ือหารายการ และการพิจารณา

มาตรการเยียวยาต่าง ๆ ท่ีกลุ่มทรูวิช่ันส์น�าเสนอเม่ือมีความจ�าเป็นต้องยกเลิกช่องรายการ และการพิจารณาหลักเกณฑ์

การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ท่ีให้บริการเป็นการท่ัวไป 

นอกจากน้ี ในปีพ.ศ. 2562 ยังเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญต่อกลุ่มทรูวิช่ันส์ อาทิ กรณีสัญญาการให้บริการดาวเทียม

ไทยคม 5 ท่ีใช้ออกอากาศในระบบ Ku-Band และ C-Band ส้ินสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และช่วงเดือนมิถุนายน ปี 

2563 (ตามล�าดับ) กลุ่มทรูวิช่ันส์จึงได้เช่าช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงล่าสุดและมีเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยท่ีสุดเพื่อรองรับการให้บริการในระบบ Ku-Band เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ท้ังน้ี

กลุ่มทรูวิชั่นส์จะต้องด�าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการออกอากาศและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการจึงมีภาระค่าใช้จ่ายรวมถึง

กรอบระยะเวลาท่ีต้องด�าเนินการดังกล่าว และมีกรณีการส้ินสุดลงของสัญญาร่วมด�าเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ทาง

สายระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่างบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล จ�ากัด (มหาชน) ในวัน

ท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งกลุ่มทรูวิช่ันส์ได้มีมาตรการรองรับผลกระทบแก่ผุ้ใช้บริการท่ียังเหลืออยู่ด้วยการน�าเสนอบริการ

ทรูวิช่ันส์ท่ีให้บริการภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ กสทช. ให้สมาชิกได้เลือกสมัครเพื่อการรับบริการอย่างต่อเน่ือง

ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ ่มทรูวิชั่นส ์อาจถูกจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ในงานอันมีลิขสิทธิ์

ในการแพร่ภาพแพร่เสียงของคอนเทนต์ต่าง ๆ ทางกลุ่มทรูวิช่ันส์มีนโยบายท่ีจะแพร่ภาพแพร่เสียง เฉพาะคอนเทนต์ท่ี

กลุ่มทรูวิช่ันส์ได้สรรค์สร้างข้ึนมาและท่ีกลุ่มทรูวิช่ันส์ได้รับสิทธิให้แพร่ภาพแพร่เสียงจากผู้ทรงสิทธิในลิขสิทธิ์ของคอน

เทนต์น้ัน โดยบริษัทฯ เข้าใจว่าสิทธิท่ีกลุ่มทรูวิช่ันส์ได้รับมาในการแพร่ภาพแพร่เสียงน้ัน ผู้ให้บริการช่องรายการได้รับสิทธิ

ในงานน้ัน ๆ แล้ว รวมท้ัง กลุ่มทรูวิช่ันส์ ได้ท�าสัญญากับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการรับรองว่างานดนตรีกรรมท่ี

ติดมากับงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ  ได้มีการช�าระค่าตอบแทนอย่างถูกต้องแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เข้าใจว่าแม้ทางกลุ่มทรูวิช่ันส์ จะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มท่ีแล้วแต่ก็อาจถูกผู้ประกอบการราย

อื่น ๆ จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเติม ท้ังยังมีความเส่ียงท่ีเจ้าของลิขสิทธิ์ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อาจ

ใช้สิทธิเรียกร้อง หากมีการเผยแพร่งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการของลูกค้าก็เปล่ียนแปลงไปตาม

วิวัฒนาการในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลต่างก็มีส่วนท�าให้มีการ

เปิดตลาดและให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงคาดว่าปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะยังคงมีผลต่อธุรกิจสื่อสารของ

ประเทศไทยในอนาคต เพื่อตอบรับกับแนวโน้มใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยี อาจท�าให้กลุ่มทรูมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการ

ด�าเนินงานสูงข้ึน เป็นอย่างมาก และหากกลุ่มทรูไม่ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่อาจจะมีผลท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน

และความพึงพอใจของลูกค้าลดลง 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มทรู คาดว่าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลาย ตลอดจนฐานรายได้และลูกค้าท่ีมีความหลากหลาย 

จะท�าให้สามารถรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้และรักษารายได้ให้อยู่ในกลุม่ทรูได้ดกีว่าผูใ้ห้บริการทีม่ีเพียงบริการเดยีว

ความเ ส่ียงด ้านการก�า กับดูแล

ความเสี่ยงของบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

นับตั้งแต่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้มีการเปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Number Portabil-

ity-MNP) ท�าให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเปล่ียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ด้วยการมีบริการ

คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท�าให้มีการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีรุนแรงในการจูงใจให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ให้บริการแต่ละราย ประกอบกับการท่ีมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายใหม่ท�าให้กลุ่มทรู

โมบายอาจจะมีความเส่ียงในการสูญเสียลูกค้าบ้างบางส่วนให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายอ่ืน หรือมีความเส่ียง

ท่ีผู้ให้บริการรายอื่นอาจปฏิเสธหรือกีดกันการโอนย้ายมิให้ผู้ใช้บริการโอนย้ายมาใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มทรู 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการปฏิเสธหรือการกีดกันการโอนย้ายอยู่บ้างก็ตาม กลุ่มทรู มีนโยบายท่ีจะช่วยเหลือและอ�านวย

ความสะดวกอย่างเต็มท่ีให้ผู้ใช้บริการท่ีมีความประสงค์จะโอนย้ายมาใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มทรูสามารถด�าเนิน

การโอนย้ายได้โดยสะดวก ประกอบกับนโยบายการน�าเสนอรายการส่งเสริมการขายท่ีมีความน่าสนใจควบคู่ไปกับดีไวซ์ท่ีมี

คุณภาพ อีกท้ัง กลุ่มทรูได้เน้นย�้าถึงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีครอบคลุมพื้นท่ีอย่างท่ัวถึงควบคู่ไปกับบริการโมบาย

อินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกลุ่มทรู เช่ือว่า แนวทางในการด�าเนินการท้ังหมดน้ีจะช่วยกระตุ้นให้อัตราการโอนย้าย

ของผู้ใช้บริการมายังกลุ่มทรู เพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้อัตราการโอนย้ายของผู้ใช้บริการไปยังผู้ให้บริการ

อื่นลดลงไปพร้อมกัน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์การก�ากับดูแล

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มทรู อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และการก�ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน 

เช่น รัฐบาล หรือ คณะกรรมการ กสทช. ซึ่งหน่วยงานเหล่าน้ีมีการพิจารณาออกกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลในด้านต่าง ๆ และมี

การทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบเดิมเกี่ยวกับการก�ากับดูแลธุรกิจท่ีบริษัทฯ และกลุ่มทรูด�าเนินการอยู่ อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐ

แต่ละหน่วยงานอาจมีการตีความกฎหมายท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจท�าให้การด�าเนินงานของกลุ่มทรูได้รับผลกระทบจาก

ประเด็นดังกล่าว และเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากน้ี ใน

ส่วนของนโยบายการก�ากับดูแลของ กสทช. น้ันมีผลต่อโครงสร้างและการแข่งขันของธุรกิจโทรคมนาคมโดยตรง ซ่ึงอาจส่งผล

ให้กลุ่มทรูต้องแบกรับภาระต้นทุนการประกอบกิจการและการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของ กสทช. อีกด้วย
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ความเสี่ยงจากการจัดสรรคล่ืนความถ่ีส�าหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

TUC เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz จากการจัดสรรคล่ืนความถี่ของ

คณะกรรมการ กสทช. รวมท้ังเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 TUC ได้เข้ารับจัดสรรคล่ืนความถี่ย่าน 700 MHz โดย TUC ได้

รับจัดสรรคลื่นความถี่ 1 ชุด จ�านวน 2x10 MHz มีอายุใบอนุญาต 15 ปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต ท้ังน้ีการแข่งขันในธุรกิจ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีเพิ่มมากข้ึน และจากการท่ีTUC ได้รับการจัดสรรคล่ืนความถี่ ท�าให้กลุ่มทรูมีหน้าท่ีในการช�าระเงินค่า

คลื่นความถี่ และมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มข้ึนจากการขยายโครงข่ายให้มีความครอบคลุมตามเงื่อนไขของการ

ได้รับจัดสรรคล่ืนความถี่ และการเป็นผู้รับใบอนุญาต รวมท้ังก่อสร้างและขยายโครงข่ายและอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้

บริการบนคลื่นความถี่ในย่านต่าง ๆ เพิ่มเติมจากการลงทุนส�าหรับการขยายบริการบนคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz และ

บริการ 4G หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ 

กลุ่มทรู เชื่อว่าจากการท่ีกลุ่มทรูเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่านต่าง ๆ จะท�าให้กลุ่มทรูสามารถพัฒนาบริการ

ต่าง ๆ  ท่ีหลากหลายเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนท่ีต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตอบ

สนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้มากยิ่งข้ึน และกลุ่มทรูเช่ือว่า บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีกลุ่มทรูให้บริการบน

คลื่นความถี่ย่านต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ และ

กลุ่มทรูจะสามารถเป็นผู้น�าการให้บริการ 3G บริการ 4G และบริการบนเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ได้

กลุ ่มทรูมีความเส่ียงจากการสิ้นสุดลงของสัญญาให้ด�าเนินการฯ ของทรูมูฟจาก CAT TELECOM 

เน่ืองจากสัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PERSONAL COMMUNICATION NETWORK 

1800 (Digital PCN 1800) ระหว่าง CAT Telecom กับทรูมูฟ (“สัญญาให้ด�าเนินการฯ”) สิ้นสุดลงไปแล้วต้ังแต่เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2556 และ ทรูมูฟได้สิ้นสุดหน้าท่ีการเป็นผู้ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้

บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 ประกอบ

กับค�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  (รวมเรียกว่า “ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ”) 

หลังจากการสิ้นสุดสัญญาให้ด�าเนินการฯ ดังกล่าว ธุรกิจของกลุ่มทรูโมบายยังคงด�าเนินการไปได้อย่างต่อเน่ือง โดยให้

บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรและอนุญาตมาก่อนหน้า และการเป็นผู้ขายต่อบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz อีกท้ัง เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีระยะเวลาการอนุญาตจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 

พ.ศ. 2576 รวมท้ัง เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 900 MHz ซ่ึงใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ดังกล่าว มีระยะเวลาถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2574 และล่าสุดเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 

2562 TUC ได้เข้ารับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดย TUC ได้รับจัดสรรคล่ืนความถี่ 1 ชุด จ�านวน 2x10 MHz มีอายุ

ใบอนุญาต 15 ปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต

โดยประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการได้ก�าหนดให้ CAT Telecom และทรูมูฟ มีหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการตามประกาศดังกล่าว และ

ต้องจัดท�าแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับแผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุด

สัญญาสัมปทาน แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ และประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและภาระท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะท่ีจ�านวนผู้ใช้บริการลดลงตลอด

เวลา นอกจากน้ี ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการยังก�าหนดห้าม CAT Telecom และ ทรูมูฟ รับผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มข้ึนจาก

เดิม และก�าหนดให้ CAT Telecom และ ทรูมูฟ เป็นผู้รับช�าระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐโดยแยกบัญชีการรับ

เงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจ�านวนเงินรายได้และดอกผลท่ีเกิดข้ึนซ่ึงได้หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลข

หมายโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ�าเป็นในการให้บริการแล้ว ส่วนท่ีเหลือ

ให้น�าส่งส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. เพื่อตรวจสอบก่อนน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการ 
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กสทช. ได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อตรวจสอบรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยส�านักงาน

คณะกรรมการ กสทช. มีหนังสือแจ้งมติ กทค. ท่ีเห็นชอบให้ทรูมูฟน�าส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบน

คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ (ช่วงท่ีหน่ึง) นับตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง

วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นเงินจ�านวน 1,069.98 ล้านบาท พร้อมดอกผลท่ีเกิดข้ึน มายังส�านักงานคณะกรรมการ 

กสทช. ซ่ึง ทรูมูฟ เห็นว่ามติดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทรูมูฟจึงได้มีการน�าส่งหนังสือพร้อมหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาเพื่อขอให้ กทค. ทบทวนมติดังกล่าว และท้ายท่ีสุดเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  ทรูมูฟได้

ยื่นค�าฟ้องเพื่อขอเพิกถอนมติท่ีประชุม กทค. เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ี ทรูมูฟ ท�าหน้าท่ีคุ้มครองผู้ใช้บริการตั้งแต่วัน

ท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 จนถึงวันสิ้นสุดหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ คือ วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทรูมูฟ ไม่ได้

มีรายได้และก�าไรจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคล่ืนความถี่ย่าน 1800 MHz แต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

พิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง

ต่อมาเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ทรูมูฟ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. คณะกรรมการ กทค. ส�านักงาน กสทช.

และ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีช�าระค่าใช้จ่ายให้ทรูมูฟอันเน่ืองมา

จากการปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ช่วงวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็น

จ�านวน 709.65 ล้านบาท

นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ กสทช.  ท่ี 

17/2561 ลงวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ให้ทรูมูฟน�าส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบนคลื่นความถี่ย่าน 

1800 MHz ในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการตั้งแต่วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

เพิ่มเติมเป็นเงิน 2,311.97 ล้านบาท (รวมเป็นเงินรายได้ท่ีส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. มีค�าส่ังให้ทรูมูฟ น�าส่งท้ังสิ้น 

3,381.95 ล้านบาท) อย่างไรก็ดี ทรูมูฟ เห็นว่ามติคณะกรรมการ กสทช. ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากในช่วง

ระยะเวลาท่ีทรูมูฟท�าหน้าท่ีตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการน้ัน ทรูมูฟไม่ได้มีก�าไรจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบน

คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz แต่อย่างใด เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2561  ทรูมูฟ จึงได้ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง

เพื่อขอเพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ดังกล่าว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

และในวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2562 ศาลปกครองกลางได้มีค�าส่ังรวมคดีท้ังสามคดีข้างต้นท่ีทรูมูฟยื่นฟ้องเข้าด้วยกัน 

เนื่องจากทัง้สามคดีมคีูก่รณเีดียวกัน และข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานทีใ่ช้อา้งองิเป็นชุดเดยีวกัน หรอืเกีย่วเนื่องใกล้ชดิกัน

ท้ังน้ี จากผลของประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ ได้รับค�าฟ้องจาก CAT Telecom ท่ีได้ยื่นฟ้องส�านักงานคณะกรรมการ 

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

หรือค่าตอบแทนการใช้เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย ซึ่งส่งมอบให้ CAT Telecom หลังจากสัญญาให้ด�าเนิน

การฯ สิ้นสุด นับตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นจ�านวนท้ังส้ิน 67,150.89 ล้านบาท 

ซึ่งค�านวณแยกเฉพาะทรูมูฟคงเหลือจ�านวน 25,222.54 ล้านบาท โดยในคดีดังกล่าว ทรูมูฟได้ด�าเนินการยื่นค�าให้การแล้ว 

ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง และในวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2562  CAT Telecom ยื่น

ขอแก้ไขค�าฟ้องโดยแก้ไขจ�านวนทุนทรัพย์ใหม่เป็นจ�านวน 8,234.57 ล้านบาท

จากผลของการด�าเนินการตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ ส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้ยื่นฟ้อง ทรูมูฟ ต่อศาล

ปกครองกลาง เรียกให้ทรูมูฟช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส�าหรับบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และค่าธรรมเนียมท่ี

เพิ่มข้ึน ต้ังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงินจ�านวน 878.37 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาตาม

ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการ และ ค�าส่ัง คสช. ฉบับท่ี 94/2557 ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ท้ังน้ี จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่า ในปัจจุบันทรูมูฟยังไม่มีภาระผูกพันท่ีต้องช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี ผลท่ีสุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน ทรูมูฟจึงไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชี

ส�าหรับรายการค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน
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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 ร่วมกับทรูมูฟท่ีศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกร้อง

ให้ช�าระค่า AC จ�านวนเงินประมาณ 41,540.27 ล้านบาท ต่อมาทีโอที ได้ยื่นค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้อง เพื่อแก้ไขจ�านวน

เงินท่ีเรียกร้องค่า AC พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มคิดจนถึงวันท่ีสัญญา AC ได้สิ้นสุดลง กล่าวคือ คิดจนถึงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 

2556 พร้อมกับเรียกดอกเบี้ยท่ีคิดตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี จนถึง ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดย

รวมเป็นต้นเงินท่ีทีโอที เรียกให้ CAT Telecom และทรูมูฟร่วมกันรับผิดประมาณ 59,628.95 ล้านบาท และดอกเบี้ยของ

ต้นเงินดังกล่าวคิดตั้งแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จน้ัน  เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.

2562  ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษายกฟ้องของทีโอที ท�าให้ทรูมูฟไม่ต้องช�าระเงินตามท่ีทีโอทีเรียกร้อง และปรากฏ

ว่าไม่มีคู่กรณีรายใดยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าว คดีน้ีจึงเป็นท่ีสุด 

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 ในระหว่างท่ีมีการจัดเก็บภาษีสรรพ

สามิต ผู้ประกอบการภาคเอกชนยังคงมีรายจ่ายรวมให้ภาครัฐเท่าเดิม (รวมท่ีจ่ายให้กระทรวงการคลังและทีโอที หรือ CAT 

Telecom) โดยปัจจุบัน ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาคเอกชนและคู่สัญญาภาครัฐในประเด็นน้ี ซ่ึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับการช�าระ

ส่วนแบ่งรายได้ให้ทีโอที และช�าระผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT Telecom ไม่ครบ ปัจจุบัน CAT Telecom ได้ยื่นอุทธรณ์ค�า

พิพากษาของศาลปกครองกลางท่ีมีค�าส่ังยกค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ ของ CAT Telecom ท่ีมีค�าช้ีขาด

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

สูงสุด ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

นอกจากน้ี CAT Telecom ได้เรียกให้ทรูมูฟรับผิดในเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนค่าภาษีสรรพ

สามิต พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มท่ี CAT Telecom ถูกกรมสรรพากรประเมินและแพ้คดีในช้ันศาลภาษีไปแล้ว ตลอดจนค่า

ใช้จ่ายในการด�าเนินคดี ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย รวมเป็นเงินค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในส่วนดังกล่าวท่ี 

CAT Telecom เรียกมาในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 จ�านวนท้ังส้ิน 1,302.8 ล้านบาท (ค�านวณถึงส้ินเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2555) โดย CAT Telecom อาจเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการต่อไป ท้ังน้ี กลุ่มทรูมีความเห็นว่า ทรูมูฟยังไม่มีภาระ

ผูกพันท่ีต้องช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลท่ีสุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี 

ดังน้ัน ทรูมูฟจึงไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน ซึ่งหากผล

ค�าช้ีขาดหรือค�าพิพากษาของศาลต่อไปในอนาคตในส่วนคดีท่ีฟ้องแล้วและผลท่ีสุดของเรื่องท่ียังไม่ได้ฟ้องเป็นทางลบต่อ

ทรูมูฟแล้ว ทรูมูฟอาจต้องจ่ายเงินดังกล่าวและบันทึกค่าส่วนแบ่งรายได้และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายและ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นต้นเงินไม่เกิน 10,271.88 ล้านบาท 

ในส่วนของทีโอที ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรียกคืนส่วนแบ่งรายได้ท่ีบริษัทฯ ได้รับเกินกว่าสิทธิท่ีพึง

จะได้รับจ�านวน 1,479.62 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ส�าหรับกิจการโทรศัพท์พื้นฐาน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยื่นค�าร้องขอเพิก

ถอนค�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 และภาษีมูลค่า

เพิ่มตามกฎหมายให้แก่ทีโอที โดยในกรณีน้ี บริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีช�าระคืนเงินดังกล่าวให้แก่ทีโอที เน่ืองจากได้ปฏิบัติตามท่ี 

ทีโอทีมอบหมายครบถ้วน โดยได้น�าเงนิดงักล่าวไปช�าระเป็นค่าภาษสีรรพสามิตและภาษมูีลค่าเพิม่เพือ่กระทรวงมหาดไทยแทน

ทีโอที และกรมสรรพสามิตได้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นเลขท่ีก�ากับภาษีของทีโอที ดังน้ัน บริษัทฯ มิได้ผิดสัญญาหรือละเมิด

กฎหมาย จึงไม่มีหน้าท่ีช�าระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ทีโอที อีกท้ังทีโอทีได้เรียกร้องเงินซ�้าซ้อนอันเป็นจ�านวนเดียวกันกับท่ี 
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ทีโอทีได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษา

ให้เพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีต้องช�าระเงินให้แก่ทีโอที อย่างไรก็ตาม 

คดีดังกล่าวยังไม่ถึงท่ีสุด โดยคู่พิพาทท่ีไม่เห็นด้วยกับค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาดัง

กล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด

ความเสี่ยงจากข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกับส่วนแบ่งรายได้

ตามท่ี CAT Telecom ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้ทรูมูฟช�าระค่าผลประโยชน์

ตอบแทนให้ครบถ้วนจากการท่ีทรูมูฟหักค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge : IC) ออกจากราย

ได้ก่อนค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT Telecom ในปีด�าเนินการท่ี 10 - 17  รวมเป็นข้อพิพาท 4 ข้อพิพาท คิดเป็น

จ�านวนเงินท้ังสิ้น 18,555.95 ล้านบาท โดยเม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีค�า

ช้ีขาดให้ทรูมูฟช�าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีด�าเนินการท่ี 15 เป็นเงินจ�านวน 1,571.60 ล้านบาท พร้อมเงิน

เพิ่มเป็นเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับต้ังแต่วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันช�าระเสร็จ

ให้แก่ CAT Telecom โดยมีอนุญาโตตุลาการเสียงข้างน้อยได้มีท�าความเห็นแย้งไว้ว่า ทรูมูฟไม่มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะ

ต้องช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อเรียกร้องและเห็นสมควรให้ยกข้อเรียกร้องของ CAT Telecom ซึ่งทรูมูฟ ได้

ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ท้ังน้ี ผลจากค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ท�าให้ ทรูมูฟ เข้าใจโดยสุจริตว่า ทรูมูฟไม่ต้องน�าค่า IC ท่ีเป็นรายรับ

มาค�านวณส่วนแบ่งรายได้ให้ CAT Telecom แต่อย่างใด เช่นเดียวกับค่า IC ท่ีเป็นรายจ่าย ดังน้ันเม่ือวันท่ี 18 มกราคม 

2559 ทรูมูฟ จึงได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ CAT ช�าระคืนเงินผลประโยชน์ตอบแทน

ท่ีคิดจากฐานรายได้ท่ีเกิดการเช่ือมต่อโครงขายโทรคมนาคม ซึ่งไม่ใช่รายได้ท่ีเกิดจากการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ

เซลลูล่า Digital PCN 1800 ตามสัญญาอนุญาตท่ี ทรูมูฟ ได้น�ามารวมค�านวณเป็นผลประโยชน์ตอบแทนน�าส่งให้แก่ CAT 

Telecom ตั้งแต่ปีด�าเนินการท่ี 11 ถึงปีด�าเนินการท่ี 17 ไปแล้วเป็นจ�านวนเงิน 11,827.67 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้นแก่ทรูมูฟ  เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 

พ.ศ.2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าช้ีขาดยกค�าเสนอข้อพิพาทของทรูมูฟ ซึ่ง ทรูมูฟ อยู่ระหว่างพิจารณาใช้สิทธิโต้แย้ง

ค�าช้ีขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองได้  

ต่อมาอนุญาโตตุลาการได้มีค�าช้ีขาดส�าหรับข้อพิพาทเพื่อเรียกร้องให้ทรูมูฟช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ครบถ้วน เน่ือง

จากทรูมูฟได้หักค่า IC ออกจากรายได้ก่อนค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT Telecomในปีด�าเนินการอื่นท่ีเหลือ โดย 

1) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าช้ีขาดให้ ทรูมูฟ ชนะคดีส�าหรับข้อพิพาทในปีด�าเนินการ 

ที่ 16 และยกค�าเสนอข้อพิพาทของ CAT  Telecom ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 CAT Telecomได้ยื่นค�าร้องขอ 

เพิกถอนค�าช้ีขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง 2) เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�า 

ช้ีขาดให้ ทรูมูฟ ชนะคดีข้อพิพาทในปีด�าเนินการท่ี 17  และยกค�าเสนอข้อพิพาทของ CAT Telecom ต่อมาเม่ือวันท่ี 18 

มกราคม พ.ศ. 2562 CAT Telecom ได้ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง และ 3) เม่ือวันท่ี 4 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทรูมูฟ ได้รับแจ้งผลค�าช้ีขาดจากทนายความผู้รับมอบอ�านาจว่า เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

อนุญาโตตุลาการได้มีค�าช้ีขาดให้ ทรูมูฟ ชนะคดีข้อพิพาทในปีด�าเนินการท่ี 10 - 14 และยกค�าเสนอข้อพิพาทของ CAT 

Telecom เน่ืองจากค่าใช้จ่าย IC เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายมิใช่รายได้ของ ทรูมูฟ ท�าให้ ทรูมูฟ ไม่มีหน้าท่ีต้องช�าระเงิน

ให้แก่ CAT Telecom ตามเรียกร้องดังกล่าว ซ่ึง CAT ยื่นขอเพิกถอนค�าช้ีขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางเม่ือวันท่ี 16 

สิงหาคม พ.ศ.2562

กลุ่มทรู มีความเห็นว่าทรูมูฟยังไม่มีภาระผูกพันท่ีต้องช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลท่ีสุดของคดีความดังกล่าว

ข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังน้ัน ทรูมูฟจึงไม่ได้ตั้งส�ารองทางบัญชีส�าหรับรายการค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

จากรายการน้ีไว้ในงบการเงิน โดยปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง แต่หากผลค�า

ช้ีขาดหรือค�าพิพากษาของศาลเป็นท่ีสุดในทางลบต่อทรูมูฟอาจต้องจ่ายเงินจ�านวนดังกล่าวและบันทึกค่าส่วนแบ่งรายได้

ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มเติม
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ความเสี่ยงจากข้อพิพาทท่ีมีอยู ่ เดิมระหว่าง CAT TELECOM กับบริษัทย่อยกลุ ่มฮัทชิสันซึ่งกลุ ่มทรูเข ้าซื้อหุ ้น

บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ากัด (“ฮัทชิสัน ซีเอที”) ซึ่งกลุ่มทรูซ้ือหุ้นมาจากกลุ่มฮัทชิสันมีข้อพิพาทเดิมอยู่

กับ CAT Telecom

โดย CAT Telecom ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการกับฮัทชิสัน ซีเอที รวมจ�านวนท้ังส้ิน 2 คดีโดย คดีท่ีแรก 

เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2551 ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ฮัทชิสัน ซีเอที ช�าระเงินให้แก่ CAT Telecom เป็น

จ�านวนรวม 1,204 ล้านบาท ท้ังน้ี ฮัทชิสัน ซีเอที ได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งค่าเสียหายจาก CAT Telecom เป็นเงินจ�านวน

ประมาณ 2,544.72 ล้านบาท ภายใต้สัญญาท�าการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ Digital AMPS 800Band A ซึ่งเม่ือ

วันท่ี 11 กันยายน 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าช้ีขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของ CAT Telecom และข้อเรียกร้อง

แย้งของฮัทชิสัน ซีเอที ท้ังน้ี CAT Telecom ได้ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง

กลาง เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ ในส่วนของคดีท่ี 2 เม่ือวันท่ี  14 ตุลาคม 2552 CAT Telecom เรียกร้อง

ให้  ฮัทชิสัน ซีเอที ช�าระเงินให้แก่ CAT Telecom เป็นจ�านวน 241 ล้านบาท ภายใต้สัญญาฉบับเดียวกัน ซึ่งเม่ือวันท่ี 13 

สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าช้ีขาดให้ฮัทชิสัน ซีเอที ช�าระเงินจ�านวน 91.83 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และยกค�าขอของ CAT Telecom ในกรณีเรียกร้องเงินจ�านวน 146.82ล้านบาท โดย ฮัทชิสัน  

ซีเอที และ CAT Telecom ได้ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง ต่อมา เมื่อวันที่ 24 

กันยายน พ.ศ.2562 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาเพิกถอนค�าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการบางส่วนและวันท่ี 24 

ตุลาคม พ.ศ.2562  ฮัทชิสัน ซีเอที ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลปกครองสูงสุด 

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 ซึ่งต่อมา ฮัทชิสัน ซีเอที ได้ยื่นฟ้อง CAT Telecom พร้อมกับยื่นค�าร้องขอคุ้มครองช่ัวคราวต่อศาล

แพ่งเพื่อเรียกร้องให้ CAT Telecom ระงับการใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงช�าระเงินตามหนังสือสัญญา

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

จ�านวนประมาณ 63 ล้านบาท ให้แก่ ฮัทชิสัน ซีเอที ซึ่งต่อมา ศาลแพ่งมีค�าส่ังคุ้มครองช่ัวคราวให้ 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�าการตลาดบริการโทรข้ามแดน

อัตโนมัติ และสัญญาการดูแลผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า CDMA และเรียกค่าเสียหายในส่วนท่ี ฮัทชิสัน ซีเอที 

จะต้องรับผิดเป็นเงินประมาณ 1,277.79 ล้านบาท และในส่วนท่ี ฮัทชิสัน ซีเอที และ บีเอฟเคที ต้องร่วมรับผิดเป็นจ�านวน

เงินประมาณ 298.40 ล้านบาท ซึ่ง ฮัทชิสัน ซีเอที และ บีเอฟเคที ได้ยื่นค�าร้องโต้แย้ง ซ่ึงต่อมาศาลปกครองกลางได้มีค�า

สั่งให้รวมการพิจารณาคดีกับคดีท่ีกล่าวมาในข้างต้น ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ท้ังน้ี แม้

ว่าฮัทชิสัน ซีเอที และ บีเอฟเคที เช่ือว่าไม่ได้ผิดสัญญาและข้อเรียกร้องของ CAT Telecom ยังไม่ได้มีค�าช้ีขาดจนถึงท่ีสุด

ของศาลว่า ฮัทชิสัน ซีเอที และ บีเอฟเคที ปฏิบัติผิดสัญญาหรือไม่ อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงท่ีธนาคารอาจช�าระเงินตาม

หนังสือค�้าประกัน ซึ่งท�าให้กลุ่มทรูจะต้องช�าระเงินคืนให้แก่ธนาคาร
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ความเส่ียงจากข้อพิพาทเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

สืบเน่ืองจากท่ีทรูมูฟได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการส�านักงานคณะ

กรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องการด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้

ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 โดยฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว เฉพาะข้อ 38 และข้อ 

96 และเพิกถอนมติและค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. และค�าส่ังของเลขาธิการ

คณะกรรมการ กสทช. ท่ีให้ทรูมูฟ ปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าว ซ่ึงศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้ทรูมูฟเป็นฝ่าย

ชนะคดี โดยคณะกรรมการ กสทช. ได้มีการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

แสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองสูงสุด

ความเสี่ยงจากข้อพิพาทเก่ียวกับการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า

จากการท่ีส�านักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ทรูมูฟปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ประเภทเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า ไม่ให้มีข้อก�าหนดในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายใน

ระยะเวลาท่ีก�าหนด และห้ามมิให้ก�าหนดเงื่อนไขท่ีมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาท่ี

ก�าหนดอีกต่อไป และต่อมาได้มีการก�าหนดค่าปรับทางปกครองวันละ 100,000 บาท ซ่ึง ทรูมูฟ จึงได้ใช้สิทธิโต้แย้ง รวม

ถึงยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอเพิกถอนค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครองวันละ 100,000 บาท ตามกระบวนการ

แล้ว ซึ่งคดีน้ีศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เป็นคุณแก่ทรูมูฟ ดังน้ัน ทรูมูฟจึงใช้สิทธิในการอุทธรณ์ค�าพิพากษาไปยังศาล

ปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ความเสี่ยงจากการใช ้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (INTERCONNECTION CHARGE) ส�าหรับ

โทรศัพท์พ้ืนฐาน

จากกรณีท่ีคณะกรรมการ กสทช. มีค�าสั่งให้ บริษัทฯ ต้องท�าข้อตกลงการเช่ือมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีรายอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการโต้แย้งค�าส่ังคณะกรรมการ กสทช. ท้ายท่ีสุดศาลปกครอง

สูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนค�าสั่งคณะกรรมการ กสทช. เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นเพียงเอกชนคู่สัญญากับทีโอทีซึ่งเป็นเจ้าของ

โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน บริษัทฯ จึงไม่ต้องท�าข้อตกลงดังกล่าว โดยมีกรณีท่ีเกี่ยวเน่ืองกันท่ีคณะกรรมการ กสทช. ก็มี

การออกค�าสั่งประกาศอัตราช่ัวคราวของค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (INTERCONNECTION CHARGE หรือ IC) ส�าหรับโทรศัพท์

พื้นฐาน ท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีอาจจะถูกเรียกเก็บค่า IC จากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนท่ี ซ่ึงอาจท�าให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนส�าหรับกิจการโทรศัพท์พื้นฐานท่ีได้เคยประกอบกิจการมาก่อนสิ้นสุด

สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนฯ โดยกรณีน้ี บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กทช. ต่อศาลปกครองกลาง เม่ือวันท่ี 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนค�าส่ังท่ีออกประกาศอัตราช่ัวคราวของค่า IC และ เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาให้ยกฟ้อง และบริษัทฯ ได้อุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อ

มาเม่ือวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2562 บริษัทฯ ได้ขอถอนอุทธรณ์คดีดังกล่าว และศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งอนุญาตให้

ถอนอุทธรณ์และจ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว คดีจึงยุติ 

ท้ังน้ี มีกรณีท่ีดีแทคได้ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้บริษัทฯ และทีโอทีร่วมกันช�าระค่าใช้และเช่ือมต่อโครง

ข่ายโทรคมนาคม จ�านวน 3.28 พันล้านบาท ซึ่งเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาให้

บริษัทฯ จ่ายค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ ดีแทค เป็นเงิน 1,832.29 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่เห็น

พ้องด้วยและได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
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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. ท่ี

สั่งให้แก้ไขในส่วนท่ีเกี่ยวกับการท�าความตกลงเพื่อควบรวมกิจการโดยการเข้าซ้ือหุ้นของกลุ่มฮัทชิสัน ให้เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2553 และในส่วนท่ีเกี่ยวกับการท�าความตกลงกับ CAT Telecom เกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ CDMA 

และระบบ HSPA ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าอันเป็นการ

ผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืน

ความถี่ 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

ได้มีค�าพิพากษาให้เพิกถอนค�าสั่งของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ กสทช. ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 

30/2554 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันท่ีมีค�าสั่งดังกล่าว โดยปัจจุบันคณะกรรมการ 

กสทช. และเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. ได้มีการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงบริษัทฯ และเรียล

มูฟได้ด�าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่อการยื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ ่มทรูต ้องแข่งขันกับทีโอที และ CAT TELECOM ซึ่งเคยเป ็นคู ่สัญญาร่วมการงานฯ 

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

ทรู

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

CAT Telecom แล้วแต่กรณี ซึ่งสัญญาให้ด�าเนินการฯ ระหว่างทรูมูฟกับ CAT Telecom ได้ส้ินสุดลงแล้วต้ังแต่วันท่ี 15 

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

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ทรูมูฟ และ CAT Telecom ยังมีความเห็นท่ีแตกต่างกันเกี่ยวกับการท�าหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ  

รวมถึงสิทธิอื่น ๆ โดยความเห็นท่ีแตกต่างกันอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัท 

ในกลุ่มทร ู 

อย่างไรก็ดี ในกรณีของสัญญาร่วมการงานฯ ท่ีก�าหนดให้ บริษัทฯ ท�าหน้าท่ีจัดสร้างโครงข่ายพื้นฐานให้แก่ทีโอที เพื่อให้

บริการโทรศัพท์พื้นฐานโดยทีโอทีเป็นผู้จัดเก็บรายได้จากลูกค้าในโครงข่ายท้ังหมด และแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้บริษัทฯ ตาม

สัดส่วนท่ีระบุไว้ในสัญญาร่วมการงานฯ เม่ือสัญญาดังกล่าวได้ส้ินสุดลงไปแล้วเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ 

และทีโอทีได้มีการด�าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวกับการจัดการในส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และอาจจะมีบางกรณีท่ีมีความเห็นไม่

ตรงกันซึ่งมีความเสี่ยงท่ีทีโอที จะมีความเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาได้ โดย บริษัทฯ มีการเจรจาเพื่อแก้ไข

ในส่วนท่ีมีความเห็นท่ีแตกต่างระหว่างกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่างดีท่ีสุด  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อพิพาทท่ี ทีโอที เรียกร้องให ้ บริษัทฯ ช�าระค ่าเสียหาย จากบริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง ADSL

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

ให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นน�าอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ทีโอที เรียกร้องค่าเสียหาย

เป็นจ�านวนเงิน 2,010.21 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย นอกจากน้ี ทีโอที ยังเรียกร้องให้บริษัทฯ ช�าระค่าเสียหายต่อเน่ืองจาก

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 อีกเดือนละ 180.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และขอให้บริษัทฯ ระงับการให้บริการหรือ

อนุญาตให้ผู้อื่นให้บริการ ADSL ต่อมาเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทีโอที ได้ยื่นค�าร้องขอแก้ไขค�าเสนอข้อพิพาท
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โดยแก้ไขค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 ถึง

เดือนสิงหาคม 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�าอุปกรณ์ไปให้

บริการ ADSL ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจ�านวนเงิน 59,120.65 ล้านบาท และ

ดอกเบี้ยเป็นจ�านวนเงิน 16,978.65 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 76,099.31 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.6875 ต่อปี

จากต้นเงิน 59,120.65 ล้านบาท ต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น และให้บริษัทฯ ช�าระค่าผิดสัญญา

ต่อเน่ืองจากข้อ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  เป็นจ�านวนเงิน 17,076.92 ล้านบาท และ

ดอกเบ้ียเป็นจ�านวนเงิน 1,298.04 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 18,374.97 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 6.6875 ต่อปี 

จากต้นเงิน 17,076.92 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จนกว่าจะช�าระเสร็จส้ิน โดยบริษัทฯ ได้ยื่นค�าร้องขอเพิก

ถอนค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่วน ทีโอที ได้ยื่นค�าขอบังคับตาม

ค�าช้ีขาดต่อศาลปกครองเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทฯได้ยื่นค�าคัดค้านค�าร้องขอบังคับตามค�าช้ีขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการของ ทีโอที แล้ว ต่อมาวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งรวมส�านวนคดี

ความเสี่ยงจากการอนุญาตต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ และ/หรือ กิจการโทรคมนาคม 

นโยบายการก�ากับดูแลของ คณะกรรมการ กสทช. มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจโดยรวม ซ่ึงคาดว่าการแข่งขัน

ในตลาดจะรุนแรงมากข้ึน อีกท้ัง กลุ่มทรูอาจได้รับความเส่ียงจากนโยบายการก�ากับดูแลของคณะกรรมการ กสทช. ท่ีมี

ความไม่แน่นอน และจากนโยบายการก�ากับดูแลท่ีก่อให้เกิดต้นทุนการประกอบกิจการเพิ่มข้ึน รวมถึงความเสี่ยงจากความ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลการประกอบกิจการ และการก�ากับดูแลการแข่งขันส�าหรับบริษัทในกลุ่มทรูท่ี

เป็นผู้รับใบอนุญาต

ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันสถานการณ์ระหว่างประเทศเกิดความตึงเครียดข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากกรณีข้อพิพาททางการค้าระหว่างสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา โดยอ้างว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนด�าเนินนโยบายการค้าอย่างไม่เป็นธรรม มีการให้เงิน

อุดหนุนบริษัทเอกชนภายในประเทศ ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกาท่ีด�าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทร่วมทุนของจีน รวมท้ัง กล่าวหาว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนขโมยทรัพย์สิน

ทางปัญหาของสหรัฐอเมริกา จากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้กลุ่มทรูได้รับผลกระทบทางการด�าเนินงาน เน่ืองจาก

ปัจจุบันกลุ่มทรูมีคู่ค้าท่ีเป็นบริษัทเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายราย ซ่ึงบริษัทเหล่าน้ีเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย

ระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมให้แก่กลุ่มทรูโดยวัตถุดิบบางส่วนท่ีบริษัทคู่ค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ในกระบวนการ

ผลิตน้ันต้องน�าเข้ามาจากสหรัฐอมเริกา หากรัฐบาลของสหรรัฐอเมริกามีค�าส่ังห้ามไม่ให้บริษัทในประเทศของตนจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้แก่บริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจท�าให้บริษัทคู่ค้าดังกล่าวประสบปัญหาในการผลิตและ

จัดจ�าหน่าย และส่งผลให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่กลุ่มทรูตามท่ีตกลงกันได้

อย่างไรก็ดี กลุ ่มทรูได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากกรณีข้อพิพาททางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

สหรัฐอเมริกาดังกล่าว และได้ด�าเนินการหาผลิตภัณฑ์ทดแทนท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันจากประเทศอ่ืนๆ 

เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มทรูจึงท�าให้ม่ันใจได้ว่าความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีกลุ่ม

ทรูบริหารจัดการได้
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ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

ความเสี่ ยงจากการมีหนี้ สิน

ณ ส้ินปี พ.ศ. 2562 กลุ่มทร ูมีหน้ีสนิท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่าย ประกอบด้วยเงนิกูย้มืระยะสัน้ ส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายใน 

1 ปี ของเงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะยาว (ไม่รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) จ�านวน 205.1 พันล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากจ�านวน 149.0 พันล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 จากการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ 

รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ อาจมีแผนในการจัดหา

เงนิทุนผ่านการกูย้มืเงนิ และ/หรอื การออกตราสารหน้ี จึงอาจมีความเสีย่งจากการท่ีไม่สามารถจัดหาเงนิทุนได้เพยีง

พอส�าหรับการช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปี หรืออาจมีผลกระทบต่อการขยายการลงทุนในอนาคตได้ อย่างไร

กด็ ีกลุม่ทร ูเช่ือว่าจะสามารถจัดหาเงนิกูย้มืใหม่ เพือ่ช�าระคนืหน้ีสนิเดมิและปรบัเปลีย่นการช�าระคนืเงนิต้นให้เหมาะ

สมกับกระแสเงินสดของกลุ่มทรูได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังมีแหล่งเงินทุนหลายช่องทาง อาทิ เงินสดจาก

การด�าเนินงาน การได้รับเครดิตจากกลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ (Vendor Financing) รวมถึงการขายสินทรัพย์ และ

การถือหน่วยลงทุน DIF ของบริษัทฯ

ความเสี่ ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ ยน 

ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 กลุ่มทรูไม่มีหน้ีสินระยะยาวท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ (ไม่รวมหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน)

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมประเภทไม่หมุนเวียน (ไม่รวมหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) มีดังน้ี            

(ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25) 

  	 งบการเงินรวม

   มูลค่าตามบัญชี	 	 	มูลค่ายุติธรรม

	 	 พ.ศ.	2562	 	 พ.ศ.	2561				 	 พ.ศ.	2562	 	 พ.ศ.	2561

	 	 ล้านบาท	 	 ล้านบาท	 	 ล้านบาท	 	 ล้านบาท

 หุ้นกู้                                                    172,289.16   64,116.74         170,156.22    63,185.53

ท้ังน้ี กลุ่มทรู ยังมีค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายให้เจ้าหน้ีการค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้น�าวิธีการ

บริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากเงินตราต่างประเทศดังต่อไปน้ีมาใช้แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 • เจรจาตกลงเงื่อนไขการจ่ายช�าระหน้ีในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นแต่ละรายการ 

 • เจรจาตกลงกับเจ้าหน้ีต่างประเทศ เพื่อแบ่งภาระจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

  เงินตราต่างประเทศ 

 • น�าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีฝากไว้ในบัญชีเงินฝากท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศไปช�าระภาระหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐฯ
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ความเสี่ ยงจากการลงทุนที่อ าจท� า ให ้ เ กิดการด ้อยค ่ า

กลุ่มทรู มีการประเมินมูลค่าและพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างถี่ถ้วนก่อนจะท�าการลงทุนในแต่ละธุรกิจ

หรือสินทรัพย์ใด ๆ นอกจากน้ี บริษัทฯมีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนน้ันอาจ

เกิดการด้อยค่า สิ่งเหล่าน้ีท�าให้ผู้บริหารเชื่อม่ันว่าบริษัทฯ ไม่มีความเส่ียงจากการด้อยค่าอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงิน 

ของบริษัทฯ

ความเส่ียงของหุ ้นกู ้

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ย (ถ้ามี) หรือไม่สามารถคืน

เงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซึ่งเม่ือผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น จะถือเป็นการผิดนัดช�าระหน้ีหุ้นกู้ 

(default) โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดช�าระหน้ีหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในการขอรับช�าระหน้ีเท่าเทียม

กับเจ้าหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันรายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้

ลงทุนสามารถดูอันดับความน่าเช่ือถือท่ีจัดท�าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าอันดับ

ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต�่า แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชย

ความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการด�าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณาอันดับความ

น่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจัด

อนัดบัความน่าเช่ือถอืได้จากเวบ็ไซต์ของส�านักงาน ก.ล.ต. สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถอื หรอืสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) เม่ือผู้ขายหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หุ้นกู้อาจขายได้ต�่ากว่า

มูลค่าท่ีตราไว้หรือราคาท่ีซื้อมา ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคือ หากอัตราดอกเบ้ียใน

ตลาดปรับตัวสูงข้ึนหลังจากท่ีผู้ลงทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวไปแล้ว ราคาหุ้นกู้จะลดลง ท้ังน้ีราคาหุ้นกู้ท่ีมีอายุคงเหลือ

ยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่า

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาท่ีตนเองต้องการ เน่ืองจากการซ้ือขายเปลี่ยนมือ

ของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ท้ังน้ี ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้น�าหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหน้ี (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ

ซื้อขายหุ้นกู้ได้ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหน้ี

ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ มีผู ้ ถือหุ ้นรายใหญ่ ถือหุ ้นในสัดส่วนมากกว่าร ้อยละ 25

ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเป็นจ�านวนร้อยละ 49.99 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งโดยลักษณะ

เช่นน้ี จึงอาจท�าให้วาระท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่ผ่านการลงมติ หากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด 

และ บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง งดออกเสียงหรือลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในวาระดังกล่าว  
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ป ั จจั ย เ ส่ี ยงธุ ร กิ จ ในอนาคต 

การเฝ้าติดตามและประเมินปัจจัยความเสี่ยงในอนาคตมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจาก

เป็นพื้นฐานและสร้างความม่ันใจกับผู้มีส่วนได้เสียว่า ทรู มีความพร้อมรับมือต่อความเส่ียงและความเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดข้ึนเหล่าน้ันและยังมีมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อลดผลกระทบอันอาจเกิดข้ึนกับการด�าเนินงาน

ของบริษัท

คาดว่าการพฒันาและก้าวสูย่คุ 5G จะเป็นปัจจัยเสีย่งส�าคญัและส่งผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ  ในอนาคตต่อธรุกจิโทรคมนาคม 

ดังน้ัน ทรู เล็งเห็นว่าเทคโนโลยี 5G มีความส�าคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเป็นนโยบายระดับประเทศและถือว่า

เป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งส�าคัญของชาติอีกวาระหน่ึง เพื่อให้คนไทย ประเทศไทย ก้าวทันโลก

ท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาคร้ังส�าคัญน้ีตั้งอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

ท้ังยังก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมิติอ่ืน ๆ เช่น การยกระดับระบบ

การให้บริการด้านสาธารณสุข ระบบคมนาคมขนส่งท้ังทางบก ทางน�้า และทางอากาศ ให้รวดเร็วปลอดภัย สอดคล้องต่อ

การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต

1. ความเ ส่ียงด ้านความเข ้าใจท่ีไม ่ เพียงพอ ด ้านภัยคุกคามไซเบอร ์ และข ้อมูลส ่วน

บุคคลของลูกค ้าและผู ้ ใช ้งาน 

สืบเน่ืองจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเม่ือมีการให้บริการ 5G ซึ่งจะเป็น

สินค้าและบริการหลักของบริษัท คาดว่าความนิยมของลูกค้าท่ีใช้บริการด้านโทรคมนาคมจะเพิ่มข้ึน ท้ังการใช้งานด้าน

อินเทอร์เน็ตจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมการซื้อขายสินค้าผ่านระบบเครือข่าย และบ้านอัจฉริยะ เป็นต้น ดังน้ันการท่ี

มีเทคโนโลยีดิจิทัลชนิดใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็ว จึงท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจตามไม่ทันต่อความก้าวหน้า

ของภัยคุกความชนิดใหม่ท่ีมาพร้อมกันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Internet of things (IoT), Virtual Reality (VR), Augmented 

Reality (AR), Artificial Intelligent (AI) เป็นต้น

ทรูได้เล็งเห็นความเสี่ยงน้ีจากการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมากข้ึนของผู้ใช้ (end-user) ซึ่งอาจไม่ได้รับข้อมูลหรือมีความรู้ท่ี

เหมาะสมและเพียงพอ ในการป้องกันให้เท่าทันต่อภัยคุกคามไซเบอร์ (cybersecurity) และข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy)

ประเด็นความกังวลของบริษัทคือ เม่ือข้อมูลท่ีส�าคัญของผู้ใช้รั่วไหลเน่ืองจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ ผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงอาจจะเป็นผลจากการใช้งานอุปกรณ์อย่างไม่เท่าทัน หรือไม่ได้รับความรู้ท่ีเพียงพอของผู้ใช้ และ/หรืออาจ

จะเกิดจากการโจมตีจากภายนอก เช่น มัลแวร์ (malware)ฟิชชิง (phishing)เป็นต้น ท�าให้ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจาก

การรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งผู้ใช้ก็จะเพ่งเล็งไปท่ีความบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการ ท�าให้เกิดการ

สูญเสียความเช่ือม่ันต่อผู้ให้บริการน้ัน ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวในอนาคต

โอกาสสูญเสียความม่ันใจของลูกค้า ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และกระทบต่อผลประกอบการ ทรูได้

จัดการป้องกันและลดความเสี่ยง โดย

 • เตรียมข้ันตอน เพื่อให้ค�าแนะน�าและช้ีแจง สนับสนุนให้การประชาสัมพันธ์และจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านความ 

  ปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันเบื้องต้น และประเด็นอื่น ๆ ท่ีจ�าเป็น และเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่ผู้ใช้  

  เพื่อให้ค�าแนะน�า ในการแก้ไขและป้องกันได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที 
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 • มีการติดตามและระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามอย่างใกล้ชิด โดยมีการทดสอบและประเมินระบบในทุก ๆ ปี เพื่อ 

  วางแผนการป้องกันเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีทางบริษัทยังมีการลงทุนในการฝึกอบรมให้กับบุคลากร 

  ท้ังภายในบริษัท และบุคคลท่ัวไป

 • สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามไซเบอร์ (cybersecurity) และข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy) ให้กับ 

  ผู้ใช้และบุคลากรภายในองค์กร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการงานเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้บริการรายอ่ืน (partnership) ในการป้องกันและให้ความรู้แก่ผู้ใช้  

  เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ (cybersecurity) และข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy) เน่ืองจากการรั่วไหลของข้อมูล  

  ไม่ว่าจากสาเหตุใด จะส่งผลกระทบด้านลบต่อท้ังภาคโทรคมนาคม

2. ความเ ส่ียงด ้านต ้นทุนพลังงานท่ีสูงข้ึนจากการให ้บริการ 5G

เทคโนโลยี 5G ท่ีพร้อมจะให้บริการแก่ลูกค้าในอนาคตท่ีส่งผลให้ความเร็วของบริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน และมีเสถียรภาพ

ในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีต่ออินเทอร์เน็ต หรือ IoT (Internet of Things) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอีกด้าน

หน่ึง ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของเทคโนโลยี 5G ก็จะสูงข้ึนเช่นกัน ประเด็นด้านต้นทุนพลังงานท่ีสูงข้ึนน้ีจึงเป็นความเสี่ยง

ท่ีส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

การคาดการณ์การเพิ่มข้ึนของการใช้พลังงานในสถานีฐานและชุมสาย 5G (network infrastructure) ท่ีอาจเพิ่มข้ึนมากถึง 

3 เท่า เม่ือเทียบกับพลังงานท่ีใช้ในสถานีฐาน 4G โดยเฉพาะจากเทคโนโลยี เช่น small cells และ MIMO (multiple input, 

multiple output) ในการส่งสัญญาณ 5G

นอกจากน้ี ยังคาดการณ์ว่าแนวโน้มท่ีราคาพลังงานในอนาคตอาจเพิ่มสูงข้ึนจากการปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าให้มี

สัดส่วนของพลังงานทดแทนให้มากข้ึนจากแรงกดดันด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ดังน้ัน ประเด็นการ

ใช้พลังงานท่ีมากข้ึนของเทคโนโลยี 5G และราคาพลังงานท่ีสูงข้ึนเหล่าน้ี จะส่งผลให้ต้นทุนของการบริการจะสูงข้ึนและ

อาจมีผลกระทบด้านการวางแผนทางการเงินของบริษัท

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเฉพาะด้านไฟฟ้าท่ีจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการใช้พลังงานท่ีเพิ่มข้ึนในการส่งสัญญาณ 5G ทรูได้

จัดการป้องกันและลดความเสี่ยง โดย

 • ด�าเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถานีฐานและชุมสาย โดย ณ สิ้นปี 

2561 สามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่า 41.6 MWh ต่อปี เพื่อลดต้นทุนและความเส่ียงของราคาไฟฟ้าท่ีผันผวนในระยะยาว

 • ด�าเนินการการออกแบบชุมสายประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้พลังงาน ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

3. ความเ ส่ียงด ้านกฎระเบียบของเทคโนโลยี 5G

ในอนาคตท่ีจะมาถึงน้ีเทคโนโลยี 5G มีความส�าคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เป็นอย่างมาก ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ีรับผิดชอบ จ�าเป็นต้องมีการศึกษารายระเอียดของผลสืบเน่ืองอย่างรอบด้านและเข้ามามีบทบาทในการก�ากับดูแล การ

ให้บริการใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคม เช่น อัตราเก็บค่าบริการต่าง ๆ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ความปลอดภัยของข้อมูล การหลอกลวงทางไซเบอร์ เป็นต้น พร้อมท้ังปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้วให้ทันสมัย

หรือออกกฎระเบียบใหม่อื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อเทคโนโลยีท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตและมาตรฐานนานาชาติ  

(International Telecommunication Union’s standard)
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ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบของเทคโนโลยี 5G อันจะเกิดข้ึนน้ีเป็นอีกประเด็นท่ี ทรูให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

กฎระเบียบใหม่เหล่าน้ันอาจปรับมาจากกฎระเบียบท่ีมีอยู่ในต่างประเทศท่ีมีการใช้เทคโนโลยี 5G ก่อนประเทศไทย ซึ่งไม่

สะท้อนต่อสถานการณ์ และความเป็นจริงของประเทศได้อย่างเหมาะสม ท�าให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัทและรายได้

กฎระเบียบใหม่ท่ีไม่สะท้อน และเหมาะสมต่อสถานการณ์ในประเทศไทย ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและรายได้

ทรูได้จัดการป้องกันและลดความเสี่ยง โดย

 • ติดตามและศึกษาแนวโน้มของกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานภาครัฐออก 

  กฎระเบียบอย่างเหมาะสม หรือสะท้อนถึงผลกระทบต่อบริบทของสังคมไทยอย่างแท้จริง 

 • ประสานงานให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบริการใหม่ท่ีเกิดข้ึนกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ 

  เป็นข้อเท็จจริงให้หน่วยงานเหล่านั้นใช้ในการพิจารณาก�ากับดูแลได้อย่างเหมาะสม เช่น การประสานความร่วมมือ 

  กับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

4. ความเ ส่ียงด ้ านผลตอบแทนทางด ้ านการเงินจากการปรับค ่ าบริการ ท่ี สูง ข้ึนของ

เทคโนโลยี 5G

เทคโนโลยี 5G ท่ีพร้อมจะให้บริการแก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการในอนาคตน้ี มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติหลักพื้นฐานท่ีเห็นเด่น

ชัด คือเรื่องของคุณภาพการรับชมวีดีโอ หรือการเล่นเกมส์ออนไลน์ ท่ีช่วยให้ลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้สัมผัสกับคุณภาพความ

คมชัดและความรวดเร็วเทียบเท่ากับการใช้งานผ่านโครงข่ายใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic) หรือการท่ีสามารถท�างานและ

เข้าถึงข้อมูลทุกอย่างท่ีอยู่บนคลาวด์ (Cloud) ไม่ว่าจะรูปแบบภาพ หรือวิดีโอ ได้แบบทันทีท่ีต้องการ รวมถึงการพัฒนา

เทคโนโลยีให้มีความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดท่ีสูงกว่าเทคโนโลยี 4G อีกด้วย เม่ือประสิทธิภาพและคุณสมบัติ

ของระบบ 5G ดีกว่า 4G ท้ังทางด้านการตอบสนองท่ีไวข้ึน สามารถส่ังงาน และควบคุมส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวม

ท้ังรองรับการ รับ-ส่ง ข้อมูลได้มากกว่า ในทางทฤษฎีราคาค่าให้บริการย่อมสามารถปรับให้สูงข้ึนได้ 

แต่ในสภาพสังคมไทย ลูกค้า/ผู้ใช้ บริการอาจยังไม่พร้อมท่ีจะใช้บริการ 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเม่ือเทียบกับค่าบริการท่ีเพิ่มข้ึนแล้ว ลูกค้า/ผู้ใช้บริการอาจจะไม่มีความพร้อมท่ีจะช�าระค่าบริการส่วนเพิ่มข้ึนน้ัน ท�าให้

ส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการในการให้บริการ 5G ในระยะเริ่มต้นไม่เป็นไปตามแผนการทางการเงิน ท�าให้เกิดความ

เสี่ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงินได้

รายได้ในการให้บริการ 5G ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทางการเงิน ท�าให้มีความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องทางการเงินทรูได้

จัดการป้องกันและลดความเสี่ยง โดย

 • จัดท�าสื่อ เพื่อให้ความรู้ ประโยชน์ และให้เห็นถึงความคุ้มค่าของเทคโนโลยี 5G ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อขยายฐาน 

  และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้น

 • ส่งเสริมการตลาดของเทคโนโลยี 5G โดยผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และโปรโมช่ันในช่วงเริ่มแรกของการให ้

  บริการ 5G เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้และเห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี เช่น การให้สถานศึกษาได้ทดลองใช้  

  5G ในราคาพิเศษ เป็นต้น
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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 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  (“บริษัทฯ”)  มีช่ือย่อหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ว่ำ “TRUE” ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 13  พฤศจิกำยน 2533 ในนำมบริษัท ซีพี เทเลคอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด 

โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้ำนบำท เพื่อด�ำเนินธุรกิจทำงด้ำนโทรคมนำคม ต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพ

เป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เม่ือวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2536 ทะเบียนเลขท่ี 0107536000081

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 133,474,621,856 บำท  เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 33,368,655,464 หุ้น 

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

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 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 

ชื่อบริษัท 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

68.38

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�ำระ

เต็มมูลค่ำ

92.50
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ชื่อบริษัท 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 สมุทรปรำกำร 

มีเดีย คอร์ปอเรชั่น 

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

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
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ชื่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

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

99.72

บริษัท เทเลเอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จ�ำกัด

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

หยุดด�ำเนินงำน 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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ชื่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

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 ดิจิทัล กรุ๊ป 

จ�ำกัด

101 อำคำรทรู ดิจิทัล พำร์ค 

ช้ัน 9-12 ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ (662) 021-0200

ประกอบกิจกำร

ค้ำและให้บริกำร

ทำงอินเทอร์เน็ต 

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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ชื่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

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 

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) 641-1800

บริกำร 

โทรคมนำคมและ

อินเทอร์เน็ต

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

อินเทอร์เน็ต

10,000 ล้ำนบำท  

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

จ�ำนวน 100 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

100.00
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ชื่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส 

จ�ำกัด 

18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

ผู้ประกอบธุรกิจ

ค้ำปลีก

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

ประกอบธุรกิจท่ี

เกีย่วข้องกบัท�ำกำร

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

99.68

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
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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

โทรทัศน ์

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

K.I.N. (Thailand) 

Co., Ltd.

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

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 

Co., Ltd.

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 

Co., Ltd.

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

100.00
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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

Crave Interactive 

Limited

Derwent House University   

Way Cranfield Technology Park 

Cranfield Bedfordshire United 

Kingdom MK43 0AZ 

ให้บริกำร

เทคโนโลยีส�ำหรับ

ธุรกิจโรงแรมและ

กำรบริกำร

GBP 11.49 ล้ำน แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 68.25 ล้ำนหุ้น

51.00

Crave Interactive B.V. Warmoezenierstraat 5 

2671 ZP Naaldwijk 

The Netherlands

ให้บริกำร

เทคโนโลยีส�ำหรับ

ธุรกิจโรงแรมและ

กำรบริกำร

EUR 18,000 แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 180 หุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ EUR 100 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

51.00

Crave Interactive Inc. 7 East 14th St., #PHO 

New York, NY 10003

United States

ให้บริกำร

เทคโนโลยีส�ำหรับ

ธุรกิจโรงแรมและ

กำรบริกำร

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 200 หุ้น 51.00

PT True Digital 

Indonesia   

Gran Rubina Tower Lt. 19 JL 

HR Rasuna Said Kuningan 

Jakarta Selatan 12940

เว็บพอร์ทัล

และ/หรือแพลท

ฟอร์มดิจิทัล เพื่อ

วัตถุประสงค์เชิง

พำณิชย์

25,000 ล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 

1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 

25,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

99.96

True Digital Philippines 

Inc.

16
th
 Floor, JMT Building, 27 

ADB Avenue, Ortigas Center 

Pasig City

ดิจิทัลมีเดีย

แพลตฟอร์ม

10,000,000 เปโซฟิลิปปินส์ 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 10 

ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 

1 เปโซฟิลิปปินส์

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 ทรำนส์ฟอร์เมชั่น 

ฟิล์ม จ�ำกัด

เลขท่ี 6 ซอยนำคนิวำส 12 

ถนนนำคนิวำส

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว

กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ (662) 932-5600

โทรสำร (662) 932-5600

ผลิตและจัดสร้ำง

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 มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 

100 บำท เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

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

ซอฟท์แวร์ท่ี

เกี่ยวข้อง

24 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 240,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

55.00

True-Kona Cayman 

GP

P.O. Box 10008, Willow House, 

Cricket Square, Grand Cayman, 

KY1-1001, Cayman Islands

ด�ำเนินธุรกิจเป็น 

ผู้จัดกำรกองทุน

USD 363,541 แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 1,800 หุ้น

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

50.00

LINE Games-True-

Kona Global Fund 

Limited Partnership

P.O. Box 10008, Willow House, 

Cricket Square, Grand Cayman, 

KY1-1001, Cayman Islands

ด�ำเนินธุรกิจหำ

โอกำสในกำร

ลงทุนในบริษัท

ท่ีอยู่ในกลุ่ม

ธุรกิจเกมส์และ

เทคโนโลยี

USD 18.18 ล้ำน แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 18.18 ล้ำนหุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ USD 1 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

27.00

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 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1,000 

บำท เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

40.00

บริษัท คิว คิว 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

630/1 อำคำรศิริชัย ถนน

ลำดพร้ำว แขวงจันทรเกษม    

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ด�ำเนินธุรกิจให้ 

ค�ำปรึกษำทำง

ด้ำนซอฟต์แวร์

8,684,165 บำท  แบ่งเป็นหุ้น

สำมัญ จ�ำนวน 1,173,683 หุ้น  

และหุ้นบุริมสิทธิ์ 563,150 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 5 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

30.00
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บริษัท ซุปเปอร์แนป 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

390/2 นิคมอุตสำหกรรม

เหมรำช  ชลบุรี 2 

หมู่ท่ี 2  ต�ำบลเขำคันทรง

อ�ำเภอศรีรำชำ

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (663) 312-5100

สร้ำงศูนย์ข้อมูล 2,000 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 200 ล้ำนหุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ 

15.00

บริษัท ศูนย์ให้บริกำร 

คงสิทธิเลขหมำย

โทรศัพท์ จ�ำกัด

98 อำคำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ห้องเลขท่ี 403 

ช้ันท่ี 4 ถนนสำทรเหนือ         

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 

10500

โทรศัพท์ (663) 108-1544

บริกำรคงสิทธิ

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

ให้บริกำรจัดท�ำ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

256,015 บำท  แบ่งเป็นหุ้น

สำมัญ จ�ำนวน 37,327 หุ้น  

และหุ้นบุริมสิทธิ์ 13,876 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 5 บำท 

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

11.95

บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด 18 อำคำรทรู ทำวเวอร์

ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง

เขตห้อยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (662) 859-1111

โทรสำร (662) 859-9134

บริกำร Call Center 173.7 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้น

สำมัญจ�ำนวน 1.93 ล้ำนหุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 90 บำท

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

49.99

บริษัท เจนซัส วิช จ�ำกัด 140/62 อำคำรไอ ที เอฟ

ทำวเวอร์ ช้ัน 25 ถนนสีลม

สุริยวงศ์ เขตบำงรัก

กรุงเทพมหำนคร

กิจกำรบริกำรรับ

จัดงำน และ

กิจกรรมส่งเสริม

กำรตลำด

1,083,340 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 108,334 หุ้น

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท

เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำ

7.69

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    : นำยพิสิฐ ทำงธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4095

       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

กำรเข ้ำร ่วมประมูลใบอนุญำตให้ใช ้คล่ืนควำมถ่ีส�ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนท่ีสำกล 

 เม่ือวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2563  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด (“TUC”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีออกท้ังหมด ได้มีมติอนุมัติ

ให้ TUC เข้ำร่วมกำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่ส�ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีสำกล ตำมประกำศคณะ

กรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี

กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส�ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีสำกล ย่ำน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 

26 GHz

 

 โดยในวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2563 กสทช. ได้ประกำศผลกำรประมูลว่ำ TUC เป็นผู้ชนะกำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้

คลื่นควำมถี่ส�ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีสำกล ย่ำน 2600 MHz และ 26 GHz ด้วยรำคำประมูลรวม 

21,449,777,776 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหน้ีต ่อประชำชนท่ัวไป

 กำรใช ้ เงินที่ ได ้จำกกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 

  (1) กำรใช้เงินท่ีได้จำกกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีครั้งท่ี 1/2562

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
จ�ำนวนเงินท่ีใช้

โดยประมำณ

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน

โดยประมำณ
รำยละเอียด

1. เพื่อช�ำระคืนหน้ีคงค้ำง (เช่น หน้ี

เงินกู้ หรือหนี้จำกกำรออกตรำสำรหนี้)

11,098 ล้ำนบำท ภำยในเดือน

มกรำคม พ.ศ.2562

เพื่อช�ำระคืนหน้ีหุ้นกู้ท่ีครบก�ำหนดไถ่ถอนในเดือน

มกรำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำประมำณ 11,098   

ล้ำนบำท

2. เพื่อขยำยธุรกิจในส่วนท่ี

เกี่ยวกับกำรซื้อสินทรัพย์หรือลงทุน

ในกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนิน

ธุรกิจปัจจุบัน หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุน

ท่ีใช้หมุนเวียนในกิจกำร

1,148 ล้ำนบำท ภำยในปี พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจท่ัวไปของผู้ออกหุ้นกู้ 

และ/หรือกำรลงทุน หรือเพื่อกำรขยำยธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนท่ีใช้

หมุนเวียนในกิจกำร ในกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำร

ด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท

ซึ่งรวมถึงธุรกิจโทรคมนำคม กำรให้บริกำร

โทรศัพท์ เคลื่อนท่ี และกำรให้บริกำรด้ำนดิจิทัล
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  (2) กำรใช้เงินท่ีได้จำกกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีครั้งท่ี 3/2562 ชุดท่ี 1 – 3

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
จ�ำนวนเงินท่ีใช้

โดยประมำณ

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน

โดยประมำณ
รำยละเอียด

1. เพื่อช�ำระคืนหน้ีคงค้ำง (เช่น หน้ี

เงินกู้ หรือหนี้จำกกำรออกตรำสำรหนี้)

13,000 ล้ำนบำท ภำยในเดือน

กรกฎำคม          

พ.ศ.2562

เพื่อช�ำระคืน (1) หน้ีหุ้นกู้ท่ีจะครบก�ำหนดไถ่ถอน

ในเดือนเมษำยน-พฤษภำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำ

ประมำณ 6,467 ล้ำนบำท และ (2) บำงส่วนของ

หน้ีตำมตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก�ำหนดไถ่ถอนในเดือน

กรกฎำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำประมำณ 6,533 ล้ำนบำท

2. เพื่อขยำยธุรกิจในส่วนท่ี

เกี่ยวกับกำรซื้อสินทรัพย์หรือลงทุน

ในกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนิน

ธุรกิจปัจจุบัน

12,000 ล้ำนบำท ภำยในปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจท่ัวไปของผู้ออกหุ้นกู้ 

และ/หรือกำรลงทุน หรือเพื่อกำรขยำยธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อยในกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำร

ด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทซึ่งรวมถึงธุรกิจ

โทรคมนำคม กำรให้บริกำรโทรศัพท์ เคลื่อนท่ี และ

กำรให้บริกำรด้ำนดิจิทัล

 กฎหมำยท่ีใช ้บังคับ

 - กฎหมำยไทย

สรุปสำระส�ำคัญของสัญญำท่ีเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจของกลุ ่มทรู

(1)	 สัญญาร่วมด�าเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก	 ระหว่าง	 อสมท	 (องค์การ

สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย	 ในขณะนั้น)	 และ	 ทรู	 วิ ช่ันส ์	 เคเบิ้ล	 (บริษัท	 ไทยเคเบิ้ลวิ ช่ัน	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 ในขณะนั้น)	 โดยมีระยะเวลา	 25	 ปี	 นับต้ังแต่วันท่ี	 1	 มกราคม	 2538	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	

และมีการแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ 	 1	 เม่ือวันที่ 	 7	 กันยายน	 2537	 มีการแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ 	 2	 เม่ือวันที ่

9	 พฤศจิกายน	 2537	 แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่	 3	 เม่ือวันที่	 17	 เมษายน	 2541	 และ	 แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่	 4	 เม่ือ

วันที่	 8	 ตุลาคม	 2552	 และ	 ข้อตกลงระหว่าง	 อสมท	 และ	 ทรู	 วิช่ันส์	 เคเบิ้ล	 เม่ือวันที่	 8	 ตุลาคม	 2552	

 โดยสัญญำน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทำงสำยระบบบอกรับเป็นสมำชิก โดย ทรู วิช่ันส์ 

เคเบิ้ล มีสิทธิในกำรด�ำเนินกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทำงสำยระบบบอกรับเป็นสมำชิก 

 โดย ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล มีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมสัญญำ ต้องส่งมอบ ทรัพย์สินท้ังหมดรวมท้ังส่งมอบอุปกรณ์เครื่อง

รับท้ังหมด ให้ อสมท ได้แก่ อุปกรณ์กำรส่ง อุปกรณ์ 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 เคเบิ้ล เป็น

ผู้ต้องลงทุนท้ังหมดเพื่อใช้ในด�ำเนินกิจกำรไม่น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ  

และ หน้ำท่ีในกำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ตลอดเวลำ  ซึ่งในกำรด�ำเนินกำรตำม

สัญญำน้ี ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเข้ำร่วมด�ำเนินกิจกำรเป็นเงินร้อยละ 6.5 ของรำยได้ท้ังหมด

แต่ละปี ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยใด ๆ 

 สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำ ตำมสัญญำก�ำหนดว่ำ หำกทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำในข้อหน่ึงข้อใด อสมท 

จะแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติตำมสัญญำให้ถูกต้องในเวลำอันสมควร หำกทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล ไม่ยอมปฏิบัติให้           

ถูกต้องในเวลำ ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล ต้องแจ้งเหตุผลเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ อสมท ทรำบ เมื่อ อสมท พิจำรณำค�ำชี้แจง 
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แล้ว จะแจ้งให้ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล ทรำบและปฏิบัติให้ถูกต้องในก�ำหนดเวลำอันควรอีกครั้ง หำกทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล            

ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องในก�ำหนดครั้งนี้ อสมท มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย หรือให้งดให้บริกำร และ/หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้

ทันที และในกรณีถ้ำมติ ครม. เห็นว่ำมีควำมจ�ำเป็นเพื่อควำมม่ันคงของรัฐ อสมท มีสิทธิบอกเลิกสัญญำท้ังหมดหรือ

บำงส่วนได้โดยแจ้งให้ทรู วิช่ันส์ เคเบิ้ลทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 180 วัน

(2)	 สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ	HSPA	(“สัญญาเช่าเคร่ืองและ

อุปกรณ์ฯ”)	ระหว่าง	CAT	Telecom	ในฐานะผู้เช่า	และ	บีเอฟเคที	ในฐานะผู้ให้เช่า	ลงวันที่	27	มกราคม	2554	

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

สัญญาฉบับลงวันที่	27	มกราคม	2554	และฉบับลงวันที่	17	กุมภาพันธ์	2554	และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม

 โดยสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ CAT Telecom เช่ำเครื่องและอุปกรณ์ระบบ HSPA         

ท่ัวประเทศท่ีจะมีกำรติดตั้งบนโครงข่ำยของ CAT Telecom และ เสำโทรคมนำคมของท้ังในส่วนกลำงและภูมิภำค

ของบีเอฟเคที และ บีเอฟเคที ตกลงให้เช่ำ และตกลงรับด�ำเนินกำร เปล่ียน ซ่อมแซม และบ�ำรุงรักษำ เคร่ืองและ

อุปกรณ์ HSPA ท่ีให้เช่ำท่ัวประเทศ เป็นระยะเวลำประมำณ 14.5 ปี (ตำมระยะเวลำของใบอนุญำตประกอบกิจกำร

โทรคมนำคมแบบท่ีสำมของ CAT Telecom) โดย บีเอฟเคที ได้รับค่ำเช่ำอุปกรณ์เป็นกำรตอบแทนโดยค�ำนวณจำก

จ�ำนวนสถำนีฐำนท่ีน�ำออกให้บริกำรเชิงพำณิชย์ ซึ่งมีกำรค�ำนวณค่ำเช่ำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรค�ำนวณค่ำเช่ำท่ี

ก�ำหนดในสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ และเรียกเก็บจำก CAT Telecom ท้ังน้ี บีเอฟเคที หรือ CAT Telecom อำจ

ขอปรับหรือเปลี่ยนแปลงค่ำเช่ำได้เป็นครั้งครำว ตำมเง่ือนไขท่ีก�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	และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม

 โดยสัญญำขำยส่งบริกำรฯ น้ี เป็นสัญญำขำยส่งบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ตำมประกำศคณะกรรมกำร กทช. เรื่อง กำร

ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประเภทกำรขำยส่งบริกำรและบริกำรขำยต่อบริกำร  ฉบับประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

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

ประกำศอื่นของหน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีจะออกในอนำคตในเรื่องกำรขำยต่อบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยในกำรขำยส่ง

บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีดังกล่ำว CAT Telecom ตกลงขำยส่งบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีให้แก่ เรียลมูฟ ท้ังน้ีนับตั้งแต่

วันท่ี 1 กันยำยน 2562 เป็นต้นไป เรียลมูฟ ได้โอนกิจกำรท้ังหมดให้แก่ TUC และ TUC รับโอนกิจกำรท้ังหมดจำก 

เรียลมูฟ ดังน้ัน นับตั้งแต่วันดังกล่ำว TUC จึงท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้ให้บริกำรขำยต่อบริกำรต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลำตำม

สัญญำขำยส่งบริกำรฯ หรือผู้ประกอบกิจกำรขำยต่อบริกำรท่ีได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร กสทช. โดย TUC ตกลง

รับซื้อ บริกำรและควำมจุ (Capacity) ส่วนใหญ่ ของควำมจุในโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี HSPA ของ CAT Telecom 

ท้ังหมด หรือเท่ำกับจ�ำนวนผู้ใช้บริกำรจ�ำลองประมำณ 13.3 ล้ำนรำย ภำยในวันท่ี 31 ธันวำคม 2555 เพื่อให้บริกำร

ขำยต่อบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแก่ประชำชนในฐำนะผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมขำยต่อบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

บนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ HSPA ท้ังน้ี เงื่อนไขของสัญญำขำยส่งบริกำรฯ  จะเป็นเงื่อนไขสัญญำท่ีเป็น

มำตรฐำนและใช้กับผู้ประกอบกำรขำยต่อทุกรำยตำมเงื่อนไขท่ี CAT Telecom ก�ำหนด โดย CAT Telecom มีสิทธิน�ำ 

Capacity ท่ีเหลือไปขำยต่อแก่ผู้ประกอบกิจกำรขำยต่อบริกำรรำยอ่ืนได้ นอกจำกน้ี CAT Telecom จะสอบถำมควำม

ต้องกำรซ้ือควำมจุเพิ่มเติมของ TUC หรือผู้ประกอบกิจกำรขำยต่อบริกำรรำยอื่นในทุก ๆ  ปี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

ขยำยควำมจุโครงข่ำยในปีต่อ ๆ ไป

(4)	 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทรูและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม	ดิจิทัล

 กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมรำยแรก

และรำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริกำรระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีเป็นอิสระ โดยไม่ได้

ประกอบธุรกิจให้บริกำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีด้วยตนเอง หน่วยลงทุนของกองทุนได้รับกำรจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
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จดทะเบียนซ่ึงซ้ือขำยอยู่ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใหญ่ของกองทุน 

โดยถือหน่วยลงทุนท้ังทำงตรงและทำงอ้อมจ�ำนวนประมำณร้อยละ 29.00 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมด ณ วันท่ี 

31 ธันวำคม 2562 (กล่ำวคือ บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทำงตรงในจ�ำนวนประมำณร้อยละ 28.90 และถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนทำงอ้อมโดยผ่ำน TUC ในจ�ำนวนประมำณร้อยละ 0.10) 

 ณ วันท่ีของเอกสำรฉบับน้ี กองทุนมีกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีได้มำจำกกลุ่มทรู ท้ังในรูปแบบ

ของกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ กำรได้รับสิทธิกำรเช่ำระยะยำว และกำรมีสิทธิในกำรรับประโยชน์จำกรำยได้สุทธิท่ีเกิด

จำกค่ำเช่ำจำก (ก) เสำโทรคมนำคมท้ังหมดจ�ำนวน 16,059 เสำ (ข) FOC ระยะทำงประมำณ 95,560 กิโลเมตรหรือ

ประมำณ 2,872,599 คอร์กิโลเมตร และ (ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด จ�ำนวนประมำณ 1.2 ล้ำนพอร์ต 

ท่ีมีควำมยำวของ FOC ประมำณ 6,114 กิโลเมตรหรือประมำณ 198,085 คอร์กิโลเมตร 

 ท้ังน้ี TUC และ TICC มีกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนของกองทุนบำงส่วน 

ในฐำนะผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรหลักตำมสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักท่ีได้มีกำรแก้ไขและแทนท่ีท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้ำท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนและกำรบ�ำรุงรักษำทรัพย์สิน รวมท้ังเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนและกำรบ�ำรุงรักษำทรัพย์สินดังกล่ำว โดยผู้เช่ำและบริหำรจัดกำรหลักจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีให้

เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักท่ีได้มีกำรแก้ไขและแทนท่ี นอกจำกน้ี 

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (“TAM”) ได้รับมอบหมำยจำกกองทุนให้ท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้จัดกำรทรัพย์สิน

โทรคมนำคม โดยมีหน้ำท่ีให้บริกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนธุรกำร และกำรตลำดให้แก่กองทุน

 รำยละเอียดโดยสรุปของสัญญำเกี่ยวกับกำรโอนขำยทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมและสัญญำเกี่ยวกับกำร

จัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมมีดังน้ี

	 ก.	 สัญญาเก่ียวกับการโอนขายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

 กลุ่มทรูและกองทุนได้เข้ำท�ำสัญญำเกี่ยวกับกำรโอนขำยทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมดังต่อไปน้ี

	 1.	 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้

	 1.1	 	 	สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างบีเอฟเคทีในฐานะผู้ขาย	และกองทุน	(เดิมช่ือกองทุนรวม

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม	ทรู	โกรท)	ในฐานะผูซ้ื้อ	(“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้	บเีอฟเคท”ี)	

มีระยะเวลา	12	ปี	นับตั้งแต่วันที่	24	ธันวาคม	2556	-	วันที่	3	สิงหาคม	2568

   สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนรำยได้ท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ของ บีเอฟเคที จำก (ก) ค่ำเช่ำทรัพย์สินโทรคมนำคมของ บีเอฟเคที ซึ่งประกอบไปด้วยเสำโทรคมนำคม

จ�ำนวน 1,485 เสำและระบบ FOC รวมท้ังอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญำณรวม 9,169 links ตำมสัญญำเช่ำเคร่ือง

และอุปกรณ์ฯ (รวมถึงสิทธิเรียกร้อง และสิทธิอ่ืนท้ังหมดท่ีเกิดจำกรำยได้ดังกล่ำวตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำโอน

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

สัญญำ และ (ข) ค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ บีเอฟเคที จ�ำนวนไม่เกิน 50 เสำ นับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนด

สัญญำหรือวันท่ีสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ ถูกยกเลิกก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำหรือครบก�ำหนดระยะ

เวลำท่ีได้มีกำรขยำย (“วันยกเลิกสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ”) แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน จนถึงวัน

ครบรอบ 10 ปีนับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนดสัญญำหรือวันยกเลิกสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ ดังกล่ำว        

ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง เงินค่ำเช่ำตำมสัญญำ

เช่ำท่ีดิน (รวมถึงภำษีโรงเรือน) และเบ้ียประกันภัย และค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ได้มำซึ่งสิทธิแห่งทำง เพื่อเป็น 

รำยได้สุทธิของ บีเอฟเคที ในกำรโอนให้แก่กองทุน 
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   นอกจำกน้ี บีเอฟเคที ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในกำรซื้อทรัพย์สินโทรคมนำคมของ บีเอฟเคที 

บำงส่วน (“ทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลัก”) ในรำคำ 10 ล้ำนบำท ซ่ึงกองทุนสำมำรถใช้สิทธิได้ในวันครบก�ำหนด

สัญญำหรือวันยกเลิกสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี ทรัพย์สิน บีเอฟเคที หลัก ณ วันที่ของสัญญำ

โอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ บีเอฟเคที ประกอบด้วยเสำโทรคมนำคมจ�ำนวน 1,435 เสำ และระบบ FOC 

และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณจ�ำนวน 9,169 links โดยควำมยำวของระบบ FOC อยู่ท่ี 47,250 กิโลเมตร หรือ

ประมำณ 680,400 คอร์กิโลเมตร

	 1.2	 	 	สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง	AWC	ในฐานะผู้ขาย	และกองทุนในฐานะผู้ซ้ือ	(“สัญญา

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

3	สิงหาคม	2568

   สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนรำยได้ท่ีคำดว่ำจะได้รับของ 

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

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

ของ AWC”) (รวมถึงเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิเรียกร้อง และสิทธิอ่ืนท้ังหมดท่ีเกิดจำกรำยได้ดังกล่ำวตำมท่ีระบุ

ไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC) นับแต่วันเริ่มค�ำนวณรำยได้จนถึงวันท่ีครบก�ำหนดสัญญำ

เช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC (“วันครบก�ำหนดสัญญำ AWC”) และ (ข) ค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC 

จ�ำนวนไม่เกิน 392 เสำ นับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนดสัญญำ AWC หรือวันท่ีสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ 

AWC ถูกยกเลิกก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำหรือก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย (“วันยกเลิกสัญญำ AWC”) 

แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน จนถึงวันครบรอบ 10 ปีนับแต่วันถัดจำกวันครบก�ำหนดสัญญำ AWC หรือวัน

ยกเลิกสัญญำ AWC ดังกล่ำว ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและ

ซ่อมบ�ำรุง เงินค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน (รวมถึงภำษีโรงเรือน) และเบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นรำยได้สุทธิของ 

AWC ในกำรโอนให้แก่กองทุน

   ภำยหลังวันครบก�ำหนดสัญญำ AWC หรือวันครบยกเลิกสัญญำ AWC แล้วแต่กรณี AWC จะต้องโอนให้แก่

กองทุน และกองทุนจะต้องรับโอนเสำโทรคมนำคมของ AWC จ�ำนวน 3,968 เสำ (“ทรัพย์สิน AWC หลัก”) 

ในวันท่ีก�ำหนดไว้ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC หลัก

	 1.3	 	 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิ่มเติม	 ระหว่าง	 AWC	 ในฐานะผู้ขาย	 และกองทุน													

ในฐานะผู้ซื้อ	(“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้	AWC	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	ครั้งที่	1”)	มีระยะเวลา	10	ปี 

นับตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2558	-	วันที่	3	สิงหาคม	2568

   สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ AWC ขำยและ

โอนแก่กองทุน และเพื่อให้กองทุนซื้อและรับโอนรำยได้ท่ีคำดว่ำจะได้รับของ AWC จำกค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคม

ของ AWC จ�ำนวน 338 เสำ (“เสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1”) ตำมสัญญำเช่ำ 

เสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (รวมถึงเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิเรียกร้อง และสิทธิอื่นทั้งหมดที ่

เกิดจำกรำยได้ดังกล่ำวตำมที่ระบุไว้ในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  

นับแต่วันเริม่ค�ำนวณรำยได้ส�ำหรบักำรลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 1 จนถงึวนัท่ีครบก�ำหนดสญัญำเช่ำเสำโทรคมนำคม

ของ AWC เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 (“วันครบก�ำหนดสัญญำ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1”) โดยหักด้วยต้นทุนและ 

ค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง เงินค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน (รวมถึงภำษีโรงเรือน) 

และเบ้ียประกันภัย เพื่อเป็นรำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ในกำรโอนให้แก่กองทุน

   ภำยหลังวันครบก�ำหนดสัญญำ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 หรือวันท่ีสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC  

เพิม่เตมิถกูยกเลกิก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำหรอืก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย แล้วแต่กรณี AWC จะต้องโอน

เสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องรับโอนเสำโทรคมนำคม

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

ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

4. ������������.indd   72 18/3/2563 BE   16:42



73

	 1.4	 	 	สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิ่มเติม	 คร้ังที่	 2	 ระหว่าง	 AWC	 ในฐานะผู้ขาย	 และ

กองทุน	ในฐานะผู้ซ้ือ	(“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้	AWC	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังที่	2”)	มีระยะ

เวลาประมาณ	7	ปี	นับตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2560	-	วันท่ี	3	สิงหาคม	2568

   สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ AWC ขำย

และโอน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนรำยได้ท่ีคำดว่ำจะได้รับของ AWC จำกค่ำเช่ำเสำโทรคมนำคม

ของ AWC จ�ำนวน 149 เสำและอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง (“เสำโทรคมนำคม 

ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2”) ตำมสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (รวมถึง 

เงินท่ีได ้รับจำกกำรใช ้สิทธิเรียกร ้อง และสิทธิอื่นท้ังหมดท่ีเกิดจำกรำยได ้ดังกล่ำวตำมท่ีระบุไว ้ใน

สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2) นับแต่วันเริ่มค�ำนวณรำยได้

ส�ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 จนถึงวันท่ีครบก�ำหนดสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม  

คร้ังท่ี 2 (“วันครบก�ำหนดสัญญำ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) หักด้วยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนส�ำหรับ

กำรด�ำเนินงำนและซ่อมบ�ำรุง เงินค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน (รวมถึงภำษีโรงเรือนและท่ีดิน) และ

เบ้ียประกันภัย เพื่อเป็นรำยได้สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ในกำรโอนให้แก่กองทุน

   ภำยหลังวันครบก�ำหนดสัญญำ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หรือวันท่ีสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC 

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ถูกยกเลิกก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำหรือก�ำหนดระยะเวลำท่ีได้มีกำรขยำย แล้วแต่กรณี 

AWC จะต้องโอนเสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้อง

รับโอนเสำโทรคมนำคมของ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ดังกล่ำว (“ทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 2”) ในวันท่ีก�ำหนดไว้ให้เป็นวันท่ีท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  

2.	 สัญญาโอนขายทรัพย์สิน

	 2.1	 	 	สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯ	 ในฐานะผู้ขาย	 และกองทุน	 ในฐานะผู้ซ้ือ	 (“สัญญาโอนขาย 

ทรัพย์สินทรู”)	

   สัญญำโอนขำยทรัพย์สินทรู มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนตกลงรับซื้อและรับโอน        

(ก) ทรัพย์สินเสำโทรคมนำคม 3,000 เสำ ภำยในวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ (ข) เสำโทรคมนำคม 

3,000 เสำ ภำยในวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 โดยรำคำซื้อขำยทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน 

16,390,555,464 บำท

	 2.2	 	 	สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง	 TICC	 ในฐานะผู้ขายและกองทุน	 ในฐานะผู้ซ้ือ	 (“สัญญาโอนขาย 

ทรัพย์สิน	TICC”)   

   สัญญำโอนขำยทรัพย์สิน TICC น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อขำยและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนตกลงซื้อและ  

รับโอน (ก) ระบบ FOC หลักควำมยำว 5,112 กิโลเมตร หรือประมำณ 122,974 คอร์กิโลเมตร (รวมท้ังอุปกรณ์

ระบบสื่อสัญญำณ) ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด และ (ข) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งมีควำมจุ

ท่ีสำมำรถรองรับได้จ�ำนวนประมำณ 1.2 ล้ำนพอร์ต (รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC”) ในวันท่ี 25 

ธันวำคม พ.ศ. 2556 โดยรำคำซื้อขำยทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC เป็นจ�ำนวน 15,384,010,040 บำท 

	 2.3			 สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง	TUC	ในฐานะผู้ขาย	และกองทุน	ในฐานะผู้ซ้ือ	(“สัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน

ของ	TUC	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	2	และคร้ังที่	3”)	

   สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ TUC ขำยและ

โอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังต่อไปน้ี (1) ณ วันท่ีก�ำหนดให้
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เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน (“วันท่ีท�ำกำรโอน

ทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน”) (ก) เสำโทรคมนำคม จ�ำนวน 350 เสำ และ (ข) 

FOC ควำมยำว 1,113 กิโลเมตร หรือประมำณ 62,594 คอร์กิโลเมตร ซ่ึงปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) และ (2) ณ วันท่ีก�ำหนด

ให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน (“วันท่ีท�ำกำรโอน

ทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน”) (ก) เสำโทรคมนำคม จ�ำนวน 2,589 เสำ และ 

(ข) FOC ควำมยำวโดยประมำณ 8,017 กิโลเมตร หรือประมำณ 252,006 คอร์กิโลเมตร ซ่ึงปัจจุบันใช้ในธุรกิจ

ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)

   ท้ังน้ี รำคำซื้อขำยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เป็นจ�ำนวนเงิน 3,629,906,842 

บำท และรำคำซื้อขำยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้

ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 โดยกองทุนต้องช�ำระรำคำซื้อขำย

เต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น หรือวันท่ีท�ำกำรโอน

ทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน แล้วแต่กรณี

	 2.4			 สัญญาซ้ือขายทรัพย์สินระหว่างทรูมูฟ	ในฐานะผู้ขาย	และกองทุนในฐานะผู้ซ้ือ	(“สัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน

ของทรูมูฟ	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	2	และคร้ังที่	3”)

   สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรูมูฟขำย

และโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังต่อไปน้ี (1) ณ วันท่ีก�ำหนด

ให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน (“วันท่ีท�ำกำร

โอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน”) FOC หลัก ควำมยำว 542 กิโลเมตร หรือ

ประมำณ 117,147 คอร์กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขต

พื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (“ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) และ (2) ณ วัน

ท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น (“วัน

ท่ีท�ำกำรโอนทรพัย์สนิท่ีขำยของทรมููฟ ท่ีลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 3 เสรจ็สิน้”) (ก) FOC หลกั ควำมยำวโดยประมำณ 

546 กิโลเมตร หรือประมำณ 117,871 คอร์กิโลเมตร ซ่ึงปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ

อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และ (ข) FOC ควำมยำวโดยประมำณ 5,933 กิโลเมตร 

หรือประมำณ 220,428 คอร์กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันใช้ภำยใต้โครงข่ำย FTTx ส�ำหรับธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)

   ท้ังน้ี รำคำท่ีซื้อขำยส�ำหรับทรัพย์สินทรูมูฟท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เป็นจ�ำนวนเงิน 5,312,107,901 

บำท และรำคำซื้อขำยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ี

ระบุไว้ในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 โดยกองทุนต้องช�ำระ

รำคำซื้อขำยเต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้น 

หรือวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย ์สินท่ีขำยของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้ง ท่ี 3 เสร็จสิ้น แล ้วแต ่กรณี

	 2.5			 	สัญญาซ้ือขายทรัพย์สินระหว่าง	TUC	ในฐานะผู้ขาย	และกองทุนในฐานะผู้ซ้ือ	(“สัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน

ของ	TUC	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	4”)

   สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ TUC ขำยและโอนให้แก่

กองทุน และกองทุนจะต้องซ้ือและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและส่งมอบทรัพย์สิน

ที่ขำยของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสิ้น (“วันที่ท�ำกำรโอนทรัพย์สินที่ขำยของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 4 เสร็จสิ้น”) (ก) เสำโทรคมนำคม จ�ำนวนประมำณ 788 เสำ และโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม

ประเภท Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ (ข) FOC ควำมยำวประมำณ 1,795 กิโลเมตร หรือประมำณ 107,694 
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คอร์กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีขำยของ 

TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) โดยมีรำคำซื้อขำยส�ำหรับทรัพย์สินที่ขำยของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 โดยกองทุนต้อง

ช�ำระรำคำซื้อขำยเต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 เสร็จสิ้น

	 2.6			 	สัญญาซ้ือขายทรัพย์สินระหว่าง	เรียลมูฟ	ในฐานะผู้ขาย	กองทุนในฐานะผู้ซ้ือ	และ	TUC	ในฐานะผู้ที่จะ

เข้ารับหน้าที่ของ	 เรียลมูฟ	 ในฐานะผู้ขายภายใต้สัญญาซ้ือขายทรัพย์สินของ	 เรียลมูฟ	 ที่ลงทุนเพิ่มเติม 

คร้ังที	่4	เม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามทีก่�าหนดไว้(“สญัญาซ้ือขายทรัพย์สนิของ	เรียลมูฟ	ทีล่งทนุเพิม่เตมิ	คร้ังที	่4”)

   สัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เรียลมูฟ ขำยและ

โอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและ 

ส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 เสร็จส้ิน (“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ 

เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 เสร็จส้ิน”) (ก) FOC ควำมยำวโดยประมำณ 315 กิโลเมตร หรือประมำณ 

40,823 คอร์กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและ

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และ (ข) FOC ควำมยำวโดยประมำณ 

617 กิโลเมตร หรือประมำณ 37,505 คอร์กิโลเมตร ซ่ึงในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ

ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีขำยของ เรียลมูฟ      

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4”) โดยมีรำคำซ้ือขำยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 

เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำซ้ือขำยทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 โดยกองทุนต้อง

ช�ำระรำคำซ้ือขำยเต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 เสร็จสิ้น

   ท้ังน้ี TUC ตกลงจะเข้ำรับสิทธิและหน้ำท่ีต่ำง ๆ  ท่ี เรียลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภำยใต้สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ  

เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 เม่ือกำรโอนกิจกำรท้ังหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC ได้เกิดข้ึนแล้วโดยเสร็จ

สมบรูณ์ (ณ วนัท่ีของเอกสำรฉบับน้ี กำรโอนกจิกำรท้ังหมดของ เรยีลมูฟ ให้แก่ TUC ได้เกดิข้ึนแล้วโดยเสรจ็สมบูรณ์

แล้ว) โดย TUC ตกลงจะปฏบิตัหิน้ำท่ีของผูข้ำย ซึง่ยงัคงมีอยูภ่ำยใต้สญัญำซือ้ขำยทรพัย์สนิของ เรยีลมูฟ ท่ีลงทุน

เพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 4 ณ วนัท่ีกำรโอนกจิกำรท้ังหมดของ เรยีลมูฟ ให้แก่ TUC เสรจ็สมบรูณ์แทนท่ี เรยีลมูฟ ทุกประกำร

	 2.7			 	สัญญาซ้ือขายทรัพย์สินระหว่าง	TICC	ในฐานะผู้ขาย	และกองทุนในฐานะผู้ซ้ือ	(“สัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน

ของ	TICC	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	4”)

   สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ TICC ขำยและโอน

ให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันท�ำกำรโอนและ

ส่งมอบทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 เสร็จส้ิน (“วันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำย

ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 เสร็จสิ้น”) FOC ควำมยำวประมำณ 2,797 กิโลเมตร หรือประมำณ 

109,704 คอร์กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4”) 

โดยมีรำคำซื้อขำยส�ำหรับทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 เป็นไปตำมจ�ำนวน

ท่ีระบุไว ้ในสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 4 โดยกองทุนต้องช�ำระรำคำ

ซ้ือขำยเต็มจ�ำนวนในวันท่ีท�ำกำรโอนทรัพย์สินท่ีขำยของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 เสร็จส้ิน

3.	 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว

	 3.1			 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง	AWC	ในฐานะผู้ให้เช่า	และ	กองทุนในฐานะผู้เช่า	(“สัญญาเช่า	FOC	

ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	1”)
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   สัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ AWC ให้กองทุนเช่ำ FOC ควำมยำว

ประมำณ 7,981 กิโลเมตร หรือประมำณ 303,453 คอร์กิโลเมตร ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด (“ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”) โดย

มีระยะเวลำของกำรเช่ำ 20 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 5 มีนำคม พ.ศ. 2558 กำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำน้ัน AWC รับทรำบ

และยินยอมว่ำ กองทุน จะจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่ำโดยกำรน�ำออกให้เช่ำช่วง โดยมีมูลค่ำกำรเช่ำ

ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำเป็นจ�ำนวน 12,293,102,380 บำท ท้ังน้ี กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใด ๆ  ในกำรด�ำเนินกำร บ�ำรุง

รักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ โดยผู้ท่ีมีหน้ำท่ีด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ี

เช่ำดังกล่ำวจะเป็นผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำจำกกองทุน โดยในเบื้องต้น TICC ในฐำนะผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินท่ีเช่ำ

บำงส่วนจำกกองทุนจะเป็นผู้มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำ ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 

และสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC (ตำมท่ีนิยำมไว้ท้ำยน้ี) ระหว่ำง กองทุน และ TICC 

   ท้ังน้ี AWC ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในกำรซื้อทรัพย์สินท่ีเช่ำในรำคำ 500 ล้ำนบำท ซึ่งกองทุน

จะต้องแจ้ง AWC ว่ำจะใช้สิทธิดังกล่ำวหรือไม่ภำยในระยะเวลำ 2 ปี ก่อนวันครบก�ำหนดสัญญำเช่ำ FOC ระยะ

ยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 และจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อได้ในวันครบก�ำหนดสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำว

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

	 3.2			 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง	TICC		ในฐานะผู้ให้เช่า	และกองทุนในฐานะผู้เช่า	(“สัญญาเช่า	FOC	

ระยะยาว	ที่ลงทุนเพิ่มเติม	คร้ังที่	2	และคร้ังท่ี	3”)

   สัญญำเช่ำ FOC ระยะยำว ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ TICC ให้กองทุนเช่ำ 

และกองทุนจะรับกำรเช่ำระยะยำวจำก TICC ดังน้ี (1) ณ วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก 

TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น (“วันโอนทรัพย์สินที่เช่ำจำก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น”) 

FOC หลัก ควำมยำว 670 กิโลเมตร หรือประมำณ 80,014 คอร์กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี

ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

(“ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) และ (2) ณ วันท่ีก�ำหนดให้เป็นวันส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำ 

จำก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น (“วันโอนทรัพย์สินที่เช่ำจำก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น”) 

FOC ควำมยำวประมำณ 12,872 กิโลเมตร หรือประมำณ 619,986 คอร์กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับ 

เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑล (“ทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”) โดยมีมูลค่ำกำรเช่ำส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำ

จำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เป็นจ�ำนวนเงิน 3,410,271,951 บำท และมูลค่ำกำรเช่ำส�ำหรับทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เป็นไปตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 โดยกองทุนต้องช�ำระมูลค่ำกำรเช่ำทรัพย์สินเต็มจ�ำนวนในวันโอนทรัพย์สินท่ี 

เช่ำจำก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น หรือวันโอนทรัพย์สินที่เช่ำจำก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

เสร็จสิ้น แล้วแต่กรณี และมีระยะเวลำกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และทรัพย์สิน

ท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 มีก�ำหนดระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC 

ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ิน หรือ วันโอนทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จสิ้น 

แล้วแต่กรณี 

   ในกำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำ TICC รับทรำบและยินยอมว่ำ กองทุนจะจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก 

TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 โดยกำรน�ำออกให้เช่ำช่วง โดยกองทุนไม่มีหน้ำท่ีใด ๆ ในกำร

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

ทั้งนี้ ผู้เช่ำช่วงทรัพย์สินที่เช่ำจำก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จำกกองทุนจะเป็นผู้ที่มีหน้ำที่

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

ดังกล่ำว โดยในเบื้องต้นกองทุนจะให้เช่ำช่วงบำงส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

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

รักษำ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงน้ัน ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำเช่ำ 
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FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 และสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC 

ระหว่ำงกองทุนและ TICC (ตำมท่ีได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

   นอกจำกนี้ TICC ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในกำรซื้อทรัพย์สินที่เช่ำจำก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 

คร้ังท่ี 2 ในรำคำ 200 ล้ำนบำท และทรัพย์สินท่ีเช่ำจำก TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ในรำคำ 1,300               

ล้ำนบำท ซึ่งกองทุนจะต้องแจ้ง TICC ว่ำจะใช้สิทธิดังกล่ำวหรือไม่ภำยในระยะเวลำ 2 ปี ก่อนวันครบก�ำหนด

สัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 และจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อได้ในวันครบ

ก�ำหนดสัญญำเช่ำ FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3

ข.		 สัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

กลุ่มทรูและกองทุนได้เข้ำท�ำสัญญำเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมดังต่อไปน้ี

1.	 สัญญาเช่า	ด�าเนินการและบริหารจัดการหลัก

	 1.1.		 สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการหลัก	ระหว่าง	TUC	ในฐานะผู้เช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุง

รักษาและบริหารจัดการ	และ	กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า	(“สัญญาเช่า	ด�าเนินการและบริหารจัดการหลักของ	

TUC”)

   สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TUC มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ำพื้นที่ (slots) บนเสำโทรคมนำคม

   และทรัพย์สินสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกประเภท Passive ท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมบำงเสำ (รวมเรียกว่ำ 

   “ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”) รวมท้ังด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ โดยทรัพย์สินท่ีเช่ำ ประกอบไปด้วย 

   ทรัพย์สินดังต่อไปน้ีเป็นอย่ำงน้อย

   (ก)  พื้นท่ี (s lots) จ�ำนวน 6,619 พื้นท่ี (s lots) บนเสำโทรคมนำคม 3,000 เสำ เริ่มตั้งแต ่วันท่ี  

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

   รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน

โทรคมนำคมเบื้องต้น” ท้ังน้ี อัตรำค่ำเช่ำส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจะข้ึนอยู่กับประเภทของทรัพย์สินท่ีเช่ำ โดย

เป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TUC และอำจมีส่วนลด และ/หรือ 

กำรปรับเปลี่ยนท่ีเหมำะสมตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้

	 1.2	 	 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการหลัก	ระหว่าง	TUC	ในฐานะ

ผู้เช่าด�าเนินการ	 บ�ารุงรักษาและบริหารจัดการ	 และ	 กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า	 (“สัญญาแก้ไขและแทนที่

สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม”)

   สัญญำแก้ไขและแทนที่สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข

และแทนท่ีสญัญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบรหิำรจัดกำรหลักของ TUC ให้รวมถงึกำรเช่ำทรพัย์สินโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

โทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ท่ีเกี่ยวข้อง โดยทรัพย์สินท่ี TUC เช่ำ ด�ำเนินกำรและ 
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บริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม 

ได้แก่ (ก) พื้นท่ี (slots) บนเสำโทรคมนำคม และ (ข) ทรัพย์สินส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกประเภท Passive 

ท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมบำงเสำ (รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”) ซ่ึง ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไป

น้ีเป็นอย่ำงน้อย

   (ก) ทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน

โทรคมนำคมเบื้องต้น 

   (ข) ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2: พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 700 พื้นท่ี (slots) 

บนเสำโทรคมนำคม 350 เสำ เริ่มต้ังแต่วันท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

   (ค)  ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3: พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 5,178 พื้นท่ี 

(slots) บนเสำโทรคมนำคม 2,589 เสำ เริ่มต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2561

   ข้อสัญญำของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรหลักเสำ

โทรคมนำคมจะมีผลบังคับใช้เม่ือกำรซื้อขำยเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จสมบูรณ์ 

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

บำงประกำรท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมท่ี TUC จะขำยให้แก่กองทุน ภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 

(“เสำโทรคมนำคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3”) มีผลบังคับใช้เมื่อกำรซื้อขำยเสำโทรคมนำคมของ TUC 

ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคือวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 (“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)

   ท้ังน้ี อัตรำค่ำเช่ำส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจะข้ึนอยู่กับประเภทของทรัพย์สินท่ีเช่ำ โดยเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้

ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม และอำจมีส่วนลด 

และ/หรือ กำรปรับเปลี่ยนท่ีเหมำะสมตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ โดยระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำร

จัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ มีดังต่อไปน้ี    

   (ก)  ทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู: จนถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2570 และนับแต่วันมีผลใช ้

   บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เกิดข้ึน ระยะเวลำของกำรเช่ำด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรจะ 

   ขยำยให้สิ้นสุดลงในวันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576

   (ข)  ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของ 

TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3: จนถึง 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 

   นอกจำกน้ี กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใด ๆ ในกำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน ท้ังน้ี  

   TUC มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ (ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือ ผ่ำนบุคคลอ่ืนใดท่ี TUC แต่งตั้ง) ในกำร

   บ�ำรุงรักษำ กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ และเสำโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนพื้นท่ี 

   ซ่ึงทรัพย์สินท่ีเช่ำต้ังอยู่ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ  

   ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม และตำมหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ก�ำหนด

	 1.3	 	 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการหลัก	คร้ังท่ี	2	ระหว่าง	TUC	

ในฐานะผู้เช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษาและบริหารจัดการ	และ	กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า	(“สัญญาแก้ไขและ

แทนที่สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม	คร้ังที่	2”)

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม ครั้งท่ี 2 มีวัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักของ TUC และสัญญำแก้ไขและแทนท่ี
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สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม ให้รวมถึงกำรเช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน

โทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 ท่ีเกี่ยวข้อง โดยทรัพย์สินท่ี TUC เช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม ได้แก่ (ก) พื้นท่ี 

(slots) บนเสำโทรคมนำคม และ (ข) ทรัพย์สินส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกประเภท Passive ท่ีเกี่ยวข้องกับเสำ

โทรคมนำคมบำงเสำ (รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”) ซ่ึง ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปน้ีเป็นอย่ำงน้อย 

  

(ก) ทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน 

 โทรคมนำคมเบื้องต้น 

   (ข) ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2: พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 700 พื้นท่ี (slots) 

บนเสำโทรคมนำคม 350 เสำ เริ่มต้ังแต่วันท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

   (ค) ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3: พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 5,178 พื้นท่ี 

(slots) บนเสำโทรคมนำคม 2,589 เสำ เริ่มต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2561

   (ง) ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4: พื้นท่ี (slots) จ�ำนวน 1,576 พื้นท่ี 

(slots) บนเสำโทรคมนำคม 788 เสำ เริ่มต้ังแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4

   ข้อสัญญำท่ีเกี่ยวข้องกับเสำโทรคมนำคมท่ี TUC จะขำยให้แก่กองทุน ภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4  

   (“เสำโทรคมนำคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4”) ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนที่สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร  

   บ�ำรุงรักษำ และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม ครั้งท่ี 2 จะมีผลบังคับใช้เม่ือกำรซื้อขำยเสำโทรคมนำคม 

   ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคือ 28 สิงหำคม 2562 (“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุน 

   เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4”)

   ท้ังน้ี อัตรำค่ำเช่ำส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจะข้ึนอยู่กับประเภทของทรัพย์สินท่ีเช่ำ โดยเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน 

   สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม ครั้งท่ี 2 และอำจมี 

    ส่วนลด และ/หรือ กำรปรับเปลี่ยนที่เหมำะสมตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและ 

   บริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ มีดังต่อไปน้ี 

   (ก) ทรัพย์สินจำกทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของทรู ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

คร้ังท่ี 2 และทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3: จนถึงวันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 

2576 

   (ข) ทรัพย์สินจำกเสำโทรคมนำคมของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4: จนถึง 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 

     นอกจำกน้ี กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใด ๆ  ในกำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

ทั้งนี้ TUC มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือ ผ่ำนบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตั้ง) 

ในกำรบ�ำรุงรักษำ กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำ และเสำโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้อง 

ตลอดจนพื้นท่ีซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่ำตั้งอยู่ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไข

และแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักเสำโทรคมนำคม ครั้งท่ี 2 และตำมหลักเกณฑ์

ท่ี กสทช. ก�ำหนด

 1.4	 	 สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการหลัก	ระหว่าง	TICC	ในฐานะผู้เช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุง

รักษาและบริหารจัดการ	และ	กองทุน	 ในฐานะผู้ให้เช่า	 (“สัญญาเช่า	ด�าเนินการและบริหารจัดการหลัก

ของ	TICC”)	
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   สัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TICC มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร 

   (ก) ระบบ FOC หลัก ควำมยำวประมำณ 5,112 กิโลเมตร หรือประมำณ 122,974 คอร์กิโลเมตร โดยท่ีในแต่ละปี 

    TICC จะเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรระบบ FOC หลัก ไม่น้อยกว่ำจ�ำนวนท่ีก�ำหนดในสัญญำเช่ำ 

   ด�ำเนิน กำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TICC (ข) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก  

   (ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีต่ำงจังหวดัซึง่เป็นอปุกรณ์โทรคมนำคมประเภท Passive (ส�ำหรบักำรใช้แต่เพยีง 

   ผู้เดียวของ TICC เว้นแต่ TICC ตกลงเป็นอย่ำงอื่นหลังจำกระยะเวลำ 5 ปีแรก) และ (ง) ระบบบรอดแบนด ์

   ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active (ส�ำหรับกำรใช้แต่เพียงผู้เดียวของ TICC)  

   (รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”) โดยมีระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรดังต่อไปน้ี

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

โทรคมนำคมประเภท Passive และ

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

บรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active

   รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น” ท้ังน้ี อัตรำค่ำเช่ำ 

   ส�ำหรบัทรพัย์สนิท่ีเช่ำจะข้ึนอยูก่บัประเภทของทรพัย์สนิท่ีเช่ำ โดยเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำเช่ำ ด�ำเนินกำร 

   และบริหำรจัดกำรหลักของ TICC และอำจมีส่วนลด และ/หรือ กำรปรับเปลี่ยนที่เหมำะสมตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้

 1.5	 	 	สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	และบริหารจัดการหลักระหว่าง	TICC	TUC	ในฐานะผู้เช่า

และบริหารจัดการ	และกองทุนในฐานะผู้ให้เช่า	(“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า	ด�าเนินการ	และบริหาร

จัดการหลัก	FOC”)

   สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและ

แทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักของ TICC ให้รวมถึงกำรเช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน

โทรคมนำคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง โดยทรัพย์สินที่ TUC และ TICC เช่ำ ด�ำเนินกำร

และบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC ได้แก่ 

 (ก) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น 

   (ข) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2:

   TUC

    •  ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น FOC ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์

   เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด ซ่ึงมีระยะทำง 1,113 กิโลเมตร หรือประมำณ 62,594 คอร์กิโลเมตร

   •  ร้อยละ 80 ของ FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ซึ่งคือ FOC หลักส�ำหรับใช้ในธุรกิจให ้

   บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทำงประมำณ 

   542 กิโลเมตร หรือประมำณ 117,147 คอร์กิโลเมตร

   (ค)  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3: 

   TICC

   • ร้อยละ 80 ของ FOC ท่ีรองรับระบบ FTTx ท่ีทรูมูฟจะขำยให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 

3 ซึ่งคือ FOC ท่ีรองรับระบบ FTTx ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
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ในเขตต่ำงจังหวัด ซึ่งมีระยะทำงประมำณ 5,933 กิโลเมตร หรือประมำณ 220,428 คอร์กิโลเมตร (“FOC 

รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)

   TUC

   • ร้อยละ 80 ของ FOC ท่ี TUC จะขำย ให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ซึ่งคือ FOC ส�ำหรับ

ใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด ซ่ึงมีระยะทำงประมำณ 8,017 กิโลเมตร 

หรือประมำณ 252,006 คอร์กิโลเมตร (“FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)

   •  ร้อยละ 80 ของ FOC หลักท่ีทรูมูฟจะขำยให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ซึ่งคือ 

FOC หลักท่ีรองรับระบบ FTTx ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซ่ึงมีระยะทำงประมำณ 546 กิโลเมตร หรือประมำณ 117,871 คอร์

กิโลเมตร (“FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)

   รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำ”

   ข้อสัญญำของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC มีผลบังคับใช้เม่ือกำร

ซือ้ขำย FOC ท่ีลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 2 เสรจ็สิน้ ซึง่คอืวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 (“วนัมีผลใช้บังคบัของกำร

ลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 2”) ท้ังน้ี ข้อสญัญำบำงประกำรท่ีเกีย่วข้องกบั FOC ท่ี TUC และ ทรมููฟจะขำยให้แก่กองทุน

ภำยใต้กำรลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 3 (“FOC ท่ีลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 3”) จะมีผลบงัคบัใช้เม่ือกำรซือ้ขำย FOC เพือ่ลงทุน

เพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 3 เสรจ็สิน้ ซึง่คอืวนัท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 (“วนัมีผลใช้บงัคบัของกำรลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 3”)

   ท้ังน้ี อตัรำค่ำเช่ำส�ำหรบัทรพัย์สนิท่ีเช่ำจะข้ึนอยูก่บัประเภทของทรพัย์สนิท่ีเช่ำ โดยเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำ

แก้ไขและแทนท่ีสญัญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบรหิำรจัดกำรหลัก FOC และอำจมีส่วนลด และ/หรอื กำรปรับเปล่ียนท่ี

เหมำะสมตำมเงือ่นไขท่ีระบุไว้ โดยระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบรหิำรจัดกำรทรพัย์สินท่ีเช่ำ มีดงัต่อไปน้ี 

    (ก)  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น ส�ำหรับระบบ FOC หลัก  

   และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Passive จนถึง 

   31 ธันวำคม พ.ศ. 2569 นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ซึ่งคือวันท่ี  

   17 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 เกิดข้ึน ระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรจะขยำยให้สิ้นสุด 

   ลงในวันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 และส�ำหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC  

   หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active  

   (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM ซึ่งจะเช่ำจนถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561) จนถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

   (ข)  ทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

   ครั้งท่ี 3: จนถึง 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 

   นอกจำกน้ี กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใด ๆ ในกำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำร

ทรัพย์สิน ท้ังน้ี TICC และ/หรือ TUC มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ (ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือ 

ผ่ำนบุคคลอื่นใดท่ี TICC และ/หรือ TUC แต่งตั้ง) ในกำรบ�ำรุงรักษำ กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ และ FOC ท่ียังว่ำงอยู่ ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไข

และแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC และตำมหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ก�ำหนด

	 1.6	 	 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า	 ด�าเนินการและบริหารจัดการหลัก	 คร้ังที่	 2	 ระหว่าง	 TUC	 TICC	 

ในฐานะผู้เช่า	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษาและบริหารจัดการ	และ	กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า	(“สัญญาแก้ไขและ

แทนที่สัญญาเช่า	ด�าเนินการและบริหารจัดการหลัก	FOC	คร้ังท่ี	2”)
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   สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ครั้งท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข

และแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลักของ TICC และสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ 

ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ให้รวมถึงกำรเช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุน

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 ท่ีเกี่ยวข้อง โดยทรัพย์สินท่ี TICC และ TUC เช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรภำยใต้สัญญำ

แก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC ครั้งท่ี 2 ได้แก่

   (ก)  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น 

   (ข)  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

      โปรดพิจำรณำรำยละเอียดทรัพย์สินในข้อ 1.5 สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และ 

   บริหำร จัดกำรหลักระหว่ำง TICC TUC ในฐำนะผู้เช่ำและบริหำรจัดกำร และกองทุนในฐำนะผู้ให้เช่ำ  

   (“สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC”)

   (ค)  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 

      โปรดพิจำรณำรำยละเอียดทรัพย์สินในข้อ 1.5 สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และ 

   บริหำร จัดกำรหลักระหว่ำง TICC TUC ในฐำนะผู้เช่ำและบริหำรจัดกำร และกองทุนในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

   (“สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC”)

   (ง)  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4

   TUC

   • ร้อยละ 80 ของ FOC ท่ี TUC จะขำยให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 ซึ่ง คือ FOC  

  ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัด ซึ่งมีระยะทำงประมำณ 1,795  

  กิโลเมตร หรือประมำณ 107,694 คอร์กิโลเมตร (“FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4”)

   TICC

   • ร้อยละ 80 ของควำมจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ เรียลมูฟจะขำยให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม 

  ครั้งท่ี 4 ซ่ึงคือ (ก) FOC ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 

  และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะทำงประมำณ 315  

  กิโลเมตร หรือประมำณ 40,823 คอร์กิโลเมตร และ (ข) FOC ท่ีรองรับระบบ FTTx ส�ำหรับใช้ในธุรกิจให ้

  บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่ำงจังหวัด ซึ่งมีระยะทำงประมำณ 617  

  กิโลเมตร หรือประมำณ 37,505 คอร์กิโลเมตร (“FOC รองรับระบบ FTTx ของ เรียลมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม  

  ครั้งท่ี 4”)

   • ร้อยละ 80 ของควำมจุ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ TICC จะขำยให้แก่กองทุนภำยใต้กำรลงทุนเพิ่มเติม  

  ครั้งท่ี 4 ซึ่งคือ FOC ซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและ 

  บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซ่ึงมีระยะทำงประมำณ 2,797 กิโลเมตร 

  หรือประมำณ 109,704 คอร์กิโลเมตร (“FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 4”)

   รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำ” 

   ข้อสญัญำท่ีเกีย่วข้องกบั FOC ท่ี เรยีลมูฟ TUC และ TICC จะขำยให้แก่กองทุน ภำยใต้กำรลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 4  

(“FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4”) ของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำร       
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หลัก FOC ครั้งท่ี 2 มีผลบังคับใช้เม่ือกำรซ้ือขำย FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 เสร็จส้ิน ซ่ึงคือ 28 สิงหำคม 

2562 (“วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4”)

   ท้ังน้ี อัตรำค่ำเช่ำส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำจะข้ึนอยู่กับประเภทของทรัพย์สินท่ีเช่ำ โดยเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน

สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลัก FOC ครั้งท่ี 2 และอำจมีส่วนลด และ/

หรือ กำรปรับเปลี่ยนท่ีเหมำะสมตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ โดยระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ มีดังต่อไปน้ี 

   (ก)  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้น: ส�ำหรับระบบ FOC หลัก 

      และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Passive จนถึง 

   31 ธันวำคม พ.ศ. 2569 นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (ซึ่งคือ วันท่ี  

   17 พฤษภำคม พ.ศ. 2561) เกิดข้ึน ระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรจะขยำยให้สิ้นสุด 

   ลงในวันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 และส�ำหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ FOC  

   หลักและ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นท่ีต่ำงจังหวัดซ่ึงเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท Active (ยกเว้น 

   อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM ซึ่งจะเช่ำจนถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561) จนถึง  31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

   (ข)  ทรัพย์สินของกองทุนจำกส่วนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 3  

    และ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4: จนถึง 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 

   นอกจำกน้ี กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใด ๆ ในกำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

ท้ังน้ี TICC และ/หรือ TUC มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ (ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือ ผ่ำนบุคคลอื่นใดท่ี 

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

ท่ียังว่ำงอยู่ ให้เป็นไปตำมระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร 

และบริหำรจัดกำรหลัก FOC ครั้งท่ี 2 และตำมหลักเกณฑ์ท่ี กสทช ก�ำหนด

2.	 สัญญาเช่าช่วง	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการ

	 2.1.		 สัญญาเช่าช่วง	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการ	 FOC	 ระหว่าง	 TICC	 ในฐานะผู้เช่าช่วงและ

บริหารจัดการ	และกองทุน	ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง	(“สัญญาเช่าช่วง	ด�าเนินการและบริหารจัดการ	FOC”)

 สัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC ของ TICC มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและ 

 บริหำรจัดกำร FOC ควำมยำวประมำณ 7,981 กิโลเมตร หรือประมำณ 303,453 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุน 

 ได้รับสิทธิกำรเช่ำระยะยำวจำก AWC และมีสิทธิน�ำออกหำประโยชน์โดยกำรให้เช่ำช่วงได้ภำยใต้สัญญำเช่ำ 

 FOC ระยะยำวท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 (“ทรัพย์สินท่ี กองทุน สำมำรถให้เช่ำช่วง”) โดยท่ีในแต่ละปี TICC  

 จะเช่ำช่วงด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC ไม่น้อยกว่ำท่ีก�ำหนดในสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำร 

 จัดกำร FOC (“ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง”) โดยอัตรำค่ำเช่ำช่วง ส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ 

 ในสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC 

 ท้ังน้ี TICC อำจน�ำทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงบำงอย่ำงออกให้เช่ำช่วงอีกทอดหน่ึงได้ ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ี 

 ระบุในสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC

	 2.2.		 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง	ด�าเนินการ	บ�ารุงรักษา	และบริหารจัดการ	 FOC	ระหว่าง	 TICC							

ในฐานะผู้เช่าช่วงและบริหารจัดการ	และ	กองทุน	ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง	(“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญา

เช่าช่วง	ด�าเนินการและบริหารจัดการ	FOC”)
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 สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและ 

 แทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC ให้รวมถึงกำรเช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำน 

 โทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง โดยทรัพย์สินท่ี TICC เช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร 

 ภำยใต้สัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC ได้แก่

 (ก) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1: FOC  

  ควำมยำว 7,981 กิโลเมตร หรือประมำณ 303,453 คอร์กิโลเมตร โดยท่ีในแต่ละปี TICC จะเช่ำช่วง 

  ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC ไม่น้อยกว่ำท่ีก�ำหนดในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง  

  ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรหลัก FOC

 (ข) ทรัพย์สินจำก FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2: ร้อยละ 80 ของ FOC  

  ในระบบ FTTx ส�ำหรับใช ้ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต 

  กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ระยะทำง 670 กิโลเมตร หรือประมำณ 80,014 คอร์กิโลเมตร

 (ค) ทรัพย์สินซึ่งกองทุนได้รับสิทธิกำรเช่ำระยะยำวจำก TICC กล่ำวคือ FOC ในระบบ FTTx ส�ำหรับใช้ใน 

  ธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล 

  ระยะทำงประมำณ 12,872 กิโลเมตร หรือประมำณ 619,986 คอร์กิโลเมตร และมีสิทธิน�ำออกหำ 

  ประโยชน์โดยกำรให้เช่ำช่วงได้ภำยใต้สัญญำเช่ำช่วงระยะยำวอันเกี่ยวเน่ืองกับ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม 

  ครั้งท่ี 3 (“FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”): ร้อยละ 80 ของ FOC  

  ในระบบ FTTx ส�ำหรับใช ้ในธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต 

  กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ระยะทำงประมำณ 12,872 กิโลเมตร หรือประมำณ 619,986  

  คอร์กิโลเมตร

 รวมเรียกว่ำ “ทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง” 

 ข้อสัญญำของสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC จะมีผลบังคับใช ้

 เม่ือกำรซื้อขำย FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เสร็จส้ินซ่ึงคือวันท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 (“วันมีผลใช้ 

 บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2”) ท้ังน้ี ข้อสัญญำบำงประกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ FOC ท่ีจะถูกให้เช่ำโดย 

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

 เม่ือกำรเช่ำ FOC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เสร็จส้ิน ซ่ึงคือ วันท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 (“วันมีผลใช้ 

 บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3”)

 ท้ังน้ี อัตรำค่ำเช่ำส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วงจะเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง 

 ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร FOC โดยระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

 ท่ีเช่ำ มีดังต่อไปน้ี 

 (ก) ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1: จนถึง 

  วันท่ี 7 ธันวำคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของกำรลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 (ซึ่งคือ วันท่ี  

  17 พฤษภำคม พ.ศ. 2561) เกิดข้ึน ระยะเวลำของกำรเช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรจะขยำยให ้

  สิ้นสุดลงในวันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 

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

  ทรัพย์สินจำกส่วนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3: จนถึงวันท่ี 

  15 กันยำยน พ.ศ. 2576

 นอกจำกน้ี กองทุนไม่มีหน้ำท่ีใด ๆ ในกำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโครงข่ำยหรือบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน  

 ท้ังน้ี TICC มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ (ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือ ผ่ำนบุคคลอ่ืนใดท่ี TICC แต่งตั้ง) 

 ในกำรบ�ำรุงรักษำ (ซ่อม FOC เส้นเดิมท่ีช�ำรุดเสียหำย หรือหำ FOC เส้นใหม่ท่ีมีควำมสำมำรถอย่ำงน้อย 
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 เท่ำเดิมมำแทน) กำรด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเช่ำช่วง และ FOC ท่ียังว่ำงอยู่ ให้เป็นไปตำม 

 ระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีระบุไว้ในสัญญำแก้ไขและแทนท่ีสัญญำเช่ำช่วง ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร  

 หลัก FOC และตำมหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ก�ำหนด

ค.	 หนังสือข้อตกลงร่วมกัน	 (Letter	 of	 Agreement)	 ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม	 

	 HSPA	 ระหว่าง	 TUC	 TICC	 และกองทุน	 (“หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 

	 โทรคมนาคม	HSPA”)

 หนังสือข้อตกลงน้ี ข้ึนอยู่กับกำรได้มำซ่ึงทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ท่ีลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 

 TUC และ TICC ตกลงจะเช่ำทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม HSPA ซ่ึงปัจจุบันอยู่ภำยใต้โครงกำร 

 ขำยรำยได้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวเป็นทรัพย์สินในปัจจุบันของ บีเอฟเคที และ AWC ซ่ึงปัจจุบัน บีเอฟเคที  

 และ AWC อยู่ระหว่ำงกำรขำยรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินดังกล่ำว (AWC ขำยรำยได้ท่ีตนได้รับจำก  

 บีเอฟเคที และ บีเอฟเคที ขำยรำยได้ท่ีตนได้รับจำก กสท) ให้แก่กองทุน และทรัพย์สินดังกล่ำวจะมีกำรโอน 

 โดย AWC และ บีเอฟเคที (ต่อเม่ือกองทุนใช้สิทธิในกำรซ้ือทรัพย์สิน (call option)) มำยังกองทุนในอนำคต 

 ภำยหลังจำกวันท่ี สัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ HSPA สัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC สัญญำเช่ำ 

 เสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 และสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2  

 สิ้นสุดลงตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขท่ีก�ำหนดในสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ท่ีเกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง 

 สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ AWC ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2) ท้ังน้ี มีระยะเวลำกำรเช่ำตั้งแต ่

 วันท่ีสัญญำเช ่ำเครื่องและอุปกรณ์ HSPA สัญญำเช ่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC สัญญำเช ่ำเสำ 

 โทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 และสัญญำเช่ำเสำโทรคมนำคมของ AWC เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2  

 สิ้นสุด ไปจนถึงวันท่ี 15 กันยำยน พ.ศ. 2576 ซึ่งคู่สัญญำท่ีเกี่ยวข้องจะด�ำเนินกำรเจรจำและตกลงจ�ำนวน 

 ทรัพย์สินท่ีจะเช่ำต่อไป อย่ำงไรก็ดี จ�ำนวนเงินสุทธิท่ีเกิดข้ึนจำกทรัพย์สินดังกล่ำวจะต้องไม่น้อยกว่ำจ�ำนวน 

 ท่ีกองทุนได้รับจำก บีเอฟเคที และ AWC ตำมโครงกำรขำยรำยได้ในทรัพย์สินดังกล่ำว

ง.	 สัญญาหรือข้อตกลงอื่น	ๆ	กับ	กองทุน

	 1.	 สัญญาบริการหลักฉบับลงวันที่	 24	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2556	 ระหว่างผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและ 

	 	 กองทุน	 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 รวมถึงตามข้อตกลงเพิ่มเติม	ฉบับลงวันที่	 5	 มีนาคม	พ.ศ.	 2558 

	 	 และข้อตกลงเพิ่มเติม	คร้ังท่ี	2	ระหว่างผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน)	(“สัญญาบริการหลัก”)

 กองทุนจะแต่งตั้งผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมเป็นผู้ให้บริกำรดังต่อไปน้ี

 (1) บริกำรด้ำนธุรกำรส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้องของกองทุนตำมท่ี 

  ก�ำหนดไว้ในสัญญำบริกำรหลัก (“ทรัพย์สินท่ีให้บริกำรด้ำนธุรกำร”) โดยบริกำรดังกล่ำว รวมถึง กำร 

  จัดกำรกำรเข้ำใช้สถำนท่ีตั้งทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม กำรจัดกำรสัญญำเช่ำสถำนท่ีตั้ง 

  ทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม กำรติดตำมผลและรำยงำนเกี่ยวกับงบประมำณและ 

  ประมำณกำรประจ�ำปีท่ีเกี่ยวข้อง กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัย และกำรจัดเก็บค่ำเช่ำเป็น 

  รำยเดือน (ตำมสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรหลักท่ีได้มีกำรแก้ไขและแทนท่ีและสัญญำ 

  เช่ำอื่น ๆ) รวมถึงกำรจัดกำรเกี่ยวกับใบแจ้งหน้ีส�ำหรับค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน และบริกำรอ่ืนใดตำมท่ี 

  กองทุนและผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมจะได้ตกลงกัน (“บริกำรด้ำนธุรกำร”) และ

 (2) บริกำรด้ำนกำรตลำดส�ำหรับทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้องของกองทุนท่ี 

  ให้ผู้จัดกำรทรัพย์สินโทรคมนำคมท�ำกำรตลำด ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำบริกำรหลัก (“ทรัพย์สินท่ีให ้

  บริกำรด้ำนกำรตลำด”) โดยบริกำรดังกล่ำว รวมถึง กำรจัดท�ำแผนกำรตลำดประจ�ำปีเพื่อน�ำพื้นท่ี  

  (slots) บนเสำโทรคมนำคม และ/หรือควำมจุของระบบ (capacity) ของทรัพย์สินท่ีให้บริกำรท่ี 

  เกี่ยวข้องท่ียังไม่มีกำรใช้งำนออกให้เช่ำ ด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำร และกำรด�ำเนินกำรให้ควำม 

  ช่วยเหลือผู ้เช่ำและบริหำรจัดกำรรำยใหม่ในกำรเข้ำท�ำสัญญำเช่ำ ด�ำเนินกำร และบริหำรจัดกำร  

  (“บริกำรด้ำนกำรตลำด”)
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 รวมเรียกว่ำ “บริกำรฯ” 

 กำรให้บริกำรฯ มีกำรประเมินผลโดยกำรใช้ดัชนีประเมินผลงำน (“ดัชนีวัดผล”) ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ 

 บริกำรหลัก ดัชนีวัดผลประกอบด้วยดัชนีต่ำง ๆ รวมถึงกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยและรำยได้ตำมงบประมำณท่ี 

 คำดกำรณ์ และกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำสถำนท่ีตั้งทรัพย์สิน หำกกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมดัชนีวัดผลท่ี 

 ก�ำหนดไว้จะมีกำรลดค่ำบริกำร โดยคู่สัญญำจะพิจำรณำและปรับปรุงดัชนีวัดผลเป็นรำยปีโดยตกลงร่วมกัน 

 ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำบริกำรหลัก ท้ังน้ี กำรเรียกเก็บค่ำบริกำรเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและ 

 เงื่อนไขในสัญญำบริกำรหลัก ให้เรียกเก็บค่ำบริกำรส�ำหรับกำรบริกำรฯ 

 ระยะเวลำกำรให้บริกำรฯ เริ่มจำกวันที่ท�ำกำรโอนขำยทรัพย์สินโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเบื้องต้นเสร็จสิ้น 

 และต่อเน่ืองไปเป็นระยะเวลำ 15 ปี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2571 และให้อำยุสัญญำต่อไป 

 โดยอัตโนมัติอีก 5 ปี เว้นแต่ มีกำรบอกเลิกสัญญำด้วยวิธีอื่นใดตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำบริกำรหลัก

	 2.	 สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน	ฉบับลงวันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ระหว่างทรูและกองทุน	(ตามที่ 

	 	 ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างทรูและกองทุน)	(“สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน”)

 บริษัทฯ ตกลงว่ำ กลุ่มทรู จะจองซื้อ และจะถือและรักษำกำรถือหน่วยลงทุนไว้โดยตลอดเวลำ

 (ก) นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันท่ีครบห้ำปีนับจำกวันจดทะเบียนกองทุน ส�ำหรับหน่วยลงทุน 

  อย่ำงน้อยร้อยละ 18 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนท่ีออกโดยกองทุนในกำรเสนอขำยครั้งแรก และ

 (ข) นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก (“วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก”) จนถึงวันท่ีครบ 

  สำมปีนับจำกวันเพิ่มทุนของกองทุน หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุน 

  ครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อ (โดยนับรวมกัน) ในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 18 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุน 

  ท้ังหมดท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งแรก และ

 (ค) นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งแรก จนถึงวันท่ีครบหน่ึงปีนับจำกวันเพิ่มทุนของกองทุน หน่วย 

  ลงทุนท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งแรกซึ่งกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพำะในส่วนท่ี 

  เกินกว่ำร้อยละ 18 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุน 

  ครั้งแรก (หำกมี)

 (ง) นับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครั้งท่ี 2 (“วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งท่ี 2”) จนถึงวันท่ีครบ 

  สำมปีนับจำกวันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งท่ี 2 หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำร 

  เพิ่มทุนครั้งท่ี 2 ซึ่งกลุ่มทรูได้จองซ้ือ (โดยนับรวมกัน) ในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 18 ของจ�ำนวนหน่วย 

  ลงทุนท้ังหมดท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี 2 และ

 (จ) นับแต่วันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งท่ี 2 จนถึงวันท่ีครบหน่ึงปีนับจำกวันเพิ่มทุนของกองทุนครั้งท่ี 2  

  หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี 2 ซ่ึงกลุ่มทรูได้จองซื้อเฉพำะ 

  ในส่วนท่ีเกินกว่ำร้อยละ 18 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีออกใหม่ภำยใต้กำรเสนอขำยส�ำหรับกำร 

  เพิ่มทุนครั้งท่ี 2 (หำกมี)

 ข้อตกลงท่ีจะต้องรักษำกำรถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่จ�ำกัดกำรขำยและกำรซ้ือหน่วยลงทุนระหว่ำง 

 กันเองภำยในกลุ่มทรู ท้ังน้ี กลุ่มทรู หมำยถึง บริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่ำทำงตรง 

 หรือทำงอ้อมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัทย่อยน้ัน

	 3.	 หนังสือข้อตกลงกระท�าการ	(Letter	of	Undertaking)	ลงวันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	โดย	TUC	

 TUC ตกลงว่ำ นับแต่วันท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรกจนถึงวันท่ี กสท. โทรคมนำคมเริ่มช�ำระเงินตำมสัญญำเช่ำ  
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 เครื่องและอุปกรณ์ HSPA TUC จะช�ำระหรือด�ำเนินกำรให้มีกำรช�ำระรำยได้สุทธิรำยเดือนให้แก่กองทุนตำม 

 สัญญำโอนขำยทรัพย์สินและรำยได้ระหว่ำงกองทุนและบีเอฟเคที

	 4.	 หนังสือสนับสนุน	(Letter	of	Support)	ลงวันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ของ	TUC	ที่ให้แก่	บีเอฟเคที

 TUC ประสงค์ท่ีจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีสุดของ บีเอฟเคที เม่ือนับรวมหุ้นท่ีถือโดยบริษัทในเครือรำยเดียว 

 หรือ หลำยรำยรวมกัน และไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันจะส่งผลท�ำให้ บีเอฟเคที ไม่สำมำรถประกอบธุรกิจหรือ 

 ด�ำรงสถำนะทำงกำรเงินได้ และให้ควำมสนับสนุนแก่ บีเอฟเคที โดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมในเชิงธุรกิจเพื่อให้  

 บีเอฟเคที สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันทำงกำรเงินหรืออื่นๆ ได้ตรงตำมเวลำท่ีก�ำหนด ท้ังน้ี เท่ำท่ีไม่ขัด 

 ต่อกฎหมำย โดยระยะเวลำท่ีหนังสือสนับสนุนมีผล คือ นับแต่วันท่ี กสท. โทรคมนำคม เริ่มช�ำระเงินค่ำเช่ำ 

 ให้แก่ บีเอฟเคที ตำมสัญญำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ HSPA จนกระท่ังภำระหน้ำท่ีของ บีเอฟเคที ในกำรโอน 

 รำยได้สุทธิตำมสัญญำโอนขำยทรัพย์สินและสิทธิรำยได้ท่ีกองทุนท�ำกับ บีเอฟเคที สิ้นสุดลง

 ท้ังน้ี หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) จะไม่มีผลผูกพันตำมกฎหมำยและมิได้เป็นกำรค�้ำประกันโดย  

 TUC  (ไม่ว่ำจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำย) ในกำรท่ีจะช�ำระหรือด�ำเนินกำรให้มีกำรช�ำระรำยได้สุทธิท่ี  

 บเีอฟเคที มีหน้ำท่ีต้องช�ำระให้แก่กองทุน หรอืประกนักำรจ่ำยผลตอบแทนหรอืเงนิจ�ำนวนอ่ืนใดให้แก่ผูถ้อืหน่วย 

 ลงทุนของกองทุน

ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มทรูและกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล  

โปรดพิจำรณำหนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล
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SHAREHOLDERS

ผู ้ ถือหุ ้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
1/

ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562

ชื่อผู ้ ถือหุ ้น

จ� ำนวนหุ ้น

(ล ้ ำน หุ ้น )

ร ้อยละของ

หุ ้น ท้ังหมด

1. กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
2/

16,683.72 49.99

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/

2,037.72 6.11

5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
4/

1,465.47  4.39

6. UBS AG LONDON BRANCH
4/

525.63  1.58

7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
6/

344.70  1.03

8. STATE STREET EUROPE LIMITED
6/

244.62  0.73

9. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
3/

 152.94  0.46

10. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยำว 116.65  0.35

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 บริษัท สุเมธเจียรวนนท์ จ�ำกัด ร้อยละ 12.96 นำงสมอุไร จำรุพนิช ร้อยละ 8.42 นำยธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.48 นำยนกุล เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.00 

  บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร้อยละ 4.53 นำยพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นำยมนัส เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.22 นำงสมศรี ล�่ำซ�ำ ร้อยละ 4.21 

  นำยนพดล เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00 นำงนุชนำรถ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00 และ นำงภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ ร้อยละ 2.11) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 18.38

 (2)  Orient Glory Group Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 8.33

 (3) Glory Summer Enterprises Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.38

 (4) บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 41.06% และ บจ. อำร์ท เทเลคอมเซอร์วิส 58.94%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.35

 (5) Worth Access Trading Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.05

 (6)  บรษิทั ไวด์ บรอด คำสท์ จ�ำกดั ประกอบธรุกจิลงทุน (ถอืหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิง้ 58.55% และ บจ. เทเลคอมมิวนิเคช่ันเนตเวอร์ค 41.45%) ถอืหุ้นบริษทัฯ ร้อยละ 2.84

 (7)  บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยส่ง ผลิตภัณฑ์อำหำรส�ำเร็จรูปจำกเน้ือสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ 

ร้อยละ 2.25  

 (8) Jumbo Kingdom Ventures Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย Active Business Holding Limited) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.56

 (9) C.P.Foods International Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร (“CPF”) 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.42

 (10)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80

 (11)  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด  (มหำชน) ประกอบธุรกิจซื้อและขำยวัตถุดิบอำหำรสัตว์ (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร (“CPF”) 99.44%) ถือหุ้นบริษัทฯ 

ร้อยละ 0.80 

 (12)  บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสำหกรรม จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเลี้ยงสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.64

 (13) Creative Light Investments Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.61 และ 

 (14)  บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.58 

 (ท้ัง 14 บริษัทดังกล่ำวไม่มีบริษัทใดประกอบธุรกิจเดียวกันและแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ) 

3/ บริษัทจดทะเบียนท่ีฮ่องกง ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืน บริษัทฯ ไม่มีอ�ำนำจท่ีจะขอให ้

 ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน

4/ บริษัทจดทะเบียนท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่ำถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืน บริษัทฯ ไม่มีอ�ำนำจ

 ท่ีจะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่ำว เปิดเผยข้อมูลเช่นว่ำน้ัน

5/ บริษัทย่อยท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งข้ึน  NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิ

 ประโยชน์ทำงกำรเงินต่ำง ๆ เสมือนกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ แต่ไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

6/ บรษิทัจดทะเบียนท่ีสหรำชอำณำจักร ซือ้ขำยหุ้นในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 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 ในอัตรา 0.06667 บาทต่อหุ้น 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 ในอัตรา 0.031 บาทต่อหุ้น

3. จ่ายปันผลจากก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 ในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น
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MANAGEMENT STRUCTURE

โ ครงสร ้ า งก ารจั ดก าร

1.	คณะกรรมการบริ ษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดน้ันต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะ

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังสิ้นจ�านวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

 (1) กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร (Executive Directors) จ�านวน 3 ท่าน

 (2) กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จ�านวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการอิสระ (Independent Directors) จ�านวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจ�านวนกรรมการ

ท้ังคณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�า ซ่ึงรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวน 

7 ท่าน

ค�ำนิยำม

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หมายถึง

กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ 

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการท่ีมิได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นหรือไม่เป็น

กรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

กรรมการผู้ซ่ึงเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้น             

รายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อ่ืนใดท่ีจะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ อีกท้ังมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม         

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทัฯ
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 16 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. นายฉวี่ เกิงโหล่ว  กรรมการอิสระ 

 6. นางปรีเปรม เสรีวงษ์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   

 7. นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  

 8. ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ 

    กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 9. ดร. หลี่ เจิงเม่า  รองประธานกรรมการ และ

    กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

 10. ดร. หลี่ เฝิง กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน

 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. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ

 16. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการ 

ท้ังน้ี กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ 

ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการทุกท่านทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการ  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ          

ในทุก ๆ  ด้าน ซึ่งเป็นภาระท่ีหนักและต้องรับผิดชอบอย่างยิ่ง ส�าหรับบทบาทหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านน้ัน  กรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่

กรณีท่ีมีเหตุส�าคัญและจ�าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดท่ีติดภารกิจจ�าเป็นไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ จะบอกกล่าวแจ้งเหตุผลขอลาการประชุมและให้ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมท่ีส�าคัญ

เป็นการล่วงหน้า  นอกจากน้ี กรรมการของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเข้าอบรมตามหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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กรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายศุภชัย เจียรวนนท์  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์  นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข  กรรมการ

สองในสี่คนลงลายมือช่ือร่วมกัน และ ประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ ในกรณีท่ีลงนามในงบการเงิน  หนังสือรับรอง                    

งบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลกัทรพัย์ หรอื เอกสารใด ๆ  เพือ่น�าส่งต่อหน่วยงานราชการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในสี่คน

ดังกล่าวข้างต้นลงนามและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

อ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

• ก�ากบัดแูลการด�าเนินกจิการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบังคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิอง

ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น ด้วยความรอบคอบระมัดระวงั ความซือ่สัตย์สุจรติ เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุ้น และ

เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทันเวลา

• ก�ากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

• อนุมัติวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน โดยมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี 

รวมท้ังติดตามดูแลให้มีการน�าเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ

• ประเมินผลการด�าเนินการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ               

ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

• ดูแลให้เกิดความม่ันใจในการรับช่วงบริหารงานของสมาชิกระดับสูงในฝ่ายจัดการ

• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ รวมท้ังคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน                  
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ข้อก�าหนดการเปิดเผยข้อมูล ข้อก�าหนดของการเข้าท�ารายการระหว่างกัน ตลอดจนข้อก�าหนดการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ  

ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมท้ังตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว

• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การจัดการความเส่ียง ตลอดจนระบบการควบคุมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

• ดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

• เสนอช่ือผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการจัดการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่

เรื่องท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ัน  คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม 

การตัดสินใจในการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ  อาทิเช่น การลงทุนและการกู้ยืมท่ีมีนัยส�าคัญ ฝ่ายบริหารจะต้องน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร

• รับผิดชอบในฐานะผู ้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และ                      

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีวางไว้

• เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

• เป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้

• ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ

2.	คณะกรรมการชุดย ่อย

2.1	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 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 และ ประสบการณ์การท�างานตามท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

2562 (“แบบ 56-1”)

      - ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้นจ�านวน 8 ครั้ง โดยท่ีเป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี              

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 2 ครั้ง
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อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและอ�านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) รวมถึงการบริหารความเส่ียง (risk management) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระของ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์          

แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทานกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

5. พิจารณาและให้ค�าแนะน�าในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้าง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อ

ท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และเสนอค่าสอบบัญชี รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

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 2562 ไว้ในรายงานประจ�าปี แบบ 56-1 และ 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
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2.2	 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ท�าหน้าท่ีเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ เสนอ

ช่ือบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(ร่วม) ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการ 2 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. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์    กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไว้บนเว็บไซต์ของ   

บริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการส�าหรับ

การปฏิบัติงานประจ�าปี 2562 ไว้ในรายงานประจ�าปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2.3	 คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ ซ่ึงในการน้ี คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ 

กลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณประจ�าปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหน้ีสินท่ีส�าคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือ 

จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนท่ีส�าคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการด้าน                              

การเงินประกอบด้วยกรรมการ 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. หลี่ เฝิง กรรมการด้านการเงิน

 4. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการด้านการเงิน

 5. ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการด้านการเงิน 

 6. นายหยวน ลี่ฮวา สมาชิกในคณะกรรมการด้านการเงิน

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th 

และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการด้านการเงินส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าปี 2562 ไว้ในรายงานประจ�าปี แบบ 56-1 

และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
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2.4	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 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 บรษิทัฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบตัรของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดไีว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ท่ี www.truecorp.co.th 

และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2562 ไว้ในรายงานประจ�าปี 

แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2562 มีดังน้ี

รายนาม คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ

คณะกรรมการ

ด้านการเงิน

คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 1. ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ 6/6 8/8 4/4

 2. นายโชติ  โภควนิช 6/6 8/8 4/4 4/4

 3. นางปรีเปรม  เสรีวงษ์ 6/6 8/8

 4. ดร. ฮาราลด์  ลิงค์ 6/6 4/4

 5. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ�่าเฉลิม 6/6

 6. นายฉว่ี  เกิงโหล่ว 4/6

 7. นายธนินท์  เจียรวนนท์

  (ลาออกเม่ือวันท่ี 13 มิ.ย. 62) 

1/2

 8. นายศุภชัย  เจียรวนนท์ 6/6

 9. ดร. อาชว์  เตาลานนท์ 6/6 4/4 4/4

 10. ศ. (พิเศษ) อธึก  อัศวานันท์

  (มีสถานะเป็นกรรมการถงึวันท่ี 30 เม.ย. 62)

2/2

 11. ดร. หลี่  เจิงเม่า 1/6 1/4

 12. ดร. เซี่ย  ปิง

  (ลาออกเม่ือวันท่ี 15 ก.ย. 62)

1/3 0/3

 13. ดร. หลี่  เฝิง

  (ได้รับแต่งตั้งเม่ือวันท่ี 16 ก.ย. 62)

0/2 0/1

 14. ศ. ดร. วรภัทร  โตธนะเกษม 6/6 4/4 4/4

 15. นายอ�ารุง  สรรพสิทธิ์วงศ์ 6/6 4/4 4/4

 16. นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์ 6/6

 17. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ 5/6

 18. นายสุภกิต  เจียรวนนท์

  (ลาออกเม่ือวันท่ี 13 มิ.ย. 62))

1/2 1/2

 19. นายณรงค์  เจียรวนนท์ 6/6

 20. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

  (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62)

4/4
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2.4	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 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 บรษิทัฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบตัรของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดไีว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ท่ี www.truecorp.co.th 

และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2562 ไว้ในรายงานประจ�าปี 

แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2562 มีดังน้ี

รายนาม คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ

คณะกรรมการ

ด้านการเงิน

คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 1. ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ 6/6 8/8 4/4

 2. นายโชติ  โภควนิช 6/6 8/8 4/4 4/4

 3. นางปรีเปรม  เสรีวงษ์ 6/6 8/8

 4. ดร. ฮาราลด์  ลิงค์ 6/6 4/4

 5. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ�่าเฉลิม 6/6

 6. นายฉวี่  เกิงโหล่ว 4/6

 7. นายธนินท์  เจียรวนนท์

  (ลาออกเม่ือวันท่ี 13 มิ.ย. 62) 

1/2

 8. นายศุภชัย  เจียรวนนท์ 6/6

 9. ดร. อาชว์  เตาลานนท์ 6/6 4/4 4/4

 10. ศ. (พิเศษ) อธึก  อัศวานันท์

  (มีสถานะเป็นกรรมการถงึวนัท่ี 30 เม.ย. 62)

2/2

 11. ดร. หลี่  เจิงเม่า 1/6 1/4

 12. ดร. เซี่ย  ปิง

  (ลาออกเม่ือวันท่ี 15 ก.ย. 62)

1/3 0/3

 13. ดร. หลี่  เฝิง

  (ได้รับแต่งตั้งเม่ือวันท่ี 16 ก.ย. 62)

0/2 0/1

 14. ศ. ดร. วรภัทร  โตธนะเกษม 6/6 4/4 4/4

 15. นายอ�ารุง  สรรพสิทธิ์วงศ์ 6/6 4/4 4/4

 16. นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์ 6/6

 17. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ 5/6

 18. นายสุภกิต  เจียรวนนท์

  (ลาออกเม่ือวันท่ี 13 มิ.ย. 62))

1/2 1/2

 19. นายณรงค์  เจียรวนนท์ 6/6

 20. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

  (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62)

4/4

2.5	 คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการ

บริหารงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน 

ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการบริหาร มีรายนามดังต่อไปน้ี

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. นายศุภชัย  เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

 2. นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร

 3. นายนพปฎล  เดชอุดม รองประธานกรรมการบริหาร

 4. นายอติรุฒม์  โตทวีแสนสุข รองประธานกรรมการบริหาร

 5. ดร. กิตติณัฐ  ทีคะวรรณ กรรมการบริหาร

 6. นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ กรรมการบริหาร

 7. นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการบริหาร

 8. นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการบริหาร

 9. นายขจร  เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร

 10. ดร. ไมเคิล กรีซีลส์ กรรมการบริหาร

 11. นายสุภกิจ  วรรธนะดิษฐ์ กรรมการบริหาร                                                                                       

 12. นายวิลเลี่ยม  แฮริส กรรมการบริหาร

 13. นางสาวยุภา  ลีวงศ์เจริญ กรรมการบริหาร

 14. นางสาวศรินทร์รา  วงศ์ศุภลักษณ์ กรรมการบริหาร

 15. นายพีรธน  เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการบริหาร

 16. นายเชษฐา  หมู่ม่ิง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร

1. น�าเสนอ ทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน ต่อคณะกรรมการบริษัท            

เพื่อขออนุมัติ รวมท้ังติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่  และคณะผู้บริหาร น�าเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุ 

เป้าหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

2. พจิารณาสอบทานและอนุมัตเิรือ่งต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบักจิการ ได้แก่ แนวทางการลงทุน การได้มาหรอืจ�าหน่ายสินทรัพย์ 

การก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงิน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย การจัดโครงสร้างองค์กร และ งานด้านทรัพยากรบุคคล 

เป็นต้น ภายในขอบเขตอ�านาจท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารจะไม่มีอ�านาจอนุมัติหาก

เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัททรู หรือ รายการท่ี 

คณะกรรมการบรหิารหรอืผูเ้กีย่วข้องมีส่วนได้เสีย หรอื รายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สินท่ีมีนัยส�าคญั หรอื รายการ

ท่ีถูกควบคุมโดยกฎหมายหรือหน่วยงานก�ากับดูแล รายการดังกล่าวต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
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3. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานท่ีอยู่ภายใต้หน้าท่ีความ       

รับผิดชอบ หรือ เป็นอ�านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของกลุ่มบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อน�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง

4. รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในส�าหรับเรื่องท่ีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และในกรณีท่ีเกิด

เหตุการณ์ความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให้คณะ

กรรมการบริหารทราบโดยทันที

5. พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.	ผู ้บริหาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร
1/
 ของบริษัทฯ มีจ�านวน 10 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปน้ี

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

 2. นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

 3. นายสุภกิจ  วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์

 4. นายขจร เจียรวนนท์ ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านกิจการองค์กร

 5. นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 

 6. นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

 7. นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

 8. นายพรรคพงษ์ อัคนิวรรณ ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

 9. นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

 10. นางรักษอร ตันติเวสส รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

หมายเหตุ : 1/ “ผู้บริหาร” ในหัวข้อน้ี มีความหมายตามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา  และผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง

เทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย และ ให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี

หรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า

ท้ังน้ี ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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อ�ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่	(ร ่วม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  เป็นต�าแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นต�าแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั้งโดย

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 สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ

• ก�ากับ ดูแล และ ควบคุมการด�าเนินธุรกิจประจ�าวันอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ รวมท้ังการบริหารความเส่ียงของ 

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

• ควบคุมดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

• น�าเสนอรายงานการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งหากคณะ

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 ปฏิบัติหน้าท่ี             

ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมท้ังมีหน้าท่ีตามท่ีก�าหนด

ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ

ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

นางรักษอร ตันติเวส ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ท�าหน้าท่ีควบคุมดูแลการท�าบัญชีของ 

บรษิทัฯ โดยมีคณุสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด  ท้ังน้ี บรษิทัฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของรองหัวหน้าคณะผูบ้รหิาร

ด้านการเงิน ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี (สมุห์บัญชี)
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5.	ค ่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริ ษัทฯ	และบริ ษัทย ่อย

(1)	ค ่ำตอบแทนท่ีเป ็นตัวเงิน

 (1.1)  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับจากบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ได้เปิดเผยลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี 

และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” หมวดท่ี 4 ข้อ 1.8

 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 17 ท่าน เป็นเงินรวมท้ังส้ิน จ�านวน 

29,473,333 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ได้รับค่าตอบแทน 

ท่านละ	(บาท)

รวม 

(บาท)

กลุ่มที่	1

-  ประธานกรรมการ ได้แก่ 

   นายธนินท์  เจียรวนนท์ (1 ม.ค. - 12 มิ.ย. 62)  

   นายศุภชัย  เจียรวนนท์ (14 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 62)

- กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 

ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ ์นายโชติ โภควนิช และ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

1,620,000

1,970,000

3,600,000

รวม 14,390,000

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 ม.ค. - 30 เม.ย. 62)

1,800,000

600,000

รวม 2,400,000

กลุ่มที่	4

- กรรมการอิสระ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ�่าเฉลิม และ นายฉวี่ เกิงโหล่ว 

- กรรมการ ได้แก่ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์  

 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม 

 นายณรงค์ เจียรวนนท์    

 นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 62)

   นายสุภกิต เจียรวนนท์  (1 ม.ค. - 12 มิ.ย. 62)

  นายศุภชัย เจียรวนนท์ (1 ม.ค. - 13 มิ.ย. 62)

1,200,000

1,200,000

800,000

540,000

543,333

รวม 10,283,333

รวมทั้งสิ้น 29,473,333

	 (1.2)		 ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย

   - ไม่มี -

	 (1.3)		 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ	และ	บริษัทย่อย

   ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 12 ท่าน เป็นเงินท้ังสิ้น จ�านวน 

194.74 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และ ผลประโยชน์

อื่น ๆ
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(2)	ค ่ำตอบแทนอื่น

	 (2.1)		 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

   - ไม่มี -

	 (2.2)		 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

   (2.2.1) เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

   บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 - 7  ของเงิน

เดือน โดยในปี  2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�าหรับผู้บริหาร 12 ราย รวมท้ังสิ้น 

จ�านวน 8.74 ล้านบาท

   (2.2.2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2560 - 2563 (“EJIP”)

    บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมท�างานกับบริษัทฯ         

ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 4 ปี (นับระยะเวลารวม Slient Period) โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องมีอายุงานไม่น้อย

กว่า 3 ปี นับถึงวันท่ีเร่ิมจ่ายสะสม โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการตามความจ�านง

ของผู้บริหารท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นประจ�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

ให้ในอัตราเทียบเท่ากับเงินสะสมของผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการ และ (3) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหาร

ระดับ Deputy Director ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ 

จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร ในปี 2562 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน 11 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบท้ังส้ิน 13.76  ล้านบาท

   (2.2.3) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2563 - 2565 (“EJIP”)

    บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมท�างานกับบริษัทฯ  

ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2565 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสม           

บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้ท่ีมีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ตามความจ�านงของพนักงานท่ีสมัครใจเข้าร่วม 

 โครงการเป็นประจ�าทุกเดือนจนครบก�าหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ดังน้ี (1) บริษัทฯ จะหักเงินเดือน         

พนักงานในระดับ President และ MD หรือเทียบเท่า ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน

ของพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน (2) บริษัทฯ 
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จะหักเงินเดือนพนักงานในระดับ Director หรือเทียบเท่า ท่ีเข้าร่วมโครงการ ข้ึนอยู่กับอัตราสะสมท่ีพนักงาน

เลือก ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตรา

เทียบเท่ากับเงินสะสมของพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการ (3) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนพนักงานในระดับ Associate 

Director ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบ

ให้ ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน

(3)	นโยบำยและวิธีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	

   บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนคงท่ี โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ                    

มีรปูแบบเดยีว คอื ค่าตอบแทนประจ�าเป็นรายเดือน แยกตามต�าแหน่ง  ท้ังน้ี ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรปูแบบอืน่                                                                                                                                   

เช่น เบี้ยประชุม และโบนัสหรือบ�าเหน็จให้แก่กรรมการ บริษัทฯ น�าเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการ                  

ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี  โดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ                   

สรรหากรรมการ มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยค�านึงถึงระดับท่ี

ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ ส�าหรับค่าตอบแทน

กรรมการแต่ละประเภท บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี ภายใต้

หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”  

   การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยสะท้อนภาระ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละคน และเป็นอัตราท่ีเหมาะสมโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน โดยค�านึงถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารจะประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

ผลตอบแทนการปฏิบัติงานจ่ายเป็นรายปี และ ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ซ่ึงได้แก่ เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และ 

โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

6.	บุคลากร

จ�านวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังน้ี

กลุ่มงาน จ�านวนพนักงาน	(คน)

พนักงานในระดับบริหาร 446

เทคโนโลยีและปฏิบัติการโครงข่าย 902

การขายและการตลาด 470

บริการลูกค้าและบ�ารุงรักษา 1,092

วิชาชีพ (การเงิน บัญชี กฎหมาย บุคคล) 450

สนับสนุน 502

รวมพนักงาน 3,862

  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

• ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง  31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 5,664.04 ล้านบาท  

โดยประกอบด้วย ค่าแรงและเงินเดือน เป็นจ�านวน 3,949.63 ล้านบาท  โบนัสเป็นจ�านวน 835.55 ล้านบาท เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม เป็นจ�านวน 66.69 ล้านบาท  เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นจ�านวน 235.90 ล้านบาท 

และอื่น ๆ เป็นจ�านวน 578.27 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 มีสิทธิหยุดพักผ่อนปีละ 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

ภายใต้การแข่งขันท่ีรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองตลอดปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ เห็นความส�าคัญของความสามารถ

พนักงานท่ีท้ังต้องยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะอยู่ตลอดเวลา (Up-skill & Re-skill) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือโยกย้ายไปปฏิบัติงานท่ีตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรได้อย่างรวดเร็วว่องไว (Agile) 

รปูแบบการเรยีนรูข้องพนักงานจึงต้องได้รบัการววัิฒนาการขนานใหญ่ จากการฝึกอบรมโดยท่ัวไป (Traditional Training) ไปสู่

การสร้างระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เริ่มด้วยการพัฒนากระบวนการ

ให้ผู้เรียนน�าความรู้จากการฝึกอบรมมาสู่การปฏิบัติงานภายใต้การโค้ชของหัวหน้างาน (Learning Transfer Process) สร้าง

ระบบท่ีเป็นช่องทางท่ีผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทบทวนการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา (Knowledge Management) และ
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กลไกในการติดตามพัฒนาการและการเติบโตของพนักงาน (Learning Measurement) โดยมีจุดหมายปลายทางให้พนักงาน

ของบริษัทฯ มิได้มีเพียงความรู้ (Knowledge) แต่มีทักษะ (Skill) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะท่ีตอบโจทย์ธุรกิจและเป็นภูมิคุ้มกัน

น�าไปสู่การเติบโตสู่อนาคตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงน้ี หน่วยงานท่ีดูแลการฝึกอบรมจึงปรับตัวจากหน่วยงาน “Learning & Development 

Center” หรือศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็น หน่วยงาน “Center of People Growth & Care” ซ่ึงมิใช่เพียงพัฒนา

แต่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตของพนักงาน (People Growth) แต่รวมถึงการดูแลความสุขความผูกพันของพนักงาน (People 

Care) ไปพร้อมๆ กัน โดยภายใต้หน่วยงานจะประกอบด้วยส่วนงานย่อยท่ีดูแลพัฒนาการของพนักงานเฉพาะด้าน ได้แก่

ส่วนงาน Leadership & Corporate Academy ซ่ึงดูแลพัฒนาการตามศักยภาพหลักและภาวะผู้น�าขององค์กร (Core 

Competency & Leadership Competency) ส่วนงาน Technology Academy ซ่ึงดูแลพัฒนาการทักษะดิจิทัลและทักษะ

การคิด (Digital Skill & Thinking Skill) ส่วนงาน Network Academy ซ่ึงดูแลพัฒนาการทักษะตามสายงานด้านโครงข่าย 

(Network Functional Skill) ส่วนงาน Learning Platform & Analytics ซ่ึงดูแลการพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning 

Management System) ท่ีจะช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา แบบ E-Learning และส่วนงานปลูกรัก ซึ่ง

ดูแลความเป็นอยู่ดี ความสุข และความผูกพันของพนักงาน (Wellbeing)

โดยในปี พ.ศ. 2562 น้ัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดหลักสูตรรวมท้ังส้ิน 2,477 ครั้ง มีพนักงานท่ีเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร

ต่างๆ รวม 18,227 คน โดยจ�านวนคน-วันอบรมรวม 72,168 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมท้ังส้ิน 93 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามสายงาน (Functional Skills) หลักสูตรพัฒนาตามสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของพนักงาน เช่น การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงกระบวนการท�างาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การน�าเสนอย่างมืออาชีพ การบริหาร

จัดการข้อมูล และการพัฒนาก้าวแรกของผู้น�าด้วยความเข้าใจตนเอง เป็นต้น และหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership               

Competency) ส�าหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการข้ึนไป เช่น การสร้างความไว้วางใจ การเป็นผู้น�าตามสถานการณ์ การสร้าง

กลยทุธ์ การตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์ การพฒันาทักษะการโค้ช เป็นต้น และนอกจากการด�าเนินการพฒันาตามหลกัสตูรมาตรฐาน

แล้ว ยังมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาทักษะท่ีตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ อีกด้วย ได้แก่

  1) “โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้น�าประจ�าปี 2562 (Strategic Project & Leadership Development 

2020)” ภายใต้ภารกิจ Modular Organization และ O2O Ecosystem โดยคัดเลือกพนักงานศักยภาพสูงจากหน่วยงาน       

ต่างๆ กว่า 800 คน กระจายตัวไปยังพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย เพื่อสร้างและขับเคลื่อนแผนธุรกิจในระดับพื้นท่ีและพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนับเป็นโครงการท่ีสร้างทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิม (Up-skill & Re-skill) แก่

พนักงานหลากสายงานให้รับรู้และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ โดยเม่ือส้ินสุดโครงการ มีพนักงานกว่า 190 คนท่ีได้มีโอกาส       

ในการเติบโตและโยกย้ายในสายงานใหม่ อันนับเป็นการสร้างโอกาสทางสายอาชีพแก่พนักงานอย่างแท้จริง

  2) “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill Development)” ประกอบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาทักษะการ

วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) แก่พนักงานทรู ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบริษัทฯ 

หรือ True Digital Academy โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมสร้างความตระหนักและความเข้าใจว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ

บริหารจัดการแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ท้ังสิ้นกว่า 100 คน จากน้ันด�าเนินการคัดเลือกและพัฒนาตัวแทนจากหน่วยงาน

ในบทบาท Data Champion จ�านวนกว่า 200 คน เพื่อท�าหน้าท่ีในการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรองรับการบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน นอกจากน้ี ยังเพิ่มขยายผลต่อไปยังพนักงานประจ�าภาคท่ัวประเทศกว่า 300 คน เพื่อเป็นการ

ปูพรมพัฒนาทักษะแห่งอนาคตน้ีไปท่ัวท้ังองค์กร

  3) “การพัฒนาทักษะการบริหารคนส�าหรับพนักงานระดับผู้จัดการ (People Manager Development Program)” 

ด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบเกมส์ (Gamification) ท่ีเข้าใจง่ายและมีความสนุกสนาน เพื่อสร้างความตระหนักและความ

เข้าใจในความส�าคัญของการบริหารคน การเลือกคนท่ีใช่ในงาน การพัฒนาความสามารถ การประเมินผลงาน และการ

สร้างผลงานผ่านความสามารถของทีมงาน โดยน�าไปจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานระดับผู้จัดการกว่า 900 คนท่ัวประเทศ
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  4) “การบูรณาการพัฒนาทักษะการขาย และการติดตั้งกลุ่มสินค้ากลยุทธ์ (Strategic Functional Skill Development 

Integration)” โดยในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เพิ่มกลุ่มสินค้าเชิงกลยุทธ์ซึ่งจ�าเป็นต้องยกระดับทักษะการขายแก่พนักงาน        

ใหม่จ�านวนมาก จึงได้บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังด้านการขายและโครงข่าย เพื่อปรับหลักสูตรพัฒนาทักษะการขาย

พนักงานกลุ่ม Special Force และช่างเทคนิคท่ีท�าหน้าท่ีในการติดต้ังสินค้า เพื่อให้สามารถด�าเนินการขายสินค้าและ

สามารถติดตั้งสินค้าได้ตามเป้าหมาย

  5) “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี 5G (5G Technology Knowledge for Employees)” เพื่อตอบสนอง 

กับเทคโนโลยี 5G ท่ีน�ามาสู ่สินค้าและบริการใหม่ของบริษัทฯ จึงมีความจ�าเป็นท่ีพนักงานทุกคนควรต้องรับรู ้และ                

เข้าใจเทคโนโลยีดังกล่าวว่าจะส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในแง่มุมใด จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานกว่า 1,100 คน 

โดยได้ใช้นวัตกรรมการฝึกอบรมในรูปแบบของโฮโลแกรม (Hologram Technology) เป็นครั้งแรกของบริษัทฯ 

และด้วยการปรับปรุงการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองน้ี จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลก 

นายจ้างดีเด่นประจ�าประเทศไทยต่อเน่ือง 2 ปีซ้อน บนเวที Top Employers APAC 2020 ณ ประเทศสิงคโปร์ จากการ 

คัดเลือกของสถาบัน Top Employers Institute แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยกลุ่มทรูเป็นองค์กรด้านส่ือสารโทรคมนาคม

เพียงหน่ึงเดียวของไทยท่ีได้รับรางวัลในครั้งน้ี และนอกจากน้ี ยังเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงสุดเป็น     

ท่ี 1 ของดัชนีความยั่งยืนของโลก (Down Jones Sustainable Indices) 2 ปีซ้อน โดยคะแนนในหมวด Human Capital 

Development ได้รับคะแนนเต็ม 100%
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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 2562)

กรรมการ

นายโชติ  โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ  

 กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 77 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

22 ธันวาคม 2542 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

 ก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. สยามแม็คโคร

ส.ค. 2559 - ส.ค. 2562 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ บมจ. สยามแม็คโคร

2556 - ส.ค. 2562 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกแร้นช์

2555 - ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย์ 

2555 - เม.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ล็อกซเล่ย์

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - เม.ย. 2562 กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด
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ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

อายุ 80 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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 2
nd
 National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution”
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IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness

Directors Forum 2014 - ธุรกิจครอบครัว : ก�ากับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน

Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand (the 3
rd
 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

National Director Conference 2019, Board of the Future

Audit Committee Forum 2019, “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

มิ.ย. 2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ธ.ค. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ดร. ฮาราลด์  ลิงค์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก�าหนด  

 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 65 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2553 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,805,050 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

-  คู่สมรส : ไม่มี  

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

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 75 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2553 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 511,138  หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส :   76,728 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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)

Director Certification Program (DCP)

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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย์

 กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข

 กรรมการอิสระ บมจ. สยามแม็คโคร 

 ท่ีปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ
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บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี

 ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 ประธานกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

 กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

 ท่ีปรึกษา บจ. เอ.พี. ฮอนด้า

 รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 

 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 61 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

2 กันยายน 2557 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

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 64 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

15 กันยายน 2560 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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)

Boards that Make a Difference 2019

Defining Boardroom Culture/An Imperative of A High-Performing Leadership 

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - 2561 กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด 

2553 - 2561 ท่ีปรึกษา บจ. โกซอฟท์ (ประเทศไทย)
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นายศุภชัย  เจียรวนนท์* ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 52 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 9,361,087 หุ้น (ร้อยละ 0.03)

-  คู่สมรส : 1,930,255 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี -  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

เป็นน้องชายของนายณรงค์ เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

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)

มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

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

*กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค

 กรรมการ บจ. ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน

 กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

 กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูช่ันส์

 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน

 กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์ 

 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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

 รองประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย

 กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

 กรรมการภาครฐัและเอกชนเพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศโครงการสานพลังประชารัฐ

 หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะท�างานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า

 กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)

 กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรช่ัน     

2562 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

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
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2551 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกท่ัวประเทศ

2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

 กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์
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ดร. อาชว์  เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน 

 และ กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

อายุ 81 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 135,601 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 10,000 หน่วย -  คู่สมรส : 35,000 หน่วย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญากิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

    วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

    วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 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)

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 
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2552 - ม.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2535 – 2560 รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ปัจจุบัน ประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
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ดร. หล่ี เจิงเม ่า รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการ  

 ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 57 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

2 กันยายน 2557 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

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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ดร. หล่ี เฝิง กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน

อายุ 51 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

16 กันยายน 2562

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี  

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี -  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก Doctoral degree in Computer Software Theory, Shandong University

ปริญญาโท Master’s degree in Communications and Electronic System, Nanjing University of Posts and 

  Telecommunications

ปริญญาตรี Bachelor degree in Wireless Communications, Nanjing 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. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหาร China Mobile International Limited

 ประธานคณะกรรมการ China Mobile Hong Kong Company Limited

ธ.ค. 2556 - ก.ค. 2559 ประธานคณะกรรมการและผู้จัดการท่ัวไป China Mobile Group Jiangxi Company Limited
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ศ.ดร. วรภัทร  โตธนะเกษม กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ  

 กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

อายุ 70 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2555 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 282,572 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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 คอร์ปอเรชั่น
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

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

7.7-7.8 ������������� (1-2).indd   124 18/3/2563 BE   14:46



125

นายอ�ารุง  สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ  กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ   

 กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ  

 สรรหากรรมการ 

อายุ 67 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

16 พฤศจิกายน 2544 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,859,983 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

-  คู่สมรส :       5,271 หุ้น (ร้อยละ 0.00) 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : 30,000 หน่วย

-  คู่สมรส : 2,000 หน่วย -  คู่สมรส :  6,000 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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

 กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน รองประธานส�านักการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 กรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี

 กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. ไอคอนสยาม

 กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรช่ัน

 กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์

 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 รองประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 62 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

30 พฤศจิกายน 2543 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 3,462,680 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

-  คู่สมรส : ไม่มี  

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : 3,000 หน่วย -  ตนเอง : 12,000 หน่วย

-  คู่สมรส : ไม่มี -  คู่สมรส :  600 หน่วย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

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)

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 - ก.พ. 2562 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
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ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน 

    กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์ 

    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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. พันธวณิช

 ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์

 กรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
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นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์* กรรมการ

อายุ 58 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,918,881 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 20,000 หน่วย -  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP)

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

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 

 กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูช่ันส์ 

 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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่

พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่

ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ

ก.พ. 2560 - พ.ค. 2562 กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวีไอ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอสวีไอ

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. เฟรเซอร์ส 

 พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย)

 (เดิมช่ือ 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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นายณรงค์  เจียรวนนท์ กรรมการ

อายุ 55 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

29 เมษายน 2551 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

- ตนเอง : 304,269 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

เป็นพี่ชายของนายศุภชัย 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
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

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

 Governance Committee, Leadership Development Institute

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง)

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Charoen Pokphand Import-Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.

 กรรมการ บจ. โอเอชที

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

 ประธานกรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรช่ัน 

 ประธานกรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรช่ัน 

 รองประธานกรรมการ บจ. ไอคอนสยาม

 ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรหาบุคลากรของเครือ”

2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย (ไทย)

 รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย (จีน)

 รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาท่ีดิน (จีน)

 รองประธานกรรมการ Shanghai Kinghill Limited

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ซีพีพีซี

 กรรมการบริหาร Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd.

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd.

 รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.
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นายอติรุฒม์  โตทวีแสนสุข* กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 56 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

30 เมษายน 2562 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 7,290,286 หุ้น (ร้อยละ 0.02)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี -  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท   สาขาการเงินและการตลาด Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี   สาขาการบริหารอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

สถาบันวิจัยตลาดทุน (CMA16)

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 

Director Accreditation Program (DAP) 

Director Diploma of Australian Institution of Director 2005

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ก.พ. 2560 - ธ.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน  

พ.ค. 2559 - ก.พ. 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2557 - พ.ค. 2559 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อ�านวยการบริหาร - ด้านการ

 บริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 

*กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์

 กรรมการ บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส

 กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ. ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ

 กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

 กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

 กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค

 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 

 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

 กรรมการ ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป

 กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited 

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

7.7-7.8 ������������� (1-2).indd   134 18/3/2563 BE   14:46



135

ผู ้บริหาร

นายอาณัติ  เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู ้จัดการใหญ่ (ร ่วม)

อายุ 59 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2555 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

- ตนเอง : 2,423,702 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

-  คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี -  คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท   บริหารการตลาด West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี   วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019

Board Nomination and Compensation Program รุ่น 8/2019

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ต.ค. 2561 - พ.ย. 2562 ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค BMA 

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561 ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค BMA II 

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ม.ค. 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)
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ปัจจุบัน 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 

 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

 กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทรู วิช่ันส์

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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นายสฤษดิ์  จิณสิทธ์ิ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ (ร ่วม)

อายุ 56 ปี 

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

4 มิถุนายน 2562            

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 643,149 หุ้น (ร้อยละ 0.00)  

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : 4,000 หน่วย -  ตนเอง : 2,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

   ทหารลาดกระบัง

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการปฏิบัติการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2562 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส

ต.ค. 2548 - ก.ค. 2559 กรรมการผู้จัดการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส
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นายสุภกิจ  วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู ้บริหารด้านการพาณิชย์

อายุ 55 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2561 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,123,722 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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) 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 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     

ส.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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นายขจร  เจียรวนนท์ ผู ้อ�านวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร

อายุ 53 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2555 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 453,927 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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

 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 
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2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ธ.ค. 2543 - เม.ย. 2561 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

2552 -  ม.ค. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน  

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

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

 กรรมการ บจ. วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ต้ี

 กรรมการ บจ. บีเคไอ พร็อพเพอร์ตี้
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นางสาวยุภา  ลีวงศ์เจริญ **  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

อายุ 55 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2562 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,125,250 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี -  คู่สมรส : ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP 270/2019)

การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (ORIENTATION) และการพัฒนาความรู ้

ต ่อเน่ืองด้านบัญชี (REFRESH)

หลักสูตร Strategic Financial Leadership (SFLP) 2019  จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  จ�านวน 22 ช่ัวโมง

หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32  TFRS 9 และ TFRS 7)  ซึ่งได้รับความ

เห็นชอบโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ�านวน 6 ช่ัวโมง

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญด้านบัญชีหรือการเงิน

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

มี.ค. 2562 - พ.ย. 2562 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ก.ย. 2560 - ก.พ. 2562 รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กลุ่มธุรกิจเพย์ทีวี และกลุ่มธุรกิจออนไลน์

**ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
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ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ True Digital Philippines Inc.

ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ส่องดาว

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน

ธ.ค. 2560  - ปัจจุบัน กรรมการ Gold Palace Investments Limited

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Golden Light Company Limited

พ.ค. 2560  - ปัจจุบัน กรรมการ Goldsky Company Limited

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป (เดิมช่ือ บจ. ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน 

ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส์

เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์

พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู วอยซ์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ไอคอนเท้นท์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน

ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป

ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน

ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู

พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส

พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู จีเอส

ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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นางสาวศรินทร์รา  วงศ์ศุภลักษณ์  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

อายุ 50 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

26 พฤศจิกายน 2562 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,066,345 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี  

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี -  คู่สมรส : ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี   สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 2562

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค

2560 - 2561 กรรมการ บจ. ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม

พ.ค. 2559 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์

พ.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 กรรมการ บจ. ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล เกตเวย์

 กรรมการ บจ. ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ. ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ. ทรู พับลิค คอมมิวนิเคช่ัน

ธ.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)

ธ.ค. 2558 - ก.พ. 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน

พ.ย. 2558 - มิ.ย. 2561 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน
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2558 - 2561 กรรมการ บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน

 กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี

 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

 กรรมการ บจ. ทรู ไอคอนเท้นท์

 กรรมการ บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส

 กรรมการ บจ. ทรู วิสต้าส์

2558 - 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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นายเจริญ  ล่ิมกังวาฬมงคล ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

อายุ 56 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

26 ตุลาคม 2555 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 1,801,424 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

-  คู่สมรส :   282,311 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี -  คู่สมรส : ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

Mini MBA   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 279/2019

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

 UPC I บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ต.ค. 2561 - ก.พ. 2562 ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

 UPC II (Central & East, West & South) บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561 ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - 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 

 กรรมการ บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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นายพรรคพงษ์  อัคนิวรรณ ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

อายุ 54 ปี 

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2562 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 948,198 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี 

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี -  คู่สมรส : ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย South Western Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค UPC II 

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการปฏิบัติการโครงข่ายภูมิภาค 2 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

7.7-7.8 ������������� (1-2).indd   147 18/3/2563 BE   14:46



148

นายมนัสส์  มานะวุฒิเวช ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

อายุ 46 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

26 พฤศจิกายน 2562 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 155,839 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

-  คู่สมรส : ไม่มี  

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี -  คู่สมรส : ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering, Syracuse University (M. of Science) และ Electric Engineering,  

   Rensselaer Polytechnic (M. of Science) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี -

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค BMA II & East

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2561 - พ.ย. 2562 ผู้อ�านวยการบริหารด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค (พื้นท่ีภาคตะวันออก) 

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2560 - พ.ย. 2561 ผู้อ�านวยการบริหารด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 

 (พื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวันออก) บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มัลติมีเดีย

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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ผู ้ ท่ีได ้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี (สมุห์บัญชี) 

ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางรักษอร  ตันติเวสส รองหัวหน้าคณะผู ้บริหารด้านการเงิน

อายุ 53 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2561 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : 314,598 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : 1,000 หน่วย  -  ตนเอง : 2,500 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) 

Director Certification Program (DCP)

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู ้ต ่อเน่ืองด้านบัญชี (REFRESH)

หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32  TFRS 9 และ TFRS 7)  ซึ่งได้รับ        

ความเห็นชอบโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ�านวน 6 ช่ัวโมง

หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ (Tangible & Intangible Assets) การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า               

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  ซ่ึงได้รับความเห็นชอบโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ�านวน 6 ช่ัวโมง

PwC Thailand’s 2019 Symposium: “Connecting the dots: Managing corporate challenges in 2020 and beyond” 

- Financial Reporting Update ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวน 6.30 ช่ัวโมง
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ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญด้านบัญชี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน

ม.ค. 2561 - พ.ย. 2562    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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -
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เลขานุการบริษัท

นางรังสินี  สุจริตสัญชัย เลขานุการบริษัท

อายุ 54 ปี  

วันท่ีได ้รับการแต่งตั้ง

27 กุมภาพันธ์ 2552 

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หุ้นสามัญ 

-  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ ้นกู ้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)

TRUE   TUC

-  ตนเอง : ไม่มี -  ตนเอง : ไม่มี

-  คู่สมรส : 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 2562

ชื่อ

หุ้นสามัญ

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลงในปี 2562

ณ 31 ธ.ค. 2562

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 1,266,974

ได้มา 538,076

1,805,050 0.01

จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

 4. ศ. (พิเศษ) เรวัต  ฉ�่าเฉลิม 417,842

ได้มา 93,296

511,138 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. นายศุภชัย  เจียรวนนท์ 7,783,084

ได้มา 1,578,003

9,361,087 0.03

จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,930,255

ได้มา -

1,930,255 0.01

จ�าหน่าย -

 8. ดร. อาชว์  เตาลานนท์ -

ได้มา -

- -

จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 135,601

ได้มา -

135,601 0.00

จ�าหน่าย -

 9. ดร. หลี่  เจิงเม่า -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -
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ชื่อ

หุ้นสามัญ

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลงในปี 2562

ณ 31 ธ.ค. 2562

จ�านวน สัดส่วน

 10. ดร. หลี่ เฝิง -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 11. ศ. ดร. วรภัทร  โตธนะเกษม 201,947

ได้มา 80,625

282,572 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 12. นายอ�ารุง  สรรพสิทธิ์วงศ์ 1,744,804

ได้มา 115,179

1,859,983 0.01
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,271

ได้มา -

5,271 0.00
จ�าหน่าย -

 13. นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์ 2,702,500

ได้มา 760,180

3,462,680 0.01
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 14. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ 1,504,237

ได้มา 414,644

1,918,881 0.01
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 15. นายณรงค์  เจียรวนนท์ 304,269

ได้มา -

304,269 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 16. นายอติรุฒม์  โตทวีแสนสุข 
1/

-

ได้มา -

7,290,286 0.02
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา  -

- -
จ�าหน่าย  -

 17. นายอาณัติ  เมฆไพบูลย์วัฒนา 2,009,059

ได้มา 414,643

2,423,702 0.01
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย  -

 18. นายสฤษดิ์  จิณสิทธิ์ 
2/

-

ได้มา -

643,149 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 19. นายสุภกิจ  วรรธนะดิษฐ์ 639,650

ได้มา 484,072

1,123,722 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -
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ชื่อ

หุ้นสามัญ

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลงในปี 2562

ณ 31 ธ.ค. 2562

จ�านวน สัดส่วน

 20. นายขจร  เจียรวนนท์ 263,882

ได้มา 190,045

453,927 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 21. นางสาวยุภา  ลีวงศ์เจริญ 
3/

-

ได้มา -

1,125,250 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 22. นางสาวศรินทร์รา  วงศ์ศุภลักษณ์ 
4/

-

ได้มา -

1,066,345 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

 23. นายเจริญ  ลิ่มกังวาฬมงคล 1,355,682

ได้มา 445,742

1,801,424 0.01
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 282,311

ได้มา -

282,311 0.00
จ�าหน่าย -

 24. นายพรรคพงษ์  อัคนิวรรณ 
5/

-

ได้มา -

948,198 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา - - 

- -
จ�าหน่าย - - 

 25. นายมนัสส์  มานะวุฒิเวช 
6/

-

ได้มา -

155,839 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา - - 

- -
จ�าหน่าย -

 26. นางรักษอร  ตันติเวสส 185,623

ได้มา 128,975

314,598 0.00
จ�าหน่าย -

  คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -

ได้มา -

- -
จ�าหน่าย -

หมายเหตุ : 
1/
 นายอติรุฒม์  โตทวีแสนสุข  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 

  เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562

 
2/
 นายสฤษด์ิ  จิณสิทธิ์  ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร (ตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  

เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2562

 
3/
 นางสาวยุภา  ลีวงศ์เจริญ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร (ตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562

 
4/
 นางสาวศรนิทร์รา  วงศ์ศภุลกัษณ์  ได้รบัการแต่งต้ังเป็นผูบ้รหิาร (ตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์)

เม่ือวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2562

 
5/
 นายพรรคพงษ์  อัคนิวรรณ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร (ตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 
6/
 นายมนัสส์  มานะวุฒิเวช  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร (ตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายศุภชัย 

เจียรวนนท์

ดร. อาชว์  

เตาลานนท์

นายวิเชาวน์ 

รักพงษ์ไพโรจน์

นายชัชวาลย์ 

เจียรวนนท์

เพิ่ม-ลด  

ในปี 

2562

คงเหลือ

เพิ่ม-ลด  

ในปี 

2562

คงเหลือ

เพิ่ม-ลด  

ในปี 

2562

คงเหลือ

เพิ่ม-ลด  

ในปี 

2562

คงเหลือ

บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง - 1 - - - - - -

บจ. ทรู อีโลจิสติกส์  - 1 - 1 - 1 - -

บจ. ทรู ทัช - 1 - 1 - 1 - 1

บจ. ทรู มัลติมีเดีย - 1 - 1 - 1 - 1

บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน - 1 - 1 - 1 - 1

บจ. ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ - 1 - - - - - -

บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย) - 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 2562)

 

  
 

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

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัย่อย / บริษทัร่วม ของกรรมการ และ ผู้บริหารระดบัสูง (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID = กรรมการอิสระ C = ประธานกรรมการ VC = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ E = ผู้บริหารระดบัสงู * = สมห์ุบญัชี  
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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. นายศุภชยั เจียรวนนท ์          C / / / / / / / / / /

8. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์                VC / /

9. ดร. หล่ี เจิงเมา่ VC

10. ดร. หล่ี เฝิง /

11. ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม           /

12. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ /

13. นายวิเชาวน์ รักพงษไ์พโรจน์ / / / / / / / / / /

14. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ / / / / / / / / /

15. นายณรงค์ เจียรวนนท์ / / / / / / /

16. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข / / / / / / / / / / / / /

17. นายอาณัติ เมฆไพบูลยว์ฒันา E / / / / / / / / / / /

18. นายสฤษด์ิ จิณสิทธ์ิ E

19. นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ E / / / /

20. นายขจร เจียรวนนท์ E / / / / / / / / / /

21. นางสาวยภุา ลีวงศเ์จริญ E / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

22. นางสาวศรินทร์รา วงศศ์ุภลกัษณ์ E / /

23. นายเจริญ ล่ิมกงัวาฬมงคล E / /

24. นายพรรคพงษ์ อคันิวรรณ E / /

25. นายมนสัส์ มานะวฒิุเวช E /

26. นางรักษอร ตนัติเวสส *

TR
UE

รายช่ือ

บริษทัย่อย / บริษทัร่วม
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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 ซึ่งเทียบเคียง

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�าหนดไว้ใน   

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ                 

ตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ) ดังต่อไปนี้

 (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

สองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง
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 (3)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา มารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ 

บริษัทย่อย

 (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง

  “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น

ท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของ

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ท้ังน้ี การค�านวณ

ภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้

นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุลหรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริ

ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง

 (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 ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 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) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่ง 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี 

ผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนก�าหนด ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีความเป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี

ของบริษัทฯ

2) กรรมการ

 บริษัทฯ มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระเป็นประจ�าทุกปี ในการน้ี บริษัทฯ ได้เปิด

โอกาสและก�าหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 

คัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี โดยบริษัทฯ ประกาศแจ้งรายละเอียด

หลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีด�าเนินการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th ซึ่งผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี

บริษัทฯ ก�าหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ภายในระยะเวลา

ท่ีก�าหนด

 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการท�าหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือ        

เพื่อเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์         

ความรู้ ความซื่อสัตย์ และความเข้าใจในภาพรวมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุตสาหกรรมประเภทนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มี

ความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ แล้วจึงน�าเสนอพร้อมท้ังให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมัติ 

ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนต�าแหน่งกรรมการเดิม ส่วนกรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้น

จากต�าแหน่งตามวาระ หรือการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอข้อมูลพร้อมท้ังความเห็น

ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 กระบวนการเลือกตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปน้ี

 (1) บริษัทฯ จะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษัทฯ เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการ

ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพิจารณาความเหมาะสม

 (2) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะท�าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ประสบการณ์ ความรู้ พร้อมท้ังคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และ

น�าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อท�าการเสนอต่อไปยังท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

   โดย บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลส�าคัญของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  

  และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 (3) ส�าหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการน้ัน ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยใช ้

หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปน้ี 
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  (3.1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

  (3.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (3.1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น 

  กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3.3 ) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน

    กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามี

    คะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก

    เสียงช้ีขาด

  และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธ ิ

ในการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

3) ผู ้บริหารระดับสูงสุด

 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการท�าหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือ 

 เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งเป็นต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ โดย 

 พิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงน�าเสนอพร้อม 

 ท้ังให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.	การก�า กับดูแลการด�า เ นินงานของบริ ษัทย ่อยและบริ ษัทร ่วม

 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�าข้อมูลทาง 

การเงินต่างๆ 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 -  
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5.	การดูแลเรื่องการใช ้ข ้อมูลภายใน

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส�าคญัของการป้องกนัการน�าข้อมูลภายในของบรษิทัฯ ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนเป็น

อย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการ 

ซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลกรรมการ

และผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ป้องกันมิให้กรรมการและ 

ผู้บริหารท่ีมีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ น�าข้อมูลภายในท่ีตนล่วงรู้มาจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารไปแสวงหา

ประโยชน์ใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงก�าหนดเป็นหลักให้ถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท่ีต้องเก็บรักษาสารสนเทศท่ีส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้องเท่าน้ัน นอกจากน้ีในการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ 

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) 

ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีเกิดรายการข้ึน พร้อมท้ังส่งส�าเนารายงานดังกล่าว จ�านวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บเป็น 

หลักฐานและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า ท้ังน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่า กรรมการและผู้บริหารสามารถ

บรหิารและด�าเนินกจิการด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส และสอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทัฯ และ 

ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนท่ัวไปเกิดความเช่ือม่ันในกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการห้าม

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการด�าเนินงาน กล่าวคือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 

ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันท่ีเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 1 วันท�าการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว  และส�าหรับในช่วงระยะเวลา

อื่นท่ีมิใช่ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดังกล่าว มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ท�าการ ก่อนวันท่ีจะเข้าท�ารายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

6.	ค ่าตอบแทนท่ีจ ่ายให ้แก ่ส� า นักงานท่ีผู ้สอบบัญชี สังกัด

 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ส�านักงานท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด ประจ�าปี 2562 รวม

จ�านวน 30.49 ล้านบาท โดยได้จ่ายในรอบปีบัญชี 2562 จ�านวนเงิน 17.87 ล้านบาท และ ท่ีเหลืออีกจ�านวน 

12.62 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป ซ่ึงประกอบด้วย

  - ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 จ�านวน 5.50 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายไปในรอบปี 2562 จ�านวน 4.00 ล้าน

บาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจ�านวน 1.50 ล้านบาท

  - ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจ�าปี 2562 รวมจ�านวน 24.99 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายไปในรอบปี 2562 จ�านวน 

13.87 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจ�านวน 11.12 ล้านบาท

 2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

  ส�านักงานสอบบัญชีท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ได้ให้บริการอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแก่

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกัน และการให้ค�าปรึกษาด้านภาษีและ

อื่นๆ ในระหว่างปี 2562 มีค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงิน 1.61 ล้านบาท ในจ�านวนน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อย  

จะจ่ายในปีถัดไปจ�านวน 1.61 ล้านบาท
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7.	 การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส� าหรับบริ ษัทจดทะเบียนป ี	2560	ไปปรับใช ้

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 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2562 ได้พิจารณาทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน (“CG CODE”) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และมีความเห็นว่า หลักปฏิบัติส่วนใหญ่

ใน CG CODE เป็นเรื่องท่ีมีความเหมาะสมในการน�ามาปรับใช้ มีเพียงส่วนน้อยท่ีเป็นเรื่องท่ียังไม่สอดคล้องกับบริบททาง

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรณีท่ีบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติในปี 2562 มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

 1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5-12 คน

  ค�ำช้ีแจง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวน 16 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ 

มีธุรกิจหลายประเภทซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทย่อยจ�านวนมาก บริษัทฯ จึงจ�าเป็นต้องมีกรรมการมากกว่า 12 

ท่าน เพื่อช่วยกันก�ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย

 2. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

  ค�ำช้ีแจง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะ ซึ่งกรรมการทุก

ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติได้

อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระไม่แตกต่างจากการมีกรรมการอิสระในสัดส่วน

มากกว่าร้อยละ 50 แต่ประการใด 

 3. คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

  ค�ำช้ีแจง เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน จึงต้องการกรรมการอิสระท่ีมีความ

รู้และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 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)
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 6. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) 

  ค�ำช้ีแจง (ข้อ 5. และ ข้อ 6.) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการ จ�านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน ซ่ึงจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการท่ีผ่านมา กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ ท้ัง 4 ท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออก

เสียงคัดค้านได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็น

ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ มีความเหมาะสม 

8.	 การปฏิ บั ติตามหลักการก�า กับดูแลกิจการท่ีดี ในเรื่องอ่ืนๆ

  ในส่วนของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติในปี 2562 มีรายละเอียดดังน้ี

หมวดท่ี 1

สิทธิของผู ้ถือหุ ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

 1.1 คณะกรรมการตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

กันและเป็นธรรม จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นไว้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ  

บริษัทฯ โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้โดยไม่จ�ากัดเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายก�าหนด

ไว้ 

 1.2 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เม่ือวันท่ี 30 

เมษายน 2562 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง จัดข้ึนในวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีค�านึงถึงความสะดวก

ของผู้ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมในวันและเวลาท�าการ คือ 14.00 น. ณ ท่ีท�าการ

ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง พร้อมท้ังได ้

จัดท�าแผนท่ีและข้อมูลการเดินทางมายังสถานท่ีจัดการประชุม โดยจัดท�าเป็นเอกสารแนบส่วนหน่ึงในหนังสือ

เชิญประชุมและน�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือ 

เชิญประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ข้อมูลท้ังหมด

ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุมรวมตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องท่ีต้องตัดสินใจ โดย

ระบุถึงข้อเท็จจริง เหตุผล และวัตถุประสงค์ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 

โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านท่ีไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องน้ันๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติเพื่ออนุมัติ ในแต่ละวาระ

ของทุกวาระท่ีเสนอในหนังสือเชิญประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออก

เสียงลงคะแนน ตลอดจนข้ันตอนการออกเสียงลงมติ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีมีสิทธิ

เข้าร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล และ ละเว้น

การกระท�าท่ีอาจเป็นการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีนโยบายท่ี

จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกัน

 1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตัวแทนคณะกรรมการชุด

ย่อยทุกคณะ ตลอดจนประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ได้เข้าร่วมประชุม      

ผู้ถือหุ้น
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 1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งท่ีผ่านมา รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 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�า 

ทุกปี ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความ 

เหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยค�านึงถึงระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระ

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้น�าเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าควร

เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามท่ีท่ีประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเป็นอัตราเดิมท่ีมิได้เปลี่ยนแปลงมาต้ังแต่ปี 2545

 1.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีดังเช่น

ท่ีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี และ ในการน้ี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลพิจารณาความเหมาะสม

ของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือผู้สอบบัญชี 

อายุ บริษัทที่สังกัด คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท�างาน ประวัติการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะท่ีอาจจะมี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนค่าสอบบัญชีประจ�าปีท่ีน�าเสนอและปีก่อนหน้าเพื่อการ

เปรียบเทียบด้วย

 1.8 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

นอกจากน้ี ยังได้น�าเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องเงินปันผลเป็นประจ�าทุกปี โดยมีการให้ข้อมูล

และเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 บริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561 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
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 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 2562 บริษัทฯ จัดช่องทางให ้

ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยผ่าน E-mail Address : ir_office@truecorp.co.th  

ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทร ู

คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ช้ัน 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง                    

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิ

เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

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 2562 พร้อมท้ังระบุจ�านวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับ

วันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท�าการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไป

ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

 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 รวมทั้ง ค�าชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของ

ผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบด้วย

4. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

กล่าวคือ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�า

ปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ  31.85 สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุน

สถาบันร้อยละ 31.45 และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ  0.15  
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หมวดท่ี 2

การปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท ่าเทียมกัน

1. หุ้นของบริษัทฯ มีประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท่ีเท่าเทียมกัน คือ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 2.1 เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 บริษัทฯ ได้

มีการแจ้งมติท่ีส�าคัญของคณะกรรมการเกี่ยวกับก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตลอด

จนความเห็นของคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท�าการถัดไป ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าก่อน 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 61 วัน

 2.2 บริษัทฯ จัดท�าหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยส�าหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ ภาษา

อังกฤษส�าหรับผู้ถือหุ้นต่างด้าว และได้น�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกันเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ทุกครั้ง ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 บริษัทฯ ได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 25 วัน 

 2.3 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ พร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 

บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อน 

วันประชุมเป็นเวลา 34 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียง

พอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งสารสนเทศ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ข้ันตอนการออกเสียง

ลงมติ ตลอดจนวิธีการนับและแสดงผลคะแนน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 3.1 บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบ

ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขใดๆ ซึ่งท�าให้ยากต่อการมอบฉันทะ 

และเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้

ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม 

 3.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและได้เสนอชื่อกรรมการ

อิสระ 2 ท่าน พร้อมท้ังข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

                                                                                                                                                         

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องน�ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น            

ตลอดจนค�าแนะน�าและข้ันตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

 3.3 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน 

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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 3.4 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นอย่างยิ่ง แนวปฏิบัติหน่ึงท่ีบริษัทฯ ด�าเนิน

การมาโดยตลอด คือ การขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ละเว้นการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้ง

เป็นการล่วงหน้าในทุกกรณี ถ้าหากมีวาระเพิ่มเติมท่ีจ�าเป็นก็จะขอให้ท�าการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่เพื่อ

วาระดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ สามารถมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

 3.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสและก�าหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

เข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า         

ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กระท�าต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดย        

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ก�าหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและช่ือบุคคลเป็นการ

ล่วงหน้า โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้น

ทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุม 

ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

คัดเลือกเป็นกรรมการ

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ คุณธรรมและ  

ข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ก�าหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท่ีต้องเก็บรักษาสารสนเทศ 

ท่ีส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้องเท่าน้ัน 

นอกจากน้ี ในการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อ ส�านักงาน 

ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันท่ีเกิดรายการข้ึน พร้อมท้ังส่งส�าเนารายงานดังกล่าว จ�านวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ 

เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า โดยในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีท่ีกรรมการ

หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตาม

หลักปฏิบัติดังกล่าว

ส�าหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผล

การด�าเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงิน

ของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ท�าการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใน

ช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันท่ีเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

1 วันท�าการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ส�าหรับในช่วงระยะเวลาอื่นท่ีมิใช่ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่

บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีความประสงค์จะซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เป็นการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�าการ ก่อนวันท่ีจะเข้าท�ารายการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วย

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านถืออยู่ซึ่งแยกรายการ 

จ�านวนหุ้นออกเป็นการถือโดยตนเองและโดยคู่สมรส โดยแสดงยอดยกมา ณ ส้ินปี 2561 จ�านวนท่ีได้มาและจ�าหน่ายไป 

ในระหว่างปี 2562 และ ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2562 ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี 2562 ด้วย
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5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

 คณะกรรมการได้มีการก�าหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” 

อย่างเป็นทางการ ซ่ึงกรรมการและผู ้บริหารทุกท่านได้ด�าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการรายใดท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญท่ีอาจท�าให้กรรมการราย 

ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการรายน้ันจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระน้ัน 

และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

6. ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงในปี 2562 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�าส่งหนังสือเชิญประชุมภายในระยะเวลา 

ท่ีก�าหนด ตลอดจนการด�าเนินการอืน่ๆ ในส่วนท่ีเกีย่วข้องให้ถกูต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบั 

ตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถงึปัจจุบนั บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย 

ข้อก�าหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการท�ารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ไม่เคยมีการท�ารายการท่ี 

เกีย่วโยงกนัโดยฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามกฎหมายและหลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่างกนัตลอดจนข้อก�าหนดท่ีเกีย่วข้อง

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทท่ีขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ

ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการเข้าท�ารายการ  และ

บริษัทฯ ไม่มีการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทท่ีต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าท�ารายการ 

 ส�าหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตาม

ปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)

 ท้ังน้ี โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ใด ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของทุนท่ีออกและเรียกช�าระแล้วท้ังหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ัน  

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันทุกประเภทท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2562 ไว้ในรายงานประจ�าปี 

และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” 

8. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ท่ีเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีเป็นการเข้าท�ารายการได้มา 

 หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของรายการไว้ใน

 รายงานประจ�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 ม่ันใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ

ด้วยดี ท้ังน้ี “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” ได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มต่างๆ ได้แก่

  พนักงาน

  - มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ใครละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

  - สิทธิในการได้รับการปฏิบัติ และได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน

  - สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การอนุญาตให้ลางาน สิทธิประโยชน ์

 โอกาสในการเลื่อนข้ัน การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  ลูกค้า

  - มีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

  - สิทธิท่ีจะได้รับการบริการจากพนักงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และด้วยความสุภาพรวมถึงสิทธิ 

 ท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน

  - สิทธิท่ีจะได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผล

  - สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอันเป็นความลับ

   ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทนอ่ืนๆ (คู่ค้า)

  - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

  - สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

  - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง และเช่ือถือได้

  - สิทธิท่ีจะได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีจะต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจรรยาบรรณทาง 

 ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง

  - สิทธิท่ีจะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

  - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดยเป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

 โดยบริษัทฯได้ท�าการช้ีแจงให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

   คู่แข่ง

   -  สิทธิท่ีจะได้รับการเปรียบเทียบสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและตามความเป็นจริงโดยไม่บิดเบือน 

 ข้อเท็จจริง ไม่ใส่ร้ายคู่แข่งตลอดจนสินค้าและบริการของคู่แข่ง

   -  ไม่ร่วมท�าจารกรรม ก่อวินาศกรรม หรือติดสินบน คู่แข่งทางการค้า ท้ังคู่แข่งในปัจจุบันหรือผู้ท่ีอาจจะเป็น 

 คู่แข่งในอนาคต

  - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งรายใดเป็นพิเศษเหนือคู่แข่ง 

 รายอื่นไม่ว่าในด้านคุณภาพ การทดสอบ การติดต้ัง ตลอดจนการบ�ารุงรักษาในการให้บริการสื่อส่ง 

 สัญญาณ

  เจ้าหน้ี

  - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีก�าหนด

  - สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วน เป็นจริง และ ทันต่อเหตุการณ์

  - สิทธิท่ีจะได้รับการช�าระหน้ีตรงตามเวลา และ ได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค�้าประกัน
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  ผู้ลงทุน

  - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

  - สิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความรู ้และทักษะการบริหารจัดการอย่าง 

 สุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  - สทิธท่ีิจะได้รบัการปกป้องไม่ให้เกดิการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึง่ยงัไม่เปิดเผย 

 ต่อสาธารณะ

  - สิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่การเงินของบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดของตลาด 

 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางการจัดการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมท้ัง 

การส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงาน ดังน้ี

  1) จัดให้มีโครงสร้างการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานประกอบ 

 ด้วย คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน หน่วยงานความปลอดภยัฯ 

 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับบริหาร หัวหน้างาน เทคนิค เทคนิคข้ันสูง และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 

 วิชาชีพ เพื่อก�าหนดบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี ดูแลด้านความปลอดภัยตาม 

 ท่ีกฎหมายก�าหนด และเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนด

  2) จัดท�ากฎระเบียบ ข ้อบังคับ และคู ่ มือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

 และสภาพแวดล้อมในการท�างานในระบบ เอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯเช่นการตรวจสอบความ 

 ปลอดภัยฯ ความปลอดภัยในการท�างานบนเสาสูง การท�างานกับไฟฟ้า การท�างานในท่ีอับอากาศ 

 บ่อพักเคเบิลใต้ดิน การท�างานกับไฟฟ้า และการซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

  3) จัดท�าคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงานท่ีท�างานในส�านักงาน และ พนักงานช่างเทคนิค โดยจัดอยู่ในรูป 

 e-book เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาศึกษา ท�าความเข้าใจ และน�าไปปฏิบัติ ปรับปรุงระบบการ 

 รายงานความปลอดภัย การรายงานข้อมูล online ผ่านทางเว็บหน่วยงาน

  4) ก�าหนดกฎระเบียบ ค�าสั่ง ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน และผู้รับเหมาท่ีรับงาน 

 จากบริษัทฯ

  5) มีการจัดท�าแผนป้องกัน และ แผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ ส�าหรับแต่ละสถานประกอบ 

 การของบริษัทฯ จัดท�าสมุดและภาพวิดีโอค�าแนะน�าวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้กับพนักงาน

  6) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ เช่น การท�างานบนเสาสูง การท�างานในบ่อพักเคเบิลใต้ดิน  

 การท�างานกับไฟฟ้าแรงสูง แรงต�่า และการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตข้ันพื้นฐาน ให้กับพนักงาน 

 และผู้รับเหมางานของบริษัทฯ พนักงาน และหรือลูกจ้างท่ีผ่านการอบรมจะได้รับสมุด Safety Passport 

 ประจ�าตัวเพื่อแสดงเป็นหลักฐานยืนยันว่าผ่านการอบรม ในกรณีท่ีมีผู ้ควบคุมงานของบริษัทฯไปสุ ่ม 

 ตรวจสอบท่ีหน้างาน รวมท้ังการส่งพนักงานไปอบรมการปีนและการท�างานบนเสาของการไฟฟ้านครหลวง 

 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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  7)  บริษัทฯจัดให้มีระบบการจัดการควบคุมด้านความปลอดภัยกับผู้รับเหมา และผู้รับเหมารายย่อยผ่านทาง 

 สัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง (Contractor & Subcontractor Risk Control) โดยผู้รับเหมาหลักจะต้องแจ้งจ�านวน 

 รายช่ือ กองงาน รวมผู้รับเหมารายย่อย ระบุการอบรมด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ท่ีใช้ อุปกรณ์คุ้มครอง 

 ความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ งานสร้าง ติดตั้ง ซ่อมบ�ารุงรักษา แก้ไข เช่น งานโครงข่ายโทรศัพท์  

 งาน ระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ เป็นต้น ท้ังน้ี เพื่อเป็นการควบคุมการจัดการความปลอดภัยของ 

 ผู้รับเหมาเพื่อให้ม่ันใจว่าผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไขท่ีบริษัทฯก�าหนด และท�าให้บริษัทฯ 

 สามารถจัดการด้านความปลอดภัยของกลุ่มผู้รับเหมาให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน

  8) รณรงค์สนับสนุนส่งเสริมสุขอนามัยให้กับพนักงานท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างหลากหลาย 

 สนับสนุนผลักดันชมรมกีฬาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ออกก�าลังกายมากข้ึน 

 รวมท้ังการดูแลสภาพจิตใจ โดยการส่งเสริมให้พนักงานสามารถไปศึกษา ปฏิบัติดูแลจิตใจโดยไม่นับเป็น 

 วันลา จ�านวน 5 วันต่อปี

  9) ดูแล ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในพื้นท่ีส�านักงานท่ีให้พนักงานปฏิบัติงานอยู ่เป็นระยะ 

 โดยท�าการสุ ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศในส�านักงานท่ีมีพนักงานท�างานอยู ่เป็นจ�านวนมาก และหรือ 

 พื้นท่ีท่ีมีการให้บริการลูกค้า ได้แก่ ส�านักงานใหญ่ อาคารส�านักงานท่ีมีกลุ่มพนักงานรับสายโทรศัพท์ 

 ท�างาน อาคารส�านักงานชุมสายโทรศัพท์หลัก และพ้ืนท่ีให้บริการลูกค้า TRUE Shop (พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด 

 ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ รา ยีสต์ โมลด์ แบคทีเรียฟอร์มาดีไฮด์ อนุภาคฝุ่นท่ีมีผล 

 ต่อระบบทางเดินหายใจ อุณหภูมิ ความช้ืน เป็นต้น)

  10) ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอบพ่นฆ่าเช้ือโรคในสถาน 

 ประกอบการ เพื่อป้องกันมิให้สถานท่ีท�างานเป็นท่ีแพร่เช้ือโรค และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ ่

 ในราคาพิเศษส�าหรับพนักงาน (4 สายพันธุ์) นอกจากน้ียังได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ 

 เอ และบี และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 และ 4 สายพันธุ์) ในแต่ละไตรมาสทุกปี

  11)  การสุ่มตรวจสอบสถานประกอบกิจการย่อย (ทรูช็อป) รวมถึงส�านักงานย่อยในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ และ 

 ต่างจังหวัดเพื่อให้ม่ันใจว่าสถานท่ีปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย มีสภาพแวดล้อมใน 

 การปฏิบัติงานท่ีดี

  12) จัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ เฝ้าระวัง และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วย 

 อันเน่ืองมาจากโรคระบาดตามสภาวการณ์ และอาการป่วยจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  13) ท�าการประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณาโอกาสและความรุนแรงของอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ 

 ปฏิบัติงานเพื่อน�าไปสู่การหาแนวทางในการป้องกันอันตรายและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจาก 

 น้ียังน�าผลการประเมินไปสู่การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงท่ีพนักงานอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ 

 อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานอีกด้วย

  14) ท�าการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส�าหรับงานท่ีมีความเส่ียงสูง ได้แก ่

 การปฏิบัติงานบนท่ีสูงและการปฏิบัติงานท่ีมีกระแสไฟฟ้า และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 ให้เพียงพออย่างเหมาะสม รวมไปถึงการตรวจสอบว่าพนักงานมีการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 

การท�างานแล้วก็ตาม ในบางกรณีอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดข้ึนได้จากการปฏิบัติงาน โดยมีสถิติพนักงานท่ีประสบ 

อุบัติเหตุจากการท�างานในปี พ.ศ. 2560 2561 และ 2562 ตามล�าดับ ดังน้ี
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ปี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

(คน)

อัตราการเจ็บป่วย

จากการท�างาน

อัตราการหยุดงาน

(วัน)
IFR ISR

2560 2 - 30 0.23 3.46

2561 5 - 224 0.57 25.50

2562 3 - 24 0.40 2.93

    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. 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 4,170 คน และ 4,310 คน และ 3,862 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 ท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยมีการก�าหนด Balanced Scorecard (BSC) 

เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการจัดการท่ีช่วยในการน�ากลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ และก�าหนดตัวชี้วัด 

(Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน

 1.4 บริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการระบุค่าตอบแทน 

และสวัสดิการไว้อย่างละเอียด ไว้ในหัวข้อ “บุคลากร” ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

 1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน

 1.6 ภายใต้การแข่งขันท่ีรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองตลอดปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ เห็นความส�าคัญ 

ของความสามารถพนักงานท่ีท้ังต้องยกระดับและปรับเปล่ียนทักษะอยู่ตลอดเวลา (Up-skill & Re-skill) เพื่อ 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือโยกย้ายไปปฏิบัติงานท่ีตอบโจทย์ 

กลยุทธ์องค์กรได้อย่างรวดเร็วว่องไว (Agile) รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานจึงต้องได้รับการวิวัฒนาการขนาน

ใหญ่ จากการฝึกอบรมโดยท่ัวไป (Traditional Training) ไปสู่การสร้างระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้ (Learning 

Ecosystem) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เริ่มด้วยการพัฒนากระบวนการให้ผู้เรียนน�าความรู้จากการฝึกอบรม

มาสู่การปฏิบัติงานภายใต้การโค้ชของหัวหน้างาน (Learning Transfer Process) สร้างระบบท่ีเป็นช่องทางท่ี         

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทบทวนการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา (Knowledge Management) และกลไกในการ 

ติดตามพัฒนาการและการเติบโตของพนักงาน (Learning Measurement) โดยมีจุดหมายปลายทางให้พนักงาน

ของบริษัทฯ มิได้มีเพียงความรู้ (Knowledge) แต่มีทักษะ (Skill) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะท่ีตอบโจทย์ธุรกิจและ

เป็นภูมิคุ้มกันน�าไปสู่การเติบโตสู่อนาคตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

  เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงน้ี หน่วยงานท่ีดูแลการฝึกอบรมจึงปรับตัวจากหน่วยงาน “Learning & 

Development Center” หรือศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็น หน่วยงาน “Center of People Growth & 

Care” ซ่ึงมิใช่เพียงพัฒนาแต่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตของพนักงาน (People Growth) แต่รวมถึงการดูแล

ความสุขความผูกพันของพนักงาน (People Care) ไปพร้อมๆ กัน โดยภายใต้หน่วยงานจะประกอบด้วย 

ส่วนงานย่อยท่ีดูแลพัฒนาการของพนักงานเฉพาะด้าน ได้แก่ส่วนงาน Leadership & Corporate Academy  
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ซึ่งดูแลพัฒนาการตามศักยภาพหลักและภาวะผู้น�าขององค์กร (Core Competency & Leadership Competency) 

ส่วนงาน Technology Academy ซึ่งดูแลพัฒนาการทักษะดิจิทัลและทักษะการคิด (Digital Skill & Thinking Skill) 

ส่วนงาน Network Academy ซ่ึงดูแลพัฒนาการทักษะตามสายงานด้านโครงข่าย (Network Functional Skill) 

ส่วนงาน Learning Platform & Analytics ซ่ึงดูแลการพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management 

System) ท่ีจะช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา แบบ E-Learning และส่วนงานปลูกรัก ซึ่งดูแล

ความเป็นอยู่ดี ความสุข และความผูกพันของพนักงาน (Wellbeing)

  โดยในปี พ.ศ. 2562 น้ัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดหลักสูตรรวมท้ังสิ้น 2,477 ครั้ง มีพนักงานท่ีเข้ารับ

การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ รวม 18,227 คน โดยจ�านวนคน-วันอบรมรวม 72,168 Training Mandays 

ใช้งบประมาณรวมท้ังสิ้น 93 ล้านบาท ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามสายงาน  

(Functional Skills) หลักสูตรพัฒนาตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของ 

พนักงาน เช่น การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ

สร้างความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การน�าเสนอย่างมืออาชีพ การบริหารจัดการข้อมูล 

และการพัฒนาก้าวแรกของผู้น�าด้วยความเข้าใจตนเอง เป็นต้น และหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership 

Competency) ส�าหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการข้ึนไป เช่น การสร้างความไว้วางใจ การเป็นผู้น�าตามสถานการณ์ 

การสร้างกลยุทธ์ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทักษะการโค้ช เป็นต้น

  และนอกจากการด�าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรมาตรฐานแล้ว ยังมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาทักษะท่ีตอบ 

โจทย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ อีกด้วย ได้แก่ 

  1) “โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้น�าประจ�าปี 2562 (Strategic Project & Leadership  

 Development 2020)” ภายใต้ภารกจิ Modular Organization และ O2O Ecosystem โดยคดัเลอืกพนักงานศกัยภาพ 

 สูงจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 800 คน กระจายตัวไปยังพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย เพื่อสร้างและขับเคลื่อนแผน 

 ธุรกิจในระดับพื้นท่ีและพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนับเป็นโครงการท่ีสร้างทักษะใหม ่

 และยกระดับทักษะ เดิม(Up-skill & Re-skill) แก่พนักงานหลากสายงานให้รับรู้และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ 

 โดยเม่ือสิ้นสุดโครงการมีพนักงานกว่า 190 คนท่ีได้มีโอกาสในการเติบโตและโยกย้ายในสายงานใหม ่

 อันนับเป็นการสร้างโอกาสทางสายอาชีพแก่พนักงานอย่างแท้จริง

  2) “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill Development)” ประกอบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาทักษะ 

 การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) แก่พนักงานทร ูภายใต้ความร่วมมือกบัสถาบนัพฒันาสมรรถนะด้านดจิิทัล 

 ของบริษัทฯ หรือ True Digital Academyโดยเริ่มต้นจากกิจกรรมสร้างความตระหนักและความเข้าใจว่าด้วย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ท้ังส้ินกว่า 100 คน จากน้ันด�าเนินการ 

 คัดเลือกและพัฒนาตัวแทนจากหน่วยงานในบทบาท Data Champion จ�านวนกว่า 200 คน เพื่อท�าหน้าท่ีใน 

 การน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรองรับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน นอกจากน้ี ยังเพิ่มขยาย 

 ผลต่อไปยังพนักงานประจ�าภาคท่ัวประเทศกว่า 300 คน เพื่อเป็นการปูพรมพัฒนาทักษะแห่งอนาคตน้ีไป 

 ท่ัวท้ังองค์กร

  3) “การพัฒนาทักษะการบริหารคนส�าหรับพนักงานระดับผู ้จัดการ (People Manager Development  

 Program)” ด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบเกมส์ (Gamification) ท่ีเข้าใจง่ายและมีความสนุกสนาน เพื่อสร้าง 

 ความตระหนักและความเข้าใจในความส�าคัญของการบริหารคน การเลือกคนท่ีใช่ในงานการพัฒนาความ 

 สามารถ การประเมินผลงาน และการสร้างผลงานผ่านความสามารถของทีมงาน โดยน�าไปจัดการ 

 ฝึกอบรมแก่พนักงานระดับผู้จัดการกว่า 900 คนท่ัวประเทศ

  4) “การบูรณาการพัฒนาทักษะการขาย และการติดตั้งกลุ ่มสินค้ากลยุทธ์ (Strategic Functional Skill  

 Development Integration)” โดยในระหว่างปี บรษิทัฯ ได้เพิม่กลุม่สนิค้าเชิงกลยทุธ์ซึง่จ�าเป็นต้องยกระดบัทักษะ 

 การขายแก่พนักงานใหม่จ�านวนมาก จึงได้บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังด้านการขายและโครงข่าย 
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 เพื่อปรับหลักสูตรพัฒนาทักษะการขายพนักงานกลุ่ม Special Force และช่างเทคนิคท่ีท�าหน้าท่ีในการ 

 ติดตั้งสินค้า เพื่อให้สามารถด�าเนินการขายสินค้าและสามารถติดต้ังสินค้าได้ตามเป้าหมาย

  5) “การสร้างความรู ้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี 5G (5G Technology Knowledge for Employees)” 

 เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยี 5G ท่ีน�ามาสู่สินค้าและบริการใหม่ของบริษัทฯ จึงมีความจ�าเป็นท่ีพนักงาน 

 ทุกคนควรต้องรับรู้และเข้าใจเทคโนโลยีดังกล่าวว่าจะส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในแง่มุมใด จึงได้มีการจัด 

 การฝึกอบรมแก่พนักงานกว่า 1,100 คน โดยได้ใช้นวัตกรรมการฝึกอบรมในรูปแบบของโฮโลแกรม 

 (Hologram Technology) เป็นครั้งแรกของบริษัทฯ 

   และด้วยการปรับปรุงการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองน้ี จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ 

 รางวัลระดับโลก นายจ้างดีเด่นประจ�าประเทศไทยต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน บนเวที Top Employers APAC 2020 

 ณ ประเทศสิงคโปร์ จากการคัดเลือกของสถาบัน Top Employers Institute แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 โดยกลุ่มทรูเป็นองค์กรด้านสื่อสารโทรคมนาคมเพียงหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และนอกจากนี้ 

 ยังเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นท่ี 1 ของดัชนีความยั่งยืนของโลก (Down Jones  

 Sustainable Indices) 2 ปีซ้อน โดยคะแนนในหมวด Human Capital Development ได้รับคะแนนเต็ม 100%

 1.7 บริษัทฯ มีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า จึงได ้

จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซ้ือจัดหาสินค้าและบริการอยู่ในคู่มือคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติส�าหรับ 

ฝ่ายจัดซื้อ (Procurement Code of Conduct) ซ่ึงครอบคลุมนโยบายการจัดซ้ืออย่างยั่งยืน จรรยาบรรณทาง 

ธุรกิจ คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติงานของคู่ค้า แนวการปฏิบัติท่ีดีในการจัดซื้อจัดจ้าง การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

การบริหารจัดการความเสี่ยง การส่ือสารภายในและภายนอกองค์กรและการติดตาม เพื่อให้พนักงานและ 

คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตาม

  การคัดเลือกคู่ค้าน้ันบริษัทฯ ค�านึงถึงกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าท่ีโปร่งใสและเท่าเทียมกันโดยผ่านกระบวน 

การสรรหา คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการประเมินผลผ่านระบบ E- Procurement เพื่อให้มีมาตรฐานการ

ก�ากับดูแลท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมตรวจสอบได้ ท้ังน้ี บริษัทฯยึดม่ันในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน คือ

เน้นท่ีแนวคิดแบบองค์รวม โดยน�าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและการก�ากับดูแลท่ีดีเข้ามาพิจารณาร่วมกับการ

คัดเลือกคู่ค้า คู่ค้าท่ีผ่านการคัดเลือกเชิงพาณิชย์และคุณสมบัติเฉพาะเบ้ืองต้นจะต้องผ่านการประเมินตนเอง

ด้วยระบบออนไลน์ด้านธรรมาภิบาลขององค์กรด้วย

  บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการจัดซื้อจัดจ้างน้ันเป็นการท�าธุรกรรมระหว่างกลุ่มทรู และคู่ค้า ท้ัง 2 ฝ่ายจึงต้อง 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เคารพในวิชาชีพ รักษาซ่ึงเกียรติของคู่ค้าและตน โดยไม่เลือกปฏิบัติและ

ให้โอกาสเท่าเทียมกันควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

 1.8 บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด  

จึงได้ลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ 

ทุจริต และจัดท�า “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” ข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนใน

การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” และประธานคณะผู้บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO) ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวท่ัวท้ังองค์กรของบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า “บริษัทในกลุ่มทรูฯ”) โดยก�าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของ 

ทุกบริษัทในกลุ่มทรูฯต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันดังกล่าว

  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในวันท่ี 

10 พฤศจิกายน 2560
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 1.9 บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงครอบคลุมทุกด้านรวมถึงความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ัน และเปิด 

เผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 (1)  บริษัทจัดท�าการประเมินความเสี่ยงจากการท�าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ท่ีอาจมีข้ันตอนและกระบวน 

การท่ีเข้าข่ายเสี่ยงต่อการคอร์รัปช่ัน โดยคณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง จะ

ท�าการประเมินความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจ�าปีละ 2 ครั้ง

 (2)  ล�าดับต่อมา บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านคอร์รัปช่ัน โดย 

ระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดการคอร์รัปช่ัน จากการด�าเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยง

ท้ังโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมท้ังติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียง เพื่อป้องกันการ 

คอร์รัปช่ันอย่างสม�่าเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเส่ียงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 

ของบริษัทฯ

 1.10 บริษัทฯ มีการก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความ 

เสี่ยงด้านคอร์รัปช่ัน และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 (1) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการคอร์รัปช่ัน และ ให้

เกิดความม่ันใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีก�าหนดข้ึน ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

รวมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ โดยกระบวนการ 

ดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี 

การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปช่ัน

 (2) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบโดย ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี

 (3) ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และระเบียบการ 

รับ-จ่ายเงิน (ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน หรือส่ิงของ) โดยก�าหนดตารางอ�านาจอนุมัติ และจ�านวนเงินในการอนุมัติ 

ซ่ึงการรับ-จ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน เพื่อให้ป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสม 

 (4) หากพบว่ารายการทางบัญชีรายการใดขาดหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน หรือมีความสงสัยว่าอาจมีการ 

กระท�าผิดตามมาตรการฉบับน้ี ให้ฝ่ายการเงินของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 1.11 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ดังน้ี

 (1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็นประจ�าทุกปี และ จัดให้มีการสอบทาน

การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันน้ีอย่างสม�่าเสมอ 

 2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ และ 

รายงานประเด็นท่ีตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการ

ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 

และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

 1.12 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ โดยการมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท�าการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมแก่พนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 มีพนักงานเข้าฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวรวมท้ังสิ้น 

4,279 คน
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 1.13 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย หรือ พฤติกรรมน่า 

สงสัยท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ส�าหรับพนักงานและผู้มีส่วน 

ได้เสียอื่น โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี:

  พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับกำรคอร์รัปช่ันหรือกำร 

ทุจริต ผ่ำนช่องทำงใดช่องทำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

      โดยทางอีเมลล์ auditcommittee@truecorp.co.th หรือ ส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามท่ีอยู่ ดังน้ี

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

     บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน 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 คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

     18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

     ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

      หรือ

     กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

     บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

     18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

     ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

      หรือ

 (3) หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล 

   โดยส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลโดยตรง ตามท่ีอยู่ 

ดังนี้

     หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

     บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน 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 “ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม” สามารถท�าการร้องเรียน หรือแจ้ง 

เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการ 
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บริษัทโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่ง

มีรายละเอียดดังน้ี:

  ช่องทำงส�ำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสต่อคณะกรรมกำรบริษัทผ่ำน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

  ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มสามารถท�าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็น 

ความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามท่ีอยู่ดังน้ี

  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: auditcommittee@truecorp.co.th

  • จดหมายส่งทางไปรษณีย์:

    เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

    เลขท่ี 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 15

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 

    เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ในฐานะท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็น 

ผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและน�าส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบเพื่อพิจารณาและด�าเนินการต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการด�าเนินการและน�าเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

  เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

  • ไม่รับบัตรสนเท่ห์

  • ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ต้องระบุช่ือและนามสกุลจริง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ 

  ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่าน้ัน

  • เรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังตัวอย่างด้านล่างน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่รับด�าเนินการให้:

   - การสมัครงาน

   - แบบส�ารวจ หรือ การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

   - การเสนอขายสินค้าหรือบริการ

   - การขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนต่างๆ

 1.15 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเรื่องการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีมาตรการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ 

ท้ังภายในและภายนอก เพื่อบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจ และส่งเสริมการ 

อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  บริษัทฯ จัดอบรมความรู้ด้านการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบรรจุเน้ือหาดังกล่าวเข้าไปเป็นส่วนหน่ึง 

ของการหลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ท่ีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเข้าไปเรียน

และท�าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ 

ส่งเสริมการใช้ชีวิตประจ�าวันโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้ถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

ประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง เป็นต้น

  บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ให้เป็น

ไปตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 จากเดิมครอบคลุมเฉพาะอาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก ให้

ครอบคลุมอาคารทรู ทาวเวอร์ 2 พัฒนาการ และส�านักงานภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เพื่อท�าให้เกิดการ 
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ปฏิบัติด้านการจัดการผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในสถานประกอบการหลักของ 

บริษัท ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา ได้อีกทางหน่ึง

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ท่ีเป็นจุดแข็งของบริษัท พัฒนานวัตกรรมเพื่อ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีตัวอย่างโครงการท่ีโดดเด่น ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือน 

ภัยล่วงหน้า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง 

โดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์กร WWF ประเทศไทย ด�าเนินโครงการเฝ้า 

ระวงัช้างป่าด้วยระบบเตอืนภยัล่วงหน้า ด้วยการด�าเนินการตดิตัง้กล้อง Camera trap บรเิวณด่านช้างออก พร้อม 

SIM และ SD Card เพื่อบันทึกภาพช้างและส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบ นับเป็นการน�าศักยภาพเทคโนโลย ี

สื่อสาร มาช่วยลดการปะทะและลดความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า 

  ในด้านการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่ง

ชาติสัตว์ป่าและพันธุ ์พืช จัดโครงการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย 

“สัตว์มีค่าป่ามีคุณ” ต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู ้ รณรงค์ให้

คนไทยหันมาให้ความส�าคัญ และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมผ่านภาพถ่ายมากข้ึน พร้อม

ส่งเสริมความรู ้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านภาพถ่ายธรรมชาติ โดยจัดอบรมความรู ้ด ้าน 

การถ่ายภาพธรรมชาติ การสื่อความหมายของภาพ ความส�าคัญของภาพถ่ายธรรมชาติ และ ความรู้เกี่ยวกับ 

การรักษาสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผ่านมา การประกวดภาพถ่าย 

ธรรมชาตดิงักล่าวได้รบัความสนใจและมีประชาชนท่ัวไป นิสติ นักศกึษา ส่งภาพเข้ามาประกวดเพิม่ข้ึนเป็นประจ�าทุกปี

 1.16 บริษัทฯ เช่ือม่ันว่าองค์กรต้องปรับตัวให้รวดเร็วทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ดังน้ัน รูปแบบการ 

จัดการนวัตกรรมจึงเป็นนวัตกรรมแบบเปิดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคอย่างทันท่วงที  

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญในการน�าพาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่าง 

ยั่งยืน ดังน้ัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม สร้าง 

บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพนักงานให้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนอง 

ความต้องการผู้บริโภคในทุกไลฟ์สไตล์ ในขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

พร้อมร่วมขับเคลื่อนให้สังคมไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

  ยุทธศำสตร์ “รู้ ผล ร่วม ใจ ท�ำ” สร้ำงให้เกิดองค์กรนวัตกรรม

  กลุ่มทรูได้นิยามนวัตกรรม หมายถึง การท�าส่ิงใหม่ ท่ีท�าให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่ามากกว่าเดิม โดยมีพื้นฐาน

คือ จินตนาการ ความมุ่งม่ัน และการเปล่ียนความคิดเป็นกระบวนการ ท�าให้เกิดข้ึนจริงและส่งผลประโยชน์ต่อ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  การท�าส่ิงใหม่ หมายถึง การคิดค้นหรือต่อยอดสิ่งเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน โดยมีระดับของความใหม่ตั้งแต่ 

ระดับหน่วยงาน, 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 

  การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนุนส�าคัญท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ 
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แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเพื่อการก้าวเป็นผู้น�าทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมในหลาก

หลายรูปแบบ เช่น นวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมเพื่อสังคม และ นวัตกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการท�างานของบริษัทฯ รวมท้ังการตอบสนองความต้องการของ 

ลูกค้าตามยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของบริษัทฯ ท่ียึดหลักการผสมผสานผลิตภัณฑ์บริการและโครงข่ายเพื่อ

มอบคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

  บริษัทฯ น�าหลักการ “รู้ ผล ร่วม ใจ ท�า” มาเป็นยุทธศาสตร์หลักท่ีส�าคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ 

โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม 

การลดต้นทุนและการสร้างรายได้ตลอดจนการรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีหลักการและแนวคิดดังน้ี

 -   ยุทธศาสตร์ท่ี 1: รู้ (Intelligence & Strategy) คือ การเข้าใจความต้องการขององค์กรและผู้บริโภคผ่าน 

การวิจัยและส�ารวจ

 -   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ผล (Impact & Assessment) คือ การวัดผลโดยการวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบ

ของการปฏิบัติงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดล้อม

 -   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ร่วม (Integration & Open Innovation) คือ ความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กร

 -   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ใจ (Innovation Culture) คือ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิง

นวัตกรรม

 -   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ท�า (Innovation Development Process) คือ การลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมตาม 

ข้ันตอน

  การท�าให้ยุทธศาสตร์ “รู้ ผล ร่วม ใจ ท�า” น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จได้น้ัน บริษัทฯ ต้องประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานท้ังภายใน ภายนอกองค์กร รวมท้ังสถาบันต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ สถาบันการศึกษา 

บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า โดยมีศูนย์นวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ โดยยึด

กระบวนการ New Product Development (NPD) ตามกรอบข้ันตอนการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation 

Process and Management) ของบริษัทฯ

 ทรู อินโนเวช่ัน อวอร์ดส์ (True Innovation Awards) 

  กลุม่ทร ูมีเป้าหมายในการน�านวตักรรมมาช่วยเสรมิประสิทธภิาพการด�าเนินงานเริม่ตัง้แต่พนักงานด้วยการผสาน 

นวัตกรรมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดให้มีโครงการ ทรู อินโนเวช่ัน อวอร์ดส์ (True Innovation 

Awards) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมภายในองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์

ผลงานนวัตกรรมและส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งปีน้ีครบรอบ 10 ปี บริษัทฯ จัดประกวดผลงาน 2 ประเภท ได้แก่ 

Inno Tree สุดยอดนวัตกรรมท่ีน�ามาใช้ได้จริง และ Idea Seed (เมล็ดพันธุ์ความคิด) แนวคิดท่ีได้มีการศึกษา 

ความเป็นไปได้ โดย Idea Seed มีผลงานเข้าร่วมประกวด 1,002 ผลงาน และ Inno Tree มีผลงานเข้าร่วมประกวด 

481 ผลงาน มีจ�านวนนวัตกรท้ังหมด 1,551 ท่าน สร้างรายได้ถึง 5,837 ล้านบาท โดยน�าระบบ i-Score มาเป็น

เครื่องมือตัดสินความเป็นนวัตกรรมท่ีเข้าองค์ประกอบท้ัง 10 มิติ เช่น ท�าให้เกิดธุรกิจใหม่ เพิ่มความปลอดภัย 

ลดเวลา ผ่อนแรงอ�านวยความสะดวก เป็นต้น

  ทรู แล็บ ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกับสถำบันกำรศึกษำ

  สร ้างสรรค ์ผลงานนวัตกรรม บริษัทฯ ยังคงเดินหน ้าสานต ่อโครงการ ทรู  แล็บ ซ่ึงริ เริ่มตั้งแต ่  

ป ี  2555 เป ็นความร ่วมมือกับ 10 สถาบันการศึกษาช้ันน�าของประเทศ จัดตั้งศูนย ์ วิ จัยและพื้นท่ี 

สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-Working space) ส�าหรับบุคลากร นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยน้ันๆ ใช้

เป็นพื้นท่ีในการเรียนรู ้ ค ้นคว้าวิจัยและการฝึกอบรม เพื่อกระตุ ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจใน 

การสร้างสรรค์ผลงานสนับสนุนทุนวิจัยพร้อมกับวางระบบเทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองมือวิจัยต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมีผลกระทบสูงตลอดจน 

การใช้นวัตกรรมยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจและสังคม
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 โครงกำรระบบจัดกำรเตียงโรงพยำบำลเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง (Cloud Managed Hospital Beds): 

  ทรูแล็บ ร่วมมือกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

พัฒนาระบบการจัดการเตียงโรงพยาบาลท่ีสามารถประเมินความเสี่ยงของการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยและ 

วางแผนการดูแลผู้ป่วยรายน้ันๆ อย่างเหมาะสม  พร้อมกับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพลัดตกหกล้ม เช่น 

การจัดท่ีกั้นเตียง การติดตั้งสัญญาณออดเพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือ เพิ่มความระมัดระวังส่ิงของท่ีอยู่บนพื้น 

เป็นต้น โดยระบบการจัดการเตียงและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีความส�าคัญมากเพราะมีผลต่อความปลอดภัยหรือ 

อาจจะส่งผลถึงชีวิตของผู้ป่วยได้  จึงจ�าเป็นท่ีต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น เทคโนโลยี 5G และ IoT ในการ 

ตรวจติดตามและส่งผลการตรวจประเมินไปวิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�าท�าให้เจ้าหน้าท่ี 

พยาบาลสามารถดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ทรู โรโบติก (True Robotics)  

  กลุ ่มทรู ในฐานะผู้น�าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลมุ่งม่ันพัฒนาเทคโนโลยีและบริการท่ีล�้าสมัยอย่าง 

ต่อเน่ือง เพื่อสร้างประสบการณ์และเติมเต็มการใช้ชีวิตของคนรุ ่นใหม่ด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์ท่ีสามารถ 

ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไปของคนรุ่นใหม่ ซ่ึงจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้เพิ่มข้ึน  

โดยการจัดต้ังหน่วยงาน ทรู โรโบติก (True Robotics) เพื่อท�าการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ ท้ังส่วนฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์ ให้สามารถน�ามาใช้กับธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มทรู โดยในปี 2562 มีโครงการวิจัยและพัฒนาจ�านวน 

22 โครงการ ยกตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์เหมือนคน (Humanoid Robot) พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligent : AI) ระบบประมวลผลและจดจ�าใบหน้า (face recognition) เป็นต้น นอกจากน้ี ทีม ทรู โรโบติก 

ยังได้ท�าการพัฒนาหุ่นยนต์ให้บริการ True Robotics Platform เพื่อยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสบการณ์

ให้กับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมการบริการ เช่น ธุรกิจร้านกาแฟสามารถใช้ True Robotics Platform ในรูปแบบ

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร โดยหุ่นยนต์สามารถรับรายการอาหาร เครื่องด่ืม และบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มได้ 

ธุรกิจงานโฆษณาสามารถใช้ True Robotics Platform ในรูปแบบจอแสดงผลส�าหรับโฆษณาสินค้าหรือบริการ

ของร้านต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้า และธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ สามารถใช้ True Robotics Platform ในรูปแบบ

ตะกร้าสินค้า ในส่วนของการท�าธุรกิจหุ่นยนต์ นอกจากหุ่นยนต์ Relay ท่ีบริษัทได้เปิดตัวเป็นตัวแทนจ�าหน่าย 

ไปปีท่ีแล้ว ทางทีมยังมีแผนในการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายหุ่นยนต์อีก 4 ตัวในปี 2563 

  ผลสะท้อนจากการมุ่งม่ันในการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ของทรู โรโบติก โดยทางทีมได้ส่งผลงานเข้าประกวด

ในเวทีในต่างประเทศระดับโลก โดยโครงการ True Robotics Platform ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงใน Class 

Machanics, Engines, Machines ในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva (10-12 เมษายน 

2562) ซึ่งเป็นเวทีท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยผลงานเข้าร่วมกว่า 1,200 ผลงานจากทุกทวีป กว่า 60 ประเทศ 

ท่ัวโลก อีกท้ังทางทีมยังมีการจดสิทธิบัตร ส�าหรับหุ่นยนต์ให้บริการจ�านวน 4 ใบอีกด้วย

  นวัตกรรมด้ำนสังคม ส่งเสริมเด็กไทยใฝ่เรียนรู้ 

  - True Plookpanya แอพพลิเคช่ันเพื่อกำรศึกษำ

   ศูนย์รวมรายการและข่าวสารทุกด้านส�าหรับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเลือกรับชมบท 

 เรียนหรือเน้ือหาท่ีต้องการได้ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning) ท้ังยังมีระบบแจ้งเตือน 

 เม่ือมีเน้ือหาใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น คลังความรู้ GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ รวมท้ังระบบข้อสอบ 

 ออนไลน์ซ่ึงการใช้แอพพลิเคช่ันน้ีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษจากการติวกับสถาบันต่างๆ 

  โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000-50,000 บาทต่อคนต่อปี และยังช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กไทย 

 ท่ัวประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างท่ัวถึง ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไปใช้งาน 

 แล้วกว่า 18,000 คน
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  - CONNEXT ED โครงกำรผู้น�ำเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ีย่ังยืน (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) เพื่อมาร่วมผลักดัน 

 ยุทธศาสตร์ไปสู่โรงเรียนประชารัฐ ผ่านกระบวนการลงพื้นท่ีปฏิบัติงานจริง (Action Learning) เพื่อร่วม 

 ศึกษาบริบทและจัดท�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 จึงได ้

 จัดโครงการ “True Incube Incubation &ScaleUp Program Batch 6- “Rising Startup Together” 

 เฟ ้นหาสตาร ์ทอัพดาวรุ ่งจากหลากหลายธุรกิจเทค ร ่วมเป ็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ ่มทรูและ 

 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดโอกาสการเรียนรู้ในโปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถ และ Boot Camp 

 สร้างเสริมประสบการณ์และการปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับเมนทอร์ระดับแนวหน้า ท้ังจากองค์กรธุรกิจช้ันน�า 

 สตาร์ทอัพท่ีประสบความส�าเร็จ และนักลงทุน ช่วยให้สตาร์ทอัพเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้รวดเร็ว 

 ภายใน 10 สัปดาห์ พร้อมพัฒนาทักษะการท�างานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อการต่อยอดธุรกิจใน 

 อนาคต  รวมท้ังโอกาสเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดผู้น�าทางเทคโนโลยี “เว็บ ซัมมิท” ท่ีประเทศโปรตุเกส 

 และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

   ในปีน้ี ทรู อินคิวบ์ ร่วมกับพันธมิตร RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรม เพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจให้เติบโต 

 อย่างรวดเร็ว  โดยเน้นในด้านการจับคู่ธุรกิจระหว่างสตาร์ทอัพและธุรกิจในกลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 พร้อมเร่งการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้ภายในเวลาเพียง 10 สัปดาห์  

 และท่ีส�าคัญคือ การเพิ่มทักษะในการท�างานร่วมกันระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นสกิล 

 ท่ีสตาร์ทอัพสามารถน�าไปใช้ในการท�างานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการ 

 เติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 1.17 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดท�าเอกสารเผยแพร่ผ ่านทางเว็บไซต์  

www.trueinnovationcenter.com เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงอะไร 

สนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าและให้ความเคารพตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อผู้เป็น

เจ้าของ ท้ังในเรื่องของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความ

ลับทางการค้า ช่ือทางการค้า เป็นต้น ส�าหรับทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของน้ัน บริษัทฯ ได้

ก�าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการ
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ท�างาน” โดยมีสาระส�าคัญก�าหนดให้พนักงานต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่เปิดเผยก่อนได้

รับอนุญาต ตลอดจนไม่ใช้อย่างผิดวิธีหรือผิดกฎหมาย รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ และช่วยเหลือนวัตกร ในการ

ด�าเนินการจดทะเบียนดังกล่าวด้วย

2. การจัดท�ารายงานความยั่งยืน

 บริษัทฯ มีกรอบการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทและได้จัดท�ารายงาน 

 ความยั่งยืน ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งแยกต่างหากจากรายงานประจ�าปี โดยบริษัทฯ เปิดเผยการด�าเนินงาน 

 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบการจัดท�ารายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก 

 (“Core” option) พร้อมเปิดเผยประเด็นท่ีส�าคัญโดยเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDGs) 

 อีกท้ังมีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th 

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงความส�าคัญ 

 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งม่ันในการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารของกลุ่มทรูเข้าไปสนับสนุนและ 

 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม ท้ังด้านการศึกษา ด้าน 

 การบริการสาธารณสุขพื้นฐาน เป็นการลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตลอดจนกิจกรรม 

 ต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืนองค์กรและ 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม”

หมวดท่ี 4

การเป ิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

 1.1 บริษัทฯ น�าส่งรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาส และ รายปี ในปี 2562 ได้ภายในเวลาท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนด ท้ังน้ี บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการจัดท�างบการเงินให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ บริษัทฯ 

เคร่งครัดในการน�าส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ทันภายในเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างยิ่ง 

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี ไม่เคยมีประวัติถูกส�านักงาน ก.ล.ต. 

สั่งให้แก้ไขงบการเงิน และ ไม่เคยน�าส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

 1.2 บริษัทฯ จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน  

ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญ ตลอดจนปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการ 

ด�าเนินงานของบริษัทฯ และน�าส่งต่อ ส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับ

การน�าส่งงบการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ังน้ี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ 

เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะ 

การเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งข้ึน  

 1.3 บริษัทฯ ได้รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนท่ีคณะกรรมการ

ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ�า

ปี และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 1.4 บริษัทฯ ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี
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 1.5 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. และ ได้รับการแต่งตั้งโดยท่ี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562 ไว้ในรายงาน

ประจ�าปี และ แบบ 56-1 โดยได้แสดงรายละเอียดแยกประเภทเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

และ ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ไว้อย่างชัดเจน

 1.6 บริษัทฯ เปิดเผยรายช่ือ บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการ

ประชุม และ จ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนความเห็น

จากการท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง

ของกรรมการ 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 2562 ตามอัตราซ่ึงอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�า

ปี 2562 โดยยังคงเป็นอัตราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 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 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้จ่ายค่าตอบแทน

โดยสะท้อนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน และเป็นอัตราท่ีเหมาะสมโดยศึกษา

เทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนโดยละเอียดท้ังรูปแบบ ลักษณะ 

และ จ�านวนเงินค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
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 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�ารายการซ้ือขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจ�านวนหุ้นท่ีถือ ณ ต้นปี จ�านวนการเปล่ียนแปลงระหว่าง

ปี และจ�านวนหุ้น ณ สิ้นปี ไว้ใน รายงานประจ�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 ซ่ึงบริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้ลงทุนท่ัวไปทราบ 

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ส�าหรับในปี 2562 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการ 

จัดท�าจดหมายข่าว สือ่การสือ่สาร และรายงานการวเิคราะห์ ท่ีน�าเสนอผลการด�าเนินงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

และได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส 

โดยจัดให้มีการประชุม ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมท้ังผ่าน Webcast ส�าหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุน

ท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้  นอกจากน้ี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และพบปะนักวิเคราะห์และ 

นักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัด Roadshow การประชุม และการเข้าร่วม conference 

ต่างๆ อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนท้ังประเภทสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสามารถโทรศัพท์สอบถาม 

ข้อมูลจากทางบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. ข้อมูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีการเผยแพร่ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่การเงินตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ 

ท้ังช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารท่ีส�าคัญและจัดท�าข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ท่ีคาดว่าจะเป็นท่ีสนใจ 

ของนักลงทุนและนักวิเคราะห์เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 10 ล�าดับแรก รายช่ือและ 

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร งบการเงิน และข้อมูลทางการ

เงินซ่ึงมีข้อมูลย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบไม่น้อยกว่า 3 ปี รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู ้ถือหุ้น ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เอกสารข่าวของบริษัทฯ เป็นต้น และมีการปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ โดยเอกสารและข้อมูลทุกประเภทท่ีเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์มีท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน และ 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลท่ีอยู่ในความสนใจได้ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ เพื่อ 

เป็นช่องทางส�าหรับการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

หมวดท่ี 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

 1.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 16 ท่าน ซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ 

ประสบการณ์หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จ�านวนกรรมการมีความ 

เหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการท่ี มิ ใช ่ผู ้บริหารมี
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ประสบการณ์ในธุรกิจหลักท่ีบริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

(1) กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร (Executive Directors) 3 ท่าน และ (2) กรรมการท่ีมิใช่ผู ้บริหาร  

(Non-Executive Directors) 13 ท่าน โดยในจ�านวนน้ี มีกรรมการอิสระ 6 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 

ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ มีกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�า ซ่ึงรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวน 7 ท่าน ท้ังน้ี 

เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

  บริษัทฯ ได ้ เป ิดเผยโครงสร ้างคณะกรรมการ อ� านาจหน ้า ท่ี  หลักเกณฑ ์ ในการสรรหา ข ้อ มูล 

ส�าคัญของกรรมการแต่ละท่าน เช่น ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง วันเดือนปีท่ีได้รับแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ตลอดจนประวัติของกรรมการแต่ละท่าน 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 เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชีและ

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 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ  โดยเปิดเผยไว ้ในรายงาน 

  ประจ�าปีและ แบบ 56-1 ซ่ึงผู ้ถือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 

  แห่งประเทศไทย 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

ผู้จัดการใหญ่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 

บริษัทฯ ซ่ึงได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

ได้ แต่ท้ังน้ี ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ ส�าหรับ

จ�านวนบริษัทอื่นท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้น้ัน คณะกรรมการสนับสนุนให้

กรรมการพิจารณาจ�ากัดไว้ท่ีจ�านวนไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ไม่มีกรรมการ

อิสระท่านใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 4 บริษัท

 1.9 ประธานกรรมการของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) อ�านาจหน้าท่ีของประธาน 

กรรมการน้ันเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) น้ัน คณะกรรมการบริษัท 

มีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยอ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) 
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ไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ

 1.10 บริษัทฯ ก�าหนดสายงานองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาให้คุณให้โทษต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยช่ือและประวัติของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1.11 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้อง 

ทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมท้ังประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมต ิ

คณะกรรมการ ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ตลอด 

จนการผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปี และ 

แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

2. คณะกรรมการชุดย่อย

 2.1 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการก�ากับดูแล 

กิจการ ดังน้ี

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ท�าหน้าท่ีสอบทานกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ระบบการควบคมุภายใน รวมถงึการบริหาร

ความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด

จนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสอบทานกระบวนการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้

ค�าแนะน�าในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ พิจารณา

รายการท่ีเกี่ยวโยง และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดของบทบาทและหน้าท่ี

ของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

  ท�าหน้าท่ีเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ เสนอช่ือบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 

การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตลอด

จนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ก่อนเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการด้านการเงิน

  ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการน้ี 

คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กลยุทธ์ทางการ

เงิน งบประมาณประจ�าปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหน้ีสินท่ีส�าคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือจ�าหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนท่ีส�าคัญ
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  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

  ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ 

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและเหมาะสม

กับธุรกิจของบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริหาร

  ท�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับทิศทาง 

ธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้แก่ รายช่ือกรรมการ หน้าท่ี 

จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 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�าเนินงานของบริษัทฯ 

เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ โดยมีการ 

พจิารณาทบทวนเรือ่งดงักล่าวเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังตดิตามดแูลให้มีการน�าเรือ่งดงักล่าวไปปฏบิตั ิตลอดจนดแูล 

ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักของ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ (ตระหนักถึงขีดความสามารถท่ีแท้จริงของบริษัทฯ) 

ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว โดยต้ังม่ันอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และ ความรอบคอบ

ระมัดระวัง ดูแลให้การด�าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 ซ่ึงได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการกระท�าใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือกระท�าผิดกฎระเบียบ

ของส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 3.2 คณะกรรมการได ้ จัดให ้ มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป ็นลายลักษณ์อักษร โดย

คณะกรรมการเป ็นผู ้ ริ เริ่ ม  มีส ่วนร ่วมในการพิจารณา และอนุมัตินโยบายดังกล ่าว นอกจากน้ี  

คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�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�ารายการท่ีอาจ 

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดย 

รวมเป็นส�าคัญโดยท่ีผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการได้ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัต ิ

ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

  ในปี 2562 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 และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ�า อีกท้ังมีระบบการตรวจสอบภายใน

แบบ Risk-based Audit Approach ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�าการสอบทานระบบงานต่างๆ และรายงาน 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ�า และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีภายใต้หัวข้อ “รายงาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ”

 3.7 ในปี 2560 บริษัทฯ ได ้รับการรับรองเป ็นสมาชิกของ “แนวร ่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และได้จัดท�า 

“มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” ข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ 

อย่างโปร่งใส อันจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” และ ประธานคณะ 

ผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO) ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวท่ัวท้ังองค์กรของ 

บริษัทฯ และ บริษัทย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า “บริษัทในกลุ่มทรูฯ”) ซึ่งก�าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร 

และ พนักงาน ของทุกบริษัทในกลุ่มทรูฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันดังกล่าว โดย 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าท่ีสอบทานกระบวนการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

  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 

และบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ 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 ให้กรรมการท่ีมิใช่ผู ้บริหารสามารถท่ีจะ 

ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจ�าเป็นโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2562 กรรมการท่ีมิใช ่

ผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 4.3 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จ�านวน 6 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังน้ี สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 85.89 ของจ�านวนการประชุมท้ังปี

 4.4 บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนองค์ประชุมข้ันต�่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม 

คณะกรรมการว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด

 4.5 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่อง 

เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากน้ี กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอ 

เรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

 4.6 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนวันประชุม 

โดยข้อมูลมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน ส�าหรับเรื่องท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็

ให้น�าเรื่องอภิปรายกันในท่ีประชุม

 4.7 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย 

ปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ โดยกรรมการให้ความ 

สนใจกับทุกประเด็นท่ีน�าสู่ท่ีประชุม รวมถึงประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ

 4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู ้ จัดการใหญ่ (ร ่วม) หรือ 

เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก�าหนดไว้ นอกจากน้ี ในกรณีท่ี 

จ�าเป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือ

ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

 4.9 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ กรรมการรายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อย

 5.1 คณะกรรมการบริษัทได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะเป็นประจ�าทุกปี โดยมี 

หลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปน้ี
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  หลักเกณฑ์ในการประเมิน

  หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะเป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซึ่งแบ่ง

เป็น 3 ระดับ คือ

  - ระดับต�่า (สมควรปรับปรุง)

  - ระดับปานกลาง (ยอมรับได้ แต่สามารถปรับปรุงได้อีก)

  -  ระดับดีมาก (สมควรรักษาไว้)

  โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปน้ี

  - ความเข้าใจของกรรมการท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทั ธรุกจิของบรษิทัฯ กลยทุธ์ของบรษิทัฯ 

  - ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร

  - บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

  - ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

  - การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมส�าหรับแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  - การน�าเสนอความคิดเห็นของกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีพิจารณา

  - การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

  กระบวนการ

  ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อน�าส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่

กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อท�าหน้าท่ี

รวบรวมข้อมูล  ล�าดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะท�าการประมวลผลและน�าเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากน้ัน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะรายงานผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

 5.2 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ซ่ึงได้ด�าเนินการเป็นประจ�า

ทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังต่อไปน้ี

  หลักเกณฑ์

  หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ เช่นเดียวกับท่ีกล่าวในข้อ 5.1 โดยท�าการประเมินในเรื่องดังต่อไปน้ี

  - ความพึงพอใจของกรรมการรายบุคคลท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ผลการด�าเนินงานของ 

 บริษัทฯ ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ

  - ความเข้าใจของกรรมการท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของกรรมการรายบุคคล 

  - ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการรายบุคคลและฝ่ายบริหาร

  - บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

  - ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

  - การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมส�าหรับแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  - การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการรายบุคคล

  - ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการรายบุคคลอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง

  - การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการรายบุคคลสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
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  กระบวนการ

  ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อน�าส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่

กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อท�าหน้าท่ี

รวบรวมข้อมูล  ล�าดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะท�าการประมวลผลและน�าเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากน้ัน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะรายงาน 

ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

 5.3 นอกจากน้ี คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ เป็นประจ�า

ทุกปีเช่นกัน โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปน้ี

  หลักเกณฑ์

  หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็นซึ่งแบ่งออก

เป็น 3 ระดับ เช่นเดียวกับท่ีกล่าวในข้อ 5.1 โดยท�าการประเมินในเรื่องดังต่อไปน้ี

  -  ความพึงพอใจของกรรมการท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีตนสังกัด ผลการด�าเนิน 

   งานของบริษัทฯ ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ

  -  ความเข้าใจของกรรมการท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนสังกัด

  -  ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนสังกัด และฝ่ายบริหาร

  -  การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการ

  -  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง

  -  การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

 กระบวนการ

  เลขานุการบริษัท จะจัดส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการแต่ละท่านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

เพื่อท�าการประเมิน และขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อ 

ท�าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล ล�าดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะท�าการประมวลผลและน�าเสนอผลสรุปต่อท่ี 

ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน จากน้ันประธานคณะกรรมการชุดย่อย

แต่ละคณะจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

6. ค่าตอบแทน

 6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบรษิทัฯ จัดได้ว่าอยูใ่นลกัษณะท่ีเปรยีบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏบัิตอิยูใ่นอุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 

รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน นอกจากน้ี กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน เช่น กรรมการอิสระท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ี

เหมาะสมด้วย

  บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56-1 

ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (ร่วม) และผู ้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี 

คณะกรรมการก�าหนด กล่าวคอื จ่ายค่าตอบแทนตามภาระหน้าท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหารแต่ละคน และเป็นอตัรา

ท่ีเหมาะสมโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน   ท้ังน้ี ระดับค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลตอบแทน
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  การปฏบิตังิาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว กมี็ความสอดคล้องกบัผลงานของบรษิทัฯ และผลการปฏบิตังิาน

ของผู้บริหารแต่ละคนด้วย

 6.3 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 

คณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นประจ�าทุกปีเพื่อน�าไปใช้ในการพิจารณาก�าหนด 

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบรหิาร และ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ (ร่วม) โดยใช้บรรทัดฐานท่ีได้ตกลงกนั

ล่วงหน้ากับประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึง

ผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนา 

ผู้บริหาร ฯลฯ และกรรมการอาวุโสท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้สื่อสาร ผลการพิจารณา 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ทราบ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 7.1 บริษัทฯ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มี 

ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้ดังกล่าว มีท้ังท่ีกระท�าเป็นการภายในบริษัทฯ 

และใช้บริการของสถาบันภายนอก

 7.2 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 

ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมต่อเน่ือง ดังน้ี
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รายชื่อกรรมการท่ีเข้าร่วมอบรม รายละเอียดหลักสูตรท่ีเข้าอบรม

ดร.โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ - National Director Conference 2019, Board of the Future จัดโดย 

IOD

- Audit Committee Forum 2019, “Strategic Audit Committee: Beyond 

Figure and Compliance” จัดโดย IOD

- Digital Business for Organizational Development

- Introduction to Internet of Things Products

นายโชติ  โภควนิช - Digital Business for Organizational Development

- Introduction to Internet of Things Products

ดร. ฮาราลด์  ลิงค์ - Digital Business for Organizational Development

ศ.(พิเศษ) เรวัต  ฉ�่าเฉลิม - Introduction to Internet of Things Products

นายฉวี  เกิงโหล่ว - Digital Business for Organizational Development

- Introduction to Internet of Things Products

นางปรีเปรม  เสรีวงษ์ - Digital Business for Organizational Development

- Introduction to Internet of Things Products

- Boards that makes a difference 2019

- Defining Board Room Culture/and Imperative of A High Performing 

Leadership

นายศุภชัย  เจียรวนนท์ - Digital Business for Organizational Development

- Introduction to Internet of Things Products

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ - Introduction to Internet of Things Products

ศ.ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม - Digital Business for Organizational Development

- Introduction to Internet of Things Products

นายอ�ารุง  สรรพสิทธิ์วงศ์ - Digital Business for Organizational Development

- Introduction to Internet of Things Products

นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์ - Introduction to Internet of Things Products

นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ - Introduction to Internet of Things Products

นายณรงค์  เจียรวนนท์ - Introduction to Internet of Things Products

นายอติรุฒน์  โตทวีแสนสุข - Digital Business for Organizational Development

- Introduction to Internet of Things Products
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 7.3 ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งต้ังหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ 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�าหนดรายชื่อและท�าการประเมินผู้บริหารในล�าดับ 

ถัดลงมา และผู้ท่ีอยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยด�าเนินการประเมินดังน้ี

    -   การประเมินพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัต ิ

 งานท่ีผ่านมาและแนวโน้มผลการปฏิบัติงานในอนาคต การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ  

 จุดเด่น สิ่งท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับงานและเส้นทางอาชีพ รวมถึงการ 

 ประเมินศักยภาพของพนักงาน 

   -   การประเมิน 360 องศา ตามพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

   -   การประเมินตาราง 9 ช่อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ 

 ค่านิยมองค์กร

 (2) จัดท�าผังรายช่ือผู้สืบทอดต�าแหน่ง 

   ผู้ด�ารงต�าแหน่ง จัดท�าผังรายชื่อผู้สืบทอดต�าแหน่งของตน โดยระบุชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ที่เหมาะสม

ท่ีสดุท่ีสามารถรับต�าแหน่งแทนได้จ�านวน 3 คน (อาจมีจ�านวนมากหรือน้อยกว่าน้ีได้) โดยเรียงตามล�าดับ

ความพร้อมของผู้ได้รับการเสนอช่ือแต่ละคน 

 (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�าแผนพัฒนาผู้บริหารท่ีได้รับการบรรจุช่ือลงในแผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นรายบุคคลด�าเนินการ 

พัฒนาตามแผน และติดตามผลการพัฒนา  

 (5)  ด�าเนินการประเมินและทบทวนแผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นประจ�าทุกปี

   ผูบ้รหิารท่ีได้รบัการบรรจุช่ือลงในแผนสบืทอดต�าแหน่ง จะได้รบัการพฒันาตามแผนท่ีวางไว้เป็นรายบคุคล 

มีโครงการอบรมพัฒนาท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานท่ีท้าทาย รวมท้ังการหมุนเวียนงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าให้ถึงพร้อมท้ังความรอบรู้ในธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน 

เพื่อให้ม่ันใจว่ามีความต่อเน่ืองในการจัดเตรียมผู้น�าท่ีมีความพร้อม เหมาะสมส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูง และต�าแหน่งท่ีส�าคัญได้ทันทีเม่ือมีต�าแหน่งว่างลงหรือเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
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SUSTAINABILITY AND

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIL IT IES

ความ ย่ั ง ยืนองค ์ กรแล ะคว ามรั บผิ ดชอบต ่ อ สั งคม

1. นโยบายภาพรวม 

กลุ่มทรู ในฐานะผู้น�าการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรและบริการด้านดิจิทัลในประเทศไทย ตระหนักถึงหน้าท่ี

และความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีนอกเหนือจากการส่งมอบบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร รวมท้ัง มีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลของประเทศ ให้ครอบคลุมทุก

พื้นท่ีและทุกกลุ่มประชากร รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัล เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ รวมถึงโอกาส

ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

บริษัทฯ เช่ือม่ันว่าการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนท่ีแท้จริงได้ ผู้น�าองค์กรทุกระดับ และพนักงานทุกคนต้องเข้าใจ

และมีส่วนร่วมในประเด็นความยั่งยืนอย่างรอบด้าน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและ

กรอบการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และทบทวนตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงาน  คณะกรรมการนวัตกรรมและความ

ยั่งยืนควบคุมดูแลการบริหารจัดการท่ัวท้ังองค์กร และพนักงานทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตาม

แนวทางเพื่อความยั่งยืน   โดยปลูกฝังวัฒนธรรมและคุณค่าความเป็นทรู (Core Values) 4C’s ได้แก่ เอาใจใส่ (Caring) 

เช่ือถือได้ (Credible) สร้างสรรค์ (Creative) และกล้าคิดกล้าท�า (Courageous) ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดม่ัน

และปฏิบัติตาม เพื่อแบ่งปันคุณค่าแก่เพื่อนร่วมงาน และสังคม ท�างานด้วยความซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมี

ส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรม  

กลุ่มทรู พัฒนายุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนโดยยึดม่ันในหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ ด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศ

ชาติ ประชาชน และบริษัท ภายใต้การด�าเนินงานอย่างสมดุลท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม มีการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานให้บรรลุ 12 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 (True Sustainability Goals 2020) ภายใต้กรอบ 3H’s 

(Heart-Health-Home) คือ มุ่งม่ันในการท�าธุรกิจด้วยใจท่ียั่งยืน สร้างสังคมท่ียั่งยืน และเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน ซ่ึงเป็น

หลักและแนวทางในการด�าเนินงาน ซ่ึงเป็น 3 เสาหลัก ท่ีกลุ่มทรู ผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ

สร้างคุณค่าระยะยาวและยั่งยืน พร้อมตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตาม “หลักการ 8 ข้อ” ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ดังน้ี 

  (1) การประกอบกิจการด ้วยความเป ็นธรรม

    กลุ่มทรู ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนหลัก

คุณธรรมและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รับผิดชอบและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

(Stakeholders)  ร่วมกนัอย่างเหมาะสม เพือ่ให้ม่ันใจว่าทุกกลุ่มจะได้รบัการคุม้ครองและปฏบัิตด้ิวยดอีย่างเสมอภาค 

เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ

ท่ีไม่สุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงประกาศใช้ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” เพื่อเป็นแนวทาง 

ปฏิบัติต่อการการด�าเนินธุรกิจ ควบคุม และด�าเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม และจัดท�า “ประมวล 

คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจน

พนักงานของกลุ่มทรูถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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  (2) การต ่อต ้านการทุจริตคอร ์รัปชัน

    บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการรับและการจ่ายสินบน ซึ่งก�าหนดไว้ใน “ประมวล

คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” โดยห้ามพนักงานเรียกร้องหรือรับสินน�้าใจเพื่อตนเองหรือเพื่อ             

ผู้อ่ืน จากบุคคลท่ีร่วมท�าธุรกิจด้วย และห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือท่ีถือว่าเป็นการติดสินบน หรือ

ให้ผลประโยชน์ บริษัทฯ ยังประกาศใช้ “มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่บน                 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มพนักงาน ตลอดจนคู่ค้า พร้อมท้ังสนับสนุนหน่วยงาน      

ภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังได้ประกาศ

เจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และมีความมุ่งมั่น

ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด  บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่อง

ทางร้องเรียนหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารท่ีส�านักงานใหญ่ 

อีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ  auditcommittee@truecorp.co.th หรือติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทางอีเมล CodeofConduct@truecorp.co.th โทรศัพท์  02-858-2023 หรือโทรสาร 02-858-4906

  (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

    กลุ่มทรู เล็งเห็นความส�าคัญของการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก ในฐานะของการเป็นพลเมืองท่ีดี และ

มีความมุ่งม่ันท่ีจะร่วมสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ท่ีดีให้เกิดข้ึน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การข้อตกลงแห่ง

สหประชาชาติ (UN Global Compact) ด้วยความสมัครใจ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีความมุ่งม่ันใน

การด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักสากล 10 ประการ ซ่ึงมีสาระส�าคัญ 4 ด้าน คือ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน              

การปกป้องสิง่แวดล้อม และการต่อต้านคอร์รปัชัน และเป็นหน่ึงในตวัแทนภาคเอกชนไทยท่ีบกุเบิกการจัดตัง้สมาคม

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ จึงได้ท�าการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง

รอบด้านเป็นประจ�าทุก 2 ปี เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนภาพรวมขององค์กร พร้อมท้ัง

พิจารณาและระดมความคิดเพื่อหาแนวทางป้องกันเชิงรุกและเตรียมการรับมือต่อเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

  (4)  การปฏิ บั ติต ่อแรงงานอย ่างเป ็นธรรม

    บริษัทฯ มีความห่วงใย และเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู ่ของพนักงาน เพราะเช่ือม่ันว่าการดูแลและ

รักษาพนักงานท่ีมีความสามารถเป ็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรสู ่การเติบโตอย่างม่ันคง 

ผ่านการด�าเนินงานด้านค่าตอบแทน ตามนโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงาน โดยจัดสรร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมท้ัง

การคุ ้มครองในกรณีพิการและทุพพลภาพอันเกิดจากการท�างานท้ังพนักงานประจ�าและพนักงาน

ช่ัวคราว  นอกจากน้ี กลุ ่มทรู ได้ด�าเนินการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน ผ่าน 

“โครงการปลูกรัก” ท่ีหลากหลาย เช่น ปลูกรักสุขภาพดี ปลูกรักปลูกธรรม และ ปลูกความม่ังคั่ง

  (5) ความรับผิดชอบต ่อผู ้บริ โภค

   บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการรักษา ปรับปรุง และ พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อสร ้างคุณค่าและส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้แก่ลูกค้า  โดยน�าหลักบริหารจัดการคุณภาพ Total Quality Management  หรือ TQM ท่ี

เป็นกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กร มาปรับใช้ในการด�าเนินงานทุกหน่วยงาน

ขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการส�าหรับลูกค้า เช ่น การตรวจสอบคุณภาพและความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตลอดจนการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
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  (6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล ้อม

    กลุ่มทรู ตระหนักและให้ความส�าคัญในปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยจัดโครงการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อม  ท้ังภายในและภายนอกองค์กรต่อเน่ืองทุกปี  มีการตั้งเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี  

    2563 เพื่อลดค่าความเข้มข้นของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ร้อยละ 10 และลดการใช้น�้าต่อราย 

    ได้ร้อยละ 10 (เปรียบเทียบกับปีฐาน 2558) การพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

    สากล ISO 14001: 2015 ครอบคลุม อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 พัฒนาการ และ 

    ส�านักงานภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น   นอกจากน้ี ยังร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัด 

    โครงการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย  “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” เป็นประจ�า 

    ทุกปี  โครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีศึกษาคุณค่าพรรณไม้  

    และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ผ่านแอปพลิเคชั่น We Grow และส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ 

    นกและธรรมชาติผ่านการอบรมการใช้แอปพลิเคช่ันดูนก  DooNok 

  (7) การร ่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

   บริษัทฯ มุ่งม่ันสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 

   และทักษะชีวิตของเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคม เพื่อช่วยยกระดับชีวิต 

   ความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs  2 เร่ือง คือ 

    (7.1) การส่งเสริมด้านการศึกษาและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้พร้อมข้อมูลสารสนเทศให้กับคนไทยจ�านวน  4 

   ล้านคนในปี 2563 (ปีฐาน 2558) ซึ่งตรงกับเป้าหมาย SDGs  ข้อ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม  ผ่าน โครงการ 

   เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนท่ัวประเทศ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน 

   และพัฒนาผู้น�า และโครงการทรูปลูกปัญญา 

    (7.2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 10,000 คน  เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย  

   SDGs ข้อ 10 ลดความเหล่ือมล�้า ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก โดย 

   พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันออทิสติก ส่งเสริมการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ฝึก 

   ทักษะอาชีพ และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม Art Story by Autistic Thai และร่วมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 

   อาชีพ เพื่อการท�างานบุคคลออทิสติก  โครงการหายไม่ห่วง ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ส่งมอบ 

   Wristband ท่ีติดตั้ง QR Code และเบอร์ติดต่อ ให้กับกลุ่มผู้เส่ียงพลัดหลง และโครงการอบรมการใช ้

   เครื่อง Braille Note Taker (My Eyes Memory:MEM) ให้นักเรียนบกพร่องทางการมองเห็น  เป็นต้น

 (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบ  

  ต ่อสังคม ส่ิงแวดล ้อม และผู ้ มีส ่วนได ้ เ สีย 

   กลุ่มทรู มุ่งเน้นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้พนักงานแสดง 

   ศักยภาพสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคม 

   และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่าน 

   (8.1) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเช่ือมต่อชีวิตในยุคดิจิทัล เช่น ผลิตภัณฑ์ True IoT (Internet of Things) และ 

   หุ่นยนต์ True Robotics  

   (8.2) กิจกรรมและโครงการภายในองค์กรสู่ภายนอก โดยจัดโครงการประกวด True Innovation Awards เป็น 

   ประจ�าทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมท่ีเป็น 
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   ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม  

   (8.3) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาช้ันน�า 10 แห่ง จัดตั้งทรูแล็บเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้้ค้นคว้าวิจัย และแลก 

   เปลี่ยนความคิดเห็น  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

   (8.4) ทรู อินคิวบ์ โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยด้านเทคโนโลยี 

   (8.5) โครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค”  ในพื้นท่ีโครงการวิสซ์ดอม 101 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) 

   ของไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์แบบ ส�าหรับการสร้างสรรค์และวิจัยนวัตกรรม 

   ดิจิทัลภายใต้แนวคิด Open Innovation ซึ่งนับเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของกลุ่มทรูท่ีได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง 

   ในการเสริมสร้างประเทศไทยให้ก้าวข้ึนเป็นประเทศศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค 

2. การด�า เ นินงานและการจัดท�ารายงาน

 

  (1) กระบวนการจัดท�ารายงาน 

   บริษัทฯ มีกรอบการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท และได้จัดท�า 

   รายงานความยั่งยืนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงแยกต่างหากจากรายงานประจ�าปี โดย เปิดเผยการ 

   ด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบการจัดท�ารายงานสากลของ Global Reporting Initiative  

   (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (“Core” option) พร้อมเปิดเผยประเด็นที่ส�าคัญซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา 

   อย่างยั่งยืนของโลก โดยเปิดเผยรายงานความยั่งยืนดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.truecorp.co.th  

   บริษัทฯ ประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) เป็นประจ�าทุกปี เพื่อระบุและจัด 

   ล�าดับความส�าคัญของประเด็นความยั่งยืนท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ 

   สิ่งแวดล้อม ตามความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทุกกลุ่ม ตลอดจนขยายผลเพื่อสื่อสารผลการด�าเนิน 

   งานตามประเด็นท่ีส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ก�าหนดผู้มีส่วนได้เสียท้ังสิ้น 6 กลุ่ม  

   ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้า หน่วยงานของรัฐ ผู้ถือหุ้น/เจ้าหน้ี และ ชุมชน/สังคม

   กระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งประยุกต์ใช้หลักการของ GRI Standards  

   4 ขั้นตอน คือ 1. การระบุประเด็นที่ส�าคัญ 2. การจัดล�าดับประเด็นที่ส�าคัญ  3. การทวนสอบประเด็นที่ส�าคัญ 

   4. การตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ตรวจสอบอิสระและพัฒนารายงานอย่างต่อเน่ือง   ส�าหรับประเด็นท่ี 

   ส�าคัญสูงสุดในปี 2562 ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหาร 

   ลูกค้าสัมพันธ์ คุณภาพและความครอบคลุมของเครือข่าย และผลประกอบการและความสามารถในการเติบโต 

   ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าผลการประเมินน้ีไปจัดท�าแผนจัดการประเด็นความยั่งยืน ก�าหนดเป้าหมาย และ 

   แนวทางในการรายงานผลการด�าเนินงานในแต่ละหัวข้อ ให้สอดคล้องกบัแนวปฏบัิตสิากล ในรายงานความยัง่ยนื    

  

  (2) การด�า เ นินงานให ้ เป ็นไปตามนโยบายด ้านความย่ังยืน 

   บริษัทฯ มีการขับเคลื่อนการด�าเนินนโยบายด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ 

  ก�าหนด 12 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 ภายใต้กรอบ 3H’s ครอบคลุมประเด็นท่ีส�าคัญ และตอบ 

  สนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความยั่งยืน แบ่งเป็น 3  

  ระดับ คือ ระดับกรรมการบริหาร ระดับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง และพนักงาน เพื่อขับเคลื่อน 

  ความยั่งยืนให้ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร ตลอดจนติดตามและวัดผลการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

  ท้ังน้ี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน 2562
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3. การด�าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีว่าการ

ด�าเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อดังกล่าว หรือถูกกล่าวหาว่ามี

ผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีท่ีอาจกระทบต่อ

การประกอบธุรกิจช่ือเสียง หรือความน่าเช่ือถือของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ

4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (AFTER PROCESS)  

กลุ่มทรู ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้น 1. การกระจายโอกาสในการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 2. การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม 3. การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และ 4. การพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

	 	 	 4.1		 การกระจายโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

     1.	 โครงการสานพลังประชารัฐ	คอนเน็กซ์	อีดี	ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า	(E5)

      เป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ปัจจุบันมี 

   องค์กรเอกชนกว่า 33 องค์กรเข้าร่วม เพื่อขับเคล่ือนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการ 

   พัฒนาผู้น�า ร่วมสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงอุปกรณ์ไอซีที และสื่อมัลติมีเดียท่ีเชื่อมโยงองค์ความรู ้

   จากทั่วทุกมุมโลกด้วยการสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล   

   โดยมีผู้น�ารุ่นใหม่ หรือ School Partner ที่เข้าร่วมโครงการด้วยจิตอาสา ซึ่งนอกจากจะได้รับการพัฒนา 

   ทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นผู้ขับเคล่ือนท่ีท�าให้เกิดการรวมพลังผู้ท่ีมีส่วน 

   เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน 

   ประชารัฐท่ัวประเทศอีกด้วย โดยโครงการมีเป้าหมายการด�าเนินงาน 15% ของโรงเรียนในสังกัดคณะ 

   กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ จ�านวน 4,781 โรงเรียน จากโรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง 

   ทั้งนี้ พนักงานกลุ่มทรู เข้าร่วมโครงการ โดยท�าหน้าที่ School Partner จ�านวน 328 คน และอีก 190 คน  

   ท�าหน้าที่ ICT Talent ในการให้ค�าปรึกษา แนะน�า และช่วยเหลือด้าน ICT ให้แก่โรงเรียน

	 	 	 		 2.		 โครงการทรูปลูกปัญญา	

      กลุ ่มทรู มุ่งม่ันท่ีจะสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู ้คู ่คุณธรรมอย่างยั่งยืน โดยน�าศักยภาพของ 

   เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและนวัตกรรมทุกรูปแบบขององค์กรมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม ด้าน 

   การศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทัดเทียมแม้ในพื้นท่ีห่างไกล เช่ือมโยงทุกมิต ิ

   ส่งมอบ “ความรูคู้ค่ณุธรรม” ผ่านการด�าเนินงานหลากหลายรปูแบบ ท้ังคอนเทนต์เพือ่การศกึษา อาทิ สถานี 

   โทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา ช่องความรู้ดูสนุกผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม (มีผู้ติดตามมากกว่า 40 ล้าน 

   คน) เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม คลังความรู้ออนไลน์ เปี่ยมด้วยเนื้อหาด้านการศึกษาและความรู้รอบตัว 

   (มจี�านวนการเข้าชมมากกว่า 123 ล้านเพจวิว ) ตลอดจนแอปพลิเคชัน TruePlookpanya ฟรีแอปพลิเคชัน 

   ที่เข้าถึงทุกคลังความรู้จากทรูปลูกปัญญา (มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 3.8 แสนครั้ง)   

	 	 4.2		 การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม	 

     1.	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง  
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    • โครงการส่งเสริมอาชีพบุคคลออทิสติก	กลุ่มทรู ร่วมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการท�างาน “True Autistic

     Thai Center” เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ และการอบรมวิชาชีพให้แก่บคุคลออทิสตกิ เพือ่ให้สามารถ 

     สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว มากกว่า 5,000 คน รวมท้ังพัฒนา Autistic Application ส�าหรับ 

     เพิ่มทักษะในการด�ารงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม Art Story น�าผลิตภัณฑ์ 

     ศิลปะรูปแบบต่างๆ อาทิ แก้ว หมวก กระเป๋า เสื้อ สมุดโน้ตท�ามือ จ�าหน่ายผ่านเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ 

     ชั้นน�าของไทย และที่ส�านักงานของกลุ่มทรู ก่อให้เกิดรายได้ ประมาณ 4.5 ล้านบาท

    • โครงการหายไม่ห่วง กลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาและภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

     ร่วมพัฒนาและน�าศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร ต่อยอดแอปพลิเคชัน ThaiMissing ให้สามารถสแกนข้อมูล 

     ผ่าน QR Code และ RFID (Radio Frequency Identification) บนสายรัดข้อมือ (wristband) ที่เชื่อมโยงกับ 

     ฐานข้อมูลของผู้มีโอกาสพลัดหลง อาทิ ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โรคหลงลืม กลุ่มโรคจิตเวช และผู้ป่วยที่ม ี

     อาการผิดปรกติของสมองอ่ืนๆ ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลให้ญาติท่ีดูแลผู้ป่วย 

     กลุ่มน้ีหากเกิดเหตุพลัดหลง พลเมืองดีและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้การช่วยเหลือจะทราบว่าผู้ป่วยเป็นใคร  โดย  

     ข้อมูลของผู้ป่วยจะไม่ถูกเปิดเผย เน่ืองจากฐานข้อมูลเป็นระบบปิด ปัจจุบันมีผู้ป่วยสมองเสื่อมได้รับ 

     wristband ทั้งสิ้น 806 คน    

 • โครงการอบรมการใช้เครื่อง	Braille	Note	Taker	(My	Eyes	Memory:	MEM)	ให้นักเรียนบกพร่อง 

	 	 ทางการมองเห็น กลุ่มทรู ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา 

  ในการจดบันทึกข้อมูล โดยการกดปุ่มผสม ตามอักษรเบรลล์ท่ีออกแบบในลักษณะและต�าแหน่งท่ีสะดวก 

  ต่อการจดบันทึกและส่งข้อมูลที่บันทึกไปยังอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์

  โดย อบรมครูผู้สอนและกลุ่มนักเรียนตาบอดเพื่อแก้ปัญหาการจดบันทึกในห้องเรียนร่วมกับเด็กปรกติ

 • TrueMove	H	Deaf	SIM	และ	Blind	SIM บริษัทฯ จัดท�าซิมโทรศัพท์มือถือ Deaf SIM ให้บริการแก่ 

  ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ให้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกและ 

  มีประสทิธภิาพยิง่ข้ึน  พร้อมพฒันาแอปพลเิคช่ัน True Care Live for Deaf รวมถงึจัดตัง้ศนูย์บรกิารลูกค้า 

  ส�าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินของทรูมูฟ เอช โดยเฉพาะ เพ่ือส่ือสารกันด้วยระบบสนทนาผ่านวิดีโอ 

  (Video Chat) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดท�า Blind SIM แบบเติมเงิน เพื่อผู้พิการทางสายตาสามารถใช้  

  งานดาต้าได้ในราคาพิเศษ รวมทั้งสามารถโทรฯ เข้า 1414 ศูนย์ข่าวสารทางเสียงได้ฟรี 

 2.	โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม	ปีที่	 8 จัดข้ึน ณ สวนโมกข์ (วัดธารน�้าไหล) จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้ 

  แนวคิด “ความรักจักรวาล : รัก-เรียน-เพียร-ให้” พร้อมชูกิจกรรมเด่น ส่งเสริมให้ยุวชนได้มีโอกาสสร้างสรรค ์

  นวัตกรรมสื่อธรรมะด้วยตนเอง ต่อยอดการเผยแผ่พุทธธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ตามแนวทางของท่านพุทธ 

  ทาสภิกขุเพ่ือปลูกฝังแนวคิด ค่านิยมท่ีถูกต้อง ให้เยาวชนเติบโตเป็นท้ัง คนเก่งและคนดี ประพฤติตนดีงาม 

  ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้งอกงาม  โดยบริษัทฯ ท�าการ 

  ถ่ายทอดสดตลอด ระยะเวลา 31 วัน ของการบรรพชา เป็นห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย 

  ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล ทรูวิช่ันส์ ช่องเรียลลิตี้  และช่องทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueID  มี 

  ผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊กมูลมากกว่า 9 แสนรายและเข้าถึงผู้ชมมากกว่า 34 ล้านคน

 3.	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยาวชน	บริษัทฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 

  การเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยาวชนที่หลากหลาย และจัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ�าทุกปี เช่น โครงการ 

  นักวิทย์น้อยทรู โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” และ สนับสนุนเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา  
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	 4.3		 ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม	

  บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเพื่อการกุศลหลากหลายรายการ รวมท้ัง ช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกผู้ประสบภัย 

  พิบัติและญาติ อาทิ การดูแลด้านสัญญาณเครือข่ายให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

  การมอบโทรศัพท์พร้อมซิมต�ารวจท่องเท่ียว และจัดศูนย์บริการให้โทรฟรี ท้ังภายใน และต่างประเทศตลอด 

  24 ชม. หรือ ซิมดาต้าโรมม่ิง ไม่จ�ากัด (Unlimited) เป็นต้น

	 4.4		 ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG ข้อ 9 อุตสาหกรรม  

  นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

	 	 1.	โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า	หรือ	Elephant	Smart	Early	Warning	System   

   สืบเน่ืองจากปัญหาช้างป่าในอ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บุกท�าลาย พืชผลเสียหาย สร้างความ 

   สูญเสียและความขัดแย้งรุนแรงระหว่างคนกับช้าง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยาน 

   แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF ประเทศไทย ติดตั้งกล้อง Camera Trap พร้อม SIM Card บน  

   เครือข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูงของทรูมูฟ เอช บริเวณด่านช้างออกท้ังส้ิน 25 ด่าน เม่ือมีช้างป่าเดิน 

   ผ่านกล้องท่ีติดตั้งไว้ ตามจุดต่างๆ กล้องจะบันทึกภาพ และส่งสัญญาณไปยังศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าทันที  

   เม่ือเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ รับทราบ จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนและพิกัดท่ีช้างอยู่ไปยังเจ้าหน้าท่ีลาดตระเวนเพื่อ 

   เข้าไปผลักดันช้างกลับเข้าป่าก่อนท่ีจะเข้าถึงพื้นท่ีของชุมชน โดยในปี 2562 เจ้าหน้าท่ีและชุมชนเข้ารับการ 

   อบรมการใช้งาน มากกว่า 120 ราย และมีพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 300 แปลง

	 	 2.	โครงการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประกวดภาพถ่าย	“สัตว์มีค่าป่ามีคุณ”  

   กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย  “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 25 ประจ�าปี 2562  เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทย 

   ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม  

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารแีละถ้วยประทานสมเดจ็ พระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้า กลัยาณิวฒันา 

   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี 2562 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 796 คนและสามารถชมผลงาน 

   ภาพถ่ายท่ีชนะการประกวดผ่านแอปพลิเคชัน “True Photo Contest” ซึ่งรวบรวมผลงานภาพถ่าย  

   ตั้งแต่ปี 2538 

  3.	โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร	ประจ�าปี	2562        

   จัดตั้งข้ึนเพื่อปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนไทย ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  โดยความร่วมมือของ 

   กลุ่มทรู เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือข่ายกว่า 13 องค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 กลุ่มทรู ได้น�าแอปพลิเคชัน  

   We Grow ท่ีเป็นเครื่องมือรณรงค์ ศึกษาคุณค่าพันธุ์ไม้ต่างๆ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่  

   และเป็นคลังข้อมูลต้นไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุด บรรจุในหลักสูตรอบรมการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชันให้แก่ครูและเจ้าหน้าท่ีตัวแทนศูนย์ศึกษาธรรมชาติของ 

   กรมอุทยานเเห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนได้รับการอบรมการใช้งานกว่า 10,900 คน 

   รวมทั้ง ด�าเนินการติดป้าย QR Code พรรณไม้ในสวนสาธารณะของกรุงเทพฯ  6 แห่ง จ�านวน 600 ป้าย
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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

จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรบริษัทร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะ

กรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 ซ่ึงกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมครบท้ัง 3 ท่ำน    

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 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)

 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นควำมซื่อตรงและจรรยำบรรณ ในกำรด�ำเนินงำน พร้อมท้ัง

ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และ เป้ำหมำยขององค์กร ตลอดจนมี

สภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในท่ีดีและเหมำะสม ดังน้ี 

 • คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct)  

และมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับกรรมกำรผู ้บริหำรและ

พนักงำน ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อตรงและมีจริยธรรม  โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ท�ำกำรสื่อสำร

และประชำสัมพันธ์ข้อก�ำหนดดังกล่ำวแก่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนอย่ำงสม�่ำเสมอผ่ำนหลักสูตรอบรมภำยใน

และกิจกรรมต่ำงๆ

 • คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจโดยรวมและก�ำกับ

ดแูลให้มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกลยทุธ์ในกำรด�ำเนินธรุกจิท่ีชัดเจนและวดัผลได้  ส�ำหรบัใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำ

แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงำนรวมท้ังติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ 
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 • บริษัทฯ ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสำยงำน  เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ              

มีประสิทธิภำพและกำรด�ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันท้ังกลุ่มบริษัท  มีกำรควบคุมท่ีมีประสิทธิภำพ เช่น 

มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในส่วนงำนท่ีส�ำคัญเพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลระหว่ำงกัน (Check and Balance)  บุคลำกร            

ทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน มีกำรก�ำหนดสำยกำรรำยงำนที่ชัดเจนมีกำรก�ำหนด มอบหมำยและ

จ�ำกัดอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมตำมโครงสร้ำงองค์กร 

 • บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดคุณสมบัติของบุคลำกรแต่ละต�ำแหน่งงำน เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรสรรหำ คัดเลือกท้ังภำยใน         

และภำยนอกองค์กร  มีแผนพฒันำบคุลำกรโดยผ่ำนศนูย์ฝึกอบรมภำยในและภำยนอกองค์กร   มีแผนและกระบวนกำร

สรรหำผู้สืบทอดต�ำแหน่งงำนท่ีส�ำคัญ  พร้อมท้ังก�ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน

และเป็นระบบเพื่อพิจำรณำให้ผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม และสร้ำงแรงจูงใจต่อบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน          

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   ในแต่ละปี บริษัทฯ จะมีกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่นประจ�ำปีเพื่อร่วมกิจกรรม True Star 

ในโครงกำรต่ำงๆ  

2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

 กำรประเมินควำมเสี่ยง เป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงซ่ึงเป็นหลักส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน  

นอกจำกควำมเสี่ยงทำงธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังผนวกกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม วิธีลดผลกระทบ 

รวมท้ังโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึนได้เข้ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  โดยพัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสร้ำงคุณค่ำระยะยำวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • บริษัทฯ ด�ำเนินนโยบำยตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management : 

ERM) ตำมมำตรฐำนสำกล Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO 2017)  

และมีกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อประเมินควำมเส่ียงท่ีหลำกหลำย ได้แก่ ควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจริง 

ควำมเสี่ยงท่ีต่อยอดมำจำกอดีต รวมท้ังควำมเสี่ยงท่ีก�ำลังจะเกิดข้ึนในระยะยำว  ท้ังน้ี นโยบำยด้ำนกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงได้รับกำรทบทวนและอนุมัติโดยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) เป็นประจ�ำทุกปี 

 • กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกำรด�ำเนินงำนเช่ือมโยงกันระหว่ำงฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง ฝ่ำยก�ำกับกิจกรรม

องค์กร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงฝ่ำยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยง  โดยมีกำรก�ำหนดโครงสร้ำงของหน่วยงำน Risk 

Monitoring เพื่อประสำนงำนกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยง  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประเมินและจัดอันดับควำมเส่ียง  พร้อมท้ังหำมำตรกำรในกำรรับมือ  รวมถึงมีกำร

รำยงำนควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อทรำบ และ อนุมัติ และ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เพื่อทรำบ และให้ค�ำแนะน�ำ 

 • นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบภำยในบนฐำนควำมเสี่ยง (Risk-based Audit) และ พัฒนำคุณภำพ       

ของกำรตรวจสอบภำยในท้ังด้ำนบุคลำกรและระบบปฏิบัติงำน  เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเป็นไปอย่ำง             

มีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้แก่บริษัทฯ โดยมีกำรบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยงภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วผ่ำนกำรระบุและประเมิน            

ควำมเสี่ยงรอบด้ำน  ได้แก่  ควำมเส่ียงจำกกำรปฏิบัติงำน ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน ควำมเส่ียงด้ำนกำรตลำด 

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ ควำมเส่ียงด้ำนกฎหมำย ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมเสี่ยงด้ำน

บุคลำกร และควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืน
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3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)

 บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะท�ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ ดังนี้

 • บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและลักษณะเฉพำะของบริษัทฯ มีกำรแบ่งแยก

หน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน เช่น  หน้ำที่อนุมัติ  หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชีและสำรสนเทศ  หน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 

มีกำรจัดท�ำนโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบัติงำน คู่มือในกำรปฏิบัติงำน ทั้งทำงด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อและด้ำนอื่นๆ ไว้อย่ำง

เหมำะสมเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจกำรอนุมัติรำยกำรของผู้บริหำร

ในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรจัดท�ำข้อมูลรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรและผู้บริหำร  มีกำรก�ำหนดระเบียบ

ปฏบัิตเิรือ่งกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัไว้อย่ำงชัดเจน  เพือ่ป้องกนักำรน�ำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไปใช้ส่วนตวั และ

ให้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ  

 • บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดกำรควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในระบบงำนท่ีส�ำคัญ มีกำรจัดท�ำนโยบำยว่ำด้วย

กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของสำรสนเทศ  มีกำรก�ำหนดกำรควบคุมของระบบสำรสนเทศไว้อย่ำงเหมำะสม  

และจัดให้มีกำรรับรองกำรด�ำเนินกำรของระบบสำรสนเทศตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC : 27001  

 • บริษทัฯ จัดให้มีกระบวนกำรตดิตำมดแูลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพือ่ให้มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน

สอดคล้องกับนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ 

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อคุณภำพของสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญท่ีสนับสนุนให้ระบบกำรควบคุม

ภำยในเกิดประสิทธิผล โดยมีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดังนี้

 • บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงำน Corporate Planning, Intelligence & Command Center and Launch Office                 

ท�ำหน้ำท่ีรวบรวมข้อมูล พิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แหล่งข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือของ

ข้อมูล ต้นทุน ตลอดจนปริมำณข้อมูลในระดับท่ีเหมำะสม และท�ำหน้ำท่ีเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ เพื่อให้ผู้บริหำรได้

ใช้ข้อมูลในกำรด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและมีคุณภำพ 

 • บริษัทฯ มีกำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูลท่ีส�ำคัญและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอทุกไตรมำส           

คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศท่ีจ�ำเป็น  หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกเลขำนุกำรบริษัทฯ   

ซึ่งท�ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์ติดต่อเพื่อช่วยประสำนงำนให้แก่คณะกรรมกำร ในกำรขอข้อมูล กำรจัดประชุมหรือกำร

พบปะหำรือกับผู้บริหำร ข้อมูลเอกสำรท่ีใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งจะท�ำกำรน�ำส่งให้กรรมกำร

ทุกท่ำนล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 

 • บรษิทัฯ มีกระบวนกำรและช่องทำงกำรสือ่สำรข้อมูลภำยในท่ีมีประสทิธภิำพ โดยใช้เทคโนโลยกีำรสือ่สำรผ่ำนระบบ 

Intra-net  ซึ่งสำมำรถสื่อสำรถึงพนักงำนทุกคนท่ัวท้ังองค์กรในเวลำเดียวกัน ส�ำหรับข้อมูลท่ีจ�ำเป็น อีกท้ังสำมำรถ

ก�ำหนดระดบัต�ำแหน่งของพนักงำนท่ีบรษิทัฯ ต้องกำรสือ่สำรข้อมูลให้ทรำบส�ำหรบัข้อมูลท่ีมีควำมส�ำคญัเฉพำะกรณี  

 • บริษัทฯ มีช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระท�ำผิดกฎหมำย หรือพฤติกรรมน่ำสงสัยที่อำจส่อถึง

กำรทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ส�ำหรับพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต่อ 

คณะกรรมกำรบริษัทโดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Channel) ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม) หน่วยงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล หรือ ฝ่ำย Fraud & Cyber Crime (โดยจะได้รับกำร

เก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ)  โดยประชำสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th นอกจำกน้ีบริษัทฯ 

ยังมีช่องทำงกำรส่ือสำรกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เช่น  Call Center  ส�ำหรับ
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ลูกค้ำเพื่อสอบถำมหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ และ หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ส�ำหรับ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

 • บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อเรื่องกำรควบคุมภำยในอย่ำงยิ่ง มีกำรก�ำหนดเป็นหน่ึงในนโยบำย 9C หรือ 9ป และ  

มีกำรสื่อสำรไปยังพนักงำนในทุกระดับ และให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจัดกำรอบรมหลักสูตรกำรควบคุม

ภำยในเบื้องต้นให้กับพนักงำนของบริษัทฯ  โดยก�ำหนดให้มีกำรอบรมทุกไตรมำส  นอกจำกน้ียังให้ด�ำเนินกำร

ท�ำหน้ำท่ีในกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรควบคุมภำยในให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตำมท่ีร้องขอ 

5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)

 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ   เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ

ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

 • บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจ และข้อก�ำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและ

พนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  และกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน

ระดับองค์กร และระดับกระบวนกำรผ่ำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยผู้ปฏิบัติงำน (Control Self Assessment) 

อย่ำงสม�่ำเสมอ  นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังมีช่องทำงในกำรส่ือสำร/รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ             

ในกรณีท่ีพบเหตุกำรณ์ผิดปกติ หรือเหตุกำรณ์ทุจริต และกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่อง

ท่ีเป็นสำระส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 • บริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระท่ีรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ท�ำหน้ำท่ี

ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ ตำมมำตรฐำน

วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน และบนฐำนควำมเส่ียง (Risk-based Audit)  โดยจัดท�ำแผนงำนตรวจสอบเป็นรำยป ี       

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ  และควำมเสี่ยงส�ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและวัตถุประสงค์       

ของ บริษัทฯ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ       

กำรควบคมุภำยใน กบัฝ่ำยบรหิำรเพือ่ก�ำหนดแนวทำงกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  รวมถึงมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่อง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

  - ไม่มี -

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ คือ นำงดำวประกำย ลักษณะกุลบุตร โดยได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2543

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และ

ดูแลให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำรอบรม ท่ีเหมำะสมเพียงพอกับ

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลส�ำคัญ รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิกำรศึกษำ และ 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ดังท่ีปรำกฏในหน้ำถัดไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นางดาวประกาย  ลักษณะกุลบุตร              หัวหน ้ าหน ่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ ่ มบริ ษัทฯ

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญำโท กำรภำษีอำกร Golden Gate University ประเทศสหรัฐอเมริกำ

- ปริญญำตรี กำรบัญชี บริหำรธุรกิจ George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกำ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ประเทศสหรัฐอเมริกำ

- ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล

การฝ ึกอบรมภายนอกองค ์กร

- IIA Seminar : Undispensable, Insightful, Agile Internal Audit

- Sustainability Evaluation and Data Management

- 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 2019

-  Assertive Communication and Performance Feedback

-  Personal Data Protection
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-  Disruptive Marketing : shortcut to be market leader

-  Cybersecurity and the Dynamics of Thai Telecom Industry

-  Chairman’s Vision 2018

-  Cyber Security in today’s Global Busisness Ecosystem

-  Chairman Vision 2017

-  Supply Chain Sustainability Workshop

-  Internal Control for Procurement

-  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	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มทรู	มีรำยกำรค้ำระหว่ำงกันกับ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กิจกำรร่วมค้ำ 

	 และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน	 ตำมท่ีได้มีกำรเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวำคม	 

 พ.ศ.	2562	(หมำยเหตุข้อ	40)	โดยรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 ท่ีส�ำคัญ	สำมำรถสรุปได้ดังน้ี:

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2562          

(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	

	 รถยนต์และ

	 บริกำรอื่น

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำซ่อมบ�ำรุง	

	 รักษำ

•	ค่ำอบรม

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอื่น

15,171

211,271

47,579

138,464

5,216

18,200

61,934

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ีบริษัทฯ	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไป	โดยมีอัตรำค่ำเช่ำอยู่ใน

	 อัตรำระหว่ำง	200	-	220	บำทต่อตำรำงเมตร

	 ต่อเดอืน	และอตัรำค่ำบรกิำรอยูร่ะหว่ำง	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

CONNECTED TRANSACTIONS

รายการระหว ่ างกัน
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2562             

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

1.2	บรษิทั	ทร	ูวอยซ์	จ�ำกดั	

	 (TV)

TV	เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ ้นโดยตรงอยู ่ร ้อย

ละ	55.00

ขำย	:

•	 ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

•	บริกำรอื่น

982

322

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 ปกตติำมรำคำท่ีบรษิทัฯ	ให้บรกิำรลกูค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ	

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

2. ผู้ท�ำรำยกำร : กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด (มหำชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมรวมร้อยละ 99.74)

2.1	กลุ่มบริษัท	China		

	 Mobile	(CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ีบริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74

ขำย	:

•	 ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

•	 ขำยโทรศัพท์มือถือ	

	 และอุปกรณ์

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

(879)

1,792

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 ตำมรำคำที่บริษัทย่อยของ	BITCO	ให้บริกำร	

	 ลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ	

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม	

	 รำคำท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริกำร 

	 ลูกค้ำท่ัวไป

2.2	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ีบริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74

ขำย	:

•	 ขำยโทรศัพท์มือถือ	

	 และอุปกรณ์

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•	ค่ำคอมมิชชั่นและ	

	 ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรที่เกี่ยวข้อง

•	ค่ำคอมมิชชั่นจำก	

	 กำรขำยบัตรเติม	

	 เงินและอื่น	ๆ

•	 จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์และบริกำร

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ำยค่ำซ่อมแซม	

 บ�ำรงุรกัษำโครงข่ำย

1,290,038	

384,516

274,266

395,149

108,464

1,653

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม 

	 รำคำท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริกำร 

	 ลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำม 

	 รำคำท่ีบริษัทย่อยของ	 BITCO	 ให้บริกำร 

	 ลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ	โดยมี	

	 อัตรำค่ำเช่ำท่ีรำคำ	 816,988	 บำทต่อเดือน 

	 ซึ่งสัญญำเช่ำมีอำยุ	3	ปี	และมีสิทธิจะต่ออำยุ	

	 สัญญำเช่ำ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป ็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต  ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน 

 ตำมรำคำเฉลี่ย	 15,000	 บำทต่อคันต่อเดือน	 

	 ซึง่สญัญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยสุญัญำ	3	ปี 

	 สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2562            

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

•	 จ่ำยค่ำโฆษณำ	

	 และบริกำรอื่น

•	 จ่ำยเงินซื้อ	

	 โทรศพัท์มือถอืและ

	 บัตรเติมเงิน

74,451

1,223,689

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ 

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำ

	 และผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

2.3	บริษัท	ทรู	แอกซิออน	

 อนิเตอร์แอคทีฟ		จ�ำกดั

	 (TAG)

BITCO	เป็นกลุ่ม

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	99.74และ	TAG 

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ	

40.00

ขำย	:

•	 ขำยโทรศัพท์มือถือ

	 และอุปกรณ์

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•	 รำยได้ค่ำบริกำร	

	 อื่น	

174

30

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	BITCO	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	BITCO	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

3. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด (TM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 91.08)

	 กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	TM	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	91.08	

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอื่น 9 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

4. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ำกัด (TLP) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

	 กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

TLP	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำบริกำรรับ

	 ช�ำระ

1,354 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

5. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด (AWC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

5.1	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

AWC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำน

	 และบริกำรอื่น

279 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2562            

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

5.2	กองทุนรวม	 	

	 โครงสร้ำงพื้นฐำน

	 โทรคมนำคม		ดิจิทัล		

	 (DIF)

AWC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	29.00

ขำย	:

•	 ให้เช่ำโครงข่ำย

ซื้อ	:

•	ค่ำเช่ำเสำ

431,684

1,229,238

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี	

	 AWC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

6. ผู้ท�ำรำยกำร : กลุ่มบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

6.1	บรษิทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั	

	 (TGS)

TVG	เป็นบริษัทที่

บริษัทฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทที่บริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80	ตำมล�ำดับ

มีควำมสัมพันธ์กัน

โดยมีกรรมกำรร่วม

กัน	คือ	นำยองอำจ	

ประภำกมล	นำย

อำณัติ	เมฆไพบูลย์

วัฒนำ	และ	นำงสำว

ยุภำ	ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•	อุปกรณ์

•	ค่ำโฆษณำ

ซื้อ	:

•	ซื้อสินค้ำ

241

76,245

186

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

6.2	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TVG	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00	

ขำย	:

•	 ได้รับเงินสนับสนุน

	 ร่วมกิจกรรมต่ำง	ๆ 	

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ	

	 รถยนต์

•	 จ ่ำยค่ำบริกำรรับ 

	 ช�ำระ

•	ค่ำบริกำรเช่ำ

	 เซิฟเวอร์	IVR

• จ่ำยค่ำพฒันำระบบ

 

213,707

60,293

45,985

51,788

5,478

1,384

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป ็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต  ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกันท่ี	

	 รำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 ซึ่ง 

	 สัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมีสิทธิ

	 จะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

• เป ็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต  ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน 

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	ซึ่ง

	 สัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	 3	 ปี	 

	 สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2562           

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

•	ค่ำโฆษณำและ	

	 ประชำสัมพันธ์

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอื่น	ๆ

42,962	

33,420

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

6.3	บริษัท	ทรู	ซีเจ

	 ครีเอชั่นส์	จ�ำกัด			

	 (TCJ)

TVG	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TCJ	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	51.00	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ	

นำยณรงค์	เจียรวนนท์	

และ	นำงสำวยุภำ	

ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•	ค่ำโฆษณำ

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอื่น	ๆ

4,475

130

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

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 3,000 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TVG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

7. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด (TT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 50.00)

7.1	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ	์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	TT	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	50.00

ขำย	:

•	บริกำร	call	center

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำน

	 และบริกำรอื่น

12,515

12,889

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกตติำมรำคำท่ี	

	 TT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

7.2	บริษัท	ทรู	จีเอส			

	 จ�ำกัด	(TGS)

TT	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

50.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80

ขำย	:

•	บริกำร	call	center 9,736 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกตติำมรำคำท่ี	

	 TT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2562           

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

7.3	บรษิทั	ทร	ูวอยซ์	จ�ำกดั 

	 (TV)

TT	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

50.00	และ	TV	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยตรงมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	55.00	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ

นำงสำวยุภำ		ลีวงศ์

เจริญและ	นำงสุภำวด ี

ตระกูลบุญ

ขำย	:

•	บริกำร	call	center

 

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำบริกำรอี่น

2,812

800

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี 

	 TT	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป		

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

8. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด (RMV) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.74)

8.1	บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ำกัด	

	 (TGS)

RMV	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.74		และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	46.80	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ

นำงสำวยุภำ		

ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•	 ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

100 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 RMV	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

8.2	บรษิทั	ทร	ูวอยซ์	จ�ำกดั	

	 (TV)

RMV	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.74	และ	TV	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยตรงมี

ส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	55.00	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ

นำงสำวยุภำ		

ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•	 ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

•	ค่ำบริกำรอี่น

23

107

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 RMV	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

8.3	กองทุนรวม

	 โครงสร้ำงพื้นฐำน	

	 โทรคมนำคม	

		 ดิจิทัล	(DIF)

RMV	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อย

ละ	99.74		และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	29.00

ขำย	:

•	 เสำโทรคมนำคม	

	 และเคเบิ้ลใยแก้ว	

	 น�ำแสง

2,486,676 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 RMV	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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8.4	กลุ่มบริษัท

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

RMV	เป็นบริษัทท่ี

บริษัทฯถือหุ้นโดย

อ้อมอยู่ร้อยละ	

99.74

ขำย	:

•	 ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

• จ่ำยค่ำซื้อสินค้ำ

• จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

• ค่ำ	content

• ค่ำคอมมิชช่ัน

• ค่ำกำรตลำดค่ำ	

	 บริกำรรับช�ำระ	

	 และต้นทุนบัตร

• จ่ำยค่ำบริกำรอื่น	ๆ

18,557

4,731

31,847

117,818

1,140,976

1,127,249

66,515

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกตธิรุกจิท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกตติำมรำคำท่ี	

	 RMV	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกตธิรุกจิท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	ซึ่ง

	 สัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	 3	 ปี	 และมี 

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

8.5	บริษัท	ทรำนส์ฟอร์

	 เมชั่น	ฟิล์ม	จ�ำกัด		

	 (TFF)

RMV	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.74	และ	TFF	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	ถือ

หุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้

เสียอยู่ร้อยละ	34.69

ซื้อ	:

• ค่ำ	content 133 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกตธิรุกจิท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนที่เป็นทำงกำรค้ำปกติ

9. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (TICC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

9.1	บรษิทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั	

	 (TGS)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

0.01	และโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.99	

และ	TGS	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมมีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	46.80	มี

ควำมสัมพันธ์กันโดย

มีกรรมกำรร่วมกัน	

คือ		นำงสำวยุภำ	

ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•	 ให้บริกำรสื่อสำร

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

2,622 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี	

	 TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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9.2	กลุ่มบริษัท

	 เครอืเจรญิ	โภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

0.01	และ	โดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.99

ขำย	:

•	 ให้บริกำรสื่อสำร

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

•	อุปกรณ์โครงข่ำย

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำนและ	

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ

	 รถยนต์และบริกำร

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

•	 จ่ำยค่ำซ่อมแซม

	 บ�ำรุงรักษำ

	 โครงข่ำย

•	 จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ

	 เซิฟเวอร์

	 อินเตอร์เน็ต

•	 จ่ำยค่ำบริกำรรับ

	 ช�ำระ

•	ค่ำบริกำรอื่น	ๆ

559,258

14,843

141,471

245,211

1,044,528

375,316

194,342

27,197

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

 

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี		

	 TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

  

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	

	 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	3	

	 ปี	สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

9.3	กองทุนรวม

	 โครงสร้ำงพื้นฐำน

	 โทรคมนำคม		

	 ดิจิทัล		(DIF)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

0.01	และโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.99	

และ	DIF	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	มีส่วนได้

เสียอยู่ร้อยละ	29.00

ขำย	:

•	 ให้บริกำรสื่อสำร

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

ซื้อ	:

•	ค่ำเช่ำระบบใยแก้ว

	 น�ำแสง

177

4,838,432

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี	

	 TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

9.4	กลุ่มบริษัท	China	

	 Mobile	(CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TICC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	0.01	และ

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

99.99

ขำย	:

•	 ให้บริกำรสื่อสำร

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

9,442 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี	

	 TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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9.5	บริษัท	ทรู	แอกซิออน	

	 อินเตอร์แอคทีฟ	

	 จ�ำกัด	(TAG)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ

0.01	และโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.99

และ	TAG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	มีส่วนได้

เสียอยู่ร้อยละ	40.00

ขำย	:

•	 ให้บริกำรสื่อสำร

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

1,274 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี	

	 TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

9.6	บรษิทั	ทร	ูวอยซ์	จ�ำกดั	

	 (TV)

TICC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

0.01	และโดยอ้อม

อยู่ร้อยละ	99.99	

และ	TV	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อย

ละ	55.00	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ

นำงสำวยุภำ		

ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•	 ให้บริกำรสื่อสำร

	 ข้อมูลควำมเร็วสูง

5 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี	

	 TICC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

10. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด (KSC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 56.84)

 กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

KSC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

56.84

ซื้อ	:

•	 จ่ำยค่ำบริกำร

	 อินเตอร์เน็ต	และ

	 ค่ำบริกำรอื่น	ๆ

22,960 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

11. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด (BFKT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

11.1	กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

BFKT	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ซื้อ	:

• จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

• จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ

	 รถยนต์และบริกำร

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

• จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำ

	 เซิฟเวอร์

	 อินเตอร์เน็ต

3,333

5,328

14,575

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	ซึ่ง

	 สัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	 3	 ปี	 และมี 

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน

	 ตำมรำคำเฉลี่ย	15,000	บำทต่อคันต่อเดือน	

 ซึ่งสัญญำให้เช่ำยำนพำหนะมีอำยุสัญญำ	3	ป	ี

	 สิ้นสุดในระยะเวลำต่ำงกัน

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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•	 จ่ำยค่ำบริกำรอื่น

•	 จ่ำยค่ำซื้ออุปกรณ์

	 โครงข่ำย

2,409

5,691

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

11.2	กองทุนรวมโครง

	 สร้ำงพื้นฐำน

	 โทรคมนำคม		

	 ดิจิทัล		(DIF)

BFKT	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	29.00

ซื้อ	:

• ค่ำเช่ำโครงข่ำย 637,799 •	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

12. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด (TUC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)

12.1	กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TUC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	100.00

ขำย	:

• ให้บริกำรโทรศัพท์

	 มือถือ

• ขำยสินค้ำ

ซื้อ	:

• จ่ำยค่ำเช่ำ	

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

• ค่ำคอมมิชช่ัน

• ค่ำบริกำรรับช�ำระ

• ค่ำบริกำรเกี่ยวกับ

	 โครงข่ำย

• ค่ำโฆษณำและ

	 ประชำสัมพันธ์

ซื้อ	:

• Cash	Back

• ค่ำบริกำรอื่น

100,046

543

83,481

865,082

316,106

151,694

                

185,000

551,364

64,970

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	 455	 บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	 

	 ซึ่งสัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	3	ปี	และมี

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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12.2	กลุ่มบริษัท	China		

	 Mobile	(CMG)

กลุ่มบริษัท	CMG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TUC	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	100.00	

ขำย	:

• ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

ซื้อ	:

• Roaming

• ค่ำบริกำรอื่น

448,724

241,455

5,736

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

12.3	บรษิทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั 

	 (TGS)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

46.80	มีควำมสัมพันธ์

กันโดยมีกรรมกำร

ร่วมกัน	คือ	นำงสำว

ยุภำ	ลีวงศ์เจริญ	

ขำย	:

• ให้บริกำรโทรศัพท์	

	 มือถือ

1,360 •  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

12.4	กองทุนรวม	 	

 โครงสร้ำงพืน้ฐำน

  โทรคมนำคม	ดิจิทัล	 

	 	 (DIF)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	29.00

ขำย	:

• ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

• ค่ำเช่ำโครงข่ำย

79,588

3,645,312

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

12.5	บริษัท	ทรู	วอยซ	์

	 จ�ำกัด	(TV)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TV	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยตรงอยู่

ร้อยละ	55.00	

มีควำมสัมพันธ์กัน

โดยมีกรรมกำรร่วม

กัน	คือ		นำงสำว

ยุภำ	ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

• ให้บริกำรโทรศัพท์

	 มือถือ

12 •  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TUC	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

12.6	บริษัท	ทรำนส์ฟอร์

	 เมช่ัน	ฟิล์ม	จ�ำกัด	

	 (TFF)

TUC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TFF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน

ได้เสียอยู่ร้อยละ	

34.69	

ซื้อ	:

• ค่ำบริกำรอื่น 550 •  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจที่มีรำคำและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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13. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (TAM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

13.1	กองทุนรวม	 	

 โครงสร้ำงพืน้ฐำน

  โทรคมนำคม	ดิจิทัล	 

	 	 (DIF)

TAM	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	DIF	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

มีส่วนได้เสียอยู่

ร้อยละ	29.00

ขำย	:

• ให้บริกำรด้ำน

	 บริหำรจัดกำรและ	

	 กำรตลำด

63,417 •  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ 

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TAM	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

13.2	กลุ่มบริษัทเครือ

	 เจริญโภคภัณฑ	์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TAM	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00

ซื้อ	:

• ค่ำบริกำรอื่น 3 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

14. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ�ำกัด (TDG) (เดิมช่ือ “บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ�ำกัด”) (บริษัทฯ ถือ

 หุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

14.1	กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ

งบริษัทฯ	และ	TDG	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่

ร้อยละ	100.00

ขำย	:

• ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

• ปรแกรมกำรสร้ำง

	 และรักษำควำม	

	 สัมพันธ์กับลูกค้ำ

• จ่ำยเงินซื้อ	

	 โทรศัพท์มือถือ

8,908

587,436

82,650

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี	

	 TDG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

14.2	บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครีเอ

	 ช่ันส์	จ�ำกัด	(TCJ)

TDG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TCJ	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อย

ละ	51.00	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ	

นำงสำวยุภำ	ลีวงศ์

เจริญ

ซื้อ	:

•	ค่ำบริกำรอื่น 50 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2562        

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

14.3	บริษัท	ทรู	วอยซ	์

	 จ�ำกัด	(TV)

TDG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TV	เป็น

บริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยตรงอยู	่

ร้อยละ	55.00	มี

ควำมสัมพันธ์กันโดย

มีกรรมกำรร่วมกัน	

คือนำงสำวยุภำ		

ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•	 ให้บริกำรอื่น 550 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TDG	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

14.4	บรษิทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั	

	 (TGS)

TDG	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ

46.80	มีควำม

สัมพันธ์กันโดยมี

กรรมกำรร่วมกัน	คือ		

นำงสำวยุภำ	ลีวงศ์

เจริญ

ซื้อ	:

•	ปรแกรมกำรสร้ำง

	 และรักษำควำม

	 สัมพันธ์กับลูกค้ำ

310 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

15. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ�ำกัด (TDPK) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

	 กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

TDPK	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ขำย	:

• รำยได้ค่ำเช่ำ

	 และค่ำบริกำรอื่น

	 ท่ีเกี่ยวข้อง

ซื้อ	:

• จ่ำยค่ำเช่ำ

	 ส�ำนักงำนและ

	 บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

103,109

354,308

•  เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำท่ี	

	 TDPK	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยใต ้

	 เงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปท่ีมีสัญญำท่ีได้ตกลงกัน	

	 ท่ีรำคำ	455	บำทต่อเดือนต่อตำรำงเมตร	ซึ่ง

	 สัญญำบริกำรส�ำนักงำนมีอำยุ	 3	 ปี	 และมี 

	 สิทธิจะต่ออำยุสัญญำเช่ำ

16. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อีโลจีสติกส์ จ�ำกัด (TEL)(บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

16.1	กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

TEL	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ขำย	:

•	 ให้บริกำรอื่น

ซื้อ	:

• ค่ำบริกำรจัดกำร

 ด้ำนกำรขนส่งสนิค้ำ

	 และบริกำรอื่น

41,515

87,616

•	 เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TEL	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

• เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2562           

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

16.2	บรษิทั	ทร	ูจีเอส	จ�ำกดั	

	 (TGS)

TEL	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯ	ถือหุ้น

โดยตรงอยู่ร้อยละ	

100.00	และ	TGS	

เป็นบริษัทท่ีบริษัทฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมมี

ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ

46.80	มีควำมสัมพันธ์

กันโดยมีกรรมกำร

ร่วมกัน	คือ		นำงสำว

ยุภำ	ลีวงศ์เจริญ

ขำย	:

•	 ให้บริกำรอื่น 3,238 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำ

	 ท่ี	TEL	ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไป

17. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินคิวบ์ จ�ำกัด (TINC) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

	 กลุ่มบริษัท

 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

	 (CPG)*

กลุ่มบริษัท	CPG	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ	และ	

TINC	เป็นบริษัท

ท่ีบริษัทฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู่ร้อยละ	

100.00

ซื้อ	:

• ค่ำบริกำรอื่น 150 • เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ีมีรำคำและ

	 ผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรค้ำปกติ

*หมำยเหตุ:	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม                                                   

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 

2561

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 31 ธันวาคม 

2562

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม                                                   

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 

2561

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 31 ธันวาคม 

2562

2.		ยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร

	 กำรเปลี่ยนแปลงยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร	มีดังน้ี

3.		ยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำร

	 กำรเปลี่ยนแปลงยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำร	มีดังน้ี

หน่วย	:	พันบำท

หน่วย	:	พันบำท

บริษัท	ทรู	วอยซ์	จ�ำกัด	 634	 1,008	 1,642

บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครีเอช่ันส์	จ�ำกัด	 20,805	 14	 20,819	

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ำกัด	 108,117	 (27,570)	 80,547

บริษัท	ทรู	แอกซิออน	อินเตอร์แอคทีฟ	จ�ำกัด	 572	 (413)	 159

บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ำกัด	 -	 70,707	 70,707

บริษัท	ทรำนฟอร์เมช่ัน	ฟิล์ม	จ�ำกัด	 -	 2,000	 2,000

กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม		ดิจิทัล			92,150	 34,788	 126,938

กลุ่มบริษัท	China	Mobile	 29,879	 3,596	 33,475

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	 13,562,097	 (912,896)	 12,649,201

รวม	 13,814,254	 (828,766)	 12,985,488

กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม		ดิจิทัล			355,192	 (31,423)	 323,769

บริษัท	ทรู	วอยซ์	จ�ำกัด	 1,254	 (1,208)	 46

บริษัท	ทรู	ซีเจ	ครีเอช่ันส์	จ�ำกัด	 17,799	 21,277	 39,076

บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ำกัด	 242	 (53)	 189

บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ำกัด		 -	 13,593	 13,593

กลุ่มบริษัท	China	Mobile		 -	 21,980	 21,980

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	 6,432,620	 1,105,526	 7,538,146

รวม	 6,807,107	 1,129,692	 7,936,799
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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	หรือมีกำรส่ังท�ำตำมควำมต้องกำรโดยเฉพำะ	แต่บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยสำมำรถแสดง

ได้ว่ำอัตรำก�ำไรข้ันต้นท่ีบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยได้รับจำกรำยกำรระหว่ำงกันไม่ต่ำงจำกธุรกรรมกับคู่ค้ำ

อื่น	หรืออัตรำก�ำไรข้ันต้นท่ีกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง	ได้รับจำกรำยกำรระหว่ำง

กันไม่ต่ำงจำกธุรกรรมกับคู่ค้ำอ่ืน	และมีเงื่อนไข	หรือข้อตกลงอ่ืนๆ	ไม่แตกต่ำงกัน

	 1.2	 	 กำรให้กู้ยืมเงินตำมระเบียบสงเครำะห์พนักงำนและลูกจ้ำง

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 

2561

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 31 ธันวาคม 

2562

4.		ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

	 กำรเปลี่ยนแปลงยอดค้ำงช�ำระท่ีเกิดจำกเงินให้กู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน	มีดังน้ี

หน่วย	:	พันบำท

บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ำกัด	 -	 1,110	 1,110

รวม	 -	 1,110	 1,110
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	 1.3	 	 รำยกำรท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงของบริษัทฯ	หรือ	คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำย	มีสถำนะเป็น

	 	 	 (ก)		 บรษิทัย่อยท่ีบรษิทัฯ	เป็นผูถ้อืหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษทัย่อย	หรอื

	 	 	 (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	เร่ือง	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

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

(หน่วย : พนับาท)
(ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common
พ.ศ. 2562 Size (%) พ.ศ. 2561 Size (%) พ.ศ. 2560 Size (%) พ.ศ. 2559 Size (%)

สินทรพัย์
สินทรพัยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49,405,101     9.43     20,671,759     4.17     18,226,744     3.97     50,183,813     11.29   
เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระผูกพนั 43,675           0.01     43,666           0.01     69,316           0.02     42,360           0.01     
เงินลงทุนระยะสั้น 1,129             0.00     2,950             0.00     2,910             0.00     502,312          0.11     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 47,612,577     9.09     64,476,817     13.01   47,703,703     10.39   32,533,589     7.33     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 1,110             0.00     -                -      197,000          0.04     147,000          0.03     
สินคา้คงเหลือ 7,273,555       1.38     7,448,856       1.50     16,849,082     3.67     11,251,975     2.53     
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 13,561,474     2.59     12,377,160     2.50     9,638,664       2.10     8,141,389       1.83     
ภาษีมลูค่าเพิ่ม 10,653,448     2.03     8,953,278       1.81     8,653,539       1.88     5,509,182       1.24     
สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,897,326       1.13     10,718,013     2.16     10,342,092     2.25     10,089,763     2.27     
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 134,449,395   25.66   124,692,499   25.16   111,683,050   24.32   118,401,383   26.64   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระผูกพนั 23,756           0.01     30,692           0.01     26,763           0.01     27,696           0.01     
เงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผ่ือขาย 141,252          0.03     424,015          0.09     411,992          0.09     -                -      
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 26,159,393     4.99     21,947,955     4.43     16,539,115     3.60     18,174,762     4.09     
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 1,071,670       0.20     617,214          0.12     543,848          0.12     325,211          0.07     
อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 1,319,613       0.25     103,095          0.02     5,528             0.00     5,528             0.00     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 228,962,448   43.69   205,811,952   41.53   176,190,412   38.36   144,443,297   32.48   
ค่าความนิยม 9,993,769       1.91     11,403,094     2.30     11,403,094     2.48     11,403,094     2.56     
สินทรพัยไ์มม่ตีวัตน 114,622,024   21.87   121,079,628   24.43   129,377,058   28.18   139,745,965   31.42   
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,275,159       0.63     2,570,858       0.52     5,396,614       1.18     5,375,822       1.21     
สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 3,974,265       0.76     6,887,690       1.39     7,604,976       1.66     6,780,769       1.52     
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 389,543,349   74.34   370,876,193   74.84   347,499,400   75.68   326,282,144   73.36   

รวมสินทรพัย์ 523,992,744   100.00 495,568,692   100.00 459,182,450   100.00 444,683,527   100.00 

หน้ีสินและสว่นของเจำ้ของ
หน้ีสินหมุนเวียน 
เงินกูย้มืระยะสั้น 16,662,572     3.18     84,908,793     17.13   46,752,379     10.18   37,571,675     8.45     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 109,365,088   20.88   111,754,897   22.55   115,494,627   25.15   98,514,397     22.15   
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ
  เงินกูย้มืระยะยาว 18,037,019     3.44     2,361,277       0.48     30,777,810     6.70     20,653,960     4.64     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 175,401          0.03     141,965          0.03     5,338             0.00     5,629             0.00     
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 6,910,153       1.32     5,093,441       1.03     4,772,957       1.04     4,068,381       0.91     
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 151,150,233   28.85   204,260,373   41.22   197,803,111   43.07   160,814,042   36.15   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 178,029,703   33.96   68,054,307     13.73   49,924,210     10.87   60,490,046     13.60   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,270,865       1.20     6,084,575       1.23     3,196,865       0.70     1,995,052       0.45     
ส่วนลดของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงใบอนุญาต
  ใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมท่ีรอรบัรู ้ 3,031,400       0.58     -                -      -                -      -                -      
หน้ีสินภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ าเนินการ 38,598,011     7.37     64,059,399     12.92   64,633,973     14.08   77,652,487     17.46   
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,750,069       0.72     2,375,222       0.48     2,154,845       0.47     1,982,115       0.45     
ประมาณการหน้ีสิน 3,507,124       0.67     3,367,696       0.68     -                -      -                -      
หน้ีสินไมห่มุนเวยีนอ่ืน 13,636,198     2.60     13,483,605     2.72     13,285,093     2.89     14,269,013     3.21     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 246,823,370   47.10   157,424,804   31.76   133,194,986   29.01   156,388,713   35.17   

รวมหน้ีสิน 397,973,603   75.95   361,685,177   72.98   330,998,097   72.08   317,202,755   71.32   

สว่นของเจำ้ของ
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
     หุน้สามญั 133,474,622   133,474,622   133,474,622   133,474,622   
ทุนท่ีออกและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 
     หุน้สามญั 133,472,781   25.47   133,472,781   26.94   133,472,781   29.07   133,472,781   30.03   

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 26,384,073     5.04     26,384,073     5.32     26,384,073     5.75     26,384,073     5.94     
ก าไรสะสม
  ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,040,174       0.20     731,162          0.15     389,994          0.08     282,498          0.06     
  ขาดทุนสะสม (33,630,887)    (6.42)   (25,651,268)    (5.18)   (31,090,925)    (6.77)   (31,534,720)    (7.10)   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (1,898,200)      (0.36)   (1,645,903)      (0.33)   (1,641,124)      (0.36)   (1,799,588)      (0.40)   
รวมสว่นของบริษทัใหญ่ 125,367,941   23.93   133,290,845   26.90   127,514,799   27.77   126,805,044   28.53   
ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่อี านาจควบคุม 651,200          0.12     592,670          0.12     669,554          0.15     675,728          0.15     
รวมสว่นของเจำ้ของ 126,019,141   24.05   133,883,515   27.02   128,184,353   27.92   127,480,772   28.68   

รวมหน้ีสินและสว่นของเจำ้ของ 523,992,744   100.00 495,568,692   100.00 459,182,450   100.00 444,683,527   100.00  
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บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

(หน่วย : พนับาท)
(ปรบัปรุงใหม่)

31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common 31 ธันวำคม Common
พ.ศ. 2562 Size (%) พ.ศ. 2561 Size (%) พ.ศ. 2560 Size (%) พ.ศ. 2559 Size (%)

รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์และบริการอ่ืน 120,926,274   85.80    118,185,448   73.03    115,853,018   83.04    107,892,009   86.51    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 20,017,215     14.20    43,634,866     26.97    23,666,212     16.96    16,827,189     13.49    
รวมรำยได้ 140,943,489   100.00  161,820,314   100.00  139,519,230   100.00  124,719,198   100.00  

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 87,868,061     62.34    85,383,125     52.76    84,287,978     60.41    78,276,315     62.76    
ตน้ทุนขาย 19,542,668     13.87    20,396,402     12.60    17,808,045     12.76    17,323,335     13.89    
รวมตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 107,410,729   76.21    105,779,527   65.36    102,096,023   73.17    95,599,650     76.65    

ก ำไรขั้นตน้ 33,532,760     23.79    56,040,787     34.64    37,423,207     26.83    29,119,548     23.35    
รายไดอ่ื้น 9,703,627      6.88      13,188,458     8.15      5,468,563      3.92      1,830,084      1.47      
ค่าใชจ้่ายในการขาย (12,978,053)   (9.21)    (20,993,807)   (12.97)  (19,372,507)   (13.89)  (17,213,181)   (13.80)  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (15,253,830)   (10.82)  (14,641,085)   (9.05)    (13,933,160)   (9.99)    (12,397,980)   (9.94)    
ค่าใชจ้่ายอ่ืน (4,607,611)     (3.27)    (16,939,112)   (10.47)  (2,585,287)     (1.85)    (2,098,095)     (1.68)    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 6,887,407      4.89      3,789,256      2.34      3,153,802      2.26      4,608,618      3.70      
ตน้ทุนทางการเงิน (9,539,106)     (6.77)    (7,477,057)     (4.62)    (8,293,982)     (5.94)    (6,166,384)     (4.94)    
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 7,745,194      5.49      12,967,440     8.02      1,860,636      1.34      (2,317,390)     (1.84)    
ภาษีเงินได้ (2,172,179)     (1.54)    (6,009,574)     (3.71)    (1,315,519)     (0.94)    (489,639)        (0.39)    
ก ำไรส ำหรบัปี 5,573,015      3.95      6,957,866      4.31      545,117         0.40      (2,807,029)     (2.23)    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
 รายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปไวใ้น
      ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
      การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์
        หลังออกจากงาน - สุทธิภาษีเงินได้ (584,002)        (0.41)    (233,247)        (0.14)    -               -       (463,317)        (0.37)    
 รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็น
      ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
     (ขาดทุน)ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง

        มลูค่ายุติธรรมของหลักทรพัยเ์ผ่ือขาย-สุทธิภาษีเงินได้ (240,564)        (0.17)    9,618             0.01      159,180         0.11      -               -       
     ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11,723)         (0.01)    (330)              0.00      (706)              0.00      660               0.00      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 4,736,726      3.36      6,733,907      4.18      703,591         0.51      (3,269,686)     (2.60)    

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรบัปี
     ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 5,636,733      101.14  7,034,590      101.10  551,291         101.13  (2,814,348)     100.26  
     ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่อี านาจควบคุม (63,718)         (1.14)    (76,724)         (1.10)    (6,174)           (1.13)    7,319             (0.26)    
ก ำไรส ำหรบัปี 5,573,015      100.00  6,957,866      100.00  545,117         100.00  (2,807,029)     100.00  

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี
     ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 4,800,617      101.35  6,810,425      101.14  709,765         100.88  (3,276,901)     100.22  
     ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่อี านาจควบคุม (63,891)         (1.35)    (76,518)         (1.14)    (6,174)           (0.88)    7,215             (0.22)    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 4,736,726      100.00  6,733,907      100.00  703,591         100.00  (3,269,686)     100.00  

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนสว่นท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
-ขั้นพื้ นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.17              0.21              0.02              (0.09)              
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บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

(หน่วย : พนับาท)
(ปรบัปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้ 7,745,194              12,967,440        1,860,636     (2,317,390)   
รายการปรบัปรุง :
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 29,344,406            36,672,538        36,266,561   28,079,759   
ดอกเบ้ียรบั (320,071)               (313,046)           (532,984)      (442,214)      
ดอกเบ้ียจ่าย 7,489,298              5,325,468         5,916,685     4,671,533     
ตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับใบอนุญาต 1,932,602              2,098,786         2,392,920     1,422,346     
เงินปันผลรบั (1,784)                   -                  -              -              
(ก าไร)ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,650)                   645,290            119,853       233,665       
ประมาณการหน้ีสินค่ายา้ยสายเคเบ้ิลลงใตดิ้น -                       2,049,023         -              -              
หน้ีสงสัยจะสูญ 2,015,361              2,142,917         1,830,629     1,795,453     
ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่าย -                       -                  -              14               
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนกิจการร่วมคา้และบริษัทร่วม -                       -                  -              946              
ก าไรจากการขายสินทรพัยโ์ครงสรา้งพื้ นฐาน (7,241,458)             (8,802,238)        (2,429,887)   -              
ขาดทุนจากมลูค่าลดลงของสินคา้คงเหลือ 212,375                 23,529              -              -              
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย (121,578)               -                  -              -              
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (797,635)               -                  -              -              
(ก าไร)ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทยอ่ย (7,299)                   -                  (5,279)          24,881         
ก าไรจากการวดัมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (123,397)               -                  -              -              
กลับรายการประมาณการหน้ีสินจากการใชสิ้ทธิของ กสท . -                       -                  (2,285,897)   (1,186,705)   
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิ่มข้ึน 1,094,088              234,729            221,116       196,041       
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป -                       25,000              -              -              
ก าไรจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป (213,143)               -                  -              -              
การดอ้ยค่า 3,777,112              11,168,503        -              -              
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงงวดการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ -                       (97,823)            -              -              
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการขายสินคา้ให ้DIF 1,025,389              10,055,961        -              -              
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (571,295)               10,845              (416,744)      388,807       
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวกับการจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื -                       -                  (3,306)          17,853         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน (6,932,594)             (3,831,785)        (3,192,590)   (4,645,726)   
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายช าระ (306,370)               (262,074)           (48,390)        -              
การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 14,744,506            (18,795,807)      (17,122,168)  36,155         
- เงินลงทุนชัว่คราว - หลักทรพัยเ์พื่อคา้ -                       (19)                   (22)              (23)              
- สินคา้คงเหลือ (1,112,505)             4,730,122         (5,607,118)   (2,957,396)   
- สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน (5,611,777)             (8,317,301)        (12,393,558)  (10,994,902)  
- เงินลงทุนในค่าสิทธิส าหรบัรายการภาพยนตร์ (3,755,806)             (3,227,294)        (1,930,185)   (2,081,748)   
- สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน (245,354)               (731,253)           (899,925)      (256,476)      
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (20,168,541)           1,147,243         8,620,181     642,065       
- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1,613,230)             373,004            106,393       726,524       
- หน้ีสินไมห่มุนเวยีนอ่ืน 2,452,101              (211,255)           (268,939)      (230,120)      

กระแสเงินสดไดม้าจากการด าเนินงาน 22,683,945            45,080,503        10,197,982   13,123,342   
บวก เงินสดรบั - ดอกเบ้ียรบั 317,243                 363,127            546,631       406,116       

เงินสดรบั - ภาษีเงินได้ 941,347                 1,667,463         1,820,073     1,750,800     
หัก เงินสดจ่าย - ดอกเบ้ียจ่าย (6,876,538)             (4,628,796)        (4,079,412)   (4,026,291)   
           เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได้ (2,642,237)             (4,553,389)        (3,491,932)   (3,157,837)   
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 14,423,760            37,928,908        4,993,342     8,096,130     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดท่ีมภีาระผูกพนัลดลง(เพิ่มข้ึน) 6,927                    21,720              (26,021)        536,878       
เงินสดรบั(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น -                       -                  500,000       (499,452)      
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน -                       (20,000)            (50,000)        (300)            
เงินสดจ่ายซ้ือบริษัทยอ่ย - สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า (425,720)               -                  -              -              
เงินสดจ่ายส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือบริษัทยอ่ย (31,039)                 -                  -              -              
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและในการร่วมคา้ (4,985,849)             (17,547,102)      (35,600)        (92,345)        
เงินลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนทัว่ไป (693,754)               (98,366)            (218,637)      -              
เงินสดรบัจากเงินลงทุนทัว่ไป 453,881                 -                  -              -              
เงินสดรบัจากเงินลงทุนระยะสั้น 1,825                    -                  -              -              
เงินสดรบัจากการขายบริษัทยอ่ย 231,086                 -                  -              -              
เงินสดรบัจากการขายบริษัทร่วม 1,602,095              -                  -              -              
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (37,564,771)           (52,362,721)      (34,083,088)  (33,259,990)  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรพัยไ์มม่ตีวัตน (8,847,211)             (17,442,697)      (13,497,899)  (13,725,453)  
เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน -                       217,000            -              300              
เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (940,321)               (85,559)            -              -              
เงินสดรบัคืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเลิกกิจการ -                       2,596                -              -              
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรพัยเ์ผ่ือขาย -                       -                  (213,010)      -              
เงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12,287,897            23,986,087        3,990,679     71,519         
เงินปันผลรบั 3,036,504              2,159,699         1,583,807     1,556,866     
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (35,868,450)           (61,169,343)      (42,049,769)  (45,411,977)  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั -                       -                  -              59,948,800   
ลงทุนเพิ่มในบริษัทยอ่ยโดยซ้ือหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไมม่อี านาจควบคุม (12)                       (36)                   (10)              6,483           
เงินสดรบัจากเงินกูย้มืระยะสั้น - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าตน้ทุนการกูย้มื 24,124,270            131,009,865      67,206,682   77,191,638   
เงินสดรบัจากเงินกูย้มื - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าตน้ทุนการกูย้มื 124,088,186          19,946,879        17,665,491   22,950,216   
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (92,514,600)           (93,152,000)      (58,444,000)  (69,789,700)  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื (2,489,967)             (31,108,674)      (21,313,690)  (13,177,486)  
เงินปันผลจ่าย (3,003,031)             (1,034,353)        -              (164,190)      
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 50,204,846            25,661,681        5,114,473     76,965,761   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 28,760,156            2,421,246         (31,941,954)  39,649,914   
ยอดยกมาตน้ปี 20,671,759            18,226,744        50,183,813   10,590,382   
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (26,814)                 23,769              (15,115)        (56,483)        
ยอดคงเหลือส้ินปี 49,405,101            20,671,759        18,226,744   50,183,813   

รำยกำรท่ีมิใชเ่งินสด
การซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยการท าสัญญาเชา่การเงิน 4,498,430              513,550            2,939,610     2,879           
การซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรพัยไ์มม่ตีวัตนยงัไมไ่ดจ้่ายช าระ 121,483,740          128,555,070      9,419,380     135,606       
การลงทุนในบริษัทร่วม -                       20,450              -              -              
การขายบริษัทยอ่ย 6,650                    -                  -              -               
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ผู ้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ส�าหรับตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของ 

บริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา มีดังน้ี  

งบการเงินประจ�าปี 

ส้ินสุดวนัท่ี

บรษัิทผูต้รวจสอบ ชือ่ผูส้อบบัญชี

เลขประจ�าตวั

ผูส้อบบัญชี

รบัอนุญาต

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส นายพิสิฐ  ทางธนกุล 4095

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล 4174

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส นายประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล 4174

รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (2560-2562) ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจ

สอบงบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องแบบไม่มีเงื่อนไข

บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส และ ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
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ภาพรวม

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มทรูปรับตัวดีข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ ผลักดันก�าไรสุทธิเป็น 5.6 พันล้านบาทในปี 2562 โดยก�าไร

จากการด�าเนินงาน ไม่รวมก�าไรจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) เติบโต

อย่างสูงเป็น 4.7 พันล้านบาท เทียบกับขาดทุนประมาณ 1 พันล้านบาทในปีก่อน หนุนโดยรายได้ท่ีสูงเป็นประวัติการณ์

ท่ี 105.8 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเติบโตเหนืออุตสาหกรรมของทรูมูฟ เอช โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ท้ังน้ี ในวันท่ี 

28 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี 2562 

จ�านวนท้ังสิ้นประมาณ 3 พันล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น โดยจะน�าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนน้ี

ทรูมูฟ เอช เติบโตเหนืออุตสาหกรรมท้ังด้านการเติบโตของรายได้และฐานผู้ใช้บริการ โดยรายได้จากการให้บริการเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 11.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาส 4 และร้อยละ 6.7 จากปีก่อน เป็น 7.77 หม่ืนล้านบาทในปี 2562  

ส่วนใหญ่จากการเติบโตในอัตราเลขสองหลักของรายได้จากกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน ผลตอบรับท่ีดีต่อแคมเปญผสาน           

ดีไวซ์ โดยเฉพาะรุ่นท่ีเอ็กซ์คลูซีฟกับทรูมูฟ เอช รวมถึงการขยายช่องทางการขายและจัดจ�าหน่ายผ่านความร่วมมือกับ

พันธมิตรท่ีแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ทรูมูฟ เอช มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าให้ตรงจุดมากข้ึนด้วย

กลยุทธ์การตลาดแบบจุลภาค ส่งผลให้เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่เพียงรายเดียวท่ีมีฐานผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพิ่มข้ึน

สุทธิในระหว่างปี ท�าให้มีรายได้จากบริการระบบเติมเงินเพิ่มข้ึนแม้สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับสูง

โดยผู้ให้บริการมีการน�าเสนอแพ็กเกจความเร็วคงท่ีแต่ไม่จ�ากัดปริมาณการใช้งานดาต้า ในขณะท่ี ตลาดบริการระบบ 

รายเดือนยังคงเติบโตได้ดี โดยเน้นแคมเปญผสานดีไวซ์และการจูงใจให้ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินมาสมัครใช้บริการระบบ

รายเดือน ท้ังน้ี ตลาดในภาพรวมปรับตัวดีข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ทรูมูฟ เอช มีจ�านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 1.4 ล้าน

รายในระหว่างปีท�าให้ฐานลูกค้ารวมเพิ่มข้ึนเป็น 30.6 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน 8.3 ล้านรายและ 

กลุ่มลูกค้าระบบเติมเงิน 22.3 ล้านราย โดยความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองของทรูมูฟ เอช ในการเป็นผู้ให้บริการรายแรก 

ท่ีน�าเสนอเทคโนโลยีล�้าสมัยให้กับผู้บริโภค ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลและสิทธิประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยผลักดันให้ทรูมูฟ เอช เติบโตอย่างยั่งยืนในยุค 5G ท่ีก�าลังจะมาถึง

ทรูออนไลน์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้น�าบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพและประสบการณ์

การใช้บริการของลูกค้าให้ดียิ่งข้ึนด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระดับกิกกะบิต หรือ 1 Gbps ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี 

Gigatex Fiber Router และโซลูช่ัน Premium Mesh Wifi รวมถึงแคมเปญร่วมกับกล่อง TrueID TV ท่ีน�าเสนอพรีเมียม 

คอนเทนต์และบริการแบบอินเทอร์แอคทีฟท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หลากหลายของผู้บริโภคได้ตรงใจ ส่งผลให้ทรูออนไลน์ มี 

จ�านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่สุทธิสูงท่ีสุดในอุตสาหกรรมหรือเพิ่มข้ึนสุทธิกว่า 320,000 ราย ผลักดันให้ 

ฐานลูกค้ารวมเพิ่มข้ึนเป็น 3.8 ล้านราย และรายได้บรอดแบนด์เติบโตเป็น 2.59 หม่ืนล้านบาทในปี 2562 หนุนโดยรายได ้

ในไตรมาส 4 ท่ีเติบโตสูงข้ึนในอัตราร้อยละ 5.2 จากปีก่อน แม้ในอุตสาหกรรมมีการแข่งขันด้วยการให้ส่วนลดและปรับเพิ่ม

ความเร็วด้วยราคาเดิม ท้ังน้ี ทรูออนไลน์จะเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้น�าท้ังด้านความเร็วและ

เทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึงการน�าเสนอแพ็กเกจท่ีตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม อันจะเป็นปัจจัย 

ท่ีสร้างการเติบโตด้วยการเข้าถึงกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ร่วมกับบริการอื่น 

ภายใต้กลุ่มทรู

ทรูวิช่ันส์ มุ่งน�าเสนอคอนเทนต์คุณภาพช้ันน�าและเอ็กซ์คลูซีฟหลากหลาย โดยเฉพาะลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอล

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแพลตฟอร์มและบริการอ่ืน ๆ ของกลุ่มทรู พร้อมตอบโจทย์พฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปใช้งานผ่านช่องทางออนดีมานด์ ช่องทางออนไลน์และช่องทางดิจิทัลมากข้ึน รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาส

ในการสร้างรายได้ในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้กลุ่มทรู แม้ว่าอุตสาหกรรมจะอยู่ในสภาวะท่ีท้าทาย ทรูวิช่ันส์เล็งเห็นโอกาส

MANAGEMENT’S  DISCUSSION  AND  ANALYSIS

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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การเติบโตผ่านการสร้างรายได้จากคอนเทนต์ โดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของกลุ่มทรูอย่างทรูไอดี ในขณะเดียวกัน 

การเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์และเครือข่าย Influencer ภายใต้ช่ือ ออนไลน์ สเตช่ัน ของทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป เริ่มเห็นผลชัดเจน

มากข้ึน ท้ังด้านรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนและการขยายฐานลูกค้าให้กับกลุ่มทรูผ่านการท�าการตลาดท่ีสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้

ตรงจุดมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ี ทรูวิช่ันส์มีฐานลูกค้ารวมประมาณ 4 ล้านรายและมีรายได้จากการให้บริการอยู่ท่ี 1.2 หม่ืนล้านบาท 

ในปี 2562

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เดินหน้าขยายธุรกิจและการให้บริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งมอบบริการด้านดิจิทัลคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า 

นับเป็นจุดแข็งและสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มทรู โดยแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง ทรูไอดี ได้รับการตอบรับอย่างสูงและ 

มีฐานผู้ใช้บริการต่อเดือนท่ีเติบโตกว่าสองเท่าจากปีก่อนเป็น 24.6 ล้านราย อีกท้ังยังเพิ่มฟังก์ชันท่ีตอบโจทย์การใช้งาน

ของลูกค้าในปัจจุบัน อาทิ การแชทและการโทรหากันผ่านแอปพลิเคช่ัน ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้กับ

ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ท้ังน้ี จ�านวนการสมัครดูคอนเทนต์ทรูไอดีเติบโตแข็งแกร่งกว่าร้อยละ 56 จากไตรมาสก่อน นอกจากน้ี 

กล่องทรูไอดี ทีวี มียอดขายกว่า 5 แสนกล่อง ณ ส้ินปี หลังจากเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2562 ขณะท่ีระบบ

สิทธิประโยชน์และสะสมแต้มทรูพอยท์ส�าหรับลูกค้าทรู ภายใต้ทรูยู ช่วยเพิ่มความผูกพันกับลูกค้าและสร้างฐานลูกค้าท่ีมี

คุณภาพ นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูช่ัน มุ่งม่ันพัฒนาและน�าเสนอโซลูช่ันท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ 

ของกลุ ่มลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมภาคการเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรม 

ภาคการค้าปลีก (Retails) อุตสาหกรรมภาคการผลิต (Manufacturing) อุตสาหกรรมด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

อุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง (Logistics) และอุตสาหกรรมภาคสุขภาพและสาธารณสุข (Healthcare) โดยสามารถเพิ่ม

จ�านวนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ IoT ท่ีเช่ือมต่อและใช้บริการได้กว่า 237,000 อุปกรณ์ คิดเป็นการเติบโตกว่าร้อยละ 50 จากปีก่อน

ส�าหรับปี 2563

กลุ่มทรู จะเดินหน้าเพิ่มประสบการณ์การใช้งานและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีท่ีล�้าสมัยและ 

ระบบนิเวศดิจิทัลท่ีครบครัน กลุ่มทรูเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวท่ีจะมีคลื่นครบถึง 7 ย่านความถี่ เสริมความแข็งแกร่ง 

ให้กับความเป็นผู้น�าด้านเครือข่ายคุณภาพสูง ผสานจุดเด่นท้ังเรื่องความครบครันและครอบคลุมของคล่ืนความถี่ โดย 

มีคลื่นย่านความถี่ต�่าท่ีหลากหลายและมีแบนด์วิธมากท่ีสุด ท้ังคล่ืน 700 MHz, 850 MHz และ 900 MHz รวมท้ังคลื่น 

ย่านความถี่กลางท้ัง 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz และคล่ืนย่านความถี่สูง 26 GHz ซ่ึงจะตอบโจทย์ความต้องการ

ใช้งานดาต้าท่ีเพิ่มข้ึนท้ังในกลุ่มผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ผสานกับความแข็งแกร่งของพันธมิตรทางธุรกิจท่ีส�าคัญอย่าง 

ไชน่า โมบายล์ ซ่ึงมีฐานลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสูงท่ีสุดและมีลูกค้าใช้บริการ 5G บนคล่ืน 2600 MHz มากท่ีสุดในโลก 

พร้อมสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้ ความช�านาญ การออกแบบโครงข่าย ตลอดจนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ  

นับเป็นตัวแปรส�าคัญในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มทรู ขณะท่ี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ในระดับกิกกะบิต หรือ 1Gbps ผ่านนวัตกรรมดีไวซ์ และการมีโครงข่ายไฟเบอร์ FTTx ท่ีครอบคลุม จะเสริมความแข็งแกร่ง

ให้กับความเป็นผู้น�าบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์ นอกจากน้ี ธุรกิจด้านดิจิทัลมีการเติบโตอย่างสูงและจะเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการสร้างการเติบโตเพิ่มข้ึนในปีน้ี ต่อยอดจากฐานผู้ใช้บริการต่อเดือนกว่า 25 ล้านรายบนแพลตฟอร์ม 

ทรูไอดี พร้อมสร้างรายได้จากการสมัครรับชมคอนเทนต์และการโฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัล สิ่งเหล่าน้ี ร่วมกับระบบนิเวศ

ทางดิจิทัลของกลุ่มทรูท่ีครอบคลุม กลยุทธ์ทางการตลาดแบบจุลภาคเจาะจงแต่ละพื้นท่ีและกลุ่มลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท้ังภายในและภายนอกองค์กร และช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีแข็งแกร่ง จะช่วยส่งเสริมการเติบโต ตลอดจนตอบโจทย์

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด ในขณะเดียวกัน มาตรการบริหารต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพในหลายโครงการ  

จะเป็นอีกปัจจัยส�าคัญท่ีจะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรให้กับกลุ่มทรูในปี 2563
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ผลการด�าเนินงานโดยรวมประจ�าป ี 2562

• รายได้จากการให้บริการโดยรวม ของกลุ่มทรูเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 3.9 หรือร้อยละ 5 หากไม่รวม

รายได้จากการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในปี 2561 เป็น 105.8 พันล้านบาท สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตใน

อัตราร้อยละ 3 ถึง 5 โดยทรูมูฟ เอช มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเหนืออุตสาหกรรมท้ังด้านรายได้และจ�านวนผู้ใช้บริการ 

ส่วนใหญ่จากรายได้จากกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนท่ีเติบโตในอัตราเลขสองหลักจากปีก่อน

 รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช เติบโตเหนืออุตสาหกรรมที่ร้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้าเป็น 7.77 หม่ืนล้านบาท 

ในปี 2562 ส่วนใหญ่จากการเติบโตในไตรมาส 4 ท่ีร้อยละ 11.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและร้อยละ 3.0 

จากไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดรายได้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 29.5 โดยรายได้รวมบริการเสียงและ 

ไม่ใช่เสียงหรือนอนวอยซ์ เติบโตเป็น 7.30 หม่ืนล้านบาท ขณะที่รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่าง 

ประเทศและอื่นๆ เติบโตเป็น 4.8 พันล้านบาท ท้ังน้ี การเติบโตของรายได้จากกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนยังคง 
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แข็งแกร่งท่ีอัตราการเติบโตแบบเลขสองหลัก ขณะท่ีรายได้ของกลุ่มลูกค้าระบบเติมเงินกลับมาเติบโตท่ามกลาง 

การแข่งขันในอุตสาหกกรมท่ียังคงอยู่ในระดับสูง โดยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งน้ีเป็นผลจากแคมเปญดาต้าและ 

การผสานดีไวซ์ท่ีได้รับผลตอบรับท่ีดีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความเช่ือม่ันของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพของเครือข่าย 

ทรูมูฟ เอช ตลอดจนการขยายช่องทางการขายและจ�าหน่ายผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

 - ทรูมูฟ เอช  มีจ�านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 1.4 ล้านรายในปี 2562 ส่งผลให้ฐานผู้ใช้บริการรวมเพิ่มข้ึนเป็น 30.6 

 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน 8.3 ล้านรายและกลุ่มลูกค้าระบบเติมเงิน 22.3 ล้านราย ขณะท่ีรายได ้

 เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการรวม (Blended ARPU) ปรับตัวดีข้ึนเป็น 209 บาท เทียบกับ 208 บาทในปีก่อนหน้า ท้ังน้ี กลุ่ม 

 ลูกค้าระบบรายเดือนของทรูมูฟ เอช เติบโตโดดเด่นในไตรมาส 4 ปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของจ�านวนผู้ใช้ 

 บริการระบบรายเดือนรายใหม่สุทธิของอุตสาหกรรม และมีรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการของกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน 

 ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็น 468 บาท เทียบกับ 462 บาทในไตรมาส 3 ปี 2562 และ 463 บาทในไตรมาส 4 ปี 2561

 รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์  เป็น 3.67 หม่ืนล้านบาท หนุนโดยรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ 

บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อสารข้อมูลธุรกิจเท่ากับ 2.59 หม่ืนล้านบาท ท้ังน้ี รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ใน

ไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 3 โดยมีอัตราการเติบโตท่ีสูงข้ึนในอัตราร้อยละ 5.2 จากช่วง 

เดียวกันของปีก่อน แม้ในอุตสาหกรรมจะมีการแข่งขันกันด้วยการให้ส่วนลด อันเป็นผลจากผลตอบรับท่ีดีต่อแพ็กเกจ 

ไฟเบอร์ บรอดแบนด์ความเร็วสูง 1Gbps ผ่านกิกกะเทคไฟเบอร์เราเตอร์ และการน�าเสนอแพ็กเกจในรูปแบบ 

คอนเวอร์เจนซ์ร่วมกบักล่องทรไูอดทีีว ีตลอดจนมาตรการเพิม่ความพงึพอใจในการใช้บรกิารของลกูค้า ท้ังน้ี ทรอูอนไลน์ 

มีจ�านวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 3.2 แสนรายในระหว่างปี ส่วนใหญ่จากการเพิ่มข้ึนสุทธิ ในไตรมาส 4 ท่ี 1.08  

แสนราย ส่งผลให้ ฐานผู้ใช้บริการรวมเติบโตเป็น 3.8 ล้านราย คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 9.2 จากปีก่อน มีรายได้เฉลี่ย

ต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนท่ี 567 บาท 

 รายได้จากการให้บริการของทรูวิช่ันส์  เป็น 1.2 หม่ืนล้านบาท โดยมีรายได้จากการให้บริการอ่ืน (ได้แก่ รายได้จาก

ธุรกิจบันเทิง การโฆษณา สปอนเซอร์และรายได้อื่น) อยู่ท่ี 4.4 พันล้านบาท ลดลงจากฐานท่ีสูงในปีก่อนซึ่งมีการ

ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก

 - รายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดต้ัง  อ่อนตัวลงร้อยละ 4.7 จากปีก่อนหน้าเป็น 7.6 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 62 ของรายได้จากการให้บริการของทรูวิช่ันส์ ในขณะเดียวกัน คอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพและเอ็กซ์คลูซีฟของ

ทรูวิชั่นส์ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อ่ืนภายใต้กลุ่มทรู โดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างทรูไอดีและกล่องทรู

ไอดีทีวี ส่งผลให้รายได้จากการสมัครรับชมคอนเทนต์และรายได้จากการโฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโตข้ึน ท้ังน้ี 

ฐานลูกค้าของทรูวิช่ันส์มีจ�านวน 4 ล้านราย ณ ส้ินปี 2562

• รายได้จากการขาย  เป็น 2.0 หม่ืนล้านบาท อ่อนตัวลงจากปีก่อนท่ีมีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF หากไม่รวม

ธุรกรรมกับ DIF ดังกล่าว รายได้จากการขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า จากผลตอบรับท่ีดีต่อแคมเปญ

ดีไวซ์ โดยเฉพาะโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่

• ค่าใช้จ่ายด้านการก�ากับดูแล (Regulatory cost)  เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.3 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 2.8 พันล้านบาท 

ตามรายได้จากการให้บริการท่ีเติบโตข้ึน

•  ค่าใช้จ่ายเช่ือมต่อโครงข่ายสุทธิ  เพิ่มข้ึนเป็น 531 ล้านบาท จากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีลดลง

•  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานหลัก (ประกอบด้วยต้นทุนในการให้บริการไม่รวมค่า IC และค่าใช้จ่ายในการขายและ 

การบริหารอื่น ๆ) เท่ากับ 8.13 หม่ืนล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.8 จากปีก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ 

โครงข่าย ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าเช่าให้ DIF
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•  EBITDA  เป็น 3.39 หม่ืนล้านบาท อ่อนตัวลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า จากก�าไรจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุน DIF 

ลดลง และผลขาดทุนจากการขายดีไวซ์ ซ่ึงเป็นผลหลักจากการปรับมาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 15 โดยในไตรมาส 4 

ปี 2562 EBITDA เติบโตร้อยละ 2 จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 8.1 พันล้านบาท หากไม่รวมก�าไรจากการขายสินทรัพย์

ให้แก่กองทุน DIF

•  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  ลดลงร้อยละ 20.4 จากปีก่อนหน้าเป็น 2.67 หม่ืนล้านบาท เป็นผลจากการปรับ

มาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 15 ส่งผลให้ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมลดลง

•  สิ่งเหล่าน้ี ส่งผลให้ ก�าไรจากการด�าเนินงาน เพิ่มสูงข้ึนเป็น 4.7 พันล้านบาท เทียบกับขาดทุนจากการด�าเนินงานใน

ปีก่อนหน้า หากไม่รวมก�าไรจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุน DIF

•  ดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิ) เพิ่มข้ึนเป็น 7.2 พันล้านบาท หนุนโดยหน้ีสินระยะยาวท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

•  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ลดลงเป็น 2.2 พันล้านบาท เทียบกับ 6.0 พันล้านบาทในปี 2561 จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการ 

ตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนจากการท�าธุรกรรมกับ DIF

• ผลประกอบการจากการด�าเนินงานหลักของกลุ่มทรูปรับตัวดีข้ึน โดยกลุ่มทรูมี ก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ�านวน 

5.6 พันล้านบาท ในปี 2562
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โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ 

หมายเหตุ: รายได้อ่ืนภายใต้ทรูออนไลน์ อาทิ รายได้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ call center และการด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษา (O&M)

 

 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) % เปลีย่นแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) รายได้
% ของรายไดร้วม
หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม
หลงัตดัรายการ
ระหวา่งกนั

YoY

ทรมูฟู เอช 113,575         119,851         (5.2)
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 77,740            72,829            6.7
    - บรกิารเสยีง และบรกิารทีไ่มใ่ชเ่สยีง 72,989            68,649            6.3
    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 4,751              4,179              13.7
รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 2,904              3,908              (25.7)
รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 11,787            13,009            (9.4)
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 21,145            30,105            (29.8)
รายการระหวา่งกัน (5,960)             (8,223)             (27.5)
ทรมูฟู เอช หลังตัดรายการระหวา่งกัน 107,615           76.4% 111,628           68.6% (3.6)
ทรอูอนไลน ์ 37,352           62,767           (40.5)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 36,668            36,632            0.1
    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มลูธรุกจิ 25,904            25,728            0.7
    - รายไดอ้ืน่ ๆ 10,764            10,904            (1.3)
รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 431                 434                 (0.8)

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 253                 25,701            (99.0)

รายการระหวา่งกัน (13,679)           (22,112)           (38.1)

ทรอูอนไลน ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 23,673            16.8% 40,655            25.0% (41.8)

ทรวูชิ ัน่ส ์ 12,096           13,255           (8.7)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 12,014            13,263            (9.4)
    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 7,640              8,021              (4.7)
    - รายไดอ้ืน่ ๆ 4,374              5,242              (16.6)
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 82                   (7)                   NM
รายการระหวา่งกัน (2,441)             (2,765)             (11.7)
ทรวูชิัน่ส ์หลังตัดรายการระหวา่งกัน 9,655              6.9% 10,490            6.4% (8.0)
รายไดร้วม 163,023         195,873         (16.8)
รวมรายการระหวา่งกัน (22,079)           (33,101)           (33.3)
รายไดร้วม - สทุธิ 140,943         100% 162,773         100% (13.4)
รายไดร้วม - สทุธิ
   (ไมร่วมรายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทนุ DIF) 138,457         136,009         1.8

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหวา่งกนัระหวา่งกลุม่ธุรกจิ)

ปี 2562 ปี 2561

(หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่กีารระบเุป็นอยา่งอืน่) YoY QoQ
ทรมูฟู เอช : รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 19,850            19,269            17,839            11.3 3.0
    - บรกิารเสยีง และบรกิารทีไ่มใ่ชเ่สยีง 18,719              18,212              16,824              11.3 2.8
    - บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ และอืน่ๆ 1,131                1,058                1,015                11.4 6.9
ทรอูอนไลน ์: รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9,477               9,406               8,941               6.0 0.8
    - บรกิารบรอดแบนด ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สารขอ้มลูธรุกจิ 6,697                6,652                6,363                5.2 0.7
    - รายไดอ้ืน่ ๆ 2,780                2,754                2,578                7.9 1.0
ทรวูชิ ัน่ส ์: รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,043               3,074               3,140               (3.1) (1.0)
    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 1,881                1,870                1,980                (5.0) 0.6
    - รายไดอ้ืน่ ๆ 1,162                1,204                1,160                0.2 (3.4)

4Q62 3Q62 4Q61
% เปลีย่นแปลง

13. ������������������������������������.indd   235 18/3/2563 BE   14:53



236

งบดุลรวม และงบกระแสเงินสดรวม

13. ������������������������������������.indd   236 18/3/2563 BE   14:53



237

การวิเคราะห ฐานะทางการเงิน

กลุ่มทรูรายงานผลประกอบการหลักท่ีดีข้ึนในปี 2562 มีผลก�าไรสุทธิ 5.6 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิท่ีร้อยละ 4.0 

และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ท่ีร้อยละ 4.4 ในขณะท่ี อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวดีข้ึนจากปีก่อนเป็น 

0.9 เท่า เม่ือเทียบกับ 0.6 เท่าในปีก่อน จากหน้ีสินระยะส้ันท่ีลดลงและเงินสดท่ีเพิ่มข้ึน วงจรเงินสด (cash cycle) ปรับ

ตัวดีข้ึนจากปีก่อนจากระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเฉล่ียท่ีลดลง

กลุ่มทรูสามารถช�าระหน้ีสินและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาทางการเงิน ท้ังน้ี ณ ส้ินปี 2562 อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ 

EBITDA เพิ่มข้ึนเป็น 4.6 เท่า และอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนเป็น 1.2 เท่า เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 

จากระดับหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ

หมายเหตุ: รายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานปกติในปี 2562 ได้แก่ ผลกระทบจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF (รายละเอียดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการ

เงินข้อ 39) และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจากการด�าเนินงานปกติ อาทิ การด้อยค่าของสินทรัพย์ และค่าชดเชยพนักงานท่ีเกษียณอายุภายหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รายละเอียดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29) รายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานปกติในปี 2561 ส่วนหน่ึง

ประกอบด้วยผลประโยชน์สุทธิจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจากการด�าเนินงานปกติ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ ท้ังน้ี หากไม่รวมรายการเหล่าน้ี อัตราก�าไรสุทธิจะปรับตัวสูงข้ึนเป็นร้อยละ 2 ในปี 2562 เทียบกับ ติดลบร้อยละ 2 ใน ปี 2561 ในขณะท่ี อัตราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 2 ใน ปี 2562 เทียบกับติดลบร้อยละ 3 ในปีก่อน จากการเพิ่มข้ึนของก�าไรจากการด�าเนินงานท่ีไม่รวมการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.9 0.6

ระยะเวลาช�าระหน้ีเฉลี่ย วัน 222 231

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 94 93

ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเฉลี่ย วัน 128 157

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย เท่า 4.4 10.3

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA เท่า 4.6 2.3

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.2 1.0

อัตราก�าไรสุทธิ % 4.0 4.3

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 4.4 5.4
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สินทรัพย์

• กลุ่มทรูมีสินทรัพย์รวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.7 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 524.0 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มข้ึน

•  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.2 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 229.0 พันล้านบาท ตามการขยายธุรกิจ

อย่างต่อเน่ือง

•  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 5.3 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 114.6 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการตัด

จ�าหน่ายใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ส�าหรับธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และการด้อยค่าของสินทรัพย์ในระหว่างงวด

•  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า เพิ่มข้ึนเป็น 26.2 พันล้านบาท เทียบกับ 21.9 พันล้านบาท ณ 

สิ้นปี 2561 หนุนโดยการลงทุนใน DIF (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19) 

•  ค่าความนิยม ลดลงร้อยละ 12.4 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 10.0 พันล้านบาท จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ

ค่าความนิยมของธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก เน่ืองจากอุตสาหกรรมโทรทัศน์มีแนวโน้มการแข่งขันท่ีสูง

จากบริการสื่อสารแพร่ภาพ และเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป (รายละเอียดเพิ่มเติม

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21)

•  ลูกหนี้การค้า (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 32.2 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 3.74 หม่ืนล้านบาท จากการลดลงของลูกหน้ีการค้า

และลูกหน้ีค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศภายหลังการการโอนธุรกิจจาก RMV ไปท่ี TUC โดย

เจ้าหน้ีค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศลดลงในจ�านวนท่ีเท่ากัน ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปี

ก่อนหน้าเล็กน้อยเป็น 94 วัน ในปี 2562

                           

ขอมูลทางการเงิน ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

2562

ลานบาท

2561

ลานบาท

2562

ลานบาท

2561

ลานบาท

ลูกหน้ี ทศท. 

ลูกหน้ีการค้า

ลูกหน้ีและรายได้ค้างรับ-กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

   (หมายเหตุข้อ 40)

343.35

20,610.57

12,985.49

348.19

20,844.04

13,814.25

343.35

860.59

10,824.74

348.19

1,067.00

7,677.39

ลูกหน้ีการค้า

รายได้ค้างรับ (หมายเหตุข้อ 34.1)

ลกูหน้ีค่าบรกิารโครงข่ายโทรศพัย์เคลือ่นท่ีภายในประเทศ

33,939.41

10,420.15

-

35,006.48

7,159.92

20,288.19

12,028.68

2,268.96

-

9,092.58

2,270.22

-

รวมลูกหน้ีการค้า

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

44,359.56

(6,964.03)

62,454.59

(7,266.22)

14,297.64

(2,990.01)

11,362.80

(3,067.90)

ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 37,395.53 55,188.37 11,307.63 8,294.90

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
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ลูกหน้ีการค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี

 ลูกหน้ีการค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผ่ือหน้ี

สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่าง

ราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้า หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไว้ใน

ก�าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นประมาณการท่ีพิจารณาจากหลาย ๆ วิธีผสมกัน เช่น ตามอัตราร้อยละของรายได้ 

การวิเคราะห์อายุหน้ี ประสบการณ์การเก็บหน้ี โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย ท้ังน้ี 

ความช�านาญและประสบการณ์ในการเก็บหน้ีของกลุ่ม ร่วมกับวิธีประมาณการอย่างเหมาะสมตามท่ีกล่าวข้างต้น ท�าให้

ผู้บริหารมีความเช่ือม่ันว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีต้ังไว้ (จ�านวน 6,964 ล้านบาท) มีความเพียงพอ

 กลุ่มบริษัทมีการกระจุกตัวของความเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีการค้าท่ีจ�ากัด เน่ืองจากลูกค้าของกลุ่มบริษัท

มีจ�านวนมาก ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ ท้ังภาคธุรกิจและผู้ใช้รายย่อยท่ัวไป จากประสบการณ์การเก็บหน้ีของ

กลุ่มบริษัท บ่งช้ีว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ันบันทึกไว้เพียงพอแล้ว จากปัจจัยเหล่าน้ี ผู้บริหารเช่ือว่าจะไม่มีความเสี่ยง

ด้านการให้สินเช่ือมากไปกว่าจ�านวนหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้บันทึกแล้ว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคมณ วันท่ี 31 ธันวาคม

                           

ขอมูลทางการเงิน ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

2562

ลานบาท

2561

ลานบาท

2562

ลานบาท

2561

ลานบาท

ยอดท่ียังไม่ครบก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระน้อยกว่า 3 เดือน

ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน

ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน

ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน

10,586.64

9,547.15

3,312.06

2,517.01

7,976.55

13,898.58

8,359.78

3,173.65

2,795.69

6,778.78

2,369.28

4,071.14

428.18

1,547.56

3,612.52

1,573.18

4,215.05

657.08

1,019.27

1,628.00

ลูกหน้ีการค้า

รายได้ค้างรับ

ลกูหน้ีค่าบรกิารโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่นท่ีภายในประเทศ

33,939.41

10,420.15

-

35,006.48

7,159.92

20,288.19

12,028.68

2,268.96

-

9,092.58

2,270.22

-

รวมลูกหน้ีการค้า

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

44,359.56

(6,964.03)

62,454.59

(7,266.22)

14,297.64

(2,990.01)

11,362.80

(3,067.90)

ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 37,395.53 55,188.37 11,307.63 8,294.90
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หนี้สิน

•  หนี้สินรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.0 จาก ณ สิ้นปี 2561 เป็น 398.0 พันล้านบาท จากหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจ่าย (ประกอบ

ด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) ท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 205.1 พันล้านบาท 

ส่วนใหญ่จากการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและค่าใบอนุญาต

• เจ้าหนี้การค้าลดลงร้อยละ 0.6 จาก ณ ส้ินปี 2561 เป็น 65.9 พันล้านบาท จากการช�าระเงินให้แก่กลุ่มผู้จัดจ�าหน่าย

อุปกรณ์ (vendor) ในระหว่างงวด

ส ่วนของผู ้ ถือหุ ้น

•  ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็น 126.0 พันล้านบาท เน่ืองจากการใช้มาตรฐานบัญชี TFRS15 

ท�าให้สินทรัพย์ต้นทุนในการได้มาของผู้ใช้บริการถูกปรับปรุงออกจากก�าไรสะสมต้นงวด ณ วันท่ี 1 มกราคม ปี 2562 

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจ�านวน 3 พันล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562

สภาพคล ่องและแหล ่งเงินทุน

•  แหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มทรู ในปี 2562 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวนท้ังส้ิน 5.02 หม่ืนล้าน

บาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและค่าใบอนุญาต

•  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษีจ่ายในปี 2562 เป็น 2.27 หม่ืนล้านบาท และหลังดอกเบี้ย

และภาษีจ่ายเป็น 1.44 หม่ืนล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจากเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองุทน DIF ลดลงจาก

ปีก่อน หากไม่รวมรายการน้ี กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน ปรับตัวดีข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญจากเงินทุนหมุนเวียน

ท่ีลดลง

•  กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 3.59 หม่ืนล้านบาท (หากไม่รวม

การจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี จะเป็นจ�านวน 3.2 หม่ืนล้านบาท) จาก

เงินสดจ่ายลงทุนท่ีลดลง

•  ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มทรูมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 4.94 หม่ืนล้านบาท
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การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า

กลุ่มกิจการได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญากับลูกค้ามาถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี                  

1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นรายการ

ปรับปรุงกับก�าไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจการได้ใช้วิธีปฏิบัติท่ี

ผ่อนปรนส�าหรับสัญญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วและสัญญาท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ท่ี 15 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการ

ท่ีเป็นสาระส�าคัญในเรื่องดังต่อไปน้ี

 ก) ก่อนการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการบันทึกต้นทุนในการได้มาของ

  ผู้ใช้บริการเป็นสินทรัพย์ ต้นทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับต้นทุนของอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นส�าหรับลูกค้าเพื่อเข้าถึงบริการ 

  ของกลุ่มกิจการ รวมถึงผลต่างของการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของราคาขายและต้นทุนของเครื่องโทรศัพท์ท่ี

  มอบให้ผู้ใช้บริการ ต้นทุนในการได้มาของผู้ใช้บริการถูกตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาของอายุของประโยชน์ท่ีคาด

  ว่าจะได้รับ กลุ่มกิจการไม่มีการบันทึกต้นทุนในการได้มาของผู้ใช้บริการเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการ

  เงินรวมเม่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15

 ข) เม่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 กลุ่มกิจการรับรู้ค่านายหน้าซึ่งเป็นต้นทุนส่วนเพิ่ม

  เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญากับผู้ใช้บริการท่ีจ่ายให้แก่ตัวแทน หรือ ผู้จัดจ�าหน่าย เป็นสินทรัพย์ ซ่ึงเคยรับรู้เป็นค่าใช้

  จ่ายในการขายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญากับผู้ใช้บริการถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตาม

  ระยะเวลาของอายุของประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ในแต่ละรายการในงบการเงินมีดังน้ี

                           

งบการเงินรวม

วันท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

ตามท่ีไดรายงาน

ลานบาท

การเปล่ียนแปลง

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับท่ี 15

ลานบาท

วันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562

ตามท่ีปรับปรุง

กับกําไรสะสมตนงวด

ลานบาท

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ขาดทุนสะสม

7,448.86

10,718.01

205,811.95

2,570.86

6,887.69

111,754.90

6,084.58

(25,651.27)

(633.79)

(7,326.94)

(575.10)

2,071.24

(3,069.76)

184.68

1.45

(9,720.48)

6,815.07

3,391.07

205,236.85

4,642.10

3,817.93

111,939.58

6,086.03

(35,371.75)

งบแสดงฐานะการเงิน
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ตารางต่อไปน้ีแสดงจ�านวนเงินของแต่ละรายการในข้อมูลทางการเงินในงวดปัจจุบันจากการใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเรื่องรายได้ฉบับใหม่เทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ฉบับก่อน

                           

งบการเงินรวม

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จํานวนเงิน

ตามท่ีรายงาน

ลานบาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงินฉบับท่ี 15

ลานบาท

จํานวนเงิน

ตามมาตรฐาน

รายไดฉบับกอน

ลานบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5,897.33

228,962.45

3,275.16

3,974.27

6,270.87

2,044.80

127.37

(590.36)

828.09

(1.45)

7,942.13

229,089.82

2,684.80

4,802.36

6,269.42

งบแสดงฐานะการเงิน

                           

งบการเงินรวม

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จํานวนเงิน

ตามท่ีรายงาน

ลานบาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงินฉบับท่ี 15

ลานบาท

จํานวนเงิน

ตามมาตรฐาน

รายไดฉบับกอน

ลานบาท

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

19,542.67

12,978.05

2,172.18

(1,897.20)

9,868.74

(1,480.88)

17,645.47

22,846.79

691.30

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

FOR THE YEAR 2019

ร ายง านของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปร ะจ� า ป ี  2562

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน คือ นายโชติ โภควนิช ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และ 

นางปรีเปรม เสรีวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2561       

เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติ

งานตามขอบเขตดังกล่าว ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการด�าเนินการ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี

 1. ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้งในปี 2562 เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และน�าเสนอ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

รายนาม ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม

ปี 2562*

1. นายโชติ โภควนิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8

2. ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการตรวจสอบ 8/8

3. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการตรวจสอบ 8/8

 หมายเหตุ  *ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 2 ครั้ง

 2.  ได้พิจารณาความเป็นอิสระ และ ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว 

เห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและได้แสดงความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในด้านการจัดท�า

รายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีใน

สังกัดของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 และ 

เสนอค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 3.  หารือกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตของการตรวจสอบก่อนเริ่มกระบวนการ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

 4.  รับทราบแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และได้เสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  

 5.  สอบทานรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ซ่ึงรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย และ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและ

ผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 6.  สอบทานการเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบในการ

เข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายรวมท้ังข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อก�าหนดคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนตลอดจน

ตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป ็นประโยชน์ต ่อบริษัทฯ และบริษัทย ่อย 

เป็นส�าคัญ โดยในส่วนของรายการระหว่างกันประเภทธุรกิจปกติและประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการ

ท�ารายการท่ีมีราคาสมเหตุสมผล เป ็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไป เช ่นเดียวกับราคาและเงื่อนไขท่ีพึง

กระท�ากับบุคคลภายนอก ส�าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในฐานะผู ้ซื้อ สามารถม่ันใจในคุณภาพของ

สินค้าและบริการของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง และ ในฐานะผู ้ขาย ก็สามารถเพิ่มรายได้และส่วนแบ่ง

ทางการตลาดจากการขายสินค้าและบริการให้แก่กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลุ่มผู ้บริโภครายใหญ่เช่นกัน 

  นอกจากน้ี ในปี 2562 มีการพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันกรณีพิเศษ คือ การเข้าท�าธุรกรรมเช่าพื้นท่ีในอาคาร

ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ซึ่งเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ

เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาธุรกรรมน้ีอย่างรอบคอบ 

และมีความเห็นว่า การท�าธุรกรรมน้ี มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถ

ใช้พื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอาคารศูนย์การค้าท่ีมีลักษณะเด่น มีความทันสมัย และ          

มีก�าลังซื้อจากผู้บริโภค ในอัตราค่าใช้จ่ายท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าท่ัวไป (arms-length basis) เน่ืองจากอัตรา

ราคาของการท�าธุรกรรมน้ีสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราราคาท่ีศูนย์การค้าช้ันน�าอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกันเสนอให้

แก่บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอเรื่องการเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 7.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจากรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 8.  สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อ         

ช่วยให้เกดิความม่ันใจอย่างสมเหตสุมผลว่า การด�าเนินงานของบรษิทัฯ จะบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และเม่ือพจิารณา

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2562 ซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ีส�าคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม นอกจากน้ี โดยเหตุท่ี

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจค่อนข้างรวดเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบ

จึงส่งเสริมให้บริษัทฯ พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 9.  ติดตามงานด้านการบริหารจัดการความเส่ียง ภายใต้ “นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง” ของ 

บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการบริหาร

จัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิผล

  นอกจากนี้ โดยเหตุที่บริษัทฯ ใช้แนวทางการตรวจสอบภายในซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินความเสี่ยง (risk-based 

audit approach)  คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความส�าคัญต่อการเช่ือมโยงระหว่างงานด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงกับงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหาร

ความเสี่ยง มารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเกี่ยวกับการระบุความเส่ียง การประเมินความเสี่ยง   

ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายใน

ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเส่ียงดังกล่าว  
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 10.  ติดตามผลจากการจัดให้มีช่องทางส�าหรับให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถท�าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส         

เกีย่วกบัการทุจรติ ประพฤติมิชอบ หรอืการกระท�าผดิจรรยาบรรณธรุกจิ ต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยผ่านคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

  ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเรื่องร้องเรียนจ�านวน 11 เรื่อง โดยเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจส่อถึงการทุจริต 4 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้น�าส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท�าการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เป็นเรื่องที่ลูกค้าเข้าใจผิด 3 เรื่อง และเป็นเรื่องที่อาจมี

การทุจรติ 1 เรือ่ง โดยมูลค่าความเสยีหายไม่เป็นสาระส�าคญัซึง่หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้ด�าเนินการแก้ไขรวมท้ังปรบัปรงุ

กระบวนการท�างานและระบบงานให้มีความรัดกุมยิ่งข้ึน นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

บรกิารของบรษิทัฯ จ�านวน 7 เรือ่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้น�าส่งเรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวไปยงัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

เพือ่การด�าเนินการท่ีเหมาะสมและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของบรษิทัฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว และ

 11.  ก�ากับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการ

ประเมินความเสี่ยง (risk-based audit)  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสและรายปี ให้ค�าแนะน�าต่างๆ 

แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท้ังเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี ตลอดจนติดตาม 

ความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ในการน้ี ได้สอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานโดย

ภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบท้ังในด้านบุคลากร

และการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสากลอย่างต่อเน่ือง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอสิระในการปฏบิตังิานตามท่ีได้รบัมอบหมาย และได้รบัความร่วมมือด้วยดจีากฝ่ายจัดการ

และผู้สอบบัญชี  

โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรม

และความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ  ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบการ

ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ 

การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง

 นายโชติ โภควนิช

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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REPORT OF THE COMPENSATION AND

NOMINATING COMMITTEE

FOR THE YEAR 2019

ร ายง านของคณะกรรมการก� า หนดค ่ า ตอบแทน

แล ะสรรห ากรรมการ  ปร ะจ� า ป ี  2562

ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท                 

ครั้งท่ี 8/2544 ให้ด�ารงต�าแหน่ง เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ น้ัน  ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต        

ดังกล่าว ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี

 1.  พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระ

 2.  พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

 3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการบริษัทท่านใหม่ และกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน เพื่อทดแทนกรรมการท่ี  

ลาออก และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งตั้ง

 4.  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งตั้ง

 5.  พิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายช่ือและต�าแหน่งของสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร และ น�าเสนอต่อ        

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

 6. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2561 ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร 

(ซึ่งจ่ายในปี 2562) 

 7. พิจารณาและอนุมัติแผนและหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานให้แก่ประธานคณะ            

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ประจ�าปี 2562 (ซ่ึงจะจ่ายในปี 2563) และ

 8. พิจารณาโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program (‘EJIP’)) ซึ่งเป็น

โครงการรุ่นท่ี 3 ส�าหรับปี 2563-2565 และน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

 ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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ร ายง านของคณะกรรมการก� า กั บดู แ ล กิ จก าร ท่ี ดี  ปร ะจ� า ป ี  2562

ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ได ้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2549  

เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2549 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของ                         

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีน้ัน  ในปี 2562 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีมีการด�าเนินการ ซึง่สามารถสรุปได้ดงัน้ี

 1.  ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 2.  พิจารณารายงานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 2562  และน�าเสนอต่อ       

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 3.  ติดตามผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการ

พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 และรายงานต่อ        

คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นข้อมูล

 4.  สอบทานรายงานการประเมินการก�ากับดูแลกิจการท่ีจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจ�า

ปี 2561 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมท้ังข้อเสนอแนะบางประการเพื่อพิจารณา

 5. รับทราบรายงานการประเมินความยั่งยืน DJSI ประจ�าปี 2562 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมท้ัง            

ข้อเสนอแนะบางประการเพื่อพิจารณา

 6.  พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และน�าเสนอการปรับปรุงบางประการ                             

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 7. พิจารณาทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

 8. พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในปีท่ีผ่านมา และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท              

เพื่อเป็นข้อมูล

 9. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560                   

ท่ีออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ 

และ น�าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

 10. พิจารณาการด�าเนินการของบริษัทฯ ในด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนและ                

ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ม่ันใจว่า มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ

 11. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานของบริษัทฯ 

 ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
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รายงานของคณะกรรมการด้านการเงิน

ประจำาป ี 2562

ตามท่ีคณะกรรมการด้านการเงิน ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2544 ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เพื่อให้ด�าเนินการโดยมีขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของ 

คณะกรรมการด้านการเงิน น้ัน  ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตดังกล่าว ในปี 2562 คณะกรรมการด้านการเงินมีการ 

ด�าเนินการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี

 1. ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 2. พิจารณาเป้าหมายทางการเงิน ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการ และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

 3. พิจารณาแผนประจ�าปีเพื่อการป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนทางการเงิน รวมท้ังนโยบายการใช้ตราสาร 

  อนุพันธ์ส�าหรับธุรกรรมทางการเงิน  และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

 4. พิจารณาผลการด�าเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการ   

 5. พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิ  

  ประจ�าปี 2561 และ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อไปยังท่ีประชุม 

  สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เพื่ออนุมัติ 

 6. พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ 

  น�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อไปยังท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เพื่ออนุมัติ และ

 7. พิจารณาการเข้าท�ารายการกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (“DIF”)  และ น�าเสนอต่อ 

  คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

 

   

	 	 	 ดร.	อาชว์	เตาลานนท์

	 	 	 ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน
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ร ายง านคว ามรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท

ต ่ อร ายง านท างก าร เงิ น  ปร ะจ� า ป ี  2562

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองท่ัวไป โดยปฏบัิตติามนโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถอืปฏบัิตอิย่างสม�า่เสมอตลอดจนใช้ดลุยพนิิจ

อย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท�ารวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผล

ว่าการบันทึกบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิด

ชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องน้ี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และ

สามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความถูกต้องและสมเหตุสมผลของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

 นายศุภชัย เจียรวนนท์

 ประธานกรรมการ
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บริษทั ทร ูคอรป์อเรชั น จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สรปุตวัย่อท������น����ร��ิน

���อ�ริษทัย่อย ตวัย่อ

บรษิทั เอพแีอนดเ์จ โปรดกัชนั จาํกดั AP&J

บรษิทั เอเซยี ไวรเ์ลส คอมมวินิเคชั �น จาํกดั AWC

บรษิทั กรงุเทพอนิเตอรเ์ทเลเทค จํากดั (มหาชน) BITCO

บรษิทั บเีอฟเคท ี(ประเทศไทย) จํากดั BFKT
บรษิทั ซนิีเพลก็ซ ์จาํกดั CNP

บรษิทั ฮทัชสินั ซเีอท ีไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี จํากดั HCAT

บรษิทั ฮทัชสินั มลัตมิเีดยี เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จาํกดั HMSTL

บรษิทั ฮทัชสินัเทเลคอมมวินิเคชั �นส ์(ประเทศไทย) จาํกดั HTTCL

บรษิทั ฮทัชสินั ไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี โฮลดิ�งส ์จาํกดั HWMH

บรษิทั ศูนยบ์รกิารวทิยาการ อนิเตอรเ์นต จาํกดั  IKSC

บรษิทั เคเอสซ ีคอมเมอรเ์ชยีล อนิเตอรเ์นต จาํกดั  KSC

บรษิทั เค.ไอ.เอน็. (ประเทศไทย) จาํกดั KIN

บรษิทั เอม็เคเอสซเีวลิดด์อทคอม จาํกดั MKSC

บรษิทั แพนเทอร ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั PTE

บรษิทั เรยีล มฟู จาํกดั  RMV
บรษิทั สมทุรปราการ มเีดยี คอรป์อเรชั �น จาํกดั SPM

บรษิทั แซทเทลไลท ์เซอรว์สิ จํากดั SSV

บรษิทั เอสเอม็ ทร ูจํากดั SM True

บรษิทั สอ่งดาว จํากดั  SD

บรษิทั เทเลเอน็จเินียริ�ง แอนด ์เซอรว์สิเซส จาํกดั TE

บรษิทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จาํกดั  TAM

บรษิทั เทเลคอมโฮลดิ�ง จํากดั TH

บรษิทั เทเลคอม เคเอสซ ีจาํกดั    TKSC

บรษิทั ไทย นิวส ์เน็ตเวริค์ (ทเีอน็เอน็) จาํกดั TNN
บรษิทั ทร ูดจิทิลั กรุ๊ป จาํกดั TDG

(เดมิช��อ “บรษิทั ทร ูดจิติอล แอนด ์มเีดยี แพลตฟอรม์ จาํกดั”) 
บรษิทั ทร ูดจิทิลั พารค์ จาํกดั TDPK

บรษิทั ทร ูดสิทรบิวิชั �น แอนด ์เซลส ์จาํกดั TDS

บรษิทั ทรโูฟรย์ ูสเตชั �น จาํกดั True4U

บรษิทั ทร ูอโีลจสิตกิส ์จํากดั   TEL

บรษิทั ทร ูไอคอนเทน้ท ์จํากดั   TICT

บรษิทั ทร ูอนิควิบ ์จาํกดั  True Incube

บรษิทั ทร ูอนิเตอรเ์นชั �นแนล คอมมวินิเคชั �น จาํกดั  TIC
บรษิทั ทร ูอนิเตอรเ์นชั �นแนล เกตเวย ์จาํกดั TIG

บรษิทั ทร ูอนิเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชั �น จาํกดั TICC
บรษิทั ทร ูไลฟ์ พลสั จาํกดั  TLP
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สรปุตวัย่อท����้�น���าร��ิน (ต่อ)

���อ�ริษทัย่อย (ต่อ) ตวัย่อ

บรษิทั ทร ูมเีดยี โซลูชั �นส ์จํากดั TSC
บรษิทั ทร ูมูฟ จาํกดั  TMV

บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั �น จาํกดั TUC
บรษิทั ทร ูมลัตมิเีดยี จาํกดั   TM

บรษิทั ทร ูมวิสคิ จาํกดั    TMS

บรษิทั ทร ูมวิสคิ เรดโิอ จํากดั  TMR

บรษิทั ทร ู�บัลคิ คอมมวินิเคชั �น จาํกดั  TPC

บรษิทั ทร ูยูไนเตด็ ฟุตบอล คลบั จาํกดั    TUFC

บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์เคเบิ�ล จํากดั (ม�าชน) True Cable

บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์กรุ�ป จํากดั TVG

บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์จํากดั (ม�าชน) True Visions

บรษิทั ทร ูวสิตา้ส ์จาํกดั  TVT

K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. KINBVI
Crave Interactive Limited CRAVE
Gold Palace Investments Limited GPI
Golden Light Co., Ltd. GDL
Goldsky Co., Ltd. GSK
Golden Pearl Global Limited GDP
Rosy Legend Limited RL
Prospect Gain Limited PG
PT True Digital Indonesia PTTD
True Digital Philippines Inc. TDPI
True Internet Technology (Shanghai) Company Limited TIS
True Trademark Holdings Company Limited TTH

���อ�ริษทัร่วม

กอ�ทุนรวมโคร�สรา้����น�านโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF

บรษิทั เจนซสั วชิ จาํกดั Genxas
บรษิทั ควิ ควิ (ประเทศไทย) จาํกดั Queue Q

บรษิทั ทร ูแอกซอิอน อนิเตอรแ์อคทฟี จาํกดั TrueAxion

บรษิทั ทร ูจเีอส จาํกดั TGS

���อ�ารร่วมค้า

บรษิทั เอเชยี อนิโฟเน็ท จาํกดั AI

บรษิทั ทรานสฟ์อรเ์มชั �น ฟิลม์ จาํกดั TFF

บรษิทั ทร ูซเีจ ครเีอชั �นส ์จาํกดั TRUECJ

บรษิทั ทร ูทชั จาํกดั   TT

บรษิทั ทร ูวอยซ ์จํากดั   TV

True - Kona Cayman GP True-Kona

Line Game-True-Kona Global Limited Partnership LINE games-TRUE
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องคก์ารโทรศพัท์แหง่ประเทศ�ทย (ปัจจ�บนัช��อ บรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน)) ทศท. 

คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ กทช. 
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม กทค. 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ กสทช. 
บรษิทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) กสท. 

องคก์ารส��อสารมวลชนแหง่ประเทศ�ทย (ปัจจ�บนัช��อ บรษิทั อสมท จํากดั (มหาชน)) อสมท. 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ กลต. 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ TFAC
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บริ�ทั ทร� คอร��อเรชั �น จ�ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะ�ั �น 25 16,662,572 84,908,793 5,088,408 54,467,994

เจา้หนี�การคา้�ละเจา้หนี�อื�น 26 109,365,088 111,754,897 3,279,059 3,510,020

�ว่น�ี�ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี

   ของเงนิกูย้มืระยะยาว 25 18,037,019 2,361,277 7,115,199 -

เงนิกูย้มืระยะ�ั �นจากกจิการ�ี�เกี�ยวขอ้งกนั 40 - - 995,761 982,467

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 175,401 141,965 - -

หนี��นิหมนุเวยีนอื�น 27 6,910,153 5,093,441 1,020,186 355,493

รวมหนี�สินหมนุเวียน 151,150,233 204,260,373 17,498,613 59,315,974

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 25 178,029,703 68,054,307 70,200,431 8,219,198

หนี��นิภาษเีงนิไดร้อการตดับ�ัชี 23 6,270,865 6,084,575 - -

�ว่นลดของตน้�ุนการไดม้า�ึ�งใบอนุ�าต

ใหใ้ชค้ลื�นความถี�โ�รคมนาคม�ี�รอรบัรู้ 28 3,031,400 - - -

หนี��นิภายใต�้�ั�า�ละใบอนุ�าตใหด้�าเนินการ 28 38,598,011 64,059,399 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 3,750,069 2,375,222 1,533,248 1,052,218

ประมา�การหนี��นิ 30 3,507,124 3,367,696 - -

หนี��นิไมห่มนุเวยีนอื�น 31 13,636,198 13,483,605 - -

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 246,823,370 157,424,804 71,733,679 9,271,416

รวมหนี�สิน 397,973,603 361,685,177 89,232,292 68,587,390

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 121 เป�น�ว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10

บริ�ทั ทร� ค�ร�์�เรชั �น จ�ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 14 49,405,101 20,671,759 1,299,392 10,245,448

เงนิ�าก�นาคารที�มภีาระ��กพนั 15 43,675 43,666 43,606 43,666

เงนิลงทุนระยะสั �น 1,129 2,950 - 1,835

ล�กหนี�การคา้และล�กหนี�อื�น 16 47,612,577 64,476,817 11,448,128 8,401,561

เงนิใหก้�ย้มืระยะสั �นแก่ก�ิการที�เกี�ยว�อ้งกนั 40 1,110 - 29,811,677 10,082,680

สนิคา้คงเหลอื 17 7,273,555 7,448,856 115,960 98,580

ภาษหีกั � ที��า่ย 13,561,474 12,377,160 646,602 728,945

ภาษมี�ลคา่เพิ�ม 10,653,448 8,953,278 - 7,210

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 18 5,897,326 10,718,013 105,878 107,454

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 134,449,395 124,692,499 43,471,243 29,717,379

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิ�าก�นาคารที�มภีาระ��กพนั 15 23,756 30,692 - -

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์�ื�อ�าย 141,252 424,015 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 19 - - 181,028,382 181,028,382

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

   และสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 19 26,159,393 21,947,955 37,967,948 28,181,426

เงนิลงทุนในบรษิทัอื�น 1,071,670 617,214 1,000 241,741

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 1,319,613 103,095 - -

ที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ 20 228,962,448 205,811,952 450,321 365,349

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22 114,622,024 121,079,628 257,780 142,816

คา่ความนิยม 21 9,993,769 11,403,094 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 23 3,275,159 2,570,858 84,402 140,518

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 24 3,974,265 6,887,690 413,094 219,265

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 389,543,349 370,876,193 220,202,927 210,319,497

รวมสินทรพัย์ 523,992,744 495,568,692 263,674,170 240,036,876

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 121 เป�นสว่นหนึ�ง�องงบการเงนินี�
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บริ�ทั ทร� คอร��อเรชั �น จ�ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะ�ั �น 25 16,662,572 84,908,793 5,088,408 54,467,994

เจา้หนี�การคา้�ละเจา้หนี�อื�น 26 109,365,088 111,754,897 3,279,059 3,510,020

�ว่น�ี�ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี

   ของเงนิกูย้มืระยะยาว 25 18,037,019 2,361,277 7,115,199 -

เงนิกูย้มืระยะ�ั �นจากกจิการ�ี�เกี�ยวขอ้งกนั 40 - - 995,761 982,467

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 175,401 141,965 - -

หนี��นิหมนุเวยีนอื�น 27 6,910,153 5,093,441 1,020,186 355,493

รวมหนี�สินหมนุเวียน 151,150,233 204,260,373 17,498,613 59,315,974

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 25 178,029,703 68,054,307 70,200,431 8,219,198

หนี��นิภาษเีงนิไดร้อการตดับ�ัชี 23 6,270,865 6,084,575 - -

�ว่นลดของตน้�ุนการไดม้า�ึ�งใบอนุ�าต

ใหใ้ชค้ลื�นความถี�โ�รคมนาคม�ี�รอรบัรู้ 28 3,031,400 - - -

หนี��นิภายใต�้�ั�า�ละใบอนุ�าตใหด้�าเนินการ 28 38,598,011 64,059,399 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 3,750,069 2,375,222 1,533,248 1,052,218

ประมา�การหนี��นิ 30 3,507,124 3,367,696 - -

หนี��นิไมห่มนุเวยีนอื�น 31 13,636,198 13,483,605 - -

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 246,823,370 157,424,804 71,733,679 9,271,416

รวมหนี�สิน 397,973,603 361,685,177 89,232,292 68,587,390

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 121 เป�น�ว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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บริษทั ทร� คอร��อเรชั �น จ�ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน�� สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 32

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั : 33,368,655,464 หุน้ 

      มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 133,474,622 133,474,622 133,474,622 133,474,622

ทุนที�ออก�ละ�าํระเต�มมลูคา่�ลว้

   หุน้สามญั : 33,368,195,301 หุน้ 

      มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 133,472,781 133,472,781 133,472,781 133,472,781

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 26,384,073 26,384,073 26,384,073 26,384,073

กาํไรสะสม

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 33 1,040,174 731,162 1,040,174 731,162

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (33,630,887) (25,651,268) 13,544,850 10,861,470

องค�ประกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (1,898,200) (1,645,903) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 125,367,941 133,290,845 174,441,878 171,449,486

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 651,200 592,670 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 126,019,141 133,883,515 174,441,878 171,449,486

รวมหน�� สินและส่วนของเจ้าของ 523,992,744 495,568,692 263,674,170 240,036,876

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 121 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

11

19. ���������.indd   310 18/3/2563 BE   14:57



บริษทั ทร� คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทร�พัทแ์ละบรกิารอ��น 120,926,274 118,185,448 12,308,261 13,914,854

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 20,017,215 43,634,866 6,763 1,020

รวมรายได้ 140,943,489 161,820,314 12,315,024 13,915,874

ต้นทนุขายและการให้บริการ

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 87,868,061 85,383,125 1,563,256 1,546,921

ตน้ทุนขาย 4 19,542,668 20,396,402 4,102 841

รวมต้นทนุขายและการให้บริการ 107,410,729 105,779,527 1,567,358 1,547,762

กาํไรขั �นต้น 33,532,760 56,040,787 10,747,666 12,368,112

รายไดอ้��น 39 9,703,627 13,188,458 5,647,118 3,852,499

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 4 (12,978,053) (20,993,807) (1,745,333) (1,697,321)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (15,253,830) (14,641,085) (5,177,301) (4,172,789)

คา่ใชจ้า่ยอ��น 20, 21 (4,607,611) (16,939,112) (221,106) (2,230,976)

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุน 19 6,887,407 3,789,256 - -

ตน้ทุนทางการเงนิ 11 (9,539,106) (7,477,057) (2,857,360) (1,644,266)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 7,745,194 12,967,440 6,393,684 6,475,259

ภาษเีงนิได้ 12 (2,172,179) (6,009,574) (213,444) 348,095

กาํไรสาํหรบัปี 5,573,015 6,957,866 6,180,240 6,823,354

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ��น:

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปไวใ้นกาํไรหร�อขาดทุนในภายหลงั:

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

- สทุธภิาษเีงนิได้ (584,002) (233,247) (184,817) (148,320)

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ป�นกาํไรหร�อขาดทุนในภายหลงั:

(ขาดทุน)กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากการเปลี�ยนแปลง

   มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยเ์ผ��อขาย - สทุธภิาษเีงนิได้ (240,564) 9,618 - -

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ (11,723) (330) - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 4,736,726 6,733,907 5,995,423 6,675,034

การแบง่ปันกาํไรสาํหรบัปี

สว่นที�เป�นของบรษิทัให�่ 5,636,733 7,034,590 6,180,240 6,823,354

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม (63,718) (76,724) - -

กาํไรสาํหรบัปี 5,573,015 6,957,866 6,180,240 6,823,354

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 121 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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14บริษทั ทร� ค�ร�ป�เรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี

��่นท��เป�น�องบร�ิ�ทให�่ 4,800,617 6,810,425 5,995,423 6,675,034

��่น��เ้��ยท���มม่�อ�านา���บ�ุม (63,891) (76,518) - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 4,736,726 6,733,907 5,995,423 6,675,034

กาํไรต่�หุ�นขั �นพ��น�านส่วนที�เป็นข�งบริษทัใหญ่ 13

- �� �น���น�าน (บาทต่อหุน้) 0.17 0.21 0.19 0.20

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 121 เป�น��่นหนึ�ง�องงบการเงนิน��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทร� คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 7,745,194 12,967,440 6,393,684 6,475,259
รายการปรบัปรงุ :
คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 29,344,406 36,672,538 245,858 174,592
ดอกเบี�ยรบั (320,071) (313,046) (526,672) (287,862)
ดอกเบี�ยจ่าย 11 7,489,298 5,325,468 2,710,713 1,576,002
ตน้ทุนทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัใบอนุ�าต 11 1,932,602 2,098,786 - -
เงนิปันผลรบั 40 (1,784) - (4,868,069) (3,507,554)
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ (4,650) 645,290 (297) 13,267
ขาดทุนจากมลูคา่ลดลงของสนิคา้คงเหลอื 17 212,375 23,529 - -
กาํไรจากการขายสนิทรพัยโ์ครงสรา้งพื�น�าน 39 (7,241,458) (8,802,238) - -
ประมา�การหนี�สนิคา่ยา้ยสายเคเบิ�ลลงใตด้นิ - 2,049,023 - -
หนี�สงสยัจะส�ู (กลบัรายการ) 10 2,015,361 2,142,917 (52,853) 261,304
การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนทั �วไป - 25,000 - -
การดอ้ยคา่ 20, 21 3,777,112 11,168,503 - 1,327,685
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�เพิ�มขึ�น 29 1,094,088 234,729 455,773 81,638
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิ (571,295) 10,845 111 (337)
กาํไรจากการเลกิกจิการในบรษิทัยอ่ย 19.1 (7,299) - (16,231) -
กาํไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 19.1 (123,397) - - -
กาํไรจากการขายเงนิลงทุนทั �วไป (213,143) - (213,140) -
กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 19.1 (121,578) - - -
กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 19.2 (797,635) - - -
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงงวดการชาํระคา่ธรรมเนียม
   ใบอนุ�าตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้รกิารโทรท�ัน์ - (97,823) - -
กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากการขายสนิคา้ให ้DIF 1,025,389 10,055,961 - -
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน 19.2 (6,932,594) (3,831,785) - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - จ่ายชาํระ 29 (306,370) (262,074) (159,560) (110,099)
การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน
- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 14,744,506 (18,795,807) (2,966,018) 991,696
- เงนิลงทุนชั �วคราว - หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ - (19) (3) (18)
- สนิคา้คงเหลอื (1,112,505) 4,730,122 (17,380) (87,319)
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (5,611,777) (8,317,301) 8,787 (54,120)
- เงนิลงทุนในคา่สทิธสิาํหรบัรายการภาพยนตร์ (3,755,806) (3,227,294) - -

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (245,354) (731,253) (193,830) 8,985
- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (20,168,541) 1,147,243 (6,159) 388,988
- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (1,613,230) 373,004 668,390 (366,239)
- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 2,452,101 (211,255) - -

กระแสเงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 22,683,945 45,080,503 1,463,104 6,885,868
บวก เงนิสดรบั - ดอกเบี�ยรบั 317,243 363,127 495,275 294,423
บวก เงนิสดรบั - ภาษเีงนิได้ 941,347 1,667,463 292,711 169,232
หกั  เงนิสดจ่าย - ดอกเบี�ยจ่าย (6,876,538) (4,628,796) (2,896,727) (1,509,011)
บวก เงนิสดจ่าย - ภาษเีงนิได้ (2,642,237) (4,553,389) (367,697) (436,233)

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 14,423,760 37,928,908 (1,013,334) 5,404,279

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 121 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทร� คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 7,745,194 12,967,440 6,393,684 6,475,259
รายการปรบัปรงุ :
คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 29,344,406 36,672,538 245,858 174,592
ดอกเบี�ยรบั (320,071) (313,046) (526,672) (287,862)
ดอกเบี�ยจ่าย 11 7,489,298 5,325,468 2,710,713 1,576,002
ตน้ทุนทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัใบอนุ�าต 11 1,932,602 2,098,786 - -
เงนิปันผลรบั 40 (1,784) - (4,868,069) (3,507,554)
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ (4,650) 645,290 (297) 13,267
ขาดทุนจากมลูคา่ลดลงของสนิคา้คงเหลอื 17 212,375 23,529 - -
กาํไรจากการขายสนิทรพัยโ์ครงสรา้งพื�น�าน 39 (7,241,458) (8,802,238) - -
ประมา�การหนี�สนิคา่ยา้ยสายเคเบิ�ลลงใตด้นิ - 2,049,023 - -
หนี�สงสยัจะส�ู (กลบัรายการ) 10 2,015,361 2,142,917 (52,853) 261,304
การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนทั �วไป - 25,000 - -
การดอ้ยคา่ 20, 21 3,777,112 11,168,503 - 1,327,685
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�เพิ�มขึ�น 29 1,094,088 234,729 455,773 81,638
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิ (571,295) 10,845 111 (337)
กาํไรจากการเลกิกจิการในบรษิทัยอ่ย 19.1 (7,299) - (16,231) -
กาํไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 19.1 (123,397) - - -
กาํไรจากการขายเงนิลงทุนทั �วไป (213,143) - (213,140) -
กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 19.1 (121,578) - - -
กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 19.2 (797,635) - - -
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงงวดการชาํระคา่ธรรมเนียม
   ใบอนุ�าตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้รกิารโทรท�ัน์ - (97,823) - -
กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากการขายสนิคา้ให ้DIF 1,025,389 10,055,961 - -
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน 19.2 (6,932,594) (3,831,785) - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - จ่ายชาํระ 29 (306,370) (262,074) (159,560) (110,099)
การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน
- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 14,744,506 (18,795,807) (2,966,018) 991,696
- เงนิลงทุนชั �วคราว - หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ - (19) (3) (18)
- สนิคา้คงเหลอื (1,112,505) 4,730,122 (17,380) (87,319)
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (5,611,777) (8,317,301) 8,787 (54,120)
- เงนิลงทุนในคา่สทิธสิาํหรบัรายการภาพยนตร์ (3,755,806) (3,227,294) - -

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (245,354) (731,253) (193,830) 8,985
- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (20,168,541) 1,147,243 (6,159) 388,988
- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (1,613,230) 373,004 668,390 (366,239)
- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 2,452,101 (211,255) - -

กระแสเงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 22,683,945 45,080,503 1,463,104 6,885,868
บวก เงนิสดรบั - ดอกเบี�ยรบั 317,243 363,127 495,275 294,423
บวก เงนิสดรบั - ภาษเีงนิได้ 941,347 1,667,463 292,711 169,232
หกั  เงนิสดจ่าย - ดอกเบี�ยจ่าย (6,876,538) (4,628,796) (2,896,727) (1,509,011)
บวก เงนิสดจ่าย - ภาษเีงนิได้ (2,642,237) (4,553,389) (367,697) (436,233)

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 14,423,760 37,928,908 (1,013,334) 5,404,279

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 121 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

18

1 �้อมลูทั �ว�ป

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ที�จดทะเบียนและดําเนินกิจการในประเทศไทย 
ที�อยู่ของบรษิทัตามที�ไดจ้ดทะเบยีนไวต้ั �งอยู่ เลขที� 18 อาคารทรู ทาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษก หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย 

บรษิทัจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิทัทรู” หรอื “กลุ่มกจิการ”) ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิทางดา้นโทรคมนาคมและการสื�อสาร

ต่างๆ กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต WIFI โทรทัศน์ และดิจิทัล

แพลตฟอรม์ 

ธรุกจิหลกัของกลุ่มกจิการเป็นการดาํเนินงานภายใต ้สญัญาอนุญาตและใบอนุญาตใหด้าํเนินการตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากค�ะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

2 สญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ

บรกิารโทรศพัทพ์ื�น�าน

เมื�อวนัที� 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 TICC ���งเป็นบรษิทัย่อยได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการให้บรกิารโทรศพัท์พื�น�านแบบที�สามจาก

“กทช.” TICC มีสิทธิและหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไว้

ในใบอนุญาต ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสดุวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

บรกิารอนิเตอรเ์น็ต 

เมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 TIG ���งเป็นบริษทัย่อยได้รบัการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้บรกิารอินเตอร์เน็ตเกตเวย์

ระหว่างประเทศแบบที�สองจาก กสทช. TIG มีสิทธิและหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

และเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสดุวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 4 มกราคม พ.ศ. 2561 TICC ���งเป็นบรษิทัย่อยได้รบัใบอนุญาตประกอบกจิการใหบ้รกิารอินเตอรเ์น็ตแบบที�หน��งจาก กสทช. 

TICC มีสิทธิและหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสดุวนัที� 3 มกราคม พ.ศ. 2566  

เมื�อวนัที� 23 มถิุนายน พ.ศ. 2562 KSC ���งเป็นบรษิทัย่อยไดร้บัการต่อใบอนุญาตประกอบกจิการให้บรกิารอินเตอรเ์น็ตแบบที�หน��งจาก 

กสทช. KSC มสีทิธแิละหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสดุวนัที� 22 มถิุนายน พ.ศ. 2567  

บริ�ทั ทร� ค�ร�ป�เรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดที�ม�ีาระผกู�นัลดลง 6,927 21,720 60 326

เงนิใหกู้ย้มื�กก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 40 - (20,000) (43,808,443) (24,707,610)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มื�กก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 40 - 217,000 24,079,447 24,198,369

เงนิสดจา่ย�ื�อที�ดนิ อาคาร�ละอุปกร�� (37,564,771) (52,362,721) (154,751) (309,281)

เงนิสดจา่ย�ื�อสนิทร�ัย�ไมม่ตีวัตน (8,847,211) (17,442,697) (144,398) (91,145)

เงนิสดจา่ย�ื�ออสงัหารมิทร�ัย�เ�ื�อการลงทุน (940,321) (85,559) - -

เงนิสดจา่ยเ�ื�อ�ื�อบรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดที�ไดม้า 19.1 (425,720) - - -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัการ�ื�อบรษิทัยอ่ย 19.1 (31,039) - - -

เงนิลงทุนเ�ิ�มในบรษิทัรว่ม�ละในการรว่มคา้ 19 (4,985,849) (17,547,102) (9,786,522) (11,853,518)

เงนิลงทุนเ�ิ�มในเงนิลงทุนทั �วไป (693,754) (98,366) - -

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนทั �วไป 453,881 - 453,881 -

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น 1,825 - 1,838 -

เงนิสดรบัจากการขายบรษิทัยอ่ย 19.1 231,086 - - -

เงนิสดรบัจากการขายบรษิทัรว่ม 19.2 1,602,095 - - -

เงนิสดรบัคนืจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยที�เลกิกจิการ 19.1 - - 16,231 -

เงนิสดรบัคนืจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ที�เลกิกจิการ 19.3 - 2,596 - -

เงนิสดรบัจากการขายที�ดนิ อาคาร�ละอุปกร���ละสนิทร�ัย�ไมม่ตีวัตน 12,287,897 23,986,087 298 215

เงนิปันผลรบั 40 3,036,504 2,159,699 4,868,069 3,507,554

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (35,868,450) (61,169,343) (24,474,290) (9,255,090)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ลงทุนเ�ิ�มในบรษิทัยอ่ย�ดย�ื�อหุน้จากสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม (12) (36) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 40 - - 23,082 21,383,247

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �น - สทุธจิากเงนิสดจา่ยคา่ตน้ทุนการกูย้มื 24,124,270 131,009,865 12,573,081 78,930,485

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื - สทุธจิากเงนิสดจา่ยคา่ตน้ทุนการกูย้มื 25 124,088,186 19,946,879 68,979,324 -

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสั �น (92,514,600) (93,152,000) (62,021,100) (63,852,000)

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 40 - - (9,788) (20,405,801)

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มื 25 (2,489,967) (31,108,674) - (3,962,700)

เงนิปันผลจา่ย 41 (3,003,031) (1,034,353) (3,003,031) (1,034,353)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 50,204,846 25,661,681 16,541,568 11,058,878

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�ม���น(ลดลง)สทุธิ 28,760,156 2,421,246 (8,946,056) 7,208,067

ยอดยกมาตน้ปี 20,671,759 18,226,744 10,245,448 3,037,381

ผลกระทบจากการเปลี�ยน�ปลงของอตัรา�ลกเปลี�ยน (26,814) 23,769 - -

ยอดคงเหลอืสิ�นปี 49,405,101 20,671,759 1,299,392 10,245,448

รายการที�มิใช่เงินสด

รายการที�มใิชเ่งนิสดที�สาํค�ัมดีงันี�

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ล้านบาท ล้านบาท

การ�ื�อที�ดนิ อาคาร �ละอุปกร���ดยการทาํส�ั�าเชา่การเงนิ 4,498.43 513.55

การ�ื�อที�ดนิ อาคาร �ละอุปกร���ละสนิทร�ัย�ไมม่ตีวัตนยงัไมไ่ดจ้า่ยชาํระ 121,483.74 128,555.07

การลงทุนในบรษิทัรว่ม - 20.45

การขายบรษิทัยอ่ย 6.65 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 121 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
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1 �้อมลูทั �ว�ป

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ที�จดทะเบียนและดําเนินกิจการในประเทศไทย 
ที�อยู่ของบรษิทัตามที�ไดจ้ดทะเบยีนไวต้ั �งอยู่ เลขที� 18 อาคารทรู ทาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษก หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย 

บรษิทัจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิทัทรู” หรอื “กลุ่มกจิการ”) ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิทางดา้นโทรคมนาคมและการสื�อสาร

ต่างๆ กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต WIFI โทรทัศน์ และดิจิทัล

แพลตฟอรม์ 

ธรุกจิหลกัของกลุ่มกจิการเป็นการดาํเนินงานภายใต ้สญัญาอนุญาตและใบอนุญาตใหด้าํเนินการตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากค�ะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

2 สญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ

บรกิารโทรศพัทพ์ื�น�าน

เมื�อวนัที� 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 TICC ���งเป็นบรษิทัย่อยได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการให้บรกิารโทรศพัท์พื�น�านแบบที�สามจาก

“กทช.” TICC มีสิทธิและหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไว้

ในใบอนุญาต ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสดุวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

บรกิารอนิเตอรเ์น็ต 

เมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 TIG ���งเป็นบริษทัย่อยได้รบัการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้บรกิารอินเตอร์เน็ตเกตเวย์

ระหว่างประเทศแบบที�สองจาก กสทช. TIG มีสิทธิและหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

และเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสดุวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 4 มกราคม พ.ศ. 2561 TICC ���งเป็นบรษิทัย่อยได้รบัใบอนุญาตประกอบกจิการใหบ้รกิารอินเตอรเ์น็ตแบบที�หน��งจาก กสทช. 

TICC มีสิทธิและหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสดุวนัที� 3 มกราคม พ.ศ. 2566  

เมื�อวนัที� 23 มถิุนายน พ.ศ. 2562 KSC ���งเป็นบรษิทัย่อยไดร้บัการต่อใบอนุญาตประกอบกจิการให้บรกิารอินเตอรเ์น็ตแบบที�หน��งจาก 

กสทช. KSC มสีทิธแิละหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสดุวนัที� 22 มถิุนายน พ.ศ. 2567  
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True Cable ได้วางหนังสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่งให้แก่ อสมท. เป็นจํานวนเงนิ 36.20 ล้านบาท เพื�อเป็น

หลกัประกนัการป�บิตัติามเงื�อนไขในสญัญา

TVG ���งเป็นบรษิทัย่อยได้รบัอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์เพื�อให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์

ระดบัชาติ สําหรบักิจการที�ไม่ใช้คลื�นความ�ี�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตดงักล่าวมีกําหนดสิ�นสุดวนัที� 20 มกราคม พ.ศ. 2571 

นอกจากนี� TVG และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ CNP และ PTE ไดร้บัใบอนุญาตหลายใบสาํหรบัใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  
จาก กสทช. ภายใต้เงื�อนไขของใบอนุญาต บรษิทัย่อยดงักล่าวต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีและแบ่งรายได้ตามอตัราร้อยละที�ระบุ

ในใบอนุญาตใหแ้ก่ กทสช. 

เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2557 กสทช.ได้ออกใบอนุญาตให้สิทธิในการใช้คลื�นความ�ี�เพื�อให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิิตอลแก่ 

True4U และ TNN ���งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกิจการ ใบอนุญาตที�ได้รบัและสิทธกิารใช้คลื�นความ�ี�เพื�อดําเนินการช่อง Standard

Variety สําหรบั True4U และช่องขา่วสําหรบั TNN มรีะยะเวลา 15 ปี บรษิทัย่อยต้องป�บิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขรวมทั �งจา่ยค่า

ใบอนุญาตตามที�ระบุในใบอนุญาต ใบอนุญาตดงักล่าวสาํหรบั True4U และ TNN มกํีาหนดสิ�นสดุวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2572  

3 น�ยบายการบ�ัชีที�สาํค�ั

นโยบายการบญัชทีี�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี�

3.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดัทําข��นตามหลกัการบญัชีที�รบัรองทั �วไปภายใต้พระราชบญัญัติการบญัช ี

พ.ศ. 2543 ���งหมาย��งมาตร�านการรายงานทางการเงนิที�ออกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และขอ้กําหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําข��นโดยใช้เกณ�์ราคาทุนเดมิในการวดัค่าองค์ประกอบของงบการเงนิ 

ยกเวน้การใชม้ลูคา่ยตุธิรรมสาํหรบัหลกัทรพัยเ์พื�อคา้และเ�ื�อขายและเครื�องมอืทางการเงนิ

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ช้ประมาณการทางบญัชีที�สําคญั

และการใช้ดลุยพนิิจของ�ูบ้รหิาร���งจดัทําข��นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไป�อืป�บิตั ิและตอ้ง

เปิดเ�ยเรื�องการใช้ดุลยพินิจของ�ู้บรหิาร หรือ ความ�บั�้อน หรอื เกี�ยวกบัข้อสมมติ�านและประมาณการที�มีนัยสําคญั

ต่องบการเงนิรวมในหมายเหตุขอ้ 6 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองัก�ษจดัทําข��นจากงบการเงนิตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทยในกรณีที�มี

เนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามระหวา่งสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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บรกิารโทรศพัทเ์คล��อนที�

เม��อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT ���งเป็นบรษิทัย่อยไดท้ําสญัญาเช่าเคร��อง�ละอุปกร�์วทิยุคมนาคมระบบ HSPA กบั กสท. 

สญัญามอีายุ 14.5 ปี �ายใต้เง��อนไขของสญัญาเช่าอุปกร�์ระบบ HSPA BFKT ม�ีาระต้องจดั�า ตดิตั �ง บร�ิารจดัการ�ละบํารุงรกัษา

อุปกร�์ตามที�จําเป็นต่อการใ�บ้รกิาร�ายใตเ้ทคโนโลย ีHSPA โดยใ�เ้ป็นไปตามความจทุี�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญา�ละสญัญา�กไ้ขเพิ�มเตมิ

���งม�ีลบงัคบัใช้เม��อวนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี �ละเพ��อเป็นการตอบ�ทน BFKT มสีทิธไิด้รบัรายไดจ้ากการ
ใ�บ้รกิารดงักล่าวตามที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญา

เม��อวนัที�  27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV �ี�งเป็นบริษัทย่อยได้ทําสัญญากับ กสท. (“ส ัญญา”) �ายใต้เง��อนไขในสัญญา RMV

ม�ีน้าที�ใ�้บรกิารโทรศพัท์เคล��อนที��ายใต้เทคโนโลย ีHSPA ���งได้รบัขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี ต่อมาเม��อวนัที� 

16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 RMV ได้รบัการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใ�้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคล��อนที��ละบริการ

อนิเตอรเ์น็ต�บบที��น��งจาก กสทช. RMV มสีทิธ�ิละ�น้าที�ตามก��มายว่าดว้ยการประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 �ละเง��อนไข

ตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาตมกํีา�นดสิ�นสุดวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เม��อวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2562 RMV ได้เขา้ทํา

สญัญาโอนธุรกิจทั �ง�มดใ�้�ก่ TUC ดงันั �นสญัญากบั กสท. จ�งถ�กโอนมายงั TUC โดย TUC ต้องปฏิบตัิตามข้อกํา�นด�ละเง��อนไข

ที�กํา�นดไวใ้นสญัญา

กลุ่มกจิการดงักล่าวไดว้าง�นังส�อคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในประเทศบาง��่งใ��้ก่ กสท. เป็นจํานวนเงนิ 200.00 ล้านบาท เพ��อเป็น
�ลกัประกนัการปฏบิตัติามเง��อนไขในสญัญา

เม��อวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 TUC ���งเป็นบรษิทัย่อยไดร้บัใบอนุญาตใ�ใ้ช้คล��นความถี� IMT ย่าน 2.1 GHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. 

ใบอนุญาตครอบคลุมสาม�ถบย่านความถี� �ละอนุญาตใ�้ TUC ใช้เพ��อใ�บ้รกิารโทรศพัท์เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตนี�

สิ�นสดุวนัที� 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กํา�นด�ละเง��อนไข�ละชําระค่าธรรมเนียมตามที�กํา�นดไวใ้นใบอนุญาต 

เม��อวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 TUC ���งเป็นบริษัทย่อยได้รบัใบอนุญาตใ�้ใช้คล��นความถี� 1800 MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. 

ใบอนุญาตครอบคลุมสอง�ถบย่านความถี� �ละอนุญาตใ�้ TUC ใช้เพ��อใ�้บรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 18 ปี ใบอนุญาต

สิ�นสดุวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576  TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กํา�นด�ละเง��อนไข�ละชําระคา่ธรรมเนียมตามที�กํา�นดไวใ้นใบอนุญาต 

เม��อวนัที� 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ���งเป็นบริษัทย่อยได้รบัใบอนุญาตใ�้ใช้คล��นความถี� 900 MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช.  
���งใบอนุญาตนั �นอนุญาตใ�้บรษิทัย่อยใ�้บรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2574 

TUC ต้องปฏบิตัติามขอ้กํา�นด�ละเง��อนไข�ละชําระค่าธรรมเนียมตามที�กํา�นดไวใ้นใบอนุญาต TUC ไดว้าง�นงัส�อคํ�าประกนัที�ออก

โดยธนาคารในประเทศเป็นจาํนวนเงนิ 64,433.26 ลา้นบาท (รวม�าษมี�ลคา่เพิ�ม) เพ��อเป็น�ลกัประกนัเงนิคา่ใบอนุญาตที�ยงัไมไ่ดช้ําระ

บรกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ 

กลุ่มกิจการได้ลงทุนใน True Cable ���งประกอบกิจการใ�้บรกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชิก (ระบบ�่านสายเคเบิ�ล) �ายใต้

สญัญากบั อสมท. ลงวนัที� 6 มิถุนายน พ.ศ. 2537 �ละสญัญา�ก้ไขเพิ�มเติมลงวนัที� 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2537 ���งสญัญาดงักล่าว 

�มดอายุในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จาก�ลของการสิ�นสุดของสญัญาที�เกิดข��น เม��อวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการ

สิ�นสดุ�าระในเง��อนไขของสญัญาดงักล่าว การสิ�นสดุสญัญาดงักล่าวไมม่�ีลกระทบที�มสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ
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True Cable ได้วางหนังสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่งให้แก่ อสมท. เป็นจํานวนเงนิ 36.20 ล้านบาท เพื�อเป็น

หลกัประกนัการป�บิตัติามเงื�อนไขในสญัญา

TVG ���งเป็นบรษิทัย่อยได้รบัอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์เพื�อให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์

ระดบัชาติ สําหรบักิจการที�ไม่ใช้คลื�นความ�ี�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตดงักล่าวมีกําหนดสิ�นสุดวนัที� 20 มกราคม พ.ศ. 2571 

นอกจากนี� TVG และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ CNP และ PTE ไดร้บัใบอนุญาตหลายใบสาํหรบัใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  
จาก กสทช. ภายใต้เงื�อนไขของใบอนุญาต บรษิทัย่อยดงักล่าวต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีและแบ่งรายได้ตามอตัราร้อยละที�ระบุ

ในใบอนุญาตใหแ้ก่ กทสช. 

เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2557 กสทช.ได้ออกใบอนุญาตให้สิทธิในการใช้คลื�นความ�ี�เพื�อให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิิตอลแก่ 

True4U และ TNN ���งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกิจการ ใบอนุญาตที�ได้รบัและสิทธกิารใช้คลื�นความ�ี�เพื�อดําเนินการช่อง Standard

Variety สําหรบั True4U และช่องข่าวสําหรบั TNN มรีะยะเวลา 15 ปี บรษิทัย่อยต้องป�บิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขรวมทั �งจา่ยค่า

ใบอนุญาตตามที�ระบุในใบอนุญาต ใบอนุญาตดงักล่าวสาํหรบั True4U และ TNN มกํีาหนดสิ�นสดุวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2572  

3 น�ยบายการบ�ัชีที�สาํค�ั

นโยบายการบญัชทีี�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี�

3.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดัทําข��นตามหลกัการบญัชีที�รบัรองทั �วไปภายใต้พระราชบญัญัติการบญัช ี

พ.ศ. 2543 ���งหมาย��งมาตร�านการรายงานทางการเงนิที�ออกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และขอ้กําหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําข��นโดยใช้เกณ�์ราคาทุนเดมิในการวดัค่าองค์ประกอบของงบการเงนิ 

ยกเวน้การใชม้ลูคา่ยตุธิรรมสาํหรบัหลกัทรพัยเ์พื�อคา้และเ�ื�อขายและเครื�องมอืทางการเงนิ

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ช้ประมาณการทางบญัชีที�สําคญั

และการใช้ดลุยพนิิจของ�ูบ้รหิาร���งจดัทําข��นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไป�อืป�บิตั ิและตอ้ง

เปิดเ�ยเรื�องการใช้ดุลยพินิจของ�ู้บรหิาร หรือ ความ�บั�้อน หรอื เกี�ยวกบัข้อสมมติ�านและประมาณการที�มีนัยสําคญั

ต่องบการเงนิรวมในหมายเหตุขอ้ 6 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองัก�ษจดัทําข��นจากงบการเงนิตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทยในกรณีที�มี

เนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามระหวา่งสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง ส�ั�าเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารบัรู้สญัญาเช่า
เกอืบทั �งหมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป 

กลุ่มกิจการต้องรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ และหนี�สินตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่า

���งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ตํ�า 

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่าโดย 

รบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมนิผลกระทบ

เบื�องต้น ผู้บรหิารคาดว่ากลุ่มกิจการจะได้รบัผลกระทบจากการรบัรู้สทิธใินการใช้สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิตามสญัญาเช่า  

���งเคยจดัประเภทเป็น ‘สญัญาเช่าดาํเนินงาน’ ภายใตห้ลกัการของมาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 17 เรื�อง สญัญาเช่า

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐาน�บบันี�มาใช้เป็นครั �งแรก

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอื�น�

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัใหม่และ�บบัปรบัปรุงใหม่���งจะมผีลกระทบอย่างมสีาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ 

ไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 12 เรื�อง ภาษเีงนิได้
มาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนกังาน

มาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 23 เรื�อง ตน้ทนุการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 28 เรื�อง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 3 เรื�อง การรวมธรุกจิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 11 เรื�อง การรว่มการงาน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

�บบัที� 23

เรื�อง ความไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้

การปรบัปรงุมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที�  12 เรื�อง �าษีเงินได้ ได้อธบิายให้ชดัเจนว่าการรบัรู้ผลกระทบทางภาษีเงนิได้

ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคล้องกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการ�์ในอดตีที�ทําใหเ้กดิ

กําไรที�นํามาจดัสรรเงนิปันผล 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีการบัญชีสําหรบักร�ีที�มีการแก้ไข

โครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ โดยเมื�อการ

เปลี�ยนแปลงโครงการไดเ้กิดข��น กจิการจะต้องใช้ขอ้สมมตทิี�เป็นปัจจุบนั � วนัที�ที�มกีารแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานว�ต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบี�ยสุทธสิําหรบัระยะเวลา

ที�เหลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�เกี�ยว��องและมี�ลกระทบที�มีนัยสาํค�ัต่อกลุ่มกิจการ

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบ�ัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัที� 15 (TFRS 15) เรื�อง ราย���จากส�ั�าที�ทาํกบัลกูค�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไดกํ้าหนดหลกัการ 5 ขั �นตอน ในการกําหนดและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ 

���งกําหนดให้กลุ่มกจิการต้องรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการการ�อนการควบคุม ค�อ รบัรูร้ายไดเ้พ��อใหส้ะท้อนถ�งการ�อนการ

ควบคุมในสนิคา้หร�อบรกิารไปยงัลูกค้าด้วยจํานวนเงนิที�สะท้อนถ�งจํานวนเงนิที�กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากสนิค้า

และบรกิารที�ได�้อนไป แทนหลกัการรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการ�อนความเสี�ยงและ�ลตอบแทนในสนิคา้และบรกิารไปยงั
�ู�้��อตามมาตรฐานการบญัชี�บบัที� 11 (TAS 11� เร��อง รายได้จากสญัญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบญัช ี�บบัที� 18

(TAS 18� เร��อง รายได ้และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

รายละเอียดของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บับที� 15 เร��อง รายได้จากสญัญากับลูกค้ามาถ�อป�ิบัติ

สาํหรบักลุ่มกจิการถูกระบุไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที� มี�ลบงัคบัใช�สําหรบัรอบระยะเวลาบ�ัชี

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

กลุ่มกจิการประเมนิ�ลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัใหม่และ�บบัปรบัปรุง ���งยงัไม่ม�ีลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลาบญัชสีิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี�

ก) เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ี�เกี�ยวขอ้งกบัเคร��องม�อทางการเงนิ ไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 32 เร��อง การแสดงรายการเคร��องม�อทางการเงนิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 7 เร��อง การเปิดเ�ยขอ้มลูเคร��องม�อทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 9 เร��อง เคร��องม�อทางการเงนิ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 16 เร��อง การป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทุนสทุธใิน

   หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 19 เร��อง การชําระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเคร��องม�อทางการเงนิกลุ่มนี�กล่าวถ�งการจดัประเ�ทรายการ การวดัมูลค่า

และการตดัรายการสนิทรพัย�ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิ การดอ้ยค่าของสนิทรพัย�ทางการเงนิ การบญัชป้ีองกนั

ความเสี�ยง การแสดงรายการ และการเปิดเ�ยขอ้มลูเกี�ยวกบัเคร��องม�อทางการเงนิ

เน��องด้วยมาตรฐานการบญัชี�บบัที� 106 เร��อง การบญัชีสําหรบักิจการที�ดําเนินธุรกิจเ�พาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิก 

สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหร�อหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และจะนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่

เหล่านี�มาใชแ้ทน การเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการบญัชดีงักล่าวม�ีลกระทบที�มสีาระสําคญัต่อรายการเงนิลงทุนในบรษิทั

รว่ม 

�ูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหวา่งการประเมนิ�ลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเคร��องม�อทางการเงนิ�บบัเหล่านี�มา

ใชเ้ป็นครั �งแรก
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง ส�ั�าเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารบัรู้สญัญาเช่า
เกอืบทั �งหมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป 

กลุ่มกิจการต้องรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ และหนี�สินตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่า

���งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ตํ�า 

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่าโดย 

รบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมนิผลกระทบ

เบื�องต้น ผู้บรหิารคาดว่ากลุ่มกิจการจะได้รบัผลกระทบจากการรบัรู้สทิธใินการใช้สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิตามสญัญาเช่า  

���งเคยจดัประเภทเป็น ‘สญัญาเช่าดาํเนินงาน’ ภายใตห้ลกัการของมาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 17 เรื�อง สญัญาเช่า

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐาน�บบันี�มาใช้เป็นครั �งแรก

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอื�น�

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัใหม่และ�บบัปรบัปรุงใหม่���งจะมผีลกระทบอย่างมสีาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ 

ไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 12 เรื�อง ภาษเีงนิได้
มาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนกังาน

มาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 23 เรื�อง ตน้ทนุการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 28 เรื�อง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 3 เรื�อง การรวมธรุกจิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 11 เรื�อง การรว่มการงาน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

�บบัที� 23

เรื�อง ความไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้

การปรบัปรงุมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที�  12 เรื�อง �าษีเงินได้ ได้อธบิายให้ชดัเจนว่าการรบัรู้ผลกระทบทางภาษีเงนิได้

ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคล้องกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการ�์ในอดตีที�ทําใหเ้กดิ

กําไรที�นํามาจดัสรรเงนิปันผล 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีการบัญชีสําหรบักร�ีที�มีการแก้ไข

โครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ โดยเมื�อการ

เปลี�ยนแปลงโครงการไดเ้กิดข��น กจิการจะต้องใช้ขอ้สมมตทิี�เป็นปัจจุบนั � วนัที�ที�มกีารแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานว�ต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบี�ยสุทธสิําหรบัระยะเวลา

ที�เหลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว
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3.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกลุเงินที��ช��นการดาํเนินงานและสกลุเงินที��ช�นําเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงนิของแ�่ละบรษิทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั 

ที�บริษัทดําเนินงานอยู่ �สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ���งเ��นสกุลเงินที�ใช้ในการ

ดาํเนินงานและสกุลเงนิที�ใช้นําเสนองบการเงนิของกลุ่มกจิการ 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เ��นสกุลเงนิ�รา�่าง�ระเทศแ�ลงค่าเ��นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อ�ัราแลกเ�ลี�ยน � วนัที�เกดิรายการ

หรอืวนัที��รีาคาหากรายการนั �นถูกวดัมูลคา่ใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เ��นเงนิ�รา

�่าง�ระเทศ และที�เกิดจากการแ�ลงค่าสนิทรพัย�และหนี�สนิที�เ��น�วัเงนิ���งเ��นเงนิ�รา�่าง�ระเทศ ไดบ้นัท�กไวใ้นกําไรหรอื
ขาดทุน  

เมื�อมีการรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เ��น�วัเงนิไว้ในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น องค��ระกอบของอ�ัรา

แลกเ�ลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นดว้ย ในทาง�รงขา้มหากมกีารรบัรูกํ้าไรหรอื

ขาดทุนของรายการที�ไม่เ��น�วัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องค��ระกอบของอ�ัราแลกเ�ลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �น

จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

(ค) กลุ่มกิจการ

การแ�ลงค่า�ลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกิจการ �ที�มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจที�มภีาวะเงนิเ�้อ

รุนแรง) ���งมีสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานแ�ก�่างจากสกุลเงินที�ใช้นําเสนองบการเงนิได้ถูกแ�ลงค่าเ�� นสกุลเงินที�ใช้

นําเสนองบการเงนิดงันี�

• สนิทรพัย�และหนี�สนิที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแ�่ละงวดแ�ลงค่าดว้ยอ�ัรา�ิด � วนัที�ของแ�่ละงบแสดง

ฐานะการเงนินั �น

• รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในงบกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จ และงบกําไรขาดทุนแ�ลงคา่ดว้ยอ�ัราถวัเ�ลี�ย และ

• �ล�่างของอ�ัราแลกเ�ลี�ยนทั �งหมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น
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การปรบัปรงุมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที� 23 เร��อง ต้นทุนการกู้ย�ม ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าหากสนิทรพัย�ที�เขา้เงื�อนไข

ที�เกดิจากเงนิที�กู้มาโดยเฉพาะนั �นอยู่ในสภาพพรอ้มใช้ได้ตามประสงค�หรอืพรอ้มที�จะขาย ยอดคงเหลอืของเงนิที�กู้มา

โดยเฉพาะดงักล่าว กจิการตอ้งนํามารวมเป็นสว่นหน��งของเงนิกูย้มืที�มวีตัถุประสงค�ทั �วไปดว้ย

การปรบัปรงุมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที� 28 เร��อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสียระยะยาว

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) ได้อธบิายให้ชดัเจนยิ�งข��นเกี�ยวกบัส่วนได้เสยีระยะยาวในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า

���งโดยเนื�อหาแล้วถือเป็นส่วนหน��งของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิทัร่วมและการร่วมค้านั �น แต่ไม่ได้นําวธิสี่วนได้เสยีมาถือ

ป�ิบตัิ กิจการจะต้องถือป�ิบตัิตามมาตร�านการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงนิ ก่อนรบัรู้

การปันสว่นผลขาดทุนและการดอ้ยค่าตามมาตร�านการบญัชฉีบบัที� 28 เรื�อง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เร��อง เคร��องม�อทางการเงิน (เง��อนไ�การชาํระก่อน

กําหนดและค่าชดเชยที�ติดลบ) การปรบัปรุงทําให้กิจการสามารถวดัมูลค่าสินทรพัย�ทางการเงินบางรายการที�มี

เงื�อนไขการชําระก่อนกําหนด ที�มคี่าชดเชยในมูลค่าที�ตดิลบ มสีทิธทิี�จะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายแทนการวดั
มูลค่าด้วยวธิมีูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ���งสนิทรพัย�เหล่านี�รวมถ�งเงนิให้กู้ยมืบางประเภทและตราสารหนี� 

โดยการที�จะวดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายไดน้ั �นค่าชดเชยในมูลค่าที�ตดิลบจะต้องเป็นจํานวนเงนิที�สมเหตุสมผล

สาํหรบัการยกเลกิสญัญาก่อนกําหนด และตามโมเดลธรุกจิกลุ่มกจิการถอืสนิทรพัย�นั �นเพื�อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา 

การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 เร��อง การรวมธรุกิจ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนวา่ เมื�อกจิการไดม้า

���งการควบคุมของธุรกจิที�เป็นการดําเนินงานร่วมกนั ที�ถือเป็นการรวมธุรกิจจากการทยอย�ื�อส่วนได้เสยีเดมิที�มอียู่

ก่อนหน้าจะถูกวดัมลูคา่ใหม่

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที�  11 เร��อง การร่วมการงาน ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า 

เมื�อกจิการไดม้า���งการควบคุมร่วมของธุรกจิที�เป็นการดําเนินงานร่วมกนั ส่วนไดเ้สยีเดมิที�มอียู่ก่อนหน้าจะต้องไม่วดั

มลูคา่ใหม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�  23 เร��อง ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้

ไดอ้ธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย�และหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัย�และหนี�สนิ
ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจบุนัในกรณีที�มคีวามไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- กจิการต้องสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีที มคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรูเ้กี�ยวกบั

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดอยา่งครบถว้น โดยไมนํ่าเหตุผลวา่จะตรวจพบหรอืไมม่าเป็นขอ้ในการพจิารณา 

- หากกจิการสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ที�หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะยอมรบัวธิกีารทางภาษทีี�มคีวามไม่

แน่นอน กจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไมแ่น่นอนในการคํานวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจการต้องประเมนิการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมื�อข้อเท็จจรงิและสถานการณ�ที�เคยอ้างอิงในการใช ้

ดลุยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี�ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ี�สง่ผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบของการนํามาตร�านฉบบัเหล่านี�มาใชเ้ป็นครั �งแรก
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3.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกลุเงินที��ช��นการดาํเนินงานและสกลุเงินที��ช�นําเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงนิของแ�่ละบรษิทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั 

ที�บริษัทดําเนินงานอยู่ �สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ���งเ��นสกุลเงินที�ใช้ในการ

ดาํเนินงานและสกุลเงนิที�ใช้นําเสนองบการเงนิของกลุ่มกจิการ 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เ��นสกุลเงนิ�รา�่าง�ระเทศแ�ลงค่าเ��นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อ�ัราแลกเ�ลี�ยน � วนัที�เกดิรายการ

หรอืวนัที��รีาคาหากรายการนั �นถูกวดัมูลคา่ใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เ��นเงนิ�รา

�่าง�ระเทศ และที�เกิดจากการแ�ลงค่าสนิทรพัย�และหนี�สนิที�เ��น�วัเงนิ���งเ��นเงนิ�รา�่าง�ระเทศ ไดบ้นัท�กไวใ้นกําไรหรอื
ขาดทุน  

เมื�อมีการรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เ��น�วัเงนิไว้ในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น องค��ระกอบของอ�ัรา

แลกเ�ลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นดว้ย ในทาง�รงขา้มหากมกีารรบัรูกํ้าไรหรอื

ขาดทุนของรายการที�ไม่เ��น�วัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องค��ระกอบของอ�ัราแลกเ�ลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �น

จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

(ค) กลุ่มกิจการ

การแ�ลงค่า�ลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกิจการ �ที�มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจที�มภีาวะเงนิเ�้อ

รุนแรง) ���งมีสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานแ�ก�่างจากสกุลเงินที�ใช้นําเสนองบการเงนิได้ถูกแ�ลงค่าเ�� นสกุลเงินที�ใช้

นําเสนองบการเงนิดงันี�

• สนิทรพัย�และหนี�สนิที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแ�่ละงวดแ�ลงค่าดว้ยอ�ัรา�ิด � วนัที�ของแ�่ละงบแสดง

ฐานะการเงนินั �น

• รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในงบกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จ และงบกําไรขาดทุนแ�ลงคา่ดว้ยอ�ัราถวัเ�ลี�ย และ

• �ล�่างของอ�ัราแลกเ�ลี�ยนทั �งหมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น
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3.7 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงในราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี�คาดวา่จะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืคํานว�โดยวธิี

ถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ต้นทุนของการ�ื�อประกอบดว้ยราคา�ื�อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการ�ื�อสนิคา้นั �น เช่นค่าอากรขา

เขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงนิตามเงื�อนไข ส่วนลดจากการรบัประกนัสนิคา้ หรอืส่วนลดการนําบตัรส่วนลดไปขึ�น

เป็นเงินสด (rebate)  ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง 
คา่ใช้จ่ายอื�นทางตรง และคา่โสหุย้ในการผลติ�ึ�งปันสว่นตามเก��ก์ารดําเนินงานตามปกต ิแต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยมื มลูค่าสุทธทิี�

จะไดร้บัประมา�จากราคาปกตทิี�คาดว่าจะขายไดข้องธุรกจิหกัดว้ยค่าใช้จ่ายที�จาํเป็นเพื�อใหส้นิคา้นั �นสาํเรจ็รูป รวมถงึค่าใช้จา่ยใน

การขาย กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชคี่าเผื�อการลดมลูค่าของสนิคา้เก่า ลา้สมยั หรอืเสื�อมค�ุภาพเท่าที�จําเป็น

3.8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

(ก) เงินลงทุนในบริษทัย่อย

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการ (�ึ�งรวมถึงกิจการเ�พาะกิจ) ที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกจิการควบคุมกจิการเมื�อกลุ่มกจิการ 

มีการเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวข้องกับผู้ได้รบัการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิด

ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อํานาจเหนือผู้ได้รบัการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ใน 

งบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมีอํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นํางบการเงนิของบรษิทัย่อย 

มารวมไวใ้นงบการเงนิรวมนบัจากวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคมุ 

กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกจิโดยถอืป�บิตัติามวธิ�ีื�อ สิ�งตอบแทนที�โอนใหส้ําหรบัการ�ื�อบรษิทัย่อย ต้องวดัดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�ผู�้ื�อโอนใหแ้ละหนี�สนิที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชําระใหแ้ก่เจา้ของเดมิของผูถู้ก�ื�อและส่วนไดเ้สยีในส่วน
ของผู้ถือหุ้นที�ออกโดยกลุ่มกิจการ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ หรอืหนี�สินที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนที�

เกี�ยวข้องกับการ�ื�อจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น และวดัมูลค่าเริ�มแรกของสินทรพัย์ที�ได้มาที�ระบุได้และหนี�สิน
และหนี�สนิที�อาจจะเกดิขึ�นในการรวมธุรกจิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม � วนัที��ื�อ ในการรวมธรุกจิแต่ละครั �ง กลุ่มกจิการวดัมูลค่า

ของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้ก�ื�อดว้ยมูลค่ายุตธิรรม หรอื มูลค่าของสนิทรพัยส์ทุธทิี�ระบุไดข้องผูถู้ก�ื�อตาม

สดัสว่นของหุน้ที�ถอื

ในการรวมธรุกิจที�ดําเนินการสําเรจ็จากการทยอย�ื�อ ผู�้ื�อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสยีที�ผู�้ื�อถอือยู่ในผู้ถูก�ื�อก่อนหน้าการรวม

ธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม � วนัที��ื�อและรบัรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าใหม่นั �นในกําไร

หรอืขาดทุน 

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มกิจการ รบัรูด้้วยมูลค่ายุติธรรม � วนัที��ื�อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายที�รบัรู้ภายหลงัวนัที��ื�อ�ึ�งจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หรือหนี�สินให้รบัรู้ผลกําไรขาดทุน

ที�เกิดขึ�นในกําไรหรอืขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่าย�ึ�งจดัประเภทเป็นส่วนของผูถ้ือหุน้ต้องไม่มกีารวดัมูลค่าใหม่

และใหบ้นัทกึการจา่ยชําระในภายหลงัไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ 

กร�ีที�มูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให ้และมลูคา่สว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้ก�ื�อ และมูลคา่ยตุธิรรม � วนั�ื�อธรุกจิ

ของส่วนได้เสยีในส่วนของผู้ถอืหุ้นของผูถู้ก�ื�อที�ผู�้ื�อถอือยู่ก่อนการวมธุรกจิ มากกว่ามูลค่าสุทธ ิ� วนัที��ื�อของสนิทรพัย์ที�

ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี�สนิที�รบัมา ผู�้ื�อตอ้งรบัรูค้า่ความนิยม หากมลูคา่ของสิ�งตอบแทนที�โอนให ้และมูลคา่สว่นไดเ้สยีที�ไม่
มอีํานาจควบคุมในผู้ถูก�ื�อ และมูลค่ายุติธรรม � วนั�ื�อธุรกิจของส่วนได้เสยีในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูก�ื�อที�ผู้�ื�อถืออยู่

ก่อนการวมธรุกจิ น้อยกว่ามูลคา่ราคายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยเนื�องจากมกีารต่อรองราคา�ื�อ จะรบัรูส้่วน

ต่างโดยตรงไปยงังบกําไรขาดทุน 
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3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝาก

�นา�าร�ระเ�ทจ่าย�ืนเมื�อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั �นอื�นที�มีส�าพ�ล่องสูง�ึ�งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัที�ได�มา 
และเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิเบิกเกนิบญัชีจะแสดงไว�ในส่วนของหนี�สนิหมุนเวยีนในงบแสดง�านะการเงนิรวมและงบแสดง�านะ

การเงนิเฉพาะกจิการ 

3.5 เงินลงทุน

เงนิลงทุนที�นอกเหนือจากเงนิลงทุนในบร�ิทัย่อย บร�ิทัร่วม และการร่วม��า รบัรู�มูล�่าเริ�มแรกด�วยมูล�่ายุต�ิรรมของสิ�งตอบ

แทนที�ให�ไ�เพื�อให�ได�มา�ึ�งเงนิลงทุนนั �นรวมทั �ง�า่ใช�จา่ยทางตรงในการทํารายการ 

เงนิลงทุนเพื�อ��าและเงนิลงทุนเผื�อขายวดัมลู�า่ในเวลาต่อมาด�วยมลู�า่ยุต�ิรรม รายการกําไรขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิของเงนิ

ลงทุนเพื�อ��ารบัรู�ในกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิของเงนิลงทุนเผื�อขายรบัรู�ในส่วนของกําไร
ขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น และจดั�ระเ�ทไ�ไว�ในกําไรหรอืขาดทุนใน�ายหลงัเมื�อมกีารขายเงนิลงทุนดงักล่าว

เงินลงทุนที�จะถือไว�จน�รบกําหนดวดัมูล�่า�ายหลังการได�มาด�วยวิ�ีรา�าทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบี�ยที�แท�จริง 

หกัด�วย�า่เผื�อการลดลงของมลู�่า

เงนิลงทุนทั �วไ�แสดงด�วยรา�าทุนหกั�า่เผื�อการลดลงของมลู�า่

กลุ่มกจิการจะทดสอบการด�อย�า่ของมูล�า่ของเงนิลงทุนเมื�อมขี�อบ่งชี�วา่เงนิลงทุนนั �นอาจเกดิการด�อย�า่ หากรา�าตามบญัชี

ของเงนิลงทุนสูงกว่ามูล�่าที��าดว่าจะได�รบั�นื กลุ่มบร�ิทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจาก�่าเผื�อการลดลงของมูล�่ารวมไว�ใน

กําไรหรอืขาดทุน 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างมูล�า่ยุต�ิรรมของผลตอบแทนสุท�ทิี�ได�รบัจากการจําหน่ายเมื�อเ�รยีบเทยีบกบัรา�า

ตามบญัชขีองเงนิลงทุนนั �นจะบนัทกึรวมอยูใ่นกําไรหรอืขาดทุน กร�ีที�จําหน่ายเงนิลงทุนที�ถอืไว�ในตราสารหนี�หรอืตราสารทุน
ชนิดเดยีวกนัออกไ�บางส่วน รา�าตามบญัชีของเงนิลงทุนที�จําหน่ายจะกําหนด�ดยใช�ว�ิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักด�วยรา�าตามบญัชี

จากจาํนวนทั �งหมดที�ถอืไว�

3.6 ลกูหนี�การค�า

ลูกหนี�การ��าแสดงถงึจาํนวนเงนิที�ลูก��าจะต�องชําระสาํหรบัการขายสนิ��าและการให�บรกิารตาม�กต�ิรุกจิ 

กลุ่มกิจการรบัรู�ลูกหนี�การ��าเมื�อเริ�มแรกด�วยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที��รา�จากเงื�อนไขในการได�รบัชําระ ในกร�ีที�มี

สว่น�ระกอบด�านการจดัหาเงนิที�มนีัยสํา�ญัจะรบัรู�ด�วยมูล�่า�ัจจบุนัของสิ�งตอบแทน และวดัมูล�่าใน�ายหลงัด�วยรา�าทุนหกั

�า่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู
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3.7 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงในราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี�คาดวา่จะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืคํานว�โดยวธิี

ถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ต้นทุนของการ�ื�อประกอบดว้ยราคา�ื�อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการ�ื�อสนิคา้นั �น เช่นค่าอากรขา

เขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงนิตามเงื�อนไข ส่วนลดจากการรบัประกนัสนิคา้ หรอืส่วนลดการนําบตัรส่วนลดไปขึ�น

เป็นเงินสด (rebate)  ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง 
คา่ใช้จ่ายอื�นทางตรง และคา่โสหุย้ในการผลติ�ึ�งปันสว่นตามเก��ก์ารดําเนินงานตามปกต ิแต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยมื มลูค่าสุทธทิี�

จะไดร้บัประมา�จากราคาปกตทิี�คาดว่าจะขายไดข้องธุรกจิหกัดว้ยค่าใช้จ่ายที�จาํเป็นเพื�อใหส้นิคา้นั �นสาํเรจ็รูป รวมถงึค่าใช้จา่ยใน

การขาย กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชคี่าเผื�อการลดมลูค่าของสนิคา้เก่า ลา้สมยั หรอืเสื�อมค�ุภาพเท่าที�จําเป็น

3.8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

(ก) เงินลงทุนในบริษทัย่อย

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการ (�ึ�งรวมถึงกิจการเ�พาะกิจ) ที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกจิการควบคุมกจิการเมื�อกลุ่มกจิการ 

มีการเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวข้องกับผู้ได้รบัการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิด

ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อํานาจเหนือผู้ได้รบัการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ใน 

งบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมีอํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นํางบการเงนิของบรษิทัย่อย 

มารวมไวใ้นงบการเงนิรวมนบัจากวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคมุ 

กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกจิโดยถอืป�บิตัติามวธิ�ีื�อ สิ�งตอบแทนที�โอนใหส้ําหรบัการ�ื�อบรษิทัย่อย ต้องวดัดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�ผู�้ื�อโอนใหแ้ละหนี�สนิที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชําระใหแ้ก่เจา้ของเดมิของผูถู้ก�ื�อและส่วนไดเ้สยีในส่วน
ของผู้ถือหุ้นที�ออกโดยกลุ่มกิจการ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ หรอืหนี�สินที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนที�

เกี�ยวข้องกับการ�ื�อจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น และวดัมูลค่าเริ�มแรกของสินทรพัย์ที�ได้มาที�ระบุได้และหนี�สิน
และหนี�สนิที�อาจจะเกดิขึ�นในการรวมธุรกจิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม � วนัที��ื�อ ในการรวมธรุกจิแต่ละครั �ง กลุ่มกจิการวดัมูลค่า

ของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้ก�ื�อดว้ยมูลค่ายุตธิรรม หรอื มูลค่าของสนิทรพัยส์ทุธทิี�ระบุไดข้องผูถู้ก�ื�อตาม

สดัสว่นของหุน้ที�ถอื

ในการรวมธรุกิจที�ดําเนินการสําเรจ็จากการทยอย�ื�อ ผู�้ื�อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสยีที�ผู�้ื�อถอือยู่ในผู้ถูก�ื�อก่อนหน้าการรวม

ธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม � วนัที��ื�อและรบัรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าใหม่นั �นในกําไร

หรอืขาดทุน 

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มกิจการ รบัรูด้้วยมูลค่ายุติธรรม � วนัที��ื�อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายที�รบัรู้ภายหลงัวนัที��ื�อ�ึ�งจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หรือหนี�สินให้รบัรู้ผลกําไรขาดทุน

ที�เกิดขึ�นในกําไรหรอืขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่าย�ึ�งจดัประเภทเป็นส่วนของผูถ้ือหุน้ต้องไม่มกีารวดัมูลค่าใหม่

และใหบ้นัทกึการจา่ยชําระในภายหลงัไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ 

กร�ีที�มูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให ้และมลูคา่สว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้ก�ื�อ และมูลคา่ยตุธิรรม � วนั�ื�อธรุกจิ

ของส่วนได้เสยีในส่วนของผู้ถอืหุ้นของผูถู้ก�ื�อที�ผู�้ื�อถอือยู่ก่อนการวมธุรกจิ มากกว่ามูลค่าสุทธ ิ� วนัที��ื�อของสนิทรพัย์ที�

ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี�สนิที�รบัมา ผู�้ื�อตอ้งรบัรูค้า่ความนิยม หากมลูคา่ของสิ�งตอบแทนที�โอนให ้และมูลคา่สว่นไดเ้สยีที�ไม่
มอีํานาจควบคุมในผู้ถูก�ื�อ และมูลค่ายุติธรรม � วนั�ื�อธุรกิจของส่วนได้เสยีในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูก�ื�อที�ผู้�ื�อถืออยู่

ก่อนการวมธรุกจิ น้อยกว่ามูลคา่ราคายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยเนื�องจากมกีารต่อรองราคา�ื�อ จะรบัรูส้่วน

ต่างโดยตรงไปยงังบกําไรขาดทุน 
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(ฉ) การร่วมการงาน

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะ�ูกจดัประเภทเป� นการดําเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า โดยข��นอยู่กับสิทธิและ

ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูล้งทุนแต่ละราย มากกวา่โครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการรว่มการงาน 

การดาํเนินงานรว่มกนั 

การร่วมการงานจดัประเภทเป� นการดําเนินงานร่วมกันเมื�อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรพัย�และมีภาระผูกพันในหนี�สิน

ที�เกี�ยวข้องกบัการร่วมการงานนั �น โดยรบัรูส้ทิธโิดยตรงในสนิทรพัย� หนี�สนิ รายได้และคา่ใช้จ่ายของการดําเนินงานร่วมกนั 
และส่วนแบ่งในสนิทรพัย� หนี�สนิ รายได ้และคา่ใช้จา่ยที�ร่วมกนั�อืครองหรอืก่อข��น ���งรายการดงักล่าวจะแสดงรวมกบัรายการ

แต่ละบรรทดัในงบการเงนิ 

การรว่มคา้ 

การร่วมการงานจดัประเภทเป�นการร่วมค้าเมื�อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสนิทรพัย�สุทธิของการร่วมการงานนั �น เงนิลงทุน 

ในการรว่มคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 

รายละเอยีดของการรว่มคา้ของกลุ่มกจิการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19  

(ช) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ภายใต้วธิสี่วนได้เสยี กลุ่มกิจการรบัรู้เงนิลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุนนี�จะเพิ�มข��นหรอื

ลดลงในภายหลงัวนัที�ไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนที�ผูล้งทุนมสีว่นไดเ้สยีอยู ่เงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ รวม��งคา่ความนิยมที�ระบุได ้� วนัที��ื�อเงนิลงทุน

�า้ส่วนไดเ้สยีของเจา้ของในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้นั �นลดลงแต่ยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญั กจิการตอ้งจดัประเภท

รายการที�เคยรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นเขา้กําไรหรอืขาดทุนเ�พาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สยีของเจ้าของที�ลดลง กําไร

และขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

ส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของกลุ่มกิจการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ที�เกิดข��นภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกําไรหรอื

ขาดทุน และส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นที�เกิดข��นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น 

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน เมื�อส่วนแบ่ง

ขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทั
รว่มและการรว่มคา้นั �น ���งรวม��งส่วนไดเ้สยีระยะยาวใดๆ ���งโดยเนื�อหาแล้ว�อืเป�นส่วนหน��งของเงนิลงทุนสุทธขิองกลุ่ม

กจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นั �น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนอกีต่อไป เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัใน

หนี�ของบรษิทัรว่มและการรว่มคา้หรอืรบัวา่จะจา่ยหนี�แทนบรษิทัร่วมและการรว่มคา้

กลุ่มกิจการมีการพิจาร�าทุกสิ�นรอบระยะเวลาบญัชีว่ามขี้อบ่งชี�ที�แสดงว่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้าเกิด

การดอ้ยค่าหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชี�เกดิข��นกลุ่มกจิการจะคํานว�ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรยีบเทยีบมูลค่าที�คาดว่า

จะได้รบัคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุน และรบัรู้ผลต่างไปที�ส่วนแบ่งกําไร�ขาดทุน�ของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

และการรว่มคา้ในกําไรหรอืขาดทุน 

รายการกําไรที�ยงัไม่ไดเ้กดิข��นจรงิระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัรว่มและการร่วมคา้จะตดับญัชตีามสดัส่วนที�กลุ่มกจิการมี

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและการร่วมค้านั �น รายการขาดทุนที�ยงัไม่ได้เกิดข��นจรงิก�จะตดับญัชีในทํานองเดยีวกนั เวน้แต่

รายการนั �นมหีลกั�านว่าสนิทรพัย�ที�โอนระหว่างกนัเกดิการดอ้ยค่า บรษิทัรว่มและการร่วมคา้จะเปลี�ยนนโยบายการบญัชี

เท่าที�จาํเป�นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ
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กจิการจะตดัรายการบญัชรีะหวา่งกจิการ ยอดคงเหลอื และรายการกําไรที�ยงัไม่ไดเ้กดิขึ�นจรงิระหว่างกลุ่มกจิการ รายการ

ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิกจ็ะตดัรายการในทํานองเดยีวกนั เวน้แต่รายการนั �นมหีลกั�านวา่สนิทรพัย�ที�โอนระหวา่งกนัเกดิ

การดอ้ยคา่นโยบายการบญัชขีองบรษิทัยอ่ยไดถู้กเปลี�ยนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ 

รายชื�อของบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19 

(ข) รายการและส่วน�ด้เสียที��ม่มีอาํนาจควบคมุ

กลุ่มกจิการป�บิตัติ่อรายการกบัสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคมุเช่นเดยีวกนักบัสว่นที�เป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ สําหรบั

การ�ื�อส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย�สุทธิ

ของหุน้ที��ื�อมาในบรษิทัยอ่ยจะถูกบนัทกึในสว่นของผูถ้อืหุน้ และกําไรหรอืขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจ
ควบคมุจะถูกบนัทกึในสว่นของเจา้ของ 

(ค) การจาํหน่ายบริษทัย่อย

เมื�อกลุ่มกจิการสญูเสยีการควบคุม ต้องหยุดรวมบรษิทัย่อยในการจดัทํางบการเงนิรวม ส่วนไดเ้สยีในกจิการที�เหลอือยู่จะ

วดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายตุธิรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลคา่ยุตธิรรมนั �นจะถอืเป็นมูลค่า

ตามบญัชเีริ�มแรกของมูลคา่ของเงนิลงทุนเพื�อวตัถุประสงค�ในการวดัมูลคา่ในเวลาต่อมาของเงนิลงทุนที�เหลอือยู่ในรูปของ

บรษิทัร่วม กิจการร่วมค้า หรอืสนิทรพัย�ทางการเงนิ สําหรบัทุกจํานวนที�เคยรบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นในส่วนที�
เกี�ยวขอ้งกบักจิการนั �นจะถูกป�บิตัเิสมอืนวา่กลุ่มกจิการมกีารจาํหน่ายสนิทรพัย�หรอืหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งนั �นออกไป

(ง) การรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั

กลุ่มกจิการบนัทึกบญัชกีารรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย�และหนี�สนิของกจิการที�ถูกนํามารวม

ดว้ยมูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูกนํามารวมเฉพาะสดัส่วนที�เคยอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัตามมูลค่าที�แสดงอยู่ใน

งบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ลําดบัที�สูงสุดที�ต้องจดัทํางบการเงนิรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั  

ณ วนัที�มกีารรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยกลุ่มกจิการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธรุกจิไดเ้กดิขึ�น
ตั �งแต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อนที�นํามาเปรยีบเทียบ�ึ�งเป็นไปตามแนวป�ิบตัิทางการบญัชีสําหรบัการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนัที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชี

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย�ที�ใหไ้ป หนี�สนิที�เกดิขึ�นหรอื

รบัมาและตราสารทุนที�ออกโดยผู�้ื�อ ณ วนัที�มกีารแลกเปลี�ยนเพื�อใหไ้ดม้า�ึ�งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการ

รวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวชิาชพีจ่ายที�ปรกึษาก�หมาย และที�ปรกึษาอื�นในการรวมธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรยีมข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น รบัรู้เป็นต้นทุนของเงนิลงทุนใน 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยทนัทใีนงบการเงนิรวมในงวดที�มกีารรวมธรุกจิเกดิขึ�น

สว่นต่างระหวา่งตน้ทุนของการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั กบัสว่นไดเ้สยีของผู�้ื�อในมูลค่าตามบญัชขีองกจิการ

ที�ถูกนํามารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ  

โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการนี�ออกเมื�อขายเงนิลงทุนออกไป

(จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วม

บรษิทัร่วมเป็นกจิการที�กลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถงึกบัควบคุม�ึ�งโดยทั �วไปกค็อื การที�กลุ่มกจิการ

ถอืหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 20 ถงึรอ้ยละ 50 ของสทิธอิอกเสยีงทั �งหมด เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิี

สว่นไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม  

รายชื�อของบรษิทัรว่มของกลุ่มกจิการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19 
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(ฉ) การร่วมการงาน

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะ�ูกจดัประเภทเป� นการดําเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า โดยข��นอยู่กับสิทธิและ

ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูล้งทุนแต่ละราย มากกวา่โครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการรว่มการงาน 

การดาํเนินงานรว่มกนั 

การร่วมการงานจดัประเภทเป� นการดําเนินงานร่วมกันเมื�อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรพัย�และมีภาระผูกพันในหนี�สิน

ที�เกี�ยวข้องกบัการร่วมการงานนั �น โดยรบัรูส้ทิธโิดยตรงในสนิทรพัย� หนี�สนิ รายไดแ้ละคา่ใช้จ่ายของการดําเนินงานร่วมกนั 
และส่วนแบ่งในสนิทรพัย� หนี�สนิ รายได ้และคา่ใช้จา่ยที�ร่วมกนั�อืครองหรอืก่อข��น ���งรายการดงักล่าวจะแสดงรวมกบัรายการ

แต่ละบรรทดัในงบการเงนิ 

การรว่มคา้ 

การร่วมการงานจดัประเภทเป�นการร่วมค้าเมื�อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสนิทรพัย�สุทธิของการร่วมการงานนั �น เงนิลงทุน 

ในการรว่มคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 

รายละเอยีดของการรว่มคา้ของกลุ่มกจิการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19  

(ช) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ภายใต้วธิสี่วนได้เสยี กลุ่มกิจการรบัรู้เงนิลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุนนี�จะเพิ�มข��นหรอื

ลดลงในภายหลงัวนัที�ไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนที�ผูล้งทุนมสีว่นไดเ้สยีอยู ่เงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ รวม��งคา่ความนิยมที�ระบุได ้� วนัที��ื�อเงนิลงทุน

�า้ส่วนไดเ้สยีของเจา้ของในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้นั �นลดลงแต่ยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญั กจิการตอ้งจดัประเภท

รายการที�เคยรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นเขา้กําไรหรอืขาดทุนเ�พาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สยีของเจ้าของที�ลดลง กําไร

และขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

ส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของกลุ่มกิจการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ที�เกิดข��นภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกําไรหรอื

ขาดทุน และส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นที�เกิดข��นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น 

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน เมื�อส่วนแบ่ง

ขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทั
รว่มและการรว่มคา้นั �น ���งรวม��งส่วนไดเ้สยีระยะยาวใดๆ ���งโดยเนื�อหาแล้ว�อืเป�นส่วนหน��งของเงนิลงทุนสุทธขิองกลุ่ม

กจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นั �น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนอกีต่อไป เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัใน

หนี�ของบรษิทัรว่มและการรว่มคา้หรอืรบัวา่จะจา่ยหนี�แทนบรษิทัร่วมและการรว่มคา้

กลุ่มกิจการมีการพิจาร�าทุกสิ�นรอบระยะเวลาบญัชีว่ามขี้อบ่งชี�ที�แสดงว่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้าเกิด

การดอ้ยค่าหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชี�เกดิข��นกลุ่มกจิการจะคํานว�ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรยีบเทยีบมูลค่าที�คาดว่า

จะได้รบัคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุน และรบัรู้ผลต่างไปที�ส่วนแบ่งกําไร�ขาดทุน�ของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

และการรว่มคา้ในกําไรหรอืขาดทุน 

รายการกําไรที�ยงัไม่ไดเ้กดิข��นจรงิระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัรว่มและการร่วมคา้จะตดับญัชตีามสดัส่วนที�กลุ่มกจิการมี

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและการร่วมค้านั �น รายการขาดทุนที�ยงัไม่ได้เกิดข��นจรงิก�จะตดับญัชีในทํานองเดยีวกนั เวน้แต่

รายการนั �นมหีลกั�านว่าสนิทรพัย�ที�โอนระหว่างกนัเกดิการดอ้ยค่า บรษิทัรว่มและการร่วมคา้จะเปลี�ยนนโยบายการบญัชี

เท่าที�จาํเป�นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ
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3.10 ที��ิน อาคารและอปุกรณ์

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนเดมิหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมรายจา่ย ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบั

การ�ื�อสนิทรพัยน์ั �น

ต้นทุนที�เกิดข��น�ายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์หรอืรบัรู้แยกเป็นอีกสนิทรพัย์หน��งตามความเหมาะสม 

เมื�อต้นทุนนั �นเกดิข��นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชงิเศร��กจิในอนาคตแก่บร�ิทัและต้นทุนดงักล่าว สามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่าง

น่าเชื�อถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของชิ�นสว่นที�ถูกเปลี�ยนแทนออก ส�าหรบัค่า�่อมแ�มและบ�ารุงรกั�าอื�น� บร�ิทัจะรบัรู้

ตน้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้า่ยในก�าไรหรอืขาดทุนเมื�อเกดิข��น

ที�ดนิไม่มกีารคดิคา่เสื�อมราคา คา่เสื�อมราคาค�านวณโดยวธิเีสน้ตรงเพื�อตดัจ�าหน่ายตน้ทุนของสนิทรพัยแ์ต่ละประเ�ทใหเ้ท่ากบั
มลูคา่คงเหลอืตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัยน์ั �น หรอืตามอายขุองสญัญาเช่า

รายละเอยีดอายกุารใชง้านมดีงัต่อไปนี�

จาํนวนปี 

สว่นปรบัปรงุที�ดนิ 20
อาคาร และสว่นปรบัปรงุอาคาร 10 - 40

อุปกรณ์ระบบโทรศพัท์

   - อุปกรณ์ Switching 15

- อุปกรณ์เครื�องสง่ 15 - 35

   - โครงขา่ยตอนนอก 15 - 35

   - อุปกรณ์โครงขา่ยโทรศพัทม์อืถอื 5 - 30

   - อุปกรณ์ Wifi 5 - 25

อุปกรณ์ระบบไ��้าและเครื�องคอมพวิเตอร์ 5 - 15

ระบบการบรหิารโครงขา่ย 15
อุปกรณ์โทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ 3 - 20

อุปกรณ์ระบบมลัตมิเีดยี 5 - 35
ยานพาหนะ 5 - 7

สว่นปรบัปรงุอาคารเช่า อายขุองสญัญาเช่า 

เครื�องตกแต่ง ตดิตั �งและอุปกรณ์ส�านกังาน

สทิธใินการใชส้นิทรพัย์

5 - 10

30

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรงุมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีที�มลูคา่ตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนื มลูคา่ตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนื

�ลก�าไรหรอืขาดทุนที�เกดิจากการจ�าหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิ�งตอบแทนสุทธทิี�ไดร้บัจาก

การจ�าหน่ายสนิทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัช�ีลก�าไรหรอืขาดทุนอื�นสทุธใินก�าไรหรอืขาดทุน
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(ซ) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงบการ�งนิ���าะกจิการ �งนิลงทุนในบร�ิทัย่อย บร�ิทัร่วม และการร่วมคา้ จะบนัท�กบ�ัชดีว้ยราคาทุน�กัคา่����อการดอ้ยค่า 
ต้นทุนจะมีการปรบั����อสะท้อนการ�ปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที��กิด���นจากการ�ปลี�ยนแปลงมูลค่า�องสิ�งตอบแทนที�คาดว่า

ตอ้งจา่ย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงที��กี�ยว�อ้งจากการไดม้า�อง�งนิลงทุนนี�

3.9 อสงัหาริมทรพัย�เพ��อการลงทุน

อสงั�ารมิทร�ัย�์���อการลงทุนประกอบไปดว้ยที�ดนิและอาคาร����อใ��้ช่า

อสงั�ารมิทร�ัยท์ี���อครองโดยกลุ่มกจิการ����อ�าประโยชน์จากรายไดค้่า�ช่า �ร�อจากการ��ิ�ม���น�องมูลค่า�องสนิทร�ัย�์ร�อทั �ง

สองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะ�ูกจัดประ��ท�ป� น อสัง�าริมทร�ัย์����อการลงทุน รวม��ง

อสงั�ารมิทร�ัยท์ี�อยูร่ะ�ว่างก่อสรา้ง�ร�อ��ันา����อ�ป�นอสงั�ารมิทร�ัย�์���อการลงทุนในอนาคต

การรบัรูร้ายการ�ม��อ�ริ�มแรก�องอสงั�ารมิทร�ัย�์���อการลงทุนดว้ยว�ิรีาคาทุน รวม��งตน้ทุนทางตรง 

การรวมรายจ่ายใน�าย�ลงั��้า�ป�นมูลค่าบ�ัชี�องสินทร�ัย์จะกระท�าก�ต่อ�ม��อมีความ�ป�นไปได้ค่อน�้างแน่ที�กลุ่มกิจการ
จะได้รบัประโยชน์�ชิง��ร��กิจในอนาคตในรายจ่ายนั �น และต้นทุนสามาร�วดัมูลค่าได้อย่างน่า�ช��อ��อ ค่า�่อมแ�ม

และบ�ารุงรกั�าทั �ง�มดจะรบัรู้�ป� นค่าใช้จ่าย�ม��อ�กิด���น �ม��อมีการ�ปลี�ยนแทนชิ�นส่วน�องอสงั�ารมิทร�ัย์����อการลงทุน 

จะตดัมลูคา่ตามบ�ัช�ีองสว่นที��กู�ปลี�ยนแทนออก

�ลงัการรบัรู�้ริ�มแรก อสงั�ารมิทร�ัย�์���อการลงทุนจะบนัท�กดว้ยว�ิรีาคาทุน�กัค่า�ส��อมราคาสะสม และค่า����อ�ล�าดทุนจาก

การดอ้ยคา่ 

ที�ดนิไมม่กีารคดิคา่�ส��อมราคา

ค่า�ส��อมราคา�องอสงั�าริมทร�ัย์����อการลงทุน จะค�านว�ตามวิ�ี�ส้นตรง ����อที�ปันส่วนราคาทุนตลอดประมา�การใ�้

ประโยชน์ดงัต่อไปนี�

อาคาร                         10 ปี
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3.10 ที��ิน อาคารและอปุกรณ์

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนเดมิหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมรายจา่ย ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบั

การ�ื�อสนิทรพัยน์ั �น

ต้นทุนที�เกิดข��น�ายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์หรอืรบัรู้แยกเป็นอีกสนิทรพัย์หน��งตามความเหมาะสม 

เมื�อต้นทุนนั �นเกดิข��นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชงิเศร��กจิในอนาคตแก่บร�ิทัและต้นทุนดงักล่าว สามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่าง

น่าเชื�อถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของชิ�นสว่นที�ถูกเปลี�ยนแทนออก ส�าหรบัค่า�่อมแ�มและบ�ารุงรกั�าอื�น� บร�ิทัจะรบัรู้

ตน้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้า่ยในก�าไรหรอืขาดทุนเมื�อเกดิข��น

ที�ดนิไม่มกีารคดิคา่เสื�อมราคา คา่เสื�อมราคาค�านวณโดยวธิเีสน้ตรงเพื�อตดัจ�าหน่ายตน้ทุนของสนิทรพัยแ์ต่ละประเ�ทใหเ้ท่ากบั
มลูคา่คงเหลอืตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัยน์ั �น หรอืตามอายขุองสญัญาเช่า

รายละเอยีดอายกุารใชง้านมดีงัต่อไปนี�

จาํนวนปี 

สว่นปรบัปรงุที�ดนิ 20
อาคาร และสว่นปรบัปรงุอาคาร 10 - 40

อุปกรณ์ระบบโทรศพัท์

   - อุปกรณ์ Switching 15

- อุปกรณ์เครื�องสง่ 15 - 35

   - โครงขา่ยตอนนอก 15 - 35

   - อุปกรณ์โครงขา่ยโทรศพัทม์อืถอื 5 - 30

   - อุปกรณ์ Wifi 5 - 25

อุปกรณ์ระบบไ��้าและเครื�องคอมพวิเตอร์ 5 - 15

ระบบการบรหิารโครงขา่ย 15
อุปกรณ์โทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ 3 - 20

อุปกรณ์ระบบมลัตมิเีดยี 5 - 35
ยานพาหนะ 5 - 7

สว่นปรบัปรงุอาคารเช่า อายขุองสญัญาเช่า 

เครื�องตกแต่ง ตดิตั �งและอุปกรณ์ส�านกังาน

สทิธใินการใชส้นิทรพัย์

5 - 10

30

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรงุมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีที�มลูคา่ตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนื มลูคา่ตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนื

�ลก�าไรหรอืขาดทุนที�เกดิจากการจ�าหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิ�งตอบแทนสุทธทิี�ไดร้บัจาก

การจ�าหน่ายสนิทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัช�ีลก�าไรหรอืขาดทุนอื�นสทุธใินก�าไรหรอืขาดทุน
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3.12 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือสิ�งตอบแทนที�โอนให้ที�สูงกว่ามูลค่ายุติ�รรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรพัย์และหนี�สนิที�ระบุได ้
และหนี�สนิที�อาจเกดิข��นของบร�ิทัย่อย ณ วนัที�ไดม้า���งบร�ิทัย่อยนั �น ค่าความนิยมที�เกดิจากการไดม้า���งบร�ิทัย่อยจะแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ค่าความนิยมที�รบัรูจ้ะต้อง�ูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมที�รบัรูแ้ล้วจะไม่มกีารกลบัรายการ ทั �งนี�มูลค่าคงเหลอืตามบ�ัชขีองค่าความนิยมจะ�ูกรวมคํานวณในกําไรหรอืขาดทุน

เมื�อมกีารขายกจิการ

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะ�ูกปันส่วนไปยงัหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงนิสด โดยที�หน่วยนั �น

อาจเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนั���งคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวม�ุรกิจ ���งค่าความนิยมเกิดข��นจากส่วนงาน

ป�บิตักิารที�ระบุได้

3.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

(ก) ตน้ทุนการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ต้นทุนที�ใช้ในการบํารุงรกั�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัท�กเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกดิข��น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพฒันา

ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�มลีกั�ณะเ�พาะเจาะจง���งกลุ่มกจิการเป็นผูดู้แล  
จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ดงันี�

• มคีวามเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคที�กจิการจะทําสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนใหเ้สรจ็สมบูรณ์เพื�อนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขายได้

• ผูบ้รหิารมคีวามตั �งใจที�จะทําสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนใหเ้สรจ็สมบูรณ์และนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย

• กจิการมคีวามสามาร�ที�จะนําสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนั �นมาใช้ประโยชน์หรอืขาย

• สามาร�แสดงวา่โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั �นใหผ้ลประโยชน์ทางเ�ร�ฐกจิในอนาคตอยา่งไร

• มคีวามสามาร�ในการจดัหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ และดา้นอื�นไดเ้พยีงพอที�จะนํามาใชเ้พื�อทําใหก้ารพฒันา

เสรจ็สิ�นสมบูรณ์ และนําสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนมาใชป้ระโยชน์หรอืนํามาขายได้

• กจิการมคีวามสามาร�ที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที�เกดิข��นในระหว่างการพฒันาได้
อยา่งน่าเชื�อ�อื

ต้นทุนโดยตรงที�รบัรูเ้ป็นส่วนหน��งของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะรวม��งต้นทุนพนักงานที�ทํางานในทีมพฒันาโปรแกรม

คอมพวิเตอรแ์ละคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงนิที�เหมาะสม

ต้นทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เข้าเงื�อนไขเหล่านี�จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดข��น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี�รบัรู้

เป็นคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ จะไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในเวลาภายหลงั 

ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรบัรู้เป็นสนิทรพัย์และตดัจําหน่ายตามว�ิเีส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดว่า

จะไดร้บัประโยชน์ แต่ไมเ่กนิระยะเวลาสบิปี 
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3.11 สญัญาเช่า - กร�ีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

สญัญาระยะยาวเพื�อเช่าสนิทรพัย�์ึ�งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นสว่นใหญ่ สญัญาเช่า
นั �น�ือเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน เงนิที�ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว �สุท�ิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ได้รบัจากผู้ให้เช่า� 

จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทนุโดยใช้ว�ิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั �น

สญัญาเช่าที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์�ึ�งผู้เช่าเป็นผู้รบัความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั �งหมด �ือเป็น

สญัญาเช่าการเงนิ �ึ�งจะบนัทกึเป็นรายจ่าย�่ายทุนดว้ยมูลค่ายุต�ิรรมของสนิทรพัยท์ี�เช่า หรอืมูลค่าปัจจุบนัสุท�ขิองจํานวนเงนิที�

ตอ้งจา่ยตามสญัญาเช่า แลว้แตม่ลูคา่ใดจะตํ�ากวา่

จาํนวนเงนิที�ตอ้งจา่ยดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี�สนิและคา่ใชจ้่ายทางการเงนิเพื�อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี�สนิคงคา้งอยู ่

โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนี�สนิระยะยาว ส่วนดอกเบี�ย

จา่ยจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพื�อทําใหอ้ตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรบัยอดคงเหลอื

ของหนี�ที�เหลอือยู่ สนิทรพัยท์ี�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสนิทรพัยท์ี�เช่าหรอือายุ
ของสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะน้อยกวา่ 

ในกรณีที�ขายและเช่ากลบัคนืก่อใหเ้กดิสญัญาเช่าการเงนิ สิ�งตอบแทนจากการขายที�สงูกว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยจ์ะตอ้ง

ไม่รบัรู้เป็นกําไรในงบกําไรขาดทุนของผู้ขายที�เป็นผู้เช่าโดยทนัที แต่ต้องบนัทึกรบัรู้เป็นรายการรอตดับญัชีและตดัจําหน่ายไป

ตลอดอายสุญัญาเช่า 

กรณีที�กลุ่มบร�ิทัมกีารเช่ากลบัคนืที�เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและจํานวนที�จ่ายตามสญัญาเช่าและราคาขายได�ู้กกําหนดขึ�น

ตามมลูคา่ยตุ�ิรรม รายการดงักล่าว�อืเป็นรายการขายตามปกตทิี�กจิการสามาร�รบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนทนัที

สญัญาเช่า - กร�ีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สนิทรพัย์ที�ให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทึกเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�จ่าย

ตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�เบื�องต้นกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�บนัทึกเป็นรายได้ทางการเงนิค้างรบั 

รายไดจ้ากสญัญาเช่าระยะยาวรบัรู้ตลอดอายุของสญัญาเช่าโดยใช้ว�ิเีงนิลงทุนสุท��ิึ�งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที�ทุกงวด 

ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิเริ�มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายได้ตลอด
อายขุองสญัญาเช่า 

สนิทรพัยท์ี�ให้เช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดง�านะการเงนิในส่วนที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และตดัค่า

เสื�อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ด้วยเกณ�์เดียวกนักบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการ 

�ึ�งมลีกั�ณะคล้ายคลงึกนั รายไดค้่าเช่า �สุท�จิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ้า่ยใหแ้ก่ผูเ้ช่า� รบัรูด้ว้ยว�ิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการ

ใหเ้ช่า 
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3.12 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือสิ�งตอบแทนที�โอนให้ที�สูงกว่ามูลค่ายุติ�รรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรพัย์และหนี�สนิที�ระบุได ้
และหนี�สนิที�อาจเกดิข��นของบร�ิทัย่อย ณ วนัที�ไดม้า���งบร�ิทัย่อยนั �น ค่าความนิยมที�เกดิจากการไดม้า���งบร�ิทัย่อยจะแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ค่าความนิยมที�รบัรูจ้ะต้อง�ูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมที�รบัรูแ้ล้วจะไม่มกีารกลบัรายการ ทั �งนี�มูลค่าคงเหลอืตามบ�ัชขีองค่าความนิยมจะ�ูกรวมคํานวณในกําไรหรอืขาดทุน

เมื�อมกีารขายกจิการ

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะ�ูกปันส่วนไปยงัหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงนิสด โดยที�หน่วยนั �น

อาจเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนั���งคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวม�ุรกิจ ���งค่าความนิยมเกิดข��นจากส่วนงาน

ป�บิตักิารที�ระบุได้

3.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

(ก) ตน้ทุนการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ต้นทุนที�ใช้ในการบํารุงรกั�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัท�กเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดข��น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพฒันา

ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�มลีกั�ณะเ�พาะเจาะจง���งกลุ่มกจิการเป็นผูดู้แล  
จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ดงันี�

• มคีวามเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคที�กจิการจะทําสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนใหเ้สรจ็สมบูรณ์เพื�อนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขายได้

• ผูบ้รหิารมคีวามตั �งใจที�จะทําสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนใหเ้สรจ็สมบูรณ์และนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย

• กจิการมคีวามสามาร�ที�จะนําสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนั �นมาใช้ประโยชน์หรอืขาย

• สามาร�แสดงวา่โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั �นใหผ้ลประโยชน์ทางเ�ร�ฐกจิในอนาคตอยา่งไร

• มคีวามสามาร�ในการจดัหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ และดา้นอื�นไดเ้พยีงพอที�จะนํามาใชเ้พื�อทําใหก้ารพฒันา

เสรจ็สิ�นสมบูรณ์ และนําสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนมาใชป้ระโยชน์หรอืนํามาขายได้

• กจิการมคีวามสามาร�ที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที�เกดิข��นในระหว่างการพฒันาได้
อยา่งน่าเชื�อ�อื

ต้นทุนโดยตรงที�รบัรูเ้ป็นส่วนหน��งของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะรวม��งต้นทุนพนักงานที�ทํางานในทีมพฒันาโปรแกรม

คอมพวิเตอรแ์ละคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงนิที�เหมาะสม

ต้นทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เข้าเงื�อนไขเหล่านี�จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดข��น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี�รบัรู้

เป็นคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ จะไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในเวลาภายหลงั 

ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรบัรู้เป็นสนิทรพัย์และตดัจําหน่ายตามว�ิเีส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดว่า

จะไดร้บัประโยชน์ แต่ไมเ่กนิระยะเวลาสบิปี 
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(ช) สทิธกิารใชช้่องสญัญาณดาวเทยีม 

สทิธกิารใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมรบัรูเ้มื�อเริ�มแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงนิสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�ต้องจ่าย

ชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงนิที�ต้องจ่ายชําระทั �งหมดกบัมูลค่าสทิธกิารใช้ช่องสญัญาดาวเทียมที�ถูกบนัท�กดว้ยมูลค่า

ปัจจบุนัจะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนทางการเงนิตลอดระยะเวลาการชําระ 

สทิธกิารใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวตดัค่าเสื�อมราคาตามอายุสญัญาเช่าระยะเวลาสบิสามปี 

หกเดอืน 

3.14 การด้อยค่าของสินทรพัย์

สนิทร�ัยท์ี�มอีายุการใช้ประโยชน์ไมท่ราบแน่ชดั เช่น คา่ความนิยม ���งไม่มกีารตดัจําหน่าย จะถูกทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจาํทุกปี 

สนิทร�ัย์อื�นที�มกีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า  เมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี�ว่าราคาตามบญัชอีาจตํ�ากว่ามูล

ค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื�อราคาตามบญัชขีองสนิทร�ัย์สูงกว่ามูลค่าสุทธทิี�คาดว่าจะไดร้บัคนื
���งหมายถ�งจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรั�ย์จะถูกจัด

เป็นหน่วยที�เลก็ที�สดุที�สามารถแยกออกมาไดเ้�ื�อวตัถุประสงคข์องการประเมนิการดอ้ยค่า สนิทร�ัยท์ี�ไม่ใช่สนิทร�ัยท์างการ

เงนินอกเหนือจากค่าความนิยม���งรบัรูร้ายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปได้ที�จะกลบัรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

3.15 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบังวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น หรอืรายการที�รบัรู้

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี�  ภาษีเงินได้ต้องรบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยังส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ตามลําดบั 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที�มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอื ที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเท�ที�บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของกลุ่มกิจการได้ดําเนินงานและเกิด

รายไดท้างภาษ ีผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด � โดยคาํน�งถ�งสถานการณ์ที�สามารถนํา
กฎหมายภาษีอากรไปป�บิตั�ิ��งข��นอยู่กบัการตคีวาม และจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระ

ใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากร 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชรีบัรู้ตามวธิหีนี�สนิ เมื�อเกิดผลต่างชั �วคราวระหว่าง�านภาษขีองสนิทร�ัยแ์ละหนี�สนิ และราคาตาม

บญัชีที�แสดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีที�เกิดจากการรบัรู้เริ�มแรกของ

รายการสนิทร�ัยห์รอืรายการหนี�สนิที�เกดิจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธรุกจิ และ ณ วนัที�เกดิรายการ รายการนั �นไม่มผีลกระทบ

ต่อกําไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชีหรอืทางภาษี ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีคํานวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)  

ที�มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษี

ดงักล่าวจะนําไปใช้เมื�อสนิทร�ัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดร้บัประโยชน์ หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีด้

มกีารจา่ยชําระ 
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(ข) ลขิสทิธิ �

ลขิสทิธิ � เกดิจากสญัญาซ��อลขิสทิธิ �ระหว่างบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งกบับรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัของบรษิทัย่อยแห่งนั �น โดยให้สทิธแิก่

บรษิทัย่อยในการให้บรกิารดาวน์โหลดเพลงและวดีโีอคลปิผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัย่อย ลขิสทิธิ �แสดงดว้ยราคาทุนหกั

คา่ตดัจาํหน่ายสะสม โดยตดัจาํหน่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาแต่ไมเ่กนิระยะเวลาหา้ปี 

(ค) คา่สทิธสิาํหรบัรายการและภาพยนตรร์อตดับญัชี

ค่าสิทธิสําหรับรายการและภาพยนตร์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าสิทธิสําหรบัรายการ 

และภาพยนตรแ์ละภาระผกูพนัจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภายใต้สญัญาลขิสทิธิ �เม��อระยะเวลาของสญัญาเริ�มต้น 

โดยทราบมูลค่าที�แน่นอนของค่าสทิธแิละไดร้บัวสัดุรายการพรอ้มที�จะแพรภ่าพ ค่าสทิธริายการก�ีาตดัจําหน่ายตามจํานวน

การถ่ายทอดการแข่งขนั ส่วนค่าสทิธริายการและภาพยนตร์อ��น � ตดัจําหน่ายโดยวธิเีส้นตรงตามระยะเวลาของสญัญา 

หร�อตามจํานวนครั �งที�ออกอากา�ถ้ามกีารกําหนดจาํนวนครั �งไว้ในสญัญา หร�อตดัจําหน่ายตามอตัราส่วนของของแผนการ

ออกอากา�นับตั �งแต่ออกอากา�ครั �งแรกแต่ไม่เกนิห้าปี ค่าตดัจําหน่ายค่าสทิธริายการและภาพยนตรบ์นัทึกเป็นต้นทุน

บรกิาร  

(ง) สทิธติามสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

ภายใต้สญัญาอนุญาตให้ดําเนินการของบรษิทัย่อย บรษิทัย่อยเหล่านั �นต้องชําระผลตอบแทนรายปีให้กบัคู่สญัญาผู้ให้

อนุญาตเป็นอตัรารอ้ยละของรายไดท้ี�เกี�ยวขอ้งหร�อจ่ายเท่ากบัจํานวนผลประโยชน์ตอบแทนขั �นตํ�าตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า สิทธิตามสญัญาอนุญาตให้ดําเนินการแสดงด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนผลประโยชน์ 

ตอบแทนขั �นตํ� าที�ต้องจ่ายตลอดอายุของสญัญา ซึ�งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรพัย์ไม่มตีัวตนและตัด

จําหน่ายด้วยวธิเีส้นตรงตลอดอายุของสญัญา ค่าตดัจําหน่ายสทิธติามสญัญาอนุญาตให้ดําเนินการแสดงรวมอยู่ในต้นทุน

การใหบ้รกิาร สทิธติามสญัญาอนุญาตใหด้ําเนินการจะไมม่กีารตรีาคาใหม่หลงัจากวนัที�รบัรูเ้ม��อเริ�มแรก

(จ) สญัญาการใหบ้รกิาร 

ภายใต้สญัญาการใหบ้รกิารของบรษิทัยอ่ย สญัญาการใหบ้รกิารแสดงดว้ยมูลค่าปัจจบุนัของรายไดค้่าบรกิารตามอายขุอง
สญัญา สญัญาการใหบ้รกิารแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิรวมเป็นสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนและตดัจาํหน่ายดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอด

อายุของสญัญา ค่าตดัจาํหน่ายสญัญาการใหบ้รกิารแสดงรวมอยู่ในต้นทุนการใหบ้รกิาร สญัญาการใหบ้รกิารจะไม่มกีารตี

ราคาใหมห่ลงัจากวนัที�รบัรูเ้ม��อเริ�มแรก

(ฉ) ตน้ทุนการไดม้าซึ�งใบอนุญาต

ต้นทุนการได้มาซึ�งใบอนุญาตประกอบด้วย ใบอนุญาตให้ใช้คล��นความถี�เพ��อให้บรกิารโทร�พัท์เคล��อนที� ใบอนุญาต 

เพ��อประกอบกิจการออกอากา�แพร่ภาพทางโทรทั�น์ และต้นทุนทางตรงอ��นที�เกี�ยวข้องกับการได้มาซึ�งใบอนุญาต 

ต้นทุนใบอนุญาตรบัรู้เม��อเริ�มแรกด้วยราคาเทียบเท่าเงนิสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�ต้องจ่ายชําระ ผลต่าง

ระหว่างจํานวนเงนิที�ต้องจ่ายชําระทั �งหมดกบัมูลค่าต้นทุนของใบอนุญาตที�ถูกบนัทกึดว้ยมูลค่าปัจจุบนัจะรบัรูเ้ป็นต้นทุน
ทางการเงนิตลอดระยะเวลาการชําระ  
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(ช) สทิธกิารใชช้่องสญัญาณดาวเทยีม 

สทิธกิารใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมรบัรูเ้มื�อเริ�มแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงนิสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�ต้องจ่าย

ชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงนิที�ต้องจ่ายชําระทั �งหมดกบัมูลค่าสทิธกิารใช้ช่องสญัญาดาวเทียมที�ถูกบนัท�กดว้ยมูลค่า

ปัจจบุนัจะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนทางการเงนิตลอดระยะเวลาการชําระ 

สทิธกิารใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวตดัค่าเสื�อมราคาตามอายุสญัญาเช่าระยะเวลาสบิสามปี 

หกเดอืน 

3.14 การด้อยค่าของสินทรพัย์

สนิทร�ัยท์ี�มอีายุการใช้ประโยชน์ไมท่ราบแน่ชดั เช่น คา่ความนิยม ���งไม่มกีารตดัจําหน่าย จะถูกทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจาํทุกปี 

สนิทร�ัย์อื�นที�มกีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า  เมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี�ว่าราคาตามบญัชอีาจตํ�ากว่ามูล

ค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื�อราคาตามบญัชขีองสนิทร�ัย์สูงกว่ามูลค่าสุทธทิี�คาดว่าจะไดร้บัคนื
���งหมายถ�งจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรั�ย์จะถูกจดั

เป็นหน่วยที�เลก็ที�สดุที�สามารถแยกออกมาไดเ้�ื�อวตัถุประสงคข์องการประเมนิการดอ้ยค่า สนิทร�ัยท์ี�ไม่ใช่สนิทร�ัยท์างการ

เงนินอกเหนือจากค่าความนิยม���งรบัรูร้ายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปได้ที�จะกลบัรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

3.15 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบังวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น หรอืรายการที�รบัรู้

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี�  ภาษีเงินได้ต้องรบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยังส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ตามลําดบั 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที�มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอื ที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเท�ที�บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของกลุ่มกิจการได้ดําเนินงานและเกิด

รายไดท้างภาษ ีผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด � โดยคาํน�งถ�งสถานการณ์ที�สามารถนํา
กฎหมายภาษีอากรไปป�บิตั�ิ��งข��นอยู่กบัการตคีวาม และจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระ

ใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากร 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชรีบัรู้ตามวธิหีนี�สนิ เมื�อเกิดผลต่างชั �วคราวระหว่าง�านภาษขีองสนิทร�ัยแ์ละหนี�สนิ และราคาตาม

บญัชีที�แสดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีที�เกิดจากการรบัรู้เริ�มแรกของ

รายการสนิทร�ัยห์รอืรายการหนี�สนิที�เกดิจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธรุกจิ และ ณ วนัที�เกดิรายการ รายการนั �นไม่มผีลกระทบ

ต่อกําไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชีหรอืทางภาษี ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีคํานวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)  

ที�มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษี

ดงักล่าวจะนําไปใช้เมื�อสนิทร�ัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดร้บัประโยชน์ หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีด้

มกีารจา่ยชําระ 
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3.17 ประมา�การหนี�สิน

ประมาณการหนี�สนิจะรบัรูก้ต็่อเมื�อ กลุ่มกจิการม�ีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามก�หมายหรอืตามขอ้ตกลงที�จดัทําไว ้อนัเป็นผลสบื

เนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต�ึ�งการชําระ�าระผูกพันนั �นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสีย

ทรพัยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจา่ยไดอ้ยา่งน่าเชื�อถอื

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ

�าระผูกพนั โดยใช้อตัราก่อน�า��ีึ�งสะท้อนถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงนิตามเวลาและความ

เสี�ยงเ�พาะของหนี�สนิที�กําลงัพจิารณาอยู่ การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมูลค่าของเงนิตามเวลา จะรบัรู้เป็น

ดอกเบี�ยจา่ย

3.18 ผลประโยชน์พนักงาน

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

กลุ่มกจิการไดจ้ดัตั �งกองทุนสํารองเลี�ยงชพี โดยใช้แผนการกําหนดอตัราการจา่ยสมทบโดยที�สนิทรพัยข์องกองทุนไดแ้ยกออก

จากสนิทรพัย์ของกลุ่มกิจการและบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสํารองเลี�ยงชพีดงักล่าวได้รบัเงนิเขา้สมทบกองทุนจาก

พนักงานและกลุ่มกิจการ เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี�ยงชีพของกลุ่มกิจการ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�ไดจ้า่ยเงนิสมทบนั �น

เงินชดเชยตามกฎหมาย

เงนิชดเชยตามก�หมายคอื จํานวนเงนิผลประโยชน์พนักงานที�พนักงานจะได้รบัเมื�อเก�ียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยู่กบั

หลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ใหบ้รกิาร และคา่ตอบแทน 

หนี�สนิสาํหรบัโครงการผลประโยชน์จะรบัรูใ้นงบแสดง�านะการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจบุนัของ�าระผกูพนั ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน �าระผูกพนันี�คํานวณโดยนักคณิต�าสตรป์ระกนั�ยัอิสระทุกปีด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ �ึ�งมูลค่า
ปัจจุบนัของผลประโยชน์พนักงานจะประมาณการโดยการคดิลดกระแสเงนิสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของ

พนัธบตัรร�ับาล �ึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที�จะจ่าย�าระผูกพนั และวนัครบกําหนดของหุน้กู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที�ต้อง

ชําระ�าระหนี�สนิของผลประโยชน์พนักงาน

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิต�าสตรป์ระกนั�ยัเกดิขึ�นจากการปรบัปรุงหรอืเปลี�ยนแปลงขอ้สมมต�ิาน

รบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�น และแสดงรวมในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วน

ของเจา้ของ 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
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สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีจะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกี�าไรทางภาษีเพยีงพอที�จะน�า

จ�านวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใช้ประ�ยชน์ กลุ่มกจิการไดต้ั �งภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช�ีดยพจิารณาจากผลต่างชั �วคราวของเงนิ

ลงทุนในบรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้ที�ต้องเสยีภาษเีวน้แต่กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบั

รายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิข��นไดภ้ายในระยะเวลาที�

คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื�อกจิการมสีทิธติามกฎหมาย

ที�จะน�าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั และทั �งสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดั

บญัชีและหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวข้องกบัภาษีเงนิได้ที�ประเมิน�ดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
�ดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั���งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั

ดว้ยยอดสทุธิ

3.16 เงินกู้ยืม

เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหกัดว้ยต้นทุนทางตรงในการจดัท�ารายการที�เกดิข��น เงนิกูย้มืวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจ�าหน่าย ตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทน �หกัดว้ยต้นทุนการจดัท�ารายการที�เกดิข��น� 

เมื�อเทยีบกบัมลูคา่ที�จา่ยคนืเพื�อช�าระหนี�นั �นจะรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ได้เงนิกู้มาจะรบัรู้เป็นต้นทุนการจดัท�ารายการเงนิกู้ในกรณีที�มคีวามเป็นไปได้ที�จะใช้วงเงนิกู้

บางส่วนหรอืทั �งหมด ในกรณีนี�ค่าธรรมเนียมจะรอการรบัรูจ้นกระทั �งมกีารถอนเงนิ หากไมม่หีลกั�านที�มคีวามเป็นไปไดท้ี�จะใช้

วงเงนิบางส่วนหรอืทั �งหมด ค่าธรรมเนียมจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าส�าหรบัการใหบ้รกิารสภาพคล่องและจะตดัจ�าหน่าย

ตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ี�เกี�ยวขอ้ง

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มีสทิธิอนัปรา�จากเงื�อนไขให้เลื�อนช�าระหนี�ออกไปอีกเป็นเวลา

ไมน้่อยกวา่ สบิสองเดอืน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที�กู้มาทั �วไปและที�กู้มา�ดยเ�พาะที�เกี�ยวข้อง�ดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรอืการผลิต

สินทรพัย์ที�เข้าเงื�อนไขต้องน�ามารวมเป็นส่วนหน��งของราคาทุนของสินทรพัย์นั �น �ดยสินทรพัย์ที�เข้าเงื�อนไขคือสนิทรพัย์

ที�จ�าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรยีมสนิทรพัยน์ั �นใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มที�จะขาย การรวม

ต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ต้องสิ�นสุดลงเมื�อการด�าเนินการส่วนใหญ่ ที�จ�าเป็นในการเตรยีมสินทรพัย์ที�เข้า
เงื�อนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มที�จะขายไดเ้สรจ็สิ�นลง

รายไดจ้ากการลงทุนที�เกดิจากการน�าเงนิกูย้มืที�กูม้า�ดยเ�พาะ ที�ยงัไม่ไดน้�าไปเป็นรายจา่ยของสนิทรพัยท์ี�เขา้เงื�อนไขไปลงทุน

เป็นการชั �วคราวก่อน ตอ้งน�ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืที�สามารถตั �งข��นเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์

ตน้ทุนการกูย้มือื�น� ตอ้งถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดที�เกดิข��น
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3.17 ประมา�การหนี�สิน

ประมาณการหนี�สนิจะรบัรูก้ต็่อเมื�อ กลุ่มกจิการม�ีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามก�หมายหรอืตามขอ้ตกลงที�จดัทําไว ้อนัเป็นผลสบื

เนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต�ึ�งการชําระ�าระผูกพันนั �นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสีย

ทรพัยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจา่ยไดอ้ยา่งน่าเชื�อถอื

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ

�าระผูกพนั โดยใช้อตัราก่อน�า��ีึ�งสะท้อนถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงนิตามเวลาและความ

เสี�ยงเ�พาะของหนี�สนิที�กําลงัพจิารณาอยู่ การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมูลค่าของเงนิตามเวลา จะรบัรู้เป็น

ดอกเบี�ยจา่ย

3.18 ผลประโยชน์พนักงาน

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

กลุ่มกจิการไดจ้ดัตั �งกองทุนสํารองเลี�ยงชพี โดยใช้แผนการกําหนดอตัราการจา่ยสมทบโดยที�สนิทรพัยข์องกองทุนไดแ้ยกออก

จากสนิทรพัย์ของกลุ่มกิจการและบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสํารองเลี�ยงชพีดงักล่าวได้รบัเงนิเขา้สมทบกองทุนจาก

พนักงานและกลุ่มกิจการ เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี�ยงชีพของกลุ่มกิจการ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�ไดจ้า่ยเงนิสมทบนั �น

เงินชดเชยตามกฎหมาย

เงนิชดเชยตามก�หมายคอื จํานวนเงนิผลประโยชน์พนักงานที�พนักงานจะได้รบัเมื�อเก�ียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยู่กบั

หลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ใหบ้รกิาร และคา่ตอบแทน 

หนี�สนิสาํหรบัโครงการผลประโยชน์จะรบัรูใ้นงบแสดง�านะการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจบุนัของ�าระผกูพนั ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน �าระผูกพนันี�คํานวณโดยนักคณิต�าสตรป์ระกนั�ยัอิสระทุกปีด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ �ึ�งมูลค่า
ปัจจุบนัของผลประโยชน์พนักงานจะประมาณการโดยการคดิลดกระแสเงนิสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของ

พนัธบตัรร�ับาล �ึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที�จะจ่าย�าระผูกพนั และวนัครบกําหนดของหุน้กู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที�ต้อง

ชําระ�าระหนี�สนิของผลประโยชน์พนักงาน

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิต�าสตรป์ระกนั�ยัเกดิขึ�นจากการปรบัปรุงหรอืเปลี�ยนแปลงขอ้สมมต�ิาน

รบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�น และแสดงรวมในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วน

ของเจา้ของ 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
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ทรอูอนไลน์ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตรบัรูเ้มื�อไดใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้แล้ว

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารวงจรเช่า DDN รบัรูต้ามระยะเวลาที�ใหบ้รกิารในอตัราที�ระบุในส�ั�า รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร DDN รายปี

ที�ออกใบแจง้หนี�แลว้แต่ยงัไมไ่ดร้บัรูเ้ป็นรายไดจ้ะแสดงในงบแสดง�านะการเงนิภายใต้หวัขอ้รายไดร้อการรบัรู้

รายไดจ้ากส�ั�าก่อสร้าง ส�ั�าให้บรกิารการก่อสรา้ง หรอืส�ั�าให้บรกิาร ที�ส�ั�ามกีารก�าหนดผลล�ัธข์องงาน จะรบัรู้
ตามอตัราส่วนของงานที�ท�าเสรจ็ โดยขั �นของความส�าเรจ็จะค�านวณเป็นสดัส่วนของต้นทุนที�เกดิข��นสะสมจนถ�งวนัที�ในรายงาน

ต่อประมาณการต้นทุนทั �งหมด ปรบัปรุงด้วยต้นทุนสินค้าที�ลูกค้ารบัโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยงัไม่ได้ติดตั �ง ในกรณีที�

กลุ่มกจิการไมส่ามารถประมาณขั �นของความส�าเรจ็ไดอ้ยา่งน่าเชื�อถอื รายได ้�หากกลุ่มกจิการคาดวา่จะไดร้บั� จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบั

ตน้ทุนของส�ั�าที�รบัรูเ้ป็นรายจา่ย

ทรมูฟู เอช 

รายได้จากการให้บริการโทรศั�ท์เคลื�อนที�รบัรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที�ให้บริการ เงินสดรบัจากการขายบัตรเติมเงิน

จะรบัรูเ้ป็นรายไดร้บัล่วงหน้าจนกว่าจะมกีารใหบ้รกิารกบัลูกคา้แล้ว 

การโทรทางไกลระหว่างประเทศทั �งโทรเขา้และโทรออกลูกคา้สามารถโทรผา่นโครงขา่ยของบรษิทัและผา่นโครงขา่ยของ กสท. 

โดยกลุ่มกิจการเป็นผู้เรยีกเก็บค่าใช้บริการทั �งหมดจากลูกค้าของบรษิทัตามอตัราของบรษิทัและตามอตัราที�ตกลงกบั กสท. 

บรษิทัจะรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศจากขอ้มลูที�ใชเ้รยีกเกบ็ลูกคา้ดงักล่าว 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์รบัรูร้ายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยวธิเีสน้ตรง  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มื�อการใหบ้รกิารแล้วเสรจ็

รายไดจ้ากการขายเครื�องโทรศ�ัทเ์คลื�อนที�รบัรูเ้มื�อมกีารสง่มอบอุปกรณ์โทรศ�ัทเ์คลื�อนที�และลูกคา้รบัมอบแลว้

ทรวูชิ ั �นส์

รายไดจ้ากค่าบรกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิรายเดอืนรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นเดอืนที�ใหบ้รกิาร โดยเริ�มรบัรูเ้มื�อตดิตั �งอุปกรณ์

เสรจ็สิ�น คา่บรกิารรายเดอืนรวมคา่เช่าอุปกรณ์จากสมาชกิที�ไมไ่ด�้ื�อขาดอุปกรณ์

รายได้จากเงินสนับสนุนค่าโ�ษณาและค่าคอมมิชชั �นส�าหรบัสื�อรบัรู้เมื�อรายการนั �นได้มีการออกอากาศและได้มีการจ่ายค่า

โ�ษณานั �นแลว้

รายไดค้า่บ�ารงุรกัษารบัรูเ้มื�อการใหบ้รกิารบ�ารงุรกัษาเสรจ็สิ�น

รายได้จากการขายสินค้าเกี�ยวกับอัลบั �มเ�ลงแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าที�ขายเป็นจ�านวนเงินสุทธิจาก

ภาษขีาย สนิคา้รบัคนื และสว่นลดแลว้ 
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3.19 ทุนเรือนหุ้น

หุน้สามญัจดัเป็นตราสารทุน 

ตน้ทุนโดยตรงท��เก��ย�กบัการออกหุน้ใหม่ ��ม่ร�มกร��การร�มธรุกจิ� สุทธจิาก�า�� จะแสดงเป็นรายการหกัจากเงนิท���ดร้บัจาก

การออกตราสารทุน ตน้ทุนโดยตรงท��เก��ย�ขอ้งในการออกหุน้อนัเนื�องจากการร�มธรุกจิ จะถูกร�มเป็นราคาทุนของเงนิลงทุน

เงนิปัน�ลจากหุน้สามญัจะรบัรูใ้นส่�นของ�ูถ้อืหุน้เมื�อม�การประกา�จา่ย

3.20 การรบัรู้รายได้ 

ราย�ด้หลกัร�มถึงราย�ด้ท��เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเ�ท ร�มถึงราย�ด้อื�น ๆ ท��กลุ่มกิจการ�ด้รบัจากการส่งมอบ

สนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิรุกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรูร้าย�ดส้ทุธจิาก�า��มลูคา่เพิ�ม�ึ�งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้าย�ดเ้มื�อคาด�า่ม�ค�ามเป็น�ป�ดค้่อนขา้งแน่ท��จะ�ดร้บัชําระ

เมื�อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สาํหรบัสญัญาท��ม�หลายองคป์ระกอบท��กลุ่มกจิการจะตอ้งสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเ�ท กลุ่มกจิการต้องแยกเป็นแต่ละ

�าระท��ต้องป�บิตัทิ��แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่�นราคาของรายการของสญัญาดงักล่า��ปยงัแต่ละ�าระท��ต้องป�บิตัติาม

สดัส่�นของราคาขายแบบเอกเท�หรอืประมา�การราคาขายแบบเอกเท� กลุ่มกจิการจะรบัรูร้าย�ดข้องแต่ละ�าระท��ต้องป�บิตัิ
แยกต่างหากจากกนัเมื�อกลุ่มกจิการ�ดป้�บิตัติาม�าระนั �นแล้�

สนิทรพัยแ์ละหน��สนิท��เกดิจากสญัญา

กลุ่มกิจการรบัรูส้นิทรพัยท์��เกิดจากสญัญาเมื�อกลุ่มกจิการรบัรูร้าย�ดจ้ากการป�ิบตัิตาม�าระท��ต้องป�บิตัติามสญัญา ก่อนท��จะ

รบัชําระหรอืถงึกําหนดชําระตามสญัญา 

กลุ่มกิจการรบัรูห้น��สนิท��เกิดจากสญัญาเมื�อ�ดร้บัชําระจากลูกคา้หรอืถึงกําหนดชําระตามสญัญาก่อนท��กลุ่มกจิการจะป�ิบตัติาม
�าระท��ตอ้งป�บิตัิ

กลุ่มกจิการจะแสดงยอดสุทธหิน��สนิท��เกดิจากสญัญาหลงัจากหกักลบกบัสนิทรพัยท์��เกดิจากสญัญานั �น ๆ ในแต่ละสญัญาท��ทํากบั

ลูกคา้ 

ตน้ทุนส�่นเพิ�มในการ�ดม้า�ึ�งสญัญา

กลุ่มกจิการบนัทกึต้นทุนส่�นเพิ�มในการ�ดม้า�ึ�งสญัญากบัลูกคา้โดยตดัจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขายตลอดอายุของสญัญา

ของลูกคา้ 
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ทรอูอนไลน์ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตรบัรูเ้มื�อไดใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้แล้ว

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารวงจรเช่า DDN รบัรูต้ามระยะเวลาที�ใหบ้รกิารในอตัราที�ระบุในส�ั�า รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร DDN รายปี

ที�ออกใบแจง้หนี�แลว้แต่ยงัไมไ่ดร้บัรูเ้ป็นรายไดจ้ะแสดงในงบแสดง�านะการเงนิภายใต้หวัขอ้รายไดร้อการรบัรู้

รายไดจ้ากส�ั�าก่อสร้าง ส�ั�าให้บรกิารการก่อสรา้ง หรอืส�ั�าให้บรกิาร ที�ส�ั�ามกีารก�าหนดผลล�ัธข์องงาน จะรบัรู้
ตามอตัราส่วนของงานที�ท�าเสรจ็ โดยขั �นของความส�าเรจ็จะค�านวณเป็นสดัส่วนของต้นทุนที�เกดิข��นสะสมจนถ�งวนัที�ในรายงาน

ต่อประมาณการต้นทุนทั �งหมด ปรบัปรุงด้วยต้นทุนสินค้าที�ลูกค้ารบัโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยงัไม่ได้ติดตั �ง ในกรณีที�

กลุ่มกจิการไมส่ามารถประมาณขั �นของความส�าเรจ็ไดอ้ยา่งน่าเชื�อถอื รายได ้�หากกลุ่มกจิการคาดวา่จะไดร้บั� จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบั

ตน้ทุนของส�ั�าที�รบัรูเ้ป็นรายจา่ย

ทรมูฟู เอช 

รายได้จากการให้บริการโทรศั�ท์เคลื�อนที�รบัรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที�ให้บริการ เงินสดรบัจากการขายบัตรเติมเงิน

จะรบัรูเ้ป็นรายไดร้บัล่วงหน้าจนกว่าจะมกีารใหบ้รกิารกบัลูกคา้แล้ว 

การโทรทางไกลระหว่างประเทศทั �งโทรเขา้และโทรออกลูกคา้สามารถโทรผา่นโครงขา่ยของบรษิทัและผา่นโครงขา่ยของ กสท. 

โดยกลุ่มกิจการเป็นผู้เรยีกเก็บค่าใช้บริการทั �งหมดจากลูกค้าของบรษิทัตามอตัราของบรษิทัและตามอตัราที�ตกลงกบั กสท. 

บรษิทัจะรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศจากขอ้มลูที�ใชเ้รยีกเกบ็ลูกคา้ดงักล่าว 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์รบัรูร้ายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยวธิเีสน้ตรง  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มื�อการใหบ้รกิารแล้วเสรจ็

รายไดจ้ากการขายเครื�องโทรศ�ัทเ์คลื�อนที�รบัรูเ้มื�อมกีารสง่มอบอุปกรณ์โทรศ�ัทเ์คลื�อนที�และลูกคา้รบัมอบแลว้

ทรวูชิ ั �นส์

รายไดจ้ากค่าบรกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิรายเดอืนรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นเดอืนที�ใหบ้รกิาร โดยเริ�มรบัรูเ้มื�อตดิตั �งอุปกรณ์

เสรจ็สิ�น คา่บรกิารรายเดอืนรวมคา่เช่าอุปกรณ์จากสมาชกิที�ไมไ่ด�้ื�อขาดอุปกรณ์

รายได้จากเงินสนับสนุนค่าโ�ษณาและค่าคอมมิชชั �นส�าหรบัสื�อรบัรู้เมื�อรายการนั �นได้มีการออกอากาศและได้มีการจ่ายค่า

โ�ษณานั �นแลว้

รายไดค้า่บ�ารงุรกัษารบัรูเ้มื�อการใหบ้รกิารบ�ารงุรกัษาเสรจ็สิ�น

รายได้จากการขายสินค้าเกี�ยวกับอัลบั �มเ�ลงแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าที�ขายเป็นจ�านวนเงินสุทธิจาก

ภาษขีาย สนิคา้รบัคนื และสว่นลดแลว้ 
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การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 15 มาถอืปฏิบตัมิผีลกระทบต่อ��ิปีฏิบตัิทางบญัชขีองกลุ่มกิจการที�เป็นสาระส�าคญั

ในเรื�องดงัต่อไปนี�

ก) ก่อนการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 15 มาถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการบนัทกึตน้ทุนในการไดม้าของผูใ้ช้บรกิารเป็น

สนิทรพัย ์ต้นทุนดงักล่า�เกี�ย�ขอ้งกบัตน้ทุนของอุปกร�์ที�จ�าเป็นส�าหรบัลูกคา้เพื�อเขา้ถงึบรกิารของกลุ่มกจิการ ร�มถงึผลต่าง

ของการปันส่�นมูลค่ายุติ�รรมของราคาขายและต้นทุนของเครื�อง�ทรศัพท์ที�มอบให้ผู้ใช้บรกิาร ต้นทุนในการได้มาของ

ผูใ้ช้บรกิารถูกตดัจ�าหน่ายตามระยะเ�ลาของอายุของประ�ยชน์ที�คาด�่าจะไดร้บั กลุ่มกจิการไมม่กีารบนัทกึตน้ทุนในการไดม้า

ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นสนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะทางการเงนิร�มเมื�อปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 15

ข) เมื�อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 15 กลุ่มกจิการรบัรูค้่านายหน้า�ึ�งเป็นต้นทุนส่�นเพิ�มเพื�อให้ได้มา

�ึ�งสญัญากบัผู้ใช้บรกิารที�จ่ายให้แก่ต�ัแทน หรอื ผู้จดัจ�าหน่าย เป็นสินทรพัย์ �ึ�งเคยรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขายในง�ดที�

เกิดรายการ ต้นทุนเพื�อให้ได้มา�ึ�งสญัญากบัผู้ใช้บรกิารถูกตดัจ�าหน่ายด้�ย��ิเีส้นตรงตามระยะเ�ลาของอายุของประ�ยชน์
ที�คาด�า่จะไดร้บั

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที� 15 มาถือปฏิบัติ เมื�อ�นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ในแต่ละรายการ 

ในงบการเงนิมดีงันี� 

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

วนัที� 31 ธนัวาคม การเปลี�ยนแปลง
วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 มาตรฐานการรายงาน ตามที�ปรบัปรงุ

ตามที�ได้รายงาน ทางการเงินฉบบัที� 15 กบักาํไรสะสมต้นงวด
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิคา้คงเหลอื 7,448.86 (633.79) 6,815.07
สนิทรพัยห์มนุเ�ยีนอื�น 10,718.01 (7,326.94) 3,391.07
ที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ 205,811.95 (575.10) 205,236.85
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,570.86 2,071.24 4,642.10
สนิทรพัยไ์มห่มนุเ�ยีนอื�น 6,887.69 (3,069.76) 3,817.93
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 111,754.90 184.68 111,939.58
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 6,084.58 1.45 6,086.03
ขาดทุนสะสม (25,651.27) (9,720.48) (35,371.75)

ตารางต่อไปนี�แสดงจ�าน�นเงินของแต่ละรายการในข้อมูลทางการเงินในง�ดปัจจุบันจากการใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเรื�องรายได�้บบัใหมเ่ทยีบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ย�กบัรายได�้บบัก่อน

งบการเงินรวม
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

จาํนวนเงิน
ตามที�รายงาน

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัที� 15

จาํนวนเงิน
ตามมาตรฐาน

รายได้ฉบบัก่อน
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยห์มนุเ�ยีนอื�น 5,897.33 2,044.80 7,942.13
ที�ดนิ อาคาร และอุปกร�์ 228,962.45 127.37 229,089.82
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 3,275.16 (590.36) 2,684.80
สนิทรพัยไ์มห่มนุเ�ยีนอื�น 3,974.27 828.09 4,802.36
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 6,270.87 (1.45) 6,269.42
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รายไดจ้ากการจดัแสดงคอนเสริต์เป�นรายไดจ้ากการรบัจา้งจดัคอนเสริต์และการแสดงรบัรูเ้ป�นรายไดเ้ม��อมกีารแสดงแล้ว

ค่าบอกรบัเป�นสมาชกิที�ไดร้บัเงนิล่วงหน้า จะบนัท�กเป�นรายได้รอการรบัรู้ และจะรบัรูเ้ป�นรายได้เม��อไดใ้หบ้รกิารตามระยะเวลาใน

สญัญา 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์แปลงสญัญาณรบัรูเ้ม��อไดส้ง่มอบอุปกรณ์แปลงสญัญาณ และลูกคา้รบัมอบแลว้

ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวในหมายเหตุขอ้ 2 อสมท. มสีทิธใินส่วนแบ่งรายไดท้ี�กลุ่มกจิการไดร้บั ส่วนแบ่งรายไดค้ํานวณ
ตามอตัรารอ้ยละ และวธิกีารตามที�ระบุไวใ้นสญัญา สว่นแบ่งรายไดด้งักล่าวไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้รกิาร

กลุ่มกจิการ 

รายไดทุ้กประเภทแสดงสทุธจิากสว่นลดเงนิสด และสว่นลดจากการสง่เสรมิการขายที�เป�นเงนิสดที�เกี�ยวขอ้ง

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดอ้��น ดงันี�

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและคา่สทิธ ิ- รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ดอกเบี�ยรบั - รบัรูต้ามผลตอบแทนที�แทจ้รงิ และ

เงนิปันผลรบั - รบัรูเ้ม��อกลุ่มกจิการไดร้บัสทิธิ

3.21 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดําเนินงานได�ู้กรายงานในลกั�ณะเดยีวกบัรายงานภายในที�นําเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน 

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสดุดา้นการดําเนินงานหมาย��งบุคคลที�มหีน้าที�ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการป�บิตังิานของ

สว่นงานดาํเนินงาน ���งพจิารณาวา่ค�อ คณะผูบ้รหิารที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์

4 การเปลี�ยนแปลงน�ยบายบ�ัชี

มาตร�านการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 15 เร��อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้

กลุ่มกิจการได้นํามาตร�านการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 15 เร��อง รายได้จากสญัญากบัลูกค้ามา��อป�ิบตัิตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 �ดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตร�านการรายงานทางการเงนิ�บบันี�เป�นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสม 

ต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรยีบเทียบ กลุ่มกิจการได้ใช้วธิปี�ิบตัิที�ผ่อนปรนสําหรบัสญัญาที�เสร�จสมบูรณ์
แลว้และสญัญาที�มกีารเปลี�ยนแปลงภายใตม้าตร�านการรายงานทางการเงนิ �บบัที� 15
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การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 15 มาถอืปฏิบตัมิผีลกระทบต่อ��ิปีฏิบตัิทางบญัชขีองกลุ่มกิจการที�เป็นสาระส�าคญั

ในเรื�องดงัต่อไปนี�

ก) ก่อนการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 15 มาถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการบนัทกึตน้ทุนในการไดม้าของผูใ้ช้บรกิารเป็น

สนิทรพัย ์ต้นทุนดงักล่า�เกี�ย�ขอ้งกบัตน้ทุนของอุปกร�์ที�จ�าเป็นส�าหรบัลูกคา้เพื�อเขา้ถงึบรกิารของกลุ่มกจิการ ร�มถงึผลต่าง

ของการปันส่�นมูลค่ายุติ�รรมของราคาขายและต้นทุนของเครื�อง�ทรศัพท์ที�มอบให้ผู้ใช้บรกิาร ต้นทุนในการได้มาของ

ผูใ้ช้บรกิารถูกตดัจ�าหน่ายตามระยะเ�ลาของอายุของประ�ยชน์ที�คาด�่าจะไดร้บั กลุ่มกจิการไมม่กีารบนัทกึตน้ทุนในการไดม้า

ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นสนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะทางการเงนิร�มเมื�อปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 15

ข) เมื�อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 15 กลุ่มกิจการรบัรูค้่านายหน้า�ึ�งเป็นต้นทุนส่�นเพิ�มเพื�อให้ได้มา

�ึ�งสญัญากบัผู้ใช้บรกิารที�จ่ายให้แก่ต�ัแทน หรอื ผู้จดัจ�าหน่าย เป็นสินทรพัย์ �ึ�งเคยรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขายในง�ดที�

เกิดรายการ ต้นทุนเพื�อให้ได้มา�ึ�งสญัญากบัผู้ใช้บรกิารถูกตดัจ�าหน่ายด้�ย��ิเีส้นตรงตามระยะเ�ลาของอายุของประ�ยชน์
ที�คาด�า่จะไดร้บั

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที� 15 มาถือปฏิบัติ เมื�อ�นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ในแต่ละรายการ 

ในงบการเงนิมดีงันี� 

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

วนัที� 31 ธนัวาคม การเปลี�ยนแปลง
วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 มาตรฐานการรายงาน ตามที�ปรบัปรงุ

ตามที�ได้รายงาน ทางการเงินฉบบัที� 15 กบักาํไรสะสมต้นงวด
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิคา้คงเหลอื 7,448.86 (633.79) 6,815.07
สนิทรพัยห์มนุเ�ยีนอื�น 10,718.01 (7,326.94) 3,391.07
ที�ดนิ อาคารและอปุกร�์ 205,811.95 (575.10) 205,236.85
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,570.86 2,071.24 4,642.10
สนิทรพัยไ์มห่มนุเ�ยีนอื�น 6,887.69 (3,069.76) 3,817.93
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 111,754.90 184.68 111,939.58
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 6,084.58 1.45 6,086.03
ขาดทุนสะสม (25,651.27) (9,720.48) (35,371.75)

ตารางต่อไปนี�แสดงจ�าน�นเงินของแต่ละรายการในข้อมูลทางการเงินในง�ดปัจจุบันจากการใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเรื�องรายได�้บบัใหมเ่ทยีบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ย�กบัรายได�้บบัก่อน

งบการเงินรวม
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

จาํนวนเงิน
ตามที�รายงาน

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัที� 15

จาํนวนเงิน
ตามมาตรฐาน

รายได้ฉบบัก่อน
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยห์มนุเ�ยีนอื�น 5,897.33 2,044.80 7,942.13
ที�ดนิ อาคาร และอุปกร�์ 228,962.45 127.37 229,089.82
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 3,275.16 (590.36) 2,684.80
สนิทรพัยไ์มห่มนุเ�ยีนอื�น 3,974.27 828.09 4,802.36
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 6,270.87 (1.45) 6,269.42
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(ค) ความเสี�ยงด้านการ�ห้สินเช��อ

การให้สินเช��อของกลุ่มกิจการมีลกั�ณะที�ไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมีนัยสําคญั กลุ่มกิจการมีนโยบายที�จะทําให้แน่ใจว่า

การขายสินค้าและการให้บรกิารไปยงัลูกค้าที�มีประวตัิสินเช��ออยู่ในระดบัที�มีความเหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนั��และ

รายการเงนิสดไดเ้ล�อกที�จะทํารายการกบัส�าบนัการเงนิที�มคีุณ�าพความน่าเช��อ��ออยูใ่นระดบัสงู

(ง) ความเสี�ยงด้านส�าพคล่อง

กลุ่มกิจการจดัการความเสี�ยงของส�าพคล่องอย่างรอบคอบโดยการดํารงเงนิสดและหลกัทรพัย�ที�มตีลาดรองรบัอย่าง

เพยีงพอและจดัให้มแีหล่งเงนิทุนที�เหมาะสมโดยมวีงเงนิสนิเช��อที�ได้มกีารตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอในการชําระ�าระ

ผกูพนัใดๆ กลุ่มกจิการมวีตั�ุประสงค�ในการดํารงความย�ดหยุ่นดา้นส�าพคล่องดว้ยการพยายามรกั�าวงเงนิสนิเช��อที�ได้

ตกลงไวใ้หม้คีวามเพยีงพอ 

5.2 การบ�ัชีสาํหรบัอนุพนัธ�ที�เป� นเคร��องม�อทางการเงินและกิจกรรมป้องกนัความเสี�ยง

กลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาในอนุพนั��ที�เป็นเคร��องม�อทางการเงนิ���งประกอบด้วยสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า สญัญาอตัรา

แลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มกิจการจากความเคล��อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนด้วยการกําหนดอตัราที�จะใช้รบัรู้

สนิทรพัย�ที�เป็นสกุลเงนิต่างประเท����งจะไดร้บัจรงิ หร�อที�จะใชร้บัรูห้นี�สนิที�เป็นสกุลเงนิต่างประเท����งจะตอ้งจา่ยชําระ

ณ วนัที�ทําสญัญา เคร��องม�ออนุพนั��ทางการเงนิจะ�ูกบนัท�กดว้ยราคาทุนและ ณ วนัสิ�นงวดบญัชเีคร��องม�ออนุพนั��ทางการเงนิ

จะ�ูกวดัดว้ยมูลค่ายุติ�รรม���งอา้งองิจากราคาตลาด นอกจากนี�กําไรขาดทุนที�ยงัไม่เกดิข��น ณ วนัสิ�นงวดจะ�ูกรบัรูใ้นงบกําไร

และขาดทุน และรบัรูเ้ป็นลูกหนี�หร�อเจา้หนี�อนุพนั��ทางการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิ จํานวนที�เพิ�มข��นหร�อลดลงจากจํานวน
เงนิที�จะได้รบัจากสนิทรพัย�หร�อที�จะต้องจ่ายชําระหนี�สนิจะ�ูกหกักลบกบัมูลค่าที�เปลี�ยนแปลงไปของสญัญาอตัราแลกเปลี�ยน

ล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที�ไดร้บัหร�อจา่ยชําระจรงิ 

รายละเอยีดของอนุพนั��ที�เป็นเคร��องม�อทางการเงนิที�กลุ่มกจิการเป็นคูส่ญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 35 

6 ประมา�การทางบ�ัชีที�สาํค�ั และการ�ช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน��อง และอยูบ่นพ��นฐานของประสบการณ�ในอดตี

และปัจจยัอ��น ๆ ���งรวม��งการคาดการณ���งเหตุการณ�ในอนาคตที�เช��อว่ามเีหตุผลในส�านการณ�ขณะนั �น กลุ่มกจิการมกีารประมาณ

การทางบญัชี และใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกบัเหตุการณ�ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลที�เกิดข��นจรงิ 

ประมาณทางการบญัชีที�สําคญัและข้อสมมติฐานที�มคีวามเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรบัปรุงยอดคงเหล�อ

ของสนิทรพัย�และหนี�สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้ามดีงันี�

6.1 ประมา�การทางบ�ัชีที�สาํค�ัและข้อสมมติฐาน

(ก) การด้อยค่าของค่าความนิยม

มลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัค�นของหน่วยสนิทรพัย�ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย�ดงักล่าวที�คํานวณ

โดยประมาณการกระแสเงนิสดก่อน�า�ทีี�อา้งองิจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ���งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร

กระแสเงนิสดหลงัจากปีที� 5 ไดจ้ดัทําโดยใช้อตัราการเตบิโตตามที�ไดก้ล่าวในหมายเหตุข้อ 21 ���งอตัราการเตบิโตดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัการคาดการณ����งรวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรมที�มขี��นโดยเ�พาะกบัหน่วยสนิทรพัย�ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �น
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งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

จาํนวนเงิน

ตามที�รายงาน

ผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงินฉบบัที� 15

จาํนวนเงิน

ตามมาตรฐาน

รายได้ฉบบัก่อน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ตน้ทุนขาย 19,542.67 (1,897.20) 17,645.47

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 12,978.05 9,868.74 22,846.79

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 2,172.18 (1,480.88) 691.30

5 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

5.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน

กจิกรรมของกลุ่มกจิการย่อมมคีวามเสี�ยงทางการเงนิที�หลากหลาย�ึ�งไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากตลาด �รวม�งึความเสี�ยงจากอตัรา

แลกเ�ลี�ยน ความเสี�ยงดา้นม�ลค่ายุติธรรมอนัเกดิจากการเ�ลี�ยนแ�ลงในอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นกระแสเงนิสดอนัเกิด

จากการเ�ลี�ยนแ�ลงอตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยงดา้นราคา� ความเสี�ยงดา้นการให้สนิเช��อ และความเสี�ยงด้านสภา�คล่อง 

แผนการจดัการความเสี�ยง�ดยรวมของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบ 

ที�ทําให้เสยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการให้เหล�อน้อยที�สุดเท่าที�เ�็นไ�ได ้กลุ่มกจิการจงึใช้เคร��องม�อ

อนุ�นัธ�ทางการเงนิเ���อ�้องกนัความเสี�ยงที�เกดิขึ�น

(ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

การ���อสนิทร�ัย� อุ�กร��และอุ�กร���ครงขา่ยสว่นให�่ทําในสกุลเงนิตราต่าง�ระเท� เ���อบรหิารจดัการความเสี�ยงที�เกดิ

จากความผนัผวนของอัตราแลกเ�ลี�ยน กลุ่มกิจการใช้ส�ั�า���อขายอตัราแลกเ�ลี�ยนเงินตราต่าง�ระเท�ล่วงหน้า 

กลุ่มกจิการไมม่นี�ยบายการเกง็กําไรจากส�ั�า���อขายอตัราแลกเ�ลี�ยนล่วงหน้า

ส�ั�า���อขายอตัราแลกเ�ลี�ยนเงนิตราต่าง�ระเท�ที�กลุ่มกจิการทําไวก้บับุคคลภายนอกเ�็นการ�้องกนัความเสี�ยงจาก

อตัราแลกเ�ลี�ยนเกี�ยวกบัสนิทร�ัย� หนี�สนิ หร�อรายการธรุกรรมในอนาคตที�เ��าะเจาะจง ในหมายเหตุขอ้ 5.2 

(ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยเกิดขึ�นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยในตลาด �ึ�งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการ อย่างไรกต็าม รายไดแ้ละกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ

ส่วนให�่ไม่ขึ�นกบัการเ�ลี�ยนแ�ลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด และกลุ่มกจิการไม่ได้ใช้อนุ�นัธ�ด้านอตัราดอกเบี�ยเ���อ

�้องกนัความเสี�ยงที�เกดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยดงักล่าว
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(ค) ความเสี�ยงด้านการ�ห้สินเช��อ

การให้สินเช��อของกลุ่มกิจการมีลกั�ณะที�ไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมีนัยสําคญั กลุ่มกิจการมีนโยบายที�จะทําให้แน่ใจว่า

การขายสินค้าและการให้บรกิารไปยงัลูกค้าที�มีประวตัิสินเช��ออยู่ในระดบัที�มีความเหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนั��และ

รายการเงนิสดไดเ้ล�อกที�จะทํารายการกบัส�าบนัการเงนิที�มคีุณ�าพความน่าเช��อ��ออยูใ่นระดบัสงู

(ง) ความเสี�ยงด้านส�าพคล่อง

กลุ่มกิจการจดัการความเสี�ยงของส�าพคล่องอย่างรอบคอบโดยการดํารงเงนิสดและหลกัทรพัย�ที�มตีลาดรองรบัอย่าง

เพยีงพอและจดัให้มแีหล่งเงนิทุนที�เหมาะสมโดยมวีงเงนิสนิเช��อที�ได้มกีารตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอในการชําระ�าระ

ผกูพนัใดๆ กลุ่มกจิการมวีตั�ุประสงค�ในการดํารงความย�ดหยุ่นดา้นส�าพคล่องดว้ยการพยายามรกั�าวงเงนิสนิเช��อที�ได้

ตกลงไวใ้หม้คีวามเพยีงพอ 

5.2 การบ�ัชีสาํหรบัอนุพนัธ�ที�เป� นเคร��องม�อทางการเงินและกิจกรรมป้องกนัความเสี�ยง

กลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาในอนุพนั��ที�เป็นเคร��องม�อทางการเงนิ���งประกอบด้วยสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า สญัญาอตัรา

แลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มกิจการจากความเคล��อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนด้วยการกําหนดอตัราที�จะใช้รบัรู้

สนิทรพัย�ที�เป็นสกุลเงนิต่างประเท����งจะไดร้บัจรงิ หร�อที�จะใชร้บัรูห้นี�สนิที�เป็นสกุลเงนิต่างประเท����งจะตอ้งจา่ยชําระ

ณ วนัที�ทําสญัญา เคร��องม�ออนุพนั��ทางการเงนิจะ�ูกบนัท�กดว้ยราคาทุนและ ณ วนัสิ�นงวดบญัชเีคร��องม�ออนุพนั��ทางการเงนิ

จะ�ูกวดัดว้ยมูลค่ายุติ�รรม���งอา้งองิจากราคาตลาด นอกจากนี�กําไรขาดทุนที�ยงัไม่เกดิข��น ณ วนัสิ�นงวดจะ�ูกรบัรูใ้นงบกําไร

และขาดทุน และรบัรูเ้ป็นลูกหนี�หร�อเจา้หนี�อนุพนั��ทางการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิ จํานวนที�เพิ�มข��นหร�อลดลงจากจํานวน
เงนิที�จะได้รบัจากสนิทรพัย�หร�อที�จะต้องจ่ายชําระหนี�สนิจะ�ูกหกักลบกบัมูลค่าที�เปลี�ยนแปลงไปของสญัญาอตัราแลกเปลี�ยน

ล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที�ไดร้บัหร�อจา่ยชําระจรงิ 

รายละเอยีดของอนุพนั��ที�เป็นเคร��องม�อทางการเงนิที�กลุ่มกจิการเป็นคูส่ญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 35 

6 ประมา�การทางบ�ัชีที�สาํค�ั และการ�ช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน��อง และอยูบ่นพ��นฐานของประสบการณ�ในอดตี

และปัจจยัอ��น ๆ ���งรวม��งการคาดการณ���งเหตุการณ�ในอนาคตที�เช��อว่ามเีหตุผลในส�านการณ�ขณะนั �น กลุ่มกจิการมกีารประมาณ

การทางบญัชี และใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกบัเหตุการณ�ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลที�เกิดข��นจรงิ 

ประมาณทางการบญัชีที�สําคญัและข้อสมมติฐานที�มคีวามเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรบัปรุงยอดคงเหล�อ

ของสนิทรพัย�และหนี�สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้ามดีงันี�

6.1 ประมา�การทางบ�ัชีที�สาํค�ัและข้อสมมติฐาน

(ก) การด้อยค่าของค่าความนิยม

มลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัค�นของหน่วยสนิทรพัย�ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย�ดงักล่าวที�คํานวณ

โดยประมาณการกระแสเงนิสดก่อน�า�ทีี�อา้งองิจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ���งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร

กระแสเงนิสดหลงัจากปีที� 5 ไดจ้ดัทําโดยใช้อตัราการเตบิโตตามที�ไดก้ล่าวในหมายเหตุข้อ 21 ���งอตัราการเตบิโตดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัการคาดการณ����งรวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรมที�มขี��นโดยเ�พาะกบัหน่วยสนิทรพัย�ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �น
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(ค) การร่วมการงาน

บร�ิัทถอืสทิ�ิในการออกเสียงที�ต่างกนัในการร่วมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานนี� 
เนื�องจากภายใต้ส�ั�าที�ตกลงร่วมกนัไดกํ้าหนดว่าการตดัสนิใจใด�เกี�ยวกบักิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งจะต้องได้รบัความเหน็ชอบ

อยา่งเป็นเอกฉนัท์ จากผูท้ี�รว่มกนัควบคมุการงานแล้วเท่านั �น

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการได้จดัตั �งข��นในรูปแบบบริ�ัทจํากัด และให้สิท�ิในสินทรพัย์สุท�ิของบริ�ัทจํากัดนี�

แก่กลุ่มกจิการและผูร้ว่มการงานอื�น ภายใตข้อ้ตกลงรว่มกนั ดงันั �นเงนิลงทุนนี�จ�งจดัเป็น “การรว่มคา้” 

7 การจ�ัการความเสี�ยงเกี�ยวกบัทุน

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริ�ัทนั �นเพื�อดํารงไว้���งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องของ

กลุ่มกจิการเพื�อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี�มสี่วนไดเ้สยีอื�น และเพื�อดํารงไว�้��งโครงสรา้งของทุนที�เหมาะสม 

เพื�อลดตน้ทุนของเงนิทุน

ในการดํารงไว้หรือปรบัโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจออกหุ้นใหม่หรอืออกหุ้นกู้เพื�อปรบัโครงสร้างหนี� หรอืการขายทรพัย์สิน
เพื�อลดภาระหนี�สนิ

8 ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานรวม

คณะผู้บรหิารเป็นผู้มีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน คณะผู้บรหิารได้พิจารณาส่วนงานดําเนินงานโดยใช้ข้อมูลภายใน 

กลุ่มกิจการที�ผู้บรหิารใช้ในการประเมนิผลการปฏิบตัิงานเป็นรายไตรมาส ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ
ประกอบดว้ย 

1. ทรมูฟู เอช 

2. ทรอูอนไลน์ 

3. ทรวูชิ ั �นส์

คณะผู้บรหิารพิจารณาว่ากลุ่มกิจการดําเนิน�ุรกิจเฉพาะในประเท�ไทยเป็นส่วนให�่ ดงันั �น�่ายบรหิารจ�งพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ

มีส่วนงานทางภูมิ�าสตร์เพียงส่วนงานเดียว ผลการปฏิบัติงานจะถูกประเมินจากกําไรก่อนภา�ี ���งเป็นข้อมูลที�เหมาะสมกว่า

และสามารถเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานกบักจิการอื�นในกลุ่มอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ไม่มีลูกค้ารายใดรายหน��งเป็นลูกค้ารายให�่ เนื�องจากลูกค้าของกลุ่มกิจการมีลูกค้าจํานวนมาก ���งได้แก่ผู้ใช้บริการทั �งภาค�ุรกิจ

และผูใ้ชร้ายยอ่ยทั �วไป
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(ข) การด้อยค่าของสินทรพัย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในการรว่มคา้ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนตามนโนบายการบญัชทีี�ไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.14 มูลคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์

ที�ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้หรอืมูลค่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนในการขายที�เหมาะสม

การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ 

(ค) ค่าเ�ื�อหนี�สงสยัจะสญู

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเป็นการปรบัมูลค่าของลูกหนี�ด้วยมูลค่าที�คาดว่าอาจเกิดความเสยีหายเนื�องจากการเก็บหนี�ไม่ได ้

ผู้บรหิารใช้ดุลยพนิิจในการประมาณค่าความเสียหายสําหรบัยอดลูกหนี�คงเหลือโดยพิจารณาจากหลาย�วิธผีสมกนั เช่น 
ตามอตัราร้อยละของรายได้ การวเิคราะห์อายุหนี� ประสบการณ์การเก็บหนี� โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษ�กิจ

ปัจจุบนัร่วมด้วย อย่างไรกต็ามการใช้วธิปีระมาณค่าและสมมต�ิานต่าง� เหล่านี�อาจมผีลกระทบต่อมูลค่าการประมาณการ

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูและอาจตอ้งมกีารปรบัปรงุคา่เผื�อดงักล่าวในอนาคต

(ง) ค่าเ�ื�อการลดมลูค่าของสินค้าเก่า ล้าสมยัและเสื�อมค�ุ�าพ

กลุ่มกิจการตั �งค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยและเสื�อมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที�จะได้รบั 

�ึ�งคํานวณจากราคาปกตทิี�คาดว่าจะขายไดข้องธุรกจิหกัดว้ยค่าใช้จ่ายที�จําเป็นเพื�อให้สนิคา้นั �นสําเรจ็รูปรวมถงึค่าใช้จ่าย

ในการขาย การคํานวณดงักล่าวต้องอาศยัการประมาณการของผู้บรหิาร โดยพจิารณาจากข้อมูลในอดตี ประสบการณ์ 

ของผูบ้รหิารในธรุกจิ และแนวโน้มของตลาด 

6.2 การใช้ดลุยพินิจที�สาํคญัในการป�ิบติัตามมาตรฐานการบญัชี

(ก) งบการเงินรวมของกิจการที�กลุ่มกิจการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50

ผู้บริหารได้พิจารณาว่ากลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมทางพฤตินัย (de facto control) เหนือ TKSC ถึงแม้ว่าจะถือหุ้น 

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสทิธใินการออกเสียง กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมทางการเงนิและการดําเนินงานของ TKSC  

และไม่มขี้อมูลในอดตีที�ปราก�ว่าผู้ถือหุ้นรายอื�นไดร้วมกลุ่มเพื�อใช้สทิธใินการออกเสยีงร่วมกนั ดงันั �น TKSC ไดถู้กจดั

ประเภทเป็นบรษิทัยอ่ยและจะถูกนํามาจดัทํางบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิระดบัของความมอีิทธพิลที�กลุ่มบรษิทัมใีน DIF TrueAxion TGS QueueQ และ Genxas ได้ตดัสนิใจ

ว่ากลุ่มกิจการมอีิทธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัถงึแมว้่ามกีารถือหุ้นเป็นจํานวนรอ้ยละ 29.00 รอ้ยละ 40.00 รอ้ยละ 46.80 

รอ้ยละ 30.00 และรอ้ยละ 7.69 ตามลําดบั ดงันั �นจงึจดัเป็นประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
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(ค) การร่วมการงาน

บร�ิัทถอืสทิ�ิในการออกเสียงที�ต่างกนัในการร่วมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานนี� 
เนื�องจากภายใต้ส�ั�าที�ตกลงร่วมกนัไดกํ้าหนดว่าการตดัสนิใจใด�เกี�ยวกบักิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งจะต้องได้รบัความเหน็ชอบ

อยา่งเป็นเอกฉนัท์ จากผูท้ี�รว่มกนัควบคมุการงานแล้วเท่านั �น

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการได้จดัตั �งข��นในรูปแบบบริ�ัทจํากัด และให้สิท�ิในสินทรพัย์สุท�ิของบริ�ัทจํากัดนี�

แก่กลุ่มกจิการและผูร้ว่มการงานอื�น ภายใตข้อ้ตกลงรว่มกนั ดงันั �นเงนิลงทุนนี�จ�งจดัเป็น “การรว่มคา้” 

7 การจ�ัการความเสี�ยงเกี�ยวกบัทุน

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริ�ัทนั �นเพื�อดํารงไว้���งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องของ

กลุ่มกจิการเพื�อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี�มสี่วนไดเ้สยีอื�น และเพื�อดํารงไว�้��งโครงสรา้งของทุนที�เหมาะสม 

เพื�อลดตน้ทุนของเงนิทุน

ในการดํารงไว้หรือปรบัโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจออกหุ้นใหม่หรอืออกหุ้นกู้เพื�อปรบัโครงสร้างหนี� หรอืการขายทรพัย์สิน
เพื�อลดภาระหนี�สนิ

8 ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานรวม

คณะผู้บรหิารเป็นผู้มีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน คณะผู้บรหิารได้พิจารณาส่วนงานดําเนินงานโดยใช้ข้อมูลภายใน 

กลุ่มกิจการที�ผู้บรหิารใช้ในการประเมนิผลการปฏิบตัิงานเป็นรายไตรมาส ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ
ประกอบดว้ย 

1. ทรมูฟู เอช 

2. ทรอูอนไลน์ 

3. ทรวูชิ ั �นส์

คณะผู้บรหิารพิจารณาว่ากลุ่มกิจการดําเนิน�ุรกิจเฉพาะในประเท�ไทยเป็นส่วนให�่ ดงันั �น�่ายบรหิารจ�งพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ

มีส่วนงานทางภูมิ�าสตร์เพียงส่วนงานเดียว ผลการปฏิบัติงานจะถูกประเมินจากกําไรก่อนภา�ี ���งเป็นข้อมูลที�เหมาะสมกว่า

และสามารถเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานกบักจิการอื�นในกลุ่มอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ไม่มีลูกค้ารายใดรายหน��งเป็นลูกค้ารายให�่ เนื�องจากลูกค้าของกลุ่มกิจการมีลูกค้าจํานวนมาก ���งได้แก่ผู้ใช้บริการทั �งภาค�ุรกิจ

และผูใ้ชร้ายยอ่ยทั �วไป
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บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

46

หนี�สินของส่วนงาน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2561 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 264,590.92 249,152.88

ทรอูอนไลน์ 125,998.87 105,252.64

ทรวูชิ ั �นส์ 7,383.81 7,279.66

รวม 397,973.60 361,685.18

9 มลูค่ายติุธรรม

9.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม

ตารางต่อไ�น��แสดง��งเคร��องม�อทางการเงนิท��วดัมูลค่าดว้�มูลค่า�ุตธิรรมจ�าแนกตามวธิ�การ�ระมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบั

ขอ้มลูสามาร�แสดงไดด้งัน��

• ขอ้มลูระดบัท�� 1 ราคาเสนอ���อขา� �ไมต่อ้ง�รบั�รงุ) ในตลาดท��ม�ส�าพคล่องส�า�รบัสนิทรพั��์ร�อ�น��สนิอ�า่งเด��วกนั  

• ขอ้มลูระดบัท�� 2 ข้อมูลอ��นนอกเ�น�อจากราคาเสนอ���อขา����งรวมอ�ู่ในระดบัท�� 1 ท��สามาร�สงัเกตได้�ด�ตรง �ได้แก่ 

ข้อมูลราคาตลาด) �ร�อ�ด�อ้อม �ได้แก่ ข้อมูลท��ค�านวณมาจากราคาตลาด) ส�า�รบัสินทรพั�์นั �น

�ร�อ�น��สนินั �น 

• ขอ้มลูระดบัท�� 3 ขอ้มลูส�า�รบัสนิทรพั��์ร�อ�น��สนิ���งไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มูลท��สามาร�สงัเกตไดจ้ากตลาด �ขอ้มูลท��ไม่สามาร�

สงัเกตได)้  

ตารางต่อไ�น�� แสดง��งสินทรัพ�์ทางการเงินและ�น�� สินทางการเงินของกลุ่มกิจการท��ว ัดมูลค่าด้ว�มูลค่า�ุติธรรม 
ณ วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย์

�ลกัทรพั�เ์พ��อคา้

• เงนิลงทุนในกองทุนรวม - 0.11 - 1.95
�ลกัทรพั�เ์���อขา�

• ตราสารทุน 141.25 - 424.02 -

ลูก�น��อนุพนัธท์างการเงนิ - 0.37 - 249.09

หนี�สิน

เจา้�น��อนุพนัธท์างการเงนิ - 3,248.08 - 2,076.30

บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

45

ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานรวม

รายได้จากภายนอก 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2561 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 107,615.38 110,675.31

ทรอูอนไลน์ 23,672.65 40,655.05
ทรวู�ชั �นส์ 9,655.46 10,489.95

รวม 140,943.49 161,820.31

รายได้สําหรับปีพ.ศ. 2562 รับรู้ � ��ดเวลา�ดเวลาหน�� งและ�าย�นช่วงเวลา�ดเวลาหน�� ง�ํานวน 20,017.22 ล้านบาท และ 
120,926.27 ลา้นบาท ตามลําดบั 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2561 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 2,857.46 6,748.23
ทรอูอนไลน์ 12,738.12 20,828.24

ทรวู�ชั �นส์ (1,238.81) (542.45)

รวม 14,356.77 27,034.02

รายการระหวา่งกนั (6,611.58) (14,066.58)

รวม 7,745.19 12,967.44

ทรพัยสิ์นของส่วนงาน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2561 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 377,089.81 361,683.99

ทรอูอนไลน์ 124,551.15 109,234.32

ทรวู�ชั �นส์ 22,351.78 24,650.38

รวม 523,992.74 495,568.69
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บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

46

หนี�สินของส่วนงาน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2561 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 264,590.92 249,152.88

ทรอูอนไลน์ 125,998.87 105,252.64

ทรวูชิ ั �นส์ 7,383.81 7,279.66

รวม 397,973.60 361,685.18

9 มลูค่ายติุธรรม

9.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม

ตารางต่อไ�น��แสดง��งเคร��องม�อทางการเงนิท��วดัมูลค่าดว้�มูลค่า�ุตธิรรมจ�าแนกตามวธิ�การ�ระมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบั

ขอ้มลูสามาร�แสดงไดด้งัน��

• ขอ้มลูระดบัท�� 1 ราคาเสนอ���อขา� �ไมต่อ้ง�รบั�รงุ) ในตลาดท��ม�ส�าพคล่องส�า�รบัสนิทรพั��์ร�อ�น��สนิอ�า่งเด��วกนั  

• ขอ้มลูระดบัท�� 2 ข้อมูลอ��นนอกเ�น�อจากราคาเสนอ���อขา����งรวมอ�ู่ในระดบัท�� 1 ท��สามาร�สงัเกตได้�ด�ตรง �ได้แก่ 

ข้อมูลราคาตลาด) �ร�อ�ด�อ้อม �ได้แก่ ข้อมูลท��ค�านวณมาจากราคาตลาด) ส�า�รบัสินทรพั�์นั �น

�ร�อ�น��สนินั �น 

• ขอ้มลูระดบัท�� 3 ขอ้มลูส�า�รบัสนิทรพั��์ร�อ�น��สนิ���งไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มูลท��สามาร�สงัเกตไดจ้ากตลาด �ขอ้มูลท��ไม่สามาร�

สงัเกตได)้  

ตารางต่อไ�น�� แสดง��งสินทรัพ�์ทางการเงินและ�น�� สินทางการเงินของกลุ่มกิจการท��ว ัดมูลค่าด้ว�มูลค่า�ุติธรรม 
ณ วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย์

�ลกัทรพั�เ์พ��อคา้

• เงนิลงทุนในกองทุนรวม - 0.11 - 1.95
�ลกัทรพั�เ์���อขา�

• ตราสารทุน 141.25 - 424.02 -

ลูก�น��อนุพนัธท์างการเงนิ - 0.37 - 249.09

หนี�สิน

เจา้�น��อนุพนัธท์างการเงนิ - 3,248.08 - 2,076.30
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

48

10 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รายการดงัต่อไปนี�เป�นรายการที�รวมอย�ใ่นการคาํนวณผลจากการดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

คา่ใชจ้า่ยทางตรงที�เกี�ยวขอ้งก�ัรายได้ 39,716.87 41,142.55 0.01 0.13

คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวก�ัโครงขา่ย 17,167.04 14,251.43 185.52 202.03

คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวก�ัการพนกังาน 15,011.55 13,806.14 5,714.67 4,802.27

คา่ใชจ้า่ยในการขาย โฆษณา  

   และประชาสมัพนัธ์ 5,422.71 6,136.20 812.61 929.25
หนี�สงสยัจะส�ญ 2,015.36 2,142.92 (52.85) 261.30

คา่เส��อมราคา

   -  สนิทรพัยข์องกจิการ 13,398.96 10,267.44 69.78 93.40

   -  สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 1,032.44 2,898.16 - -

คา่ตดัจาํหน่าย  

   -  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมายเหตุขอ้ 22) 13,261.59 13,981.63 29.43 12.93

- อ��น� 1,391.30 9,413.26 - -

11 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเ�ี�ยจา่ย 7,489.30 5,325.47 2,710.71 1,576.00

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน

   เงินตราต่างประเทศ (142.90) (61.75) - -

ตน้ทุนทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งก�ัใ�อนุญาต
   (หมายเหตุขอ้ 28) 1,932.60 2,098.79 - -

ตน้ทุนทางการเงนิอ��น 260.11 114.55 146.65 68.27

รวมตน้ทุนทางการเงนิ 9,539.11 7,477.06 2,857.36 1,644.27

บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

47

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย์

�ลกัทรพัยเ์พ��อคา้

• เงนิลงทุนในกองทุนรวม - - - 1.83

9.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัที� 1

การวดัมูลค่ายุติธรรม�องเงนิลงทุนอ้างอิงจากราคาตลาด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิใน TSX Venture Exchange of

Canada มลูคา่ยตุธิรรมอยูใ่นการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบัที� 1

9.3 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัที� 2

�ลกัทรพัย์เพ��อค้า���งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� 2 วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ (“NAV”) ณ วนัสิ�นงวด

���งเป�น�อ้มลูที�เ�ยแพรใ่นตลาดตราสาร�นี�แ�ง่ประเท��ทย คาํนวณโดย�ูจ้ดัการกองทุน�ูอ้อกตราสารนั �น

อนุพนัธท์างการเงนิที�อยู่ในระดบัที� 2 วดัมูลค่ายุตธิรรม�อง�ลกัทรพัยโ์ดยการใช้�อ้มูลที�สามาร�สงัเกต�ดจ้ากตลาด เช่นอตัรา

แลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเท�ที�ประกา��วใ้นแ�ล่ง�้อมูลที�ประชาชนทั �ว�ปสามาร�เ�า้��ง�ด ้ณ วนัทําการสุดท้าย�องวนัที�

ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ�องส�ั�า���อ�ายเงนิตราต่างประเท�ล่วง�น้าอยู่ในระดบัที� 2 คํานวณโดยใช้วิธคีิดมูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิ 

(Net present value) �องประมาณการจํานวนเงนิที�ธนาคารคาดว่าจะต้อง�ด้รบั�ร�อจะต้องจ่ายเม��อสิ�นสุดส�ั�า ณ วนัที�ใน

งบแสดงฐานะการเงนิ 
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

48

10 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รายการดงัต่อไปนี�เป�นรายการที�รวมอย�ใ่นการคาํนวณผลจากการดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

คา่ใชจ้า่ยทางตรงที�เกี�ยวขอ้งก�ัรายได้ 39,716.87 41,142.55 0.01 0.13

คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวก�ัโครงขา่ย 17,167.04 14,251.43 185.52 202.03

คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวก�ัการพนกังาน 15,011.55 13,806.14 5,714.67 4,802.27

คา่ใชจ้า่ยในการขาย โฆษณา  

   และประชาสมัพนัธ์ 5,422.71 6,136.20 812.61 929.25
หนี�สงสยัจะส�ญ 2,015.36 2,142.92 (52.85) 261.30

คา่เส��อมราคา

   -  สนิทรพัยข์องกจิการ 13,398.96 10,267.44 69.78 93.40

   -  สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 1,032.44 2,898.16 - -

คา่ตดัจาํหน่าย  

   -  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมายเหตุขอ้ 22) 13,261.59 13,981.63 29.43 12.93

- อ��น� 1,391.30 9,413.26 - -

11 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเ�ี�ยจา่ย 7,489.30 5,325.47 2,710.71 1,576.00

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน

   เงินตราต่างประเทศ (142.90) (61.75) - -

ตน้ทุนทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งก�ัใ�อนุญาต
   (หมายเหตุขอ้ 28) 1,932.60 2,098.79 - -

ตน้ทุนทางการเงนิอ��น 260.11 114.55 146.65 68.27

รวมตน้ทุนทางการเงนิ 9,539.11 7,477.06 2,857.36 1,644.27
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

50

13 กาํไรต่อหุ้น�ั �นพ��น�าน

ก�าไรต่อหุ้นขั �นพื�น�านค�านว��ดยการหารก�าไรที�เป� นของ��้�ือหุ้นสาม�ัของบริษัท ด้วย��านวนหุ้นสาม�ั�ัวเ�ลี�ย�่วงน�� าหนัก
ที��อื�ดย���้อืหุน้ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 �ดยมกีารค�านว�ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

สว่นแบ่งก�าไรที�เป�นของเ�า้ของบรษิทัให�่ (ลา้นบาท) 5,636.73 7,034.59 6,180.24 6,823.35
��านวนหุน้สาม�ั�วัเ�ลี�ย�่วงน��าหนกั (ลา้นหุน้) 33,368.20 33,368.20 33,368.20 33,368.20

ก�าไรต่อหุน้ข ั �นพื�น�าน (บาท) 0.17 0.21 0.19 0.20

14 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดในมอื 1,032.49 740.18 1.42 3.82
เงนิฝากธนาคารประเภท�า่ยคนืเมื�อทวง�าม 48,372.61 19,931.58 1,297.97 10,241.63

49,405.10 20,671.76 1,299.39 10,245.45

อตัราดอกเบี�ย�วัเ�ลี�ยส�าหรบัเงนิฝากระยะสั �นเท่ากบัรอ้ยละ 1.08 ตอ่ปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 1.28 ต่อปี)  

15 เงิน�ากธนาคารที�มี�าระ�กูพนั

เงนิฝากธนาคารที�มภีาระ��กพนัประกอบดว้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมนุเวยีน 43.68 43.67 43.61 43.67

ประเภทไมห่มนุเวยีน 23.76 30.69 - -

67.44 74.36 43.61 43.67

บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

49

12 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษเีงนิไดใ้นปีปัจจบุนั (550.02) (284.04) (157.33) -

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ความแตกต่างชั �วคราว (หมายเหตขุอ้ 23) (1,622.16) (5,725.53) (56.11) 348.10

ภาษเีงนิได ้ (2,172.18) (6,009.57) (213.44) 348.10

ผลต่างระหวา่งภาษทีี�คํานว�จากกําไรทางบญัชแีละภาษเีงนิไดแ้สดงไวด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 7,745.19 12,967.44 6,393.68 6,475.26

ภาษเีงนิไดอ้ตัรารอ้ยละ 20  (1,549.04) (2,593.49) (1,278.73) (1,295.05)

รายไดท้ี�ไมต่อ้งเสยีภาษเีงนิได้ 601.79 (23.36) 943.29 701.51

(คา่ใช้จา่ยที�ไมส่ามาร�หกัภาษเีงนิได)้ คา่ใช้จา่ย  

ที�สามาร�หกัภาษเีงนิไดเ้พิ�มข��น (2,546.50) (6,064.92) 55.13 (153.00)

ขาดทุนทางภาษปีีปัจจบุนัที�ไมไ่ดร้บัรูเ้ป�น

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี (1,724.56) (937.75) - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
   รบัรูจ้ากขาดทุนทางภาษี (1,180.49) (1,000.06) - 52.58

การใช้ผลขาดทุนทางภาษใีนอดตีที�ไมไ่ดร้บัรูเ้ป�น

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 2,849.14 3,852.16 66.87 1,042.06

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัรว่ม - สทุธจิากภาษี 1,377.48 757.85 - -

ภาษเีงนิได้ (2,172.18) (6,009.57) (213.44) 348.10

อตัราภาษีเงนิได�้วัเฉลี�ยในงบการเงนิรวมคดิเป�นรอ้ยละ 28.05 ต่อปี ���งเกดิจากการตดัจําหน่ายสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

เน��องจากการจดั�ครงสรา้งบรษิทัในกลุ่มกจิการ และอตัราภาษเีงนิได�้วัเฉลี�ยรอ้ยละ 3.34 ต่อปี สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ ���งเกดิ

จากรายไดท้ี�ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ี(พ.ศ. 2561 : อตัราภาษเีงนิได�้วัเฉลี�ยในงบการเงนิรวมคดิเป�นรอ้ยละ 46.34 ต่อปี ���งเกดิจากการ

บันท�กหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการขายสินทรัพย์ให้แก่ DIF และอัตราภาษีเงินได้�ัวเฉลี�ยร้อยละ 3.34 ต่อปี  
สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ ���งเกดิจากรายไดท้ี�ไดร้บัการยกเวน้ภาษ)ี

ขอ้มลูเกี�ยวกบัภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 23 
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

50

13 กาํไรต่อหุ้น�ั �นพ��น�าน

ก�าไรต่อหุ้นขั �นพื�น�านค�านว��ดยการหารก�าไรที�เป� นของ��้�ือหุ้นสาม�ัของบริษัท ด้วย��านวนหุ้นสาม�ั�ัวเ�ลี�ย�่วงน�� าหนัก
ที��อื�ดย���้อืหุน้ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 �ดยมกีารค�านว�ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

สว่นแบ่งก�าไรที�เป�นของเ�า้ของบรษิทัให�่ (ลา้นบาท) 5,636.73 7,034.59 6,180.24 6,823.35
��านวนหุน้สาม�ั�วัเ�ลี�ย�่วงน��าหนกั (ลา้นหุน้) 33,368.20 33,368.20 33,368.20 33,368.20

ก�าไรต่อหุน้ข ั �นพื�น�าน (บาท) 0.17 0.21 0.19 0.20

14 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดในมอื 1,032.49 740.18 1.42 3.82
เงนิฝากธนาคารประเภท�า่ยคนืเมื�อทวง�าม 48,372.61 19,931.58 1,297.97 10,241.63

49,405.10 20,671.76 1,299.39 10,245.45

อตัราดอกเบี�ย�วัเ�ลี�ยส�าหรบัเงนิฝากระยะสั �นเท่ากบัรอ้ยละ 1.08 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 1.28 ต่อปี)  

15 เงิน�ากธนาคารที�มี�าระ�กูพนั

เงนิฝากธนาคารที�มภีาระ��กพนัประกอบดว้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมนุเวยีน 43.68 43.67 43.61 43.67

ประเภทไมห่มนุเวยีน 23.76 30.69 - -

67.44 74.36 43.61 43.67
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

51

ประเภทหมนุเวียน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิฝากออมทรพัย์ 43.68 43.67 43.61 43.67

ประเภทไม่หมนุเวียน

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิฝากออมทรพัย์ 0.40 0.47

เงนิฝากประจํา 23.36 30.22

23.76 30.69

ภายใต้ข้อกําหนดของส�ั�าเงนิก�้ย�ม ส�ั�าการจดัหาเงนิ�ละหน��สนิต่าง� บร�ิทัย่อยบาง�ห่งได้นําบ�ัช�เงนิฝากธนาคารข้างต้น

คํ�าประกนัเพ��อเป�นหลกัประกนักบัค�ส่�ั�า

16 ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ล�กหน�� ทศท� 343.35 348.19 343.35 348.19

ล�กหน��การคา้ 20,610.57 20,844.04 860.59 1,067.00

ล�กหน���ละรายไดค้า้งรบั - กจิการท��เก��ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุขอ้ 40) 12,985.49 13,814.25 10,824.74 7,677.39

ล�กหน��การคา้ 33,939.41 35,006.48 12,028.68 9,092.58

รายไดค้า้งรบั 10,420.15 7,159.92 2,268.96 2,270.22

ล�กหน��คา่บรกิารคา่�ครงขา่ย�ทรศพัทเ์คล��อนท��
 ภายในประเทศ - 20,288.19 - -

รวมล�กหน��การคา้ 44,359.56 62,454.59 14,297.64 11,362.80

หกั  คา่เ���อหน��สงสยัจะส�� (6,964.03) (7,266.22) (2,990.01) (3,067.90)

ล�กหน��การคา้ - สทุธิ 37,395.53 55,188.37 11,307.63 8,294.90

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 3,179.94 3,004.90 86.17 81.94

ล�กหน��อ��น 7,030.60 6,279.88 2.43 4.21

ดอกเบ��ยคา้งรบั 6.51 3.67 51.90 20.51

ล�กหน��การคา้�ละล�กหน��อ��น 47,612.58 64,476.82 11,448.13 8,401.56
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

52

ลูกหนี�การคา้ เมื�อวนัที� 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ยอดที�ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 10,586.64 13,898.58 2,369.28 1,573.18

คา้งชําระน้อยกวา่ 3 เดอืน 9,547.15 8,359.78 4,071.14 4,215.05
คา้งชําระ 3 – 6 เดอืน 3,312.06 3,173.65 428.18 657.08

คา้งชําระ 6 – 12 เดอืน 2,517.01 2,795.69 1,547.56 1,019.27

คา้งชําระมากกวา่ 12 เดอืน 7,976.55 6,778.78 3,612.52 1,628.00

ลูกหนี�การคา้ 33,939.41 35,006.48 12,028.68 9,092.58

รายไดค้า้งรบั 10,420.15 7,159.92 2,268.96 2,270.22

ลูกหนี�คา่บรกิารคา่โครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื�อนที�

ภายในประเทศ - 20,288.19 - -

รวมลูกหนี�การคา้ 44,359.56 62,454.59 14,297.64 11,362.80

หกั  คา่เ�ื�อหนี�สงสยัจะส�ู (6,964.03) (7,266.22) (2,990.01) (3,067.90)

ลูกหนี�การคา้ - สทุธิ 37,395.53 55,188.37 11,307.63 8,294.90

RMV �ึ�งเป็น�ูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ภายใต้ส�ั�าขายสง่และขายต่อกบั กสท. ใช้บรกิารเชื�อมต่อเครอืขา่ยกบัอุปกรณ์ของ TUC

�ึ�ง TUC รบัรู้ลูกหนี�ค่าบรกิารโครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ด้วยจํานวนเงนิตามใบแจ้งหนี� และ RMV รบัรู้เจ้าหนี�ค่าบริการโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื�อนที� ดว้ยจาํนวนตามใบแจง้หนี�ที�เท่ากนัในงบแสดงฐานะการเงนิรวม กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใช้จา่ยเป็นจาํนวนสทุธิ

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ลูกหนี�ค่าบรกิารค่าโครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�จํานวน 20,288.19
ล้านบาท และเจ้าหนี�ค่าบรกิารค่าโครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�จํานวน 20,288.19 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 26) แยกแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงนิรวม 

เมื�อวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2562 RMV เขา้ทําส�ั�าโอนธุรกจิทั �งหมดใหแ้ก่ TUC ทําใหย้อดคงเหลอืของเจา้หนี�ค่าบรกิารคา่โครงข่าย

เคลื� อนที�ภายในประเทศของ RMV ถูกบันทึกในงบการเงินของ TUC ดังนั �น TUC จึงแสดงยอดลูกหนี�ค่าบริการโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื�อนที�ภายในประเทศสุทธจิากยอดเจ้าหนี�ค่าบรกิารโครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ภายในประเทศในงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการจงึแสดงรายการดว้ยยอดสทุธดิว้ยจาํนวนเดยีวกนั 

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัของความเสี�ยงจากการใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�การคา้ เนื�องจากลูกคา้ของกลุ่มกจิการมจีาํนวนมาก �ึ�งไดแ้ก่ 

�ู้ใช้บริการ ทั �งภาคธุรกิจและ�ู้ใช้รายย่อยทั �วไป �ู้บริหารเชื� อว่าค่าเ�ื�อหนี� สงสัยจะสู�ที�ได้บันทึกไว้เพียงพอแล้ว และจะไม่มี

ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อมากไปกว่าจํานวนหนี�สงสยัจะส�ูที�ไดบ้นัทกึแลว้ โดยคาํนึงจากลกั�ณะของลูกหนี�การคา้ของกลุ่มกจิการ 
และจากประสบการณ์การเรยีกเกบ็หนี�ของกลุ่มกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี�การคา้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการไดร้วมรายไดค้า้งรบั

จาก ทศท. สําหรบัค่าเชื�อมต่อโครงข่ายบรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศ จํานวน 256.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 256.98 ล้านบาท)  

ทั �งนี�เนื�องจาก ทศท. ไม่สามารถใหข้้อมูลที�ชดัเจนเพยีงพอที�บร�ิทัจะเหน็ชอบกบัวธิกีารที� ทศท. ใช้ในการคํานวณค่าเชื�อมต่อโครงข่าย

ในปัจจุบนัได้ บร�ิทัจงึได้บนัทกึรายการค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโดยใช้ขอ้มูลปัจจุบนัที�บร�ิทัสามารถหาไดโ้ดยการบนัทึกจํานวนการใช้

ของโทรศพัท์ระหว่างประเทศของลูกคา้เพื�อคํานวณค่าเชื�อมต่อโครงข่าย เรื�องนี�กําลงัอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกบั ทศท. �ู้บรหิาร

ของบร�ิทัเชื�อวา่บร�ิทัจะไดร้บัชําระยอดคงคา้งดงักล่าว 
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

54

18 สินทรพัย�หมนุเวียนอ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษมีลูคา่เพิ�มที�รอใบกํากบัภาษี 3,379.59 2,814.57 105.88 107.45

คา่สทิธสิาํหรบัรายการและภาพยนตร์

   (หมายเหตุขอ้ 22) 508.80 415.22 - -

ตน้ทุนในการไดม้าของผูใ้ชบ้รกิาร - สทุธ ิ(หมายเหตุขอ้ 4) - 7,327.13 - -

ตน้ทุนในการไดม้า���งสญัญากบัผูใ้ชบ้รกิาร - สทุธิ

   (หมายเหตุขอ้ 34.2) 1,305.37 - - -

อ��น� 703.57 161.09 - -

5,897.33 10,718.01 105.88 107.45

19 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

19.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิวนัตน้ปี 181,028.38 181,028.38

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิวนัสิ�นปี 181,028.38 181,028.38

บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

53

17 สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินค้าคงเหลือที�เกี�ยว�้องกบั�ครง�่าย

วสัดโุครงขา่ย (ราคาทุน) 272.92 275.95 239.23 233.36

หกั  คา่เ�ื�อมลูค่าลดลง (128.85) (137.21) (128.85) (137.21)

วสัดโุครงขา่ย - สทุธิ 144.07 138.74 110.38 96.15

งานระหว่างทํา (ราคาทุน) 8.52 551.82 - -

รวมสนิคา้คงเหลอืที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงขา่ย - สทุธิ 152.59 690.56 110.38 96.15

สินค้ามี�ว้เพื�อ�าย

สนิคา้มไีวเ้พื�อขาย (ราคาทุน) 7,739.02 7,155.62 6.78 3.63

หกั  คา่เ�ื�อมลูค่าลดลง (618.05) (397.32) (1.20) (1.20)

รวมสนิคา้มไีวเ้พื�อขาย - สทุธิ 7,120.97 6,758.30 5.58 2.43

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 7,273.56 7,448.86 115.96 98.58

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการรบัรู้ค่าสินค้าเสียหายและล้าสมยัในกําไรหรือขาดทุนรวมเป็นจํานวนเงิน 212.37 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2561 : 23.53 ลา้นบาท) 
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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18 สินทรพัย�หมนุเวียนอ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษมีลูคา่เพิ�มที�รอใบกํากบัภาษี 3,379.59 2,814.57 105.88 107.45

คา่สทิธสิาํหรบัรายการและภาพยนตร์

   (หมายเหตุขอ้ 22) 508.80 415.22 - -

ตน้ทุนในการไดม้าของผูใ้ชบ้รกิาร - สทุธ ิ(หมายเหตุขอ้ 4) - 7,327.13 - -

ตน้ทุนในการไดม้า���งสญัญากบัผูใ้ชบ้รกิาร - สทุธิ

   (หมายเหตุขอ้ 34.2) 1,305.37 - - -

อ��น� 703.57 161.09 - -

5,897.33 10,718.01 105.88 107.45

19 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

19.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิวนัตน้ปี 181,028.38 181,028.38

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิวนัสิ�นปี 181,028.38 181,028.38
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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ชื�อบริษทัย่อย

อตัรารอ้ยละ 

ของการถือหุ้น ประเภทธรุกิจ ประเทศที�จ�ทะเบียน

บรษิทั ทร ูมเีดยี โซลูชั �น จาํกดั 100.00 ขายโฆษณาและตวัแทนโฆษณา ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูมฟู จาํกดั  99.70 ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการธรุกจิโทรคมนาคม ประเทศไทย 

บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยูนเิวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั �น จาํกดั 100.00 ใหบ้รกิารโทรคมนาคม ประเภท 
สื�อสารไรส้าย ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูมลัตมิเีดยี จาํกดั 91.08 ใหเ้ชา่ใชอ้ปุกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูมวิสคิ จาํกดั 99.68 ใหบ้รกิารเนื�อหา ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูพบัลคิ คอมมวินิเคชั �น จาํกดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูยูไนเตด็ ฟุตบอล คลบั จาํกดั 70.00 จดัการทมีฟุตบอลและกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์เคเบิ�ล จาํกดั (มหาชน) 99.10 ใหบ้รกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ  
ผา่นสายเคเบิ�ล ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์กรุ�ป จาํกดั 100.00 โทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์จาํกดั (มหาชน) 99.53 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูวสิตา้ส ์จาํกดั 100.00 ผลติและจาํหน่ายภาพยนตร์ ประเทศไทย 
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. 100.00 ธรุกจิลงทนุ หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ

Gold Palace Investments Limited 100.00 ธรุกจิลงทนุ หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ 

Golden Light Co., Ltd. 100.00 ธรุกจิลงทนุ สาธารณรฐัมอรเิชยีส 
Goldsky Co., Ltd. 100.00 ธรุกจิลงทนุ สาธารณรฐัมอรเิชยีส

Rosy Legend Limited 100.00  หยุดดําเนินงาน หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ 
Prospect Gain Limited 100.00 หยุดดําเนินงาน หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ

True Internet Technology (Shanghai) 100.00 พฒันา ออกแบบ ผลติและ สาธารณรฐัประชาชนจนี 
Company Limited ขายผลติภณัฑซ์อฟแวร์

True Trademark Holdings Company Limited 100.00 ธรุกจิลงทนุ หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ  
Crave Interactive Limited 51.00 ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีาํหรบัธรุกจิโรงแรม สหราชอาณาจกัร

Crave Interactive B.V. 51.00   ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีําหรบัธรุกจิโรงแรม ประเทศเนเธอรแ์ลนด์
Crave Interactive Inc. 51.00 ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีําหรบัธรุกจิโรงแรม สหรฐัอเมรกิา

PT True Digital Indonesia 99.96 แพลตฟอรม์ดจิทิลัเพื�อการพาณิชย์ ประเทศอนิโดนีเซยี 
True Digital Philippines Inc. 100.00 ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการทางดา้น ประเทศฟิลปิปินส์

   เทคนิคการตลาด และลูกคา้สมัพนัธ์

แม้ว่ากลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน TKSC เพียงร้อยละ 34.39 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมทางการเงินและ 
การดาํเนินงานของ TKSC ดงันั �น TKSC ไดถู้กจดัประเภทเป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ 

รายการที�เกิ�ข��นระหว่างปี พ.ศ. 2562

เมื�อวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหน��งได้ลงทุนใน CRAVE เป็นจํานวนเงนิ 593.10 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 51.00 

ของส่วนไดเ้สยี กลุ่มกจิการมอีํานาจการควบคุมทางการเงนิและการดาํเนินงานของ CRAVE ดงันั �น CRAVE ไดถู้กจดัประเภท

เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ CRAVE เป็นบรษิทัที�ประกอบธรุกจิเทคโนโลยสีําหรบัธรุกจิโรงแรมและบรกิาร ซ��งจดัตั �งข��นตาม
กฎหมายของสหราชอาณาจกัร โดยการลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการรวมธรุกจิ 

กลุ่มกจิการคาดหวงัที�จะไดร้บัผลประโยชน์ในแง่ความรูเ้ทคโนโลยขีอง CRAVE ไปใช้ในการส่งเสรมิธุรกิจ Internet of Things

(“IoT”) ของกลุ่มกจิการ 

บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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บริษทัย่อยประกอบด้วย

ชื�อบริษทัย่อย

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น ประเภทธรุกิจ ประเทศที�จดทะเบียน

บรษิทั เอพแีอนดเ์จ โปรดกัชนั จาํกดั 70.00 ธรุกจิบนัเทงิ ประเทศไทย

บรษิทั เอเซยี ไวรเ์ลส คอมมวินิเคชั �น จาํกดั 100.00 ผูใ้หเ้ชา่อปุกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บรษิทั กรงุเทพอนิเตอรเ์ทเลเทค จาํกดั (มหาชน) 99.74 ธรุกจิลงทนุ ประเทศไทย

บรษิทั บเีอฟเคท ี(ประเทศไทย) จาํกดั  100.00 ผูใ้หเ้ชา่อปุกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บรษิทั ซนิีเพลก็ซ ์จาํกดั 100.00 ผลติรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย

บรษิทั ฮทัชสินั ซเีอท ีไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี จาํกดั  68.38 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั ฮทัชสินั มลัตมิเีดยี เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จาํกดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ฮทัชสินัเทเลคอมมวินิเคชั �นส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั ฮทัชสินั ไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี โฮลดิ�งส ์จาํกดั 92.50 ธรุกจิลงทนุ ประเทศไทย

บรษิทั ศนูยบ์รกิารวทิยาการ อนิเตอรเ์นต จาํกดั  56.93 การส��อสารโทรคมนาคมที�มใิช�่าคร�ั ประเทศไทย 
บรษิทั เคเอสซ ีคอมเมอรเ์ชยีล อนิเตอรเ์นต จาํกดั 56.84 บรกิารอนิเตอรเ์น็ต ประเทศไทย

บรษิทั เอม็เคเอสซเีวลิดด์อทคอม จาํกดั  91.08 ธรุกจิอนิเตอรเ์น็ตและผูจ้ดัจาํหน่าย ประเทศไทย 

บรษิทั แพนเทอร ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั  99.99 ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการแก่ศลิปิน  
และธรุกจิอ��นที�เกี�ยวขอ้ง ประเทศไทย

บรษิทั สมทุรปราการ มเีดยี คอรป์อเรชั �น จาํกดั 99.69 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั แซทเทลไลท ์เซอรว์สิ จาํกดั 99.53 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั เอสเอม็ ทร ูจาํกดั  51.00 ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการแก่ศลิปิน 
และธรุกจิอ��นที�เกี�ยวขอ้ง ประเทศไทย

บรษิทั ส่องดาว จาํกดั  99.72 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั เทเลเอน็จเินียริ�ง แอนด ์เซอรว์สิเซส จาํกดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จาํกดั  100.00 บรหิารจดัการการตลาด ประเทศไทย 
บรษิทั เทเลคอมโฮลดิ�ง จาํกดั 100.00 ธรุกจิลงทนุ ประเทศไทย

บรษิทั เทเลคอม เคเอสซ ีจาํกดั  34.39 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั ไทย นิวส ์เน็ตเวริค์ (ทเีอน็เอน็) จาํกดั 100.00 ชอ่งขา่วโทรทศัน์ ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูดจิทิลั กรุ๊ป จาํกดั  100.00 ประกอบกจิการคา้และใหบ้รกิารทาง 

(เดมิช��อ “ทร ูดจิติอล แอนด ์มเีดยี แพลตฟอรม์ จาํกดั”) อนิเตอรเ์น็ต รวม��ง ส��อดจิติอลออนไลน์
บนเวบ็ไซตแ์ละอปุกรณ์ส��อสาร ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูดจิทิลั พารค์ จาํกดั 100.00 ใหบ้รกิารธรุกจิครบวงจร ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูดสิทรบิวิชั �น แอนด ์เซลส ์จาํกดั 99.70 ธรุกจิจดัจาํหน่าย ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูอโีลจสิตกิส ์จาํกดั  100.00 ที�ปร�กษาและบรหิารจดัการดา้นการ ประเทศไทย 
ขนส่งสนิคา้

บรษิทั ทรโูฟรย์ู สเตชั �น จาํกดั 100.00 กจิการโทรทศัน์และบรกิารอ��นที�เกี�ยวเน��อง ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูไอคอนเทน้ท ์จาํกดั 100.00 ใหบ้รกิารเน��อหา ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูอนิควิบ ์จาํกดั  100.00 ธรุกจิลงทนุ ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูอนิเตอรเ์นชั �นแนล คอมมวินิเคชั �น จาํกดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูอนิเตอรเ์นชั �นแนล เกตเวย ์จาํกดั 100.00 บรกิารโทรคมนาคมและบรกิารอนิเตอรเ์น็ต ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูอนิเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชั �น จาํกดั 100.00 บรกิารโทรคมนาคมและบรกิารอนิเตอรเ์น็ต ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูไลฟ์ พลสั จาํกดั 100.00 ผูค้า้ปลกีบรกิารโทรคมนาคม ประเทศไทย 
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ชื�อบริษทัย่อย

อตัรารอ้ยละ 

ของการถือหุ้น ประเภทธรุกิจ ประเทศที�จ�ทะเบียน

บรษิทั ทร ูมเีดยี โซลูชั �น จาํกดั 100.00 ขายโฆษณาและตวัแทนโฆษณา ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูมฟู จาํกดั  99.70 ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการธรุกจิโทรคมนาคม ประเทศไทย 

บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยูนเิวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั �น จาํกดั 100.00 ใหบ้รกิารโทรคมนาคม ประเภท 
สื�อสารไรส้าย ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูมลัตมิเีดยี จาํกดั 91.08 ใหเ้ชา่ใชอ้ปุกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูมวิสคิ จาํกดั 99.68 ใหบ้รกิารเนื�อหา ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูพบัลคิ คอมมวินิเคชั �น จาํกดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูยูไนเตด็ ฟุตบอล คลบั จาํกดั 70.00 จดัการทมีฟุตบอลและกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์เคเบิ�ล จาํกดั (มหาชน) 99.10 ใหบ้รกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ  
ผา่นสายเคเบิ�ล ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์กรุ�ป จาํกดั 100.00 โทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ ประเทศไทย 
บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์จาํกดั (มหาชน) 99.53 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ทร ูวสิตา้ส ์จาํกดั 100.00 ผลติและจาํหน่ายภาพยนตร์ ประเทศไทย 
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. 100.00 ธรุกจิลงทนุ หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ

Gold Palace Investments Limited 100.00 ธรุกจิลงทนุ หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ 

Golden Light Co., Ltd. 100.00 ธรุกจิลงทนุ สาธารณรฐัมอรเิชยีส 
Goldsky Co., Ltd. 100.00 ธรุกจิลงทนุ สาธารณรฐัมอรเิชยีส

Rosy Legend Limited 100.00  หยุดดําเนินงาน หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ 
Prospect Gain Limited 100.00 หยุดดําเนินงาน หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ

True Internet Technology (Shanghai) 100.00 พฒันา ออกแบบ ผลติและ สาธารณรฐัประชาชนจนี 
Company Limited ขายผลติภณัฑซ์อฟแวร์

True Trademark Holdings Company Limited 100.00 ธรุกจิลงทนุ หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ  
Crave Interactive Limited 51.00 ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีาํหรบัธรุกจิโรงแรม สหราชอาณาจกัร

Crave Interactive B.V. 51.00   ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีําหรบัธรุกจิโรงแรม ประเทศเนเธอรแ์ลนด์
Crave Interactive Inc. 51.00 ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีําหรบัธรุกจิโรงแรม สหรฐัอเมรกิา

PT True Digital Indonesia 99.96 แพลตฟอรม์ดจิทิลัเพื�อการพาณิชย์ ประเทศอนิโดนีเซยี 
True Digital Philippines Inc. 100.00 ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการทางดา้น ประเทศฟิลปิปินส์

   เทคนิคการตลาด และลูกคา้สมัพนัธ์

แม้ว่ากลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน TKSC เพียงร้อยละ 34.39 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมทางการเงินและ 
การดาํเนินงานของ TKSC ดงันั �น TKSC ไดถู้กจดัประเภทเป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ 

รายการที�เกิ�ข��นระหว่างปี พ.ศ. 2562

เมื�อวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหน��งได้ลงทุนใน CRAVE เป็นจํานวนเงนิ 593.10 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 51.00 

ของส่วนไดเ้สยี กลุ่มกจิการมอีํานาจการควบคุมทางการเงนิและการดาํเนินงานของ CRAVE ดงันั �น CRAVE ไดถู้กจดัประเภท

เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ CRAVE เป็นบรษิทัที�ประกอบธรุกจิเทคโนโลยสีําหรบัธรุกจิโรงแรมและบรกิาร ซ��งจดัตั �งข��นตาม
กฎหมายของสหราชอาณาจกัร โดยการลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการรวมธรุกจิ 

กลุ่มกจิการคาดหวงัที�จะไดร้บัผลประโยชน์ในแง่ความรูเ้ทคโนโลยขีอง CRAVE ไปใช้ในการส่งเสรมิธุรกิจ Internet of Things

(“IoT”) ของกลุ่มกจิการ 
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มูลค่าสิ�งตอบแทนที�จ่ายสําหรบัการลงทุนใน CRAVE เทยีบกบัมูลค่าประมาณการของรายการสนิทรพัยส์ุทธจิากการซื�อธุรกิจ 

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 สามาร�วเิคราะหไ์ดด้งันี�

สิ�งตอบแทนที�จา่ย ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ล้านบาท

เงนิสด 593.10

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เกดิจากการซื�อธรุกจิ มดีงันี�

ล้านบาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 167.38
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 12.39

สนิคา้คงเหลอื 13.95

�าษมีลูคา่เพิ�ม 0.51

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 81.69

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1.36

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 25.18

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 1.65

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (27.50)

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (26.77)

มลูคา่ยตุธิรรมที�ไดร้บั 249.84

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ (122.42)

คา่ความนิยม 465.68

รวม 593.10

เงนิสดจา่ยสทุธสิาํหรบัการซื�อธรุกจิ 425.72

กลุ่มกจิการเลอืกรบัรูส้่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมที�ไดร้บัของ CRAVE สาํหรบัการซื�อกจิการ ตามสดัสว่น

ของความเป็นเจา้ของ 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการซื�อบรษิทัย่อยจํานวน 31.04 ล้านบาท ได้รบัรู้เป็น “ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร” ในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เมื�อวนัที� 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 KIN ซ��งเป็นบริษัทย่อยที�บรษิัทได้ตั �งค่าเ�ื�อการด้อยค่าไว้แล้วเต็มจํานวน ได้เสรจ็สิ�น

การจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบญัชี บรษิทัได้รบัเงนิคืนทุนจํานวน 16.23 ล้านบาท และรบัรู้กําไรจากการเลิกกิจการ

จาํนวน 16.23 ลา้นบาท ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เมื�อวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2562 RMV ซ��งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ เขา้ทําสญัญาโอนธุรกจิทั �งหมดให้แก่ TUC ซ��งเป็น

บรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ ต่อมาเมื�อวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 RMV ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักระทรวงพาณิชย์

เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 TDG ซ��งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้จดัตั �ง PTTD ซ��งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่เป็น

จํานวนเงินทั �งสิ�น 54.85 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.96 ของส่วนได้เสีย PTTD เป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจให้บริการ 

ดา้นแพลต�อรม์ดจิทิลัเพื�อการพาณิชย ์ซ��งจดัตั �งข��นตามกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี 
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เม��อวนัที�  16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 TDG ���งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้จ ัดตั �ง TDPI ���งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่

เป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 6.06 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของส่วนไดเ้สยี TDPI เป็นบรษิทัที�ประกอบธุรกจิใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารจดัการทางเทคนิค การตลาด และลูกคา้สมัพนัธ� ���งจดัตั �งข��นตามก�หมายของประเทศ�ิลปิปินส�

เม��อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 TPC และ TVT ���งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกิจการ ได้จดทะเบียนเลิกบรษิทัต่อกรมพ�ันา

ธรุกจิการคา้ กลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการเลกิกจิการจํานวน 7.30 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

เม��อวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 TH ���งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้จําหน่ายเงินลงทุนใน TT ���งเป็นบริษัทย่อย 

จํานวน 0.96 ล้านหุ้น โดยบรษิทัย่อยได้รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวแล้วจํานวน 231.09 ล้านบาท (สุทธจิากเงนิสด

และรายการเทียบเท่าเงนิสดของ TT อนัเป็นผลมาจากการสูญเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยจํานวน 22.88 ล้านบาท) และ 

บนัท�กลูกหนี�อ��นจํานวน 6.65 ล้านบาท กลุ่มกิจการรบัรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนจํานวน 121.58 ล้านบาท ภายใต ้

“รายได้อ��น” ในงบการเงินรวม การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวมีผลให้ส่วนได้เสียของกลุ่มบรษิัทใน TT ลดลงจาก ร้อยละ 

100.00 เป็นรอ้ยละ 50.00 ดงันั �นจ�งมกีารเปลี�ยนประเภทเงนิลงทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้และ

กลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนจาํนวน 123.40 ลา้นบาท ภายใต ้“รายไดอ้��น” ในงบการเงนิรวม

รายการที�เกิด���นระหว่างปี พ.ศ. 2561

เม��อวันที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ�มเติมใน TDPK ���งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการจํานวน 

99.75 ลา้นบาท 

เม��อวนัที� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 Bboyd ���งเป็นบรษิัทย่อยที�กลุ่มกิจการ��อหุ้นอยู่ร้อยละ 84.67 ได้จดทะเบียนเลิกบรษิัท  
กลุ่มกิจการจดัประเภทรายการใหม่สําหรบักําไรจากการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้��อหุ้น���งเคยแสดงไว้ในองค�ประกอบอ��น

ของสว่นของเจา้ของ โดยรบัรูโ้ดยตรงในกําไรสะสมจาํนวน 14.04 ลา้นบาท 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวนรวม 651.20 ล้านบาท (พ.ศ. 2561: 592.67 ล้านบาท)  

���งในจํานวนนี� 460.26 ล้านบาท (พ.ศ. 2561: 455.16 ล้านบาท) เป็นของ TM และ 89.37 ล้านบาท เป็นของ CRAVE ส่วนได้

เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมที�เหล�อเป็นของ IKSC, BITCO, TVG และ HWMH ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมทั �งหมดไม่มี

สาระสาํคญัตอ่สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ 

บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บรษิทัร่วม 25,632.73 21,839.62 37,967.95 28,181.43

สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้  526.66 108.34 - -

26,159.39 21,947.96 37,967.95 28,181.43
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

62

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี�

งบการเงินรวม

ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 21,839.62
เงนิลงทุนเพิ�ม 4,826.68

กําไรที�ยงัไมร่บัรูจ้ากการขายสนิทรพัย ์(หมายเหตุขอ้ 39) (4,128.44)
การขายเงนิลงทุน (804.46)

สว่นแบ่งกําไร 6,934.05

เงนิปันผลรบั (3,034.72)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 25,632.73

รายการที�เกิ����นระหว่างปี พ.ศ. 2562

เม��อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยได้ลงทุนใน Queue Q เป็นจํานวนเงนิ 81.69 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 

ของหุ้นทั �งหมดของบริษัท กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม Queue Q ดําเนินธุรกิจ 

ใหค้าํปรกึษาทางดา้นซอฟต์แวร์

เม��อวนัที� 23 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดล้งทุนเพิ�มเตมิในหน่วยลงทุนใหมข่อง DIF เป็นจํานวนเงนิ 4,740.00 ลา้นบาท 

นอกจากนั �นบรษิทัได้ซ��อหน่วยลงทุนใน DIF จาก RMV เป็นจํานวนเงนิ 5,046.52 ล้านบาท ทําให้ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ

เพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 29.99 เป็นรอ้ยละ 30.00 เม��อวนัที� 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยไดจ้าํหน่ายเงนิลงทุนใน DIF จาํนวน 

105.82 ล้านหน่วย และไดร้บัเงนิจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน 1,602.10 ล้านบาท กลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการขาย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 797.64 ล้านบาท ภายใต้ “รายได้อ��น” ในงบการเงินรวม การจําหน่ายเงินลงุทนดงักล่าว 
มผีลใหส้ว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการใน DIF ลดลงจากรอ้ยละ 30.00 เป็นรอ้ยละ 29.00 

เม��อวนัที� 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยได้ลงทุนใน Genxas เป็นจํานวนเงนิ 5.00 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.69  

ของหุน้ทั �งหมดของบรษิทั กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม Genxas ดําเนินธรุกจิบรกิารรบั

จดังานและกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด 

รายการที�เกิ����นระหว่างปี พ.ศ. 2561

เม��อวนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยไดล้งทุนเพิ�มเตมิใน TrueAxion เป็นจํานวนเงนิ 5.11 ล้านบาท ต่อมาเม��อวนัที� 

30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ�มเติมใน TrueAxion เป็นจํานวนเงิน 15.34 ล้านบาท โดยส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกจิการไมเ่ปลี�ยนแปลง

เม��อวนัที�  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษัทได้ลงทุนเพิ�มเติมใน DIF เป็นจํานวนเงิน 17,494.43 ล้านบาท  

และ 11,853.52 ลา้นบาท ตามลําดบั ทําใหส้ว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการเพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 28.11 เป็นรอ้ยละ 29.99 

บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

61

จาํนวนที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดท�นเบ�ดเสร�จมดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสิ�นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

สว่นแบ่งกําไร 

-   บรษิทัรว่ม 6,934.05 3,830.16

-   สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ (1.46) 1.63

6,932.59 3,831.79

รายการระหวา่งกนั  (45.18) (42.53)

6,887.41 3,789.26

19.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบการเงินรวม

ประเภทธรุกิจ

ประเทศ 

ที�จดทะเบียน

ทุนชาํระแล้ว 

ล้านบาท 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

เงินลงทุน

ตามวิธี

ราคาทุน 

ล้านบาท 

เงินลงทุน

ตามวิธี

ส่วนได้เสีย

ล้านบาท 

บริษทัร่วม

กองท�นรวมโครงสรา้งพ��น�าน

   โทรคมนาคม ดจิทิลั  

ลงท�นในโครงสรา้งพ��น�าน

โทรคมนาคม ประเทศไทย 127,116.21 29.00 38,129.56 25,545.36

บรษิทั ทร ูจเีอส จาํกดั  จาํหน่ายสนิคา้�า่นส��อต่าง� ประเทศไทย 340.00 46.80 159.11 -

บรษิทั ทร ูแอกซอิอน     

   อนิเตอรแ์อคทฟี จาํกดั 

สถาบนัพฒันานกัเขยีน 

    โปรแกรม  ประเทศไทย 177.00 40.00 56.05 18.59

บรษิทั ควิ ควิ ประเทศไทย จาํกดั ใหค้าํปรกึษาทางดา้นซอฟทแ์วร์ ประเทศไทย 8.68 30.00 81.69 63.80

บรษิทั เจนซสั วชิ จาํกดั กจิการบรกิารรบัจดังานและ

กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ประเทศไทย 1.08 7.69 5.00 4.98

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 38,431.41 25,632.73

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งบการเงินรวม

ประเภทธรุกิจ

ประเทศ 

ที�จดทะเบียน

ทุนชาํระแล้ว 

ล้านบาท 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

เงินลงทุน

ตามวิธี

ราคาทุน 

ล้านบาท 

เงินลงทุน

ตามวิธี

ส่วนได้เสีย

ล้านบาท 

บริษทัร่วม

กองท�นรวมโครงสรา้งพ��น�าน

   โทรคมนาคม ดจิทิลั  

ลงท�นในโครงสรา้งพ��น�าน

โทรคมนาคม ประเทศไทย 93,379.43 29.99 33,821.42 21,799.33

บรษิทั ทร ูจเีอส จาํกดั  จาํหน่ายสนิคา้�า่นส��อต่าง� ประเทศไทย 340.00 46.80 159.11 -

บรษิทั ทร ูแอกซอิอน    

   อนิเตอรแ์อคทฟี จาํกดั 

สถาบนัพฒันานกัเขยีน 

    โปรแกรม  ประเทศไทย 177.00 40.00 56.05 40.29

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 34,036.58 21,839.62

เม��อวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มูลค่าย�ตธิรรมของเงนิลงท�นในกองท�นรวมโครงสรา้งพ��น�านของกล�่มกจิการซึ�งจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มมีลูคา่ 50,572.27 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 41,635.91 ลา้นบาท) 
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

62

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี�

งบการเงินรวม

ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 21,839.62
เงนิลงทุนเพิ�ม 4,826.68

กําไรที�ยงัไมร่บัรูจ้ากการขายสนิทรพัย ์(หมายเหตุขอ้ 39) (4,128.44)
การขายเงนิลงทุน (804.46)

สว่นแบ่งกําไร 6,934.05

เงนิปันผลรบั (3,034.72)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 25,632.73

รายการที�เกิ����นระหว่างปี พ.ศ. 2562

เม��อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยได้ลงทุนใน Queue Q เป็นจํานวนเงนิ 81.69 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 

ของหุ้นทั �งหมดของบริษัท กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม Queue Q ดําเนินธุรกิจ 

ใหค้าํปรกึษาทางดา้นซอฟต์แวร์

เม��อวนัที� 23 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดล้งทุนเพิ�มเตมิในหน่วยลงทุนใหมข่อง DIF เป็นจํานวนเงนิ 4,740.00 ลา้นบาท 

นอกจากนั �นบรษิทัได้ซ��อหน่วยลงทุนใน DIF จาก RMV เป็นจํานวนเงนิ 5,046.52 ล้านบาท ทําให้ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ

เพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 29.99 เป็นรอ้ยละ 30.00 เม��อวนัที� 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยไดจ้าํหน่ายเงนิลงทุนใน DIF จาํนวน 

105.82 ล้านหน่วย และไดร้บัเงนิจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน 1,602.10 ล้านบาท กลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการขาย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 797.64 ล้านบาท ภายใต้ “รายได้อ��น” ในงบการเงินรวม การจําหน่ายเงินลงุทนดงักล่าว 
มผีลใหส้ว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการใน DIF ลดลงจากรอ้ยละ 30.00 เป็นรอ้ยละ 29.00 

เม��อวนัที� 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยได้ลงทุนใน Genxas เป็นจํานวนเงนิ 5.00 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.69  

ของหุน้ทั �งหมดของบรษิทั กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม Genxas ดําเนินธรุกจิบรกิารรบั

จดังานและกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด 

รายการที�เกิ����นระหว่างปี พ.ศ. 2561

เม��อวนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยไดล้งทุนเพิ�มเตมิใน TrueAxion เป็นจํานวนเงนิ 5.11 ล้านบาท ต่อมาเม��อวนัที� 

30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ�มเติมใน TrueAxion เป็นจํานวนเงิน 15.34 ล้านบาท โดยส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกจิการไมเ่ปลี�ยนแปลง

เม��อวันที�  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษัทได้ลงทุนเพิ�มเติมใน DIF เป็นจํานวนเงิน 17,494.43 ล้านบาท  

และ 11,853.52 ลา้นบาท ตามลําดบั ทําใหส้ว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการเพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 28.11 เป็นรอ้ยละ 29.99 
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การกระทบยอดงบการเงนิโดยสรปุที�แสดง��งมลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีในบรษิทัร่วม

DIF อื�น� รวม 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที� 
   1 มกราคม 146,069.59 90,390.43 30.64 (19.55) 146,100.23 90,370.88

เรยีกชาํระค่าหุน้ 15,800.00 53,236.20 66.49 88.00 15,866.49 53,324.20

กําไร(ขาดทนุ)ในระหวา่งปี 20,992.51 9,854.55 (86.83) (37.81) 20,905.68 9,816.74
เงนิปันผลจา่ย (10,115.71) (7,411.59) - - (10,115.71) (7,411.59)

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัสิ�นปี 172,746.39 146,069.59 10.30 30.64 172,756.69 146,100.23

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 29.00% 29.99% - - - -

50,104.56 43,806.27 34.43 55.04 50,138.99 43,861.31

ค่าความนิยม 
   (กําไรจากการต่อรองราคา) - - 52.94 (14.75) 52.94 (14.75)

กําไรที�ยงัไมร่บัรูจ้ากการขาย
   สนิทรพัย์ (24,559.20) (22,006.94) - - (24,559.20) (22,006.94)

มลูคา่ตามบญัชี 25,545.36 21,799.33 87.37 40.29 25,632.73 21,839.62

19.3 เงินลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ชื�อกิจการร่วมค้า

อตัราร้อยละ  

ของการถือหุ้น ประเภทธรุกิจ

ประเทศ 

ที�จดทะเบียน

บรษิทั เอเชยี อนิโฟเน็ท จาํกดั  65.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บรษิทั ทรานสฟ์อรเ์มชั �น ฟิลม์ จาํกดั 34.69 ผลติและจดัสรา้งภาพยนตร์ ประเทศไทย 

บรษิทั ทร ูซเีจ ครเีอชั �นส ์จาํกดั 51.00 ผลติรายการภาพยนตร์ ประเทศไทย 

บรษิทั ทรทูชั จาํกดั 50.00 บรกิาร Call centre ประเทศไทย 

บรษิทั ทร ูวอยซ์ จาํกดั  55.00 ใหบ้รกิารเกี�ยวกบัการรูจ้าํเสยีงพดู 

   และอุปกรณ์ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร์

ที�เกี�ยวขอ้ง

ประเทศไทย 

True-Kona Cayman GP 50.00 ผูจ้ดัการกองทุน หมูเ่กาะเคยแ์มน 

LINE Games-True-Kona Global Fund

Limited Partnership
27.00 ธุรกจิลงทุน หมูเ่กาะเคยแ์มน 

บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ

DIF อ��น� รวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 480.58 1,959.77 105.46 122.56 586.04 2,082.33

สนิทร�ัย�หมนุเวยีน���น 10,996.64 7,292.70 95.93 129.75 11,092.57 7,422.45

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 11,477.22 9,252.47 201.39 252.31 11,678.61 9,504.78

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 199,266.34 173,020.86 199.59 136.88 199,465.93 173,157.74

รวมสินทรพัย์ 210,743.56 182,273.33 400.98 389.19 211,144.54 182,662.52

หนี�สินหมนุเวียน

หนี�สนิทางการเงนิ - - (3.47) - (3.47) -

หนี�สนิหมนุเวยีน���น (10,116.94) (8,399.95) (370.82) (348.76) (10,487.76) (8,748.71)

รวมหนี�สินหมุนเวียน (10,116.94) (8,399.95) (374.29) (348.76) (10,491.23) (8,748.71)

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สนิทางการเงนิ (27,880.23) (27,803.79) - - (27,880.23) (27,803.79)

หนี�สนิไมห่มนุเวยีน���น - - (16.39) (9.79) (16.39) (9.79)

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน (27,880.23) (27,803.79) (16.39) (9.79) (27,896.62) (27,813.58)

รวมหนี�สิน (37,997.17) (36,203.74) (390.68) (358.55) (38,387.85) (36,562.29)

สินทรพัยส์ทุธิ 172,746.39 146,069.59 10.30 30.64 172,756.69 146,100.23

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 

DIF อ��น� รวม 

สาํหรบัปีสิ�นสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

วนัที� 31 ธนัวาคม ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ 12,938.47 10,479.26 1,328.95 1,220.27 14,267.42 11,699.53

�่าเส���มรา�าและ�่า�ดัจาํหน่าย - - (35.84) (21.07) (35.84) (21.07)
ด�กเบี�ยรบั 36.90 11.30 0.38 0.57 37.28 11.87

ด�กเบี�ยจา่ย - - (0.17) (1.33) (0.17) (1.33)

กําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนนิงาน 
�่�เนี��ง 20,992.51 9,854.55 (86.83) (37.81) 20,905.68 9,816.74

กําไร(ขาดทนุ)หลงัหกัภาษี
จากการดําเนินงาน�่�เน���ง 20,992.51 9,854.55 (86.83) (37.81) 20,905.68 9,816.74

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 20,992.51 9,854.55 (86.83) (37.81) 20,905.68 9,816.74

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 3,034.72 2,159.70 - - 3,034.72 2,159.70
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

64

การกระทบยอดงบการเงนิโดยสรปุที�แสดง��งมลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีในบรษิทัร่วม

DIF อื�น� รวม 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที� 
   1 มกราคม 146,069.59 90,390.43 30.64 (19.55) 146,100.23 90,370.88

เรยีกชาํระค่าหุน้ 15,800.00 53,236.20 66.49 88.00 15,866.49 53,324.20

กําไร(ขาดทนุ)ในระหวา่งปี 20,992.51 9,854.55 (86.83) (37.81) 20,905.68 9,816.74
เงนิปันผลจา่ย (10,115.71) (7,411.59) - - (10,115.71) (7,411.59)

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัสิ�นปี 172,746.39 146,069.59 10.30 30.64 172,756.69 146,100.23

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 29.00% 29.99% - - - -

50,104.56 43,806.27 34.43 55.04 50,138.99 43,861.31

ค่าความนิยม 
   (กําไรจากการต่อรองราคา) - - 52.94 (14.75) 52.94 (14.75)

กําไรที�ยงัไมร่บัรูจ้ากการขาย
   สนิทรพัย์ (24,559.20) (22,006.94) - - (24,559.20) (22,006.94)

มลูคา่ตามบญัชี 25,545.36 21,799.33 87.37 40.29 25,632.73 21,839.62

19.3 เงินลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ชื�อกิจการร่วมค้า

อตัราร้อยละ  

ของการถือหุ้น ประเภทธรุกิจ

ประเทศ 

ที�จดทะเบียน

บรษิทั เอเชยี อนิโฟเน็ท จาํกดั  65.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บรษิทั ทรานสฟ์อรเ์มชั �น ฟิลม์ จาํกดั 34.69 ผลติและจดัสรา้งภาพยนตร์ ประเทศไทย 

บรษิทั ทร ูซเีจ ครเีอชั �นส ์จาํกดั 51.00 ผลติรายการภาพยนตร์ ประเทศไทย 

บรษิทั ทรทูชั จาํกดั 50.00 บรกิาร Call centre ประเทศไทย 

บรษิทั ทร ูวอยซ์ จาํกดั  55.00 ใหบ้รกิารเกี�ยวกบัการรูจ้าํเสยีงพดู 

   และอุปกรณ์ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร์

ที�เกี�ยวขอ้ง

ประเทศไทย 

True-Kona Cayman GP 50.00 ผูจ้ดัการกองทุน หมูเ่กาะเคยแ์มน 

LINE Games-True-Kona Global Fund

Limited Partnership
27.00 ธุรกจิลงทุน หมูเ่กาะเคยแ์มน 
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การเปลี�ยนแปลงของสว่นไดเ้สยีในการรว่มการคา้ มดีงันี�

งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 108.34

ลงทุนเพิ�ม 159.17

ผลกระทบจากการสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย 260.61

สว่นแบ่งกําไร (1.46)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 526.66

รายการที�เกิ����นระหว่างปี พ.ศ. 2562

เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยได้ร่วมลงทุนกบั Kona Venture Partners จดัตั �ง True-Kona เป็นจํานวนเงนิ 

7.75 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของหุ้นทั �งหมดของบรษิัท กลุ่มกิจการจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นการ

รว่มคา้ True-Kona ดาํเนินธรุกจิเป็นผูจ้ดัการกองทุนที�จะมกีารจดัตั �งข��นในหมูเ่กาะเคย�แมน

เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยได้ร่วมจดัตั �งกองทุน LINE games-TRUE เป็นจํานวนเงิน 151.42 ล้านบาท  

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.00 ของหุ้นทั �งหมดของกองทุน กลุ่มกิจการจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นการร่วมค้า กองทุน

ดาํเนินธรุกจิหาโอกาสในการลงทุนในบรษิทัที�อยูใ่นกลุ่มธุรกจิเกมส�และเทคโนโลยี

รายการที�เกิ����นระหว่างปี พ.ศ. 2561

เมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2561 BEC ���งเป็นกจิการรว่มคา้ ไดเ้สรจ็สิ�นการจดทะเบยีนเลกิกจิการและชําระบญัช ีกลุ่มกจิการ

ไดร้บัเงนิคนืทุนจาํนวน 2.59 ล้านบาท และรบัรูกํ้าไรจากการเลกิกจิการจาํนวน 0.14 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

เมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยได้ลงทุนเพิ�มเติมใน TFF เป็นจํานวนเงนิ 35.00 ล้านบาท ทําให้ส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกจิการเพิ�มข��นจากรอ้ยละ 28.57 เป็นรอ้ยละ 34.69 

เมื�อวนัที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยสองแห่งได้ลงทุนเพิ�มเติมใน TCJ เป็นจํานวนเงิน 17.67 ล้านบาท โดยส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกจิการไมเ่ปลี�ยนแปลง

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้า ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมจํานวน 403.26 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 :  

108.34 ลา้นบาท� ���งสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ทั �งหมดไมเ่ป็นสาระสาํคญัต่อส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ
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20 ที��ิน อาคารและอปุกรณ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

อปุกรณ์โครงข่าย

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 200,666.50 170,146.49 - 1,321.68

���อเพิ�ม 38,007.59 56,127.17 - -

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธิ (1,297.64) (8,350.76) - -

รายการปรบัปรงุ/จดัประเภทรายการใหม่ 1,372.53 4,425.61 - -

การดอ้ยคา่ (1,125.97) (9,816.87) - (1,266.57)

คา่เส��อมราคา (13,436.76) (11,865.14) - (55.11)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 224,186.25 200,666.50 - -

อปุกรณ์นอกระบบโครงข่าย

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 

ตามที�รายงานไวเ้ดมิ 5,145.45 6,043.92 365.35 166.64

รายการปรบัปรงุกบักําไรสะสมตน้ปี (หมายเหตุขอ้ 4) (575.10) - - -

ตามที�ปรบัปรงุกบักําไรสะสมตน้ปี 4,570.35 6,043.92 365.35 166.64

���อเพิ�ม 2,190.65 2,921.38 154.75 309.28

การ���อบรษิทัยอ่ย 1.36 - - -

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธิ (7.85) (1,232.92) - (13.11)
ผลกระทบจากการสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย (66.65) - - -

รายการปรบัปรงุ/จดัประเภทรายการใหม่ (998.31) (320.62) - -

การดอ้ยคา่ - (965.85) - (59.16)

คา่เส��อมราคา (913.35) (1,300.46) (69.78) (38.30)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 4,776.20 5,145.45 450.32 365.35

รวม 228,962.45 205,811.95 450.32 365.35

กลุ่มกจิการลงทุนในอุปกรณ์โครงข่ายเป็นจํานวนเงนิ 38,007.59 ลา้นบาท เพ��อใชร้องรบัในการขยายธุรกจิ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ตัดสินใจที�จะยกเลิกการใช้สินทรพัย์บางประเภทในการให้บริการในอนาคต 

อนัใกล้ ดงันั �นจึงรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์เหล่านี�ตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิจํานวน 1,125.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 
10,782.72 ล้านบาท) และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที�เกี�ยวข้องตามมูลค่าตามบญัชีสุทธจิํานวน 776.14 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 385.78 ล้านบาท) 

รายการดงักล่าวจงึถูกรบัรูภ้ายใต้รายการ “คา่ใชจ้า่ยอ��น” ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

67

20.1 อปุกรณ์โครงข่าย

ต้นทุนการกู้ยมืจํานวน 128.74 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 173.05 ล้านบาท) ได้ถูกรบัรู้เป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ รวมอยู่ในรายการการ

�ื�อสนิทรพัยเ์พิ�มร�หวา่งปี 

กลุ่มกิจการใช้อตัราการตั �งข��นเป็นทุนโดยเ�ลี�ยร้อยล� 1.92 อตัราดงักล่าวเป็นอตัราของต้นทุนการกู้ยมืที�นํามาใช้เป็นเงนิทุน

ในโครงการ 

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิของอุปกรณ์โครงขา่ย มรีายล�เอยีดดงันี�

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

ราคาทุน - สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 11,688.35 12,060.00

หกั  คา่เสื�อมราคาส�สม (4,114.95) (7,488.37)

มลูคา่ตามบญัช ี- สทุธิ 7,573.40 4,571.63

การ�ื�อสินทรพัย์อุปกรณ์โครงข่ายเพิ�มได้รวมสินทรพัย์ที�ได้จากการทําสญัญาเช่าการเงินเป็นจํานวน 4,479.08 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2561 : 513.55 ลา้นบาท) (กรณีกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า) 

20.2 อปุกรณ์นอกระบบโครงข่าย

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิเป็นการเช่าคอมพวิเตอร�์ล�อุปกรณ์ มรีายล�เอยีดดงันี�

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

ราคาทุน - สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 38.91 26.75

หกั  คา่เสื�อมราคาส�สม (9.58) (6.66)

มลูคา่ตามบญัช ี- สทุธิ 29.33 20.09

การ�ื�อสนิทรพัย์อุปกรณ์นอกร�บบโครงข่ายเพิ�มไดร้วมสนิทรพัยท์ี�ได้จากการทําสญัญาเช่าการเงนิเป็นจํานวน 19.35 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2561 : ไมม่)ี (กรณีกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า) 
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บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

75

21 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที�ถูกกําหนดตามส่วนงานดําเนินงาน���งการปันส่วนของ
คา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งันี�

ล้านบาท

งบการเงินรวม

ทรอูอนไลน์ ทรวิูชั �นส์ รวม 

การปันส่วนค่าความนิยมตามส่วนงานดาํเนินงาน

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 360.62 11,042.47 11,403.09

�ื�อเพิ�ม (หมายเหตุขอ้ 19) 465.68 - 465.68

การดอ้ยคา่ - (1,875.00) (1,875.00)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 826.30 9,167.47 9,993.77

มลูคา่ที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากมูลค่าจากการใช้สนิทรพัยด์งักล่าวที�คํานวณโดยประมาณ

การกระแสเงนิสดก่อนภาษทีี�อ้างองิจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ���งไดร้บัอนุมตัจิาก�ูบ้รหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที� 5

มีสมมติ�านว่าได้จดัทําข��นตามหลักความระมัดระวงัว่าไม่มีอัตราการเติบโตและนอกจากนี�ยงัไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเ�ลี�ย

ของสว่นงานที�หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �นดาํเนินงานอยู่

ขอ้สมมต�ิานที�ใชใ้นการคาํนวณมลูคา่จากการใชส้นิทรพัย ์ไดแ้ก่

ทรอูอนไลน์ ทรวิูชั �นส์

ส่วนงานดาํเนินงาน อินเทอรเ์น็ต ดิจิทลั

กําไรขั �นตน้1 รอ้ยละ 28.87 รอ้ยละ 63.00 รอ้ยละ 52.81

อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 10.72 รอ้ยละ 45.62 รอ้ยละ 3.51

อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 10.16 รอ้ยละ 20.72 รอ้ยละ 9.07

1 กําไรขั �นตน้จากงบประมาณ (ไมร่วมคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย)
2 อตัราการเติบโตถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนักเพื�อใช้ในการประมาณการกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาที�ครอบคลุมโดยงบประมาณ

หรอืประมาณการกระแสเงนิสดตามระยะเวลาในงบประมาณ 
3 อตัราคดิลดก่อนภาษทีี�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด

ขอ้สมมต�ิานเหล่านี�ไดถู้กใชเ้พื�อการวเิคราะหห์น่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดภายในสว่นงานดาํเนินงาน

�ู้บรหิารพิจารณากําไรขั �นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจาก�ลประกอบการในอดตีที��่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต 
ของตลาด อตัราการเตบิโตถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใชส้อดคลอ้งกบัประมาณการที�รวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรม ���งอตัราคดิลดตอ้ง

เป็นอตัราก่อนหกัภาษทีี�สะทอ้นถ�งความเสี�ยง���งเป็นลกัษณะเ�พาะของส่วนงานนั �น� 

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืนสําหรบัอินเทอร์เน็ตและดิจิทัล ���งคํานวณจากมูลค่าจากการใช้ มีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชีจํานวน  

36.28 ล้านบาท และ 333.87 ล้านบาท ตามลําดบั หากเพิ�มอัตราคิดลดที�ใช้เป็นร้อยละ 10.92 สําหรบัอินเทอร์เน็ต และร้อยละ  

30.11 สาํหรบัดจิทิลั จะทําใหม้ลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนืเท่ากบัมลูคา่ตามบญัชี
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บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

76

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ผู้บรหิารได้ตดัสนิใจรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมของส่วนงานดําเนินการให้บรกิารโทรทศัน์

ระบบบอกรบัเป็นสมาชิก จาํนวน 1,875.00 ล้านบาท เน��องจากอุตสาหกรรมโทรทศัน์มแีนวโน้มการแข่งขนัที�สูงข��นจากบรกิารส��อสาร

แพร่ภาพ และเสยีงผ่านอนิเทอรเ์น็ต และพ�ตกิรรมของผูบ้รโิภคที�เปลี�ยนแปลงไป ส่งผลให้มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัค�น���งคํานว�จาก

มูลค่าจากการใช้ ไม่สามารถครอบคลุมมูลค่าตามบญัชีได้ ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมถูกรบัรูภ้ายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายอ��น”

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมนุเวยีน (รวมอยูใ่น “สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ��น”

   (หมายเหตุขอ้ 18)) 508.80 415.22 - -

ประเภทไมห่มนุเวยีน 114,622.02 121,079.63 257.78 142.82

รวม 115,130.82 121,494.85 257.78 142.82
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เคร��องหมายการค้า ค่าสิทธิและใบอนุญาต

ประกอบดว้ย 

1. ใบอนุญาตใหใ้ช้คล��นความถี� IMT ย่าน 2.1 GHz ที�ออก�ดย กสทช. สําหรบัระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบญัช ี 6,925.93 ลา้นบาท  

(สทุธจิากคา่ตดัจําหน่ายสะสมจาํนวน 6,170.46 ลา้นบาท) 

2. ใบอนุญาตให้ใช้คล��นความถี�ย่าน 1800 MHz ที�ออก�ดย กสทช. สําหรบัระยะเวลา 18 ปี มูลค่าตามบัญชี 29,754.00 ล้านบาท  

(สทุธจิากคา่ตดัจาํหน่ายสะสมจาํนวน 8,848.35 ลา้นบาท)  

3. ใบอนุญาตให้ใช้คล��นความถี�ย่าน 900 MHz ที�ออก�ดย กสทช. สําหรบัระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบญัชี 53,774.23 ล้านบาท 

(สุทธิจากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 16,379.47 ล้านบาท) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ค่าใบอนุญาตค้างชําระจํานวน 

56,919.28 ล้านบาท (มูลค่าปัจจุบัน) จะแบ่งชําระเป็น 5 งวด ระหว่าง พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2567 จํานวนที�ยงัไม่ได้ชําระได้รบัรู้

ภายใต้ “เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น” (ส่วนที�ครบกําหนดภายในหนึ�งปี) และ “หนี�สนิภายใต้สญัญาและใบอนุญาตใหด้ําเนินการ”
ในงบการเงนิรวม 

4. ใบอนุญาตให้บริการ�ทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที�ออก�ดย กสทช. สําหรบัระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบญัชี 1,066.17 ล้านบาท  

(สทุธจิากคา่ตดัจาํหน่ายสะสมจํานวน 1,218.18 ลา้นบาท)  

สญัญาให้บริการ

สญัญาใหบ้รกิารเป็นมูลคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนซึ�งไดม้าจากการซ��อกจิการ

รายการที�เกิ����นระหว่างปี พ.ศ. 2562

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการลงทุนในช่องสญัญาณดาวเทียม ลิขสิทธิ �ซอฟต์แวร์ และค่าสิทธิสําหรบัรายการภาพยนตร์

เป็นจาํนวนเงนิ 8,845.14 ลา้นบาท เพ��อใชใ้นการดาํเนินธรุกจิของกลุ่มกจิการ

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดส้อบทานมลูคา่จากการใช้คา่สทิธสิาํหรบัรายการภาพยนตร ์และพบวา่มกีารดอ้ยคา่ในสนิทรพัยบ์างรายการ 

เน�� องจากความนิยมของรายการดงักล่าวลดลง ดงันั �นขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิสําหรบัรายการภาพยนตร์ซึ�งมีมูลค่า

ตามบญัชสีุทธจิํานวน 776.14 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 385.78 ล้านบาท) จงึถูกรบัรูภ้ายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายอ��น” ในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

19. ���������.indd   378 18/3/2563 BE   14:57
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รายการเปลี�ยน�ปลง�องสนิทรพัย�์มม่ตีวัตน�องบร�ิทัมดีงัต่อ�ปนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ล้านบาท 

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 2,465.70

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (2,318.49)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 147.21

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 147.21

���อเพิ�ม 91.14

จาํหน่ายสนิทรพัยส์ทุธิ (0.37)

รายการปรบัปรงุ/จดัประเภทรายการใหม่ (80.28)

การดอ้ยคา่ (1.95)

คา่ตดัจาํหน่าย (12.93)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 142.82

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 2,438.96

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (2,294.19)
คา่เ���อการดอ้ยค่า�องสนิทรพัย์ (1.95)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 142.82

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 142.82

���อเพิ�ม 144.39

คา่ตดัจาํหน่าย (29.43)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 257.78

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 2,521.72

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (2,263.94)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 257.78
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23 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีคําน��จากผลแตกต่างชั ��ครา�ทั �งจําน�นตาม�ิธหีนี�สินโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงนิได้รอการ 
ตดับญัชเีป�นรายการผลแตกต่างชั ��ครา�ระห�า่งราคาตามบญัชแีละ�านภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิของกลุ่มกจิการสรปุไดด้งันี�

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

การปรบัปรงุ

กาํไรสะสม 

ต้นงวด 

(หมายเหตขุ้อ 4)

ผลกระทบจาก

การสญูเสีย

อาํนาจควบคมุ

ในบริษทัย่อย

รายได้

(ค่าใช้จ่าย)

ในกาํไร 

หรือขาดทนุ 

รายได้

(ค่าใช้จ่าย)

รบัรู้ในส่วนของ

เจ้าของ พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,372.67 (1.45) (1.43) (94.81) - 1,274.98
ค่าเผื�อ 1,845.95 - - (1,711.31) - 134.64

   เงนิกูย้มื 24.74 - - (24.74) - -
รายไดร้อการรบัรู้ 172.43 - - 30.07 - 202.50

   ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 0.57 - - 688.19 - 688.76
ขาดทนุสะสมทางภาษี 3,843.52 - - (1,233.07) - 2,610.45

   การรบัรูร้ายได้ - - - 1.28 - 1.28
ค่าสทิธสิําหรบัรายการและภาพยนตร์ 23.89 - - 2.92 - 26.81

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 123.48 - (6.62) 11.35 36.23 164.44
เจา้หนี�อนุพนัธท์างการเงนิ 364.94 - - 284.58 - 649.52

7,772.19 (1.45) (8.05) (2,045.54) 36.23 5,753.38

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ลูกหนี�การคา้ (128.13) - - 26.78 - (101.35)

   ตน้ทนุการกูย้มื (49.69) - - (92.26) - (141.95)
สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (14.53) - - 13.78 - (0.75)

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (7,057.15) - - 450.87 - (6,606.28)
เงนิกูย้มื (1,922.97) - - 264.20 - (1,658.77)

สนิทรพัยห์มนุเ�ยีนอื�น (2,071.24) 2,071.24 - - - -
ตน้ทนุในการไดม้า���งสญัญากบั

      ผูใ้ชบ้รกิาร - - - (239.99) - (239.99)
เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (42.20) - - - 42.20 -

(11,285.91) 2,071.24 - 423.38 42.20 (8,749.09)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (3,513.72) 2,069.79 (8.05) (1,622.16) 78.43 (2,995.71)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้(ค่าใช้จ่าย)

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ในกาํไรหรือขาดทุน พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

�า่เสื�อมรา�า 227.81 (42.80) 185.01

�า่เ�ื�อ - 26.01 26.01

เงนิกูย้มื 13.25 (13.25) -

ขาดทุนสะสมทางภาษี 52.58 (52.58) -

293.64 (82.62) 211.02

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

�ูก�นี�การ�า้ (128.13) 73.62 (54.51)
ตน้ทุนการกูย้มื (25.00) (47.11) (72.11)

(153.13) 26.51 (126.62)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 140.51 (56.11) 84.40

สนิทรพัย�์�ะ�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามาร�วเิ�ราะ�ไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี��ะใช�้ระ�ยชน์

   ภายใน 12 เดอืน 353.51 2,275.67 35.93 111.34

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี��ะใช�้ระ�ยชน์

   เกนิกว่า 12 เดอืน 5,399.87 5,496.52 175.09 182.30

5,753.38 7,772.19 211.02 293.64

�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี��ะ�า่ยช�าระ
   ภายใน 12 เดอืน (797.89) (1,039.83) (63.29) (47.01)

�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี��ะ�า่ยช�าระ

   เกนิกว่า 12 เดอืน (7,951.20) (10,246.08) (63.33) (106.12)

(8,749.09) (11,285.91) (126.62) (153.13)

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ (2,995.71) (3,513.72) 84.40 140.51
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งบแสดง�านะการเงนิแสดงยอดคงเหลอืดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 3,275.16 2,570.86 84.40 140.51

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (6,270.87) (6,084.58) - -

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ (2,995.71) (3,513.72) 84.40 140.51

สนิทรพัย์และหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะสามารถแสดงหกักลบกนัได้เมื�อสนิทรพัย์ และหนี�สนิภาษีเงนิได้ดงักล่าวเกี�ยวข้องกบั

หน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ในงบแสดง�านะการเงนิรวม สินทรพัย์ และหนี�สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชีแสดงยอดรวมของสินทรพัย ์

และหนี�สนิสทุธใินแต่ละบรษิทั

รายการเคลื�อนไหวของบญัชภีาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัตน้ปี (3,513.72) 2,199.75 140.51 (207.58)

การปรบัปรงุกําไรสะสมต้นงวด (หมายเหตขุอ้ 4) 2,069.79 - - -

(1,443.93) 2,199.75 140.51 (207.58)

ผลกระทบจากการสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย (8.05) - - -
รายการตดับญัชใีนกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 12) (1,622.16) (5,725.53) (56.11) 348.09

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 78.43 12.06 - -

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัสิ�นปี (2,995.71) (3,513.72) 84.40 140.51

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรบัรูไ้ด้ไม่เกนิจํานวนที�เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่

วา่จะมกํีาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระ�ยชน์ทางภาษนีั �น

กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจํานวน 5,642.14 ล้านบาท ที�เกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีจํานวน 

28,210.70 ลา้นบาท ขาดทุนสะสมยกไปสามารถแยกตามปีที�จะหมดประ�ยชน์ทางภาษไีดด้งันี�

งบการเงินรวม

ปีที�หม�ประ�ยชน�ทาง�าษี ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 1,618.04

พ.ศ. 2564 5,354.69

พ.ศ. 2565 9,031.23

พ.ศ. 2566 3,576.26
พ.ศ. 2567 8,630.48

28,210.70
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24 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิมดัจํา 1,645.43 1,536.65 138.57 135.06

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 1,587.52 1,503.54 274.52 84.21

ตน้ทุนการไดม้าของผูใ้ชบ้รกิาร - สทุธิ - 3,069.76 - -

อื�น� 741.32 777.74 - -

รวม 3,974.27 6,887.69 413.09 219.27

25 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมระยะสั �น 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร - 12,611.85 - 3,961.10

หุน้กู้ 16,662.57 72,296.94 5,088.41 50,506.89

รวม 16,662.57 84,908.79 5,088.41 54,467.99

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หุน้กูม้อีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 3.15 ถงึรอ้ยละ 3.28 และจะถูกไถ่ถอนภายในแปดเดอืนขา้งหน้า  

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการเป็นเงนิกูย้มืในสกุลเงนิบาท เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวียน 

- หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 1,934.64 2,361.28 - -

   - หุน้กู้ 16,102.38 - 7,115.20 -

รวมเงนิกูย้มืประเภทหมนุเวยีน 18,037.02 2,361.28 7,115.20 -

ประเภทไม่หมนุเวียน

- หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 5,740.54 3,937.57 -
   - หุน้กู้ 172,289.16 64,116.74 70,200.43 8,219.20

รวมเงนิกูย้มืประเภทไมห่มนุเวยีน 178,029.70 68,054.31 70,200.43 8,219.20

รวมเงนิกูย้มื 196,066.72 70,415.59 77,315.63 8,219.20
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24 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิมดัจํา 1,645.43 1,536.65 138.57 135.06

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 1,587.52 1,503.54 274.52 84.21

ตน้ทุนการไดม้าของผูใ้ชบ้รกิาร - สทุธิ - 3,069.76 - -

อื�น� 741.32 777.74 - -

รวม 3,974.27 6,887.69 413.09 219.27

25 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมระยะสั �น 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร - 12,611.85 - 3,961.10

หุน้กู้ 16,662.57 72,296.94 5,088.41 50,506.89

รวม 16,662.57 84,908.79 5,088.41 54,467.99

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หุน้กูม้อีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 3.15 ถงึรอ้ยละ 3.28 และจะถูกไถ่ถอนภายในแปดเดอืนขา้งหน้า  

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการเป็นเงนิกูย้มืในสกุลเงนิบาท เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวียน 

- หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 1,934.64 2,361.28 - -

   - หุน้กู้ 16,102.38 - 7,115.20 -

รวมเงนิกูย้มืประเภทหมนุเวยีน 18,037.02 2,361.28 7,115.20 -

ประเภทไม่หมนุเวียน

- หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 5,740.54 3,937.57 -
   - หุน้กู้ 172,289.16 64,116.74 70,200.43 8,219.20

รวมเงนิกูย้มืประเภทไมห่มนุเวยีน 178,029.70 68,054.31 70,200.43 8,219.20

รวมเงนิกูย้มื 196,066.72 70,415.59 77,315.63 8,219.20
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การเปลี�ยนแปลง��งเงนิกูย้มืมดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 70,415.59 8,219.20

เงนิกูย้มืเพิ�ม
   - เงนิตน้ - สทุธจิากตน้ทุนการกู้ยมื 124,088.19 68,979.32

- รายการที�ไมใ่ช่เงนิสด - สญัญาเช่าการเงนิ 4,498.43 -
- ด�กเบี�ย 347.08 -

จา่ยคนืเงนิกูย้มื 

- รายการที�เป�นเงนิสด (2,489.97) -

การตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 186.61 117.11

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าการเงนิ (844.58) -

การแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศ (134.63) -

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 196,066.72 77,315.63

เงินกู้ยืมแสดงสุทธิจากต้นทุนเงินกู้ยืมที�ย ังไม่ตัดจําหน่ายจํานวน 673.06 ล้านบาท และ 348.97 ล้านบาท สําหรบังบการเงินรวม 

และสําหรบังบการเงนิเฉพาะกิจการ ตามลําดบั (พ.ศ. 2561 : 213.26 ล้านบาท และ 110.80 ล้านบาท สําหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ ตามลําดบั) 

เงนิกูย้มืประเภทไม่หมุนเวยีน (ไมร่วมหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิและต้นทุนเงนิกู้ยมืที�ยงัไมต่ดัจาํหน่าย) ��งกําหนดชําระดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 2 ปี 54,599.30 - 28,816.60 -

ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 88,357.40 50,133.55 41,716.70 8,330.00

ครบกําหนดหลงัจาก 5 ปี 29,976.60 14,196.45 - -

172,933.30 64,330.00 70,533.30 8,330.00
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มลูคา่ตามบญัชแีละมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืประเภทไมห่มนุเวยีน (ไมร่วมหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ) มดีงันี�

งบการเงินรวม

มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุน้กู้ 172,289.16 64,116.74 170,156.22 63,185.53

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุน้กู้ 70,200.43 8,219.20 70,015.73 8,169.30

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืประเภทหมุนเวยีนและหนี�สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัชี เพราะ�ลจาก

การคดิลดกระแสเงนิสดไม่แตกต่างอย่างมสีาระสําคญั มูลค่ายุติธรรมของเงนิกูย้มืประเภทไม่หมุนเวยีนสําหรบักลุ่มกจิการและบรษิทั

คํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยตลาดร้อยละ 4.37 และร้อยละ 3.92 ตามลําดับ (พ.ศ. 2561 :  
อตัรารอ้ยละ 4.36 และรอ้ยละ 4.05 สาํหรบัของกลุ่มกจิการและบรษิทั ตามลําดบั) �ดยจดัประเภทเป�นขอ้มลูระดบัที� 2

อตัรา�อกเบี�ย

อตัราดอกเบี�ยของหุน้กูเ้ป�นอตัราคงที�

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนกัของเงนิกู้ยมื ไดแ้ก่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนกั
- หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 5.30 5.30 - -

   - หุน้กู้ 4.37 4.36 3.92 4.05
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หนี�สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน

�นี��นิ����ต���ั��เ�่�ก��เ�นิ����ป��กนั�ด���ิ��ิน�นิ���ั������ต���ั��เ�่� ������ิ�ดิ�ัก�่������นก��ัไป��ั������เ�่��นั��ีี��ดินัด

������นี�

�นี��นิ����ต���ั��เ�่�ก��เ�นิ - ���น�นเ�นิ�ั �นต����ี�ต�����่�ต�ม��ั��เ�่�ก��เ�นิ

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

��่น�ี�ไมเ่กนิ 1 ปี 2,247.54 2,587.26

��่น�ี�เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 5,175.10 4,188.11

��่น�ี�เกนิ 5 ปี 1,634.85 -

9,057.49 6,775.37

��่�����่����ก��เ�นิ����ต���ั��เ�่�ก��เ�นิ�ี���ัไมเ่กดิ���น (1,382.31) (476.52)

ม����่ปั����นั����นี��นิ����ต���ั��เ�่�ก��เ�นิ 7,675.18 6,298.85

ม����่ปั����นั����นี��นิ����ต���ั��เ�่�ก��เ�นิ ���ก���นด�����ด�ันี�

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

��่น�ี�ไมเ่กนิ 1 ปี 1,940.86 2,361.15

��่น�ี�เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 4,394.32 3,937.70

��่น�ี�เกนิ 5 ปี 1,340.00 -

7,675.18 6,298.85
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หุ้นกู้  

หุ้นกู้เป� นหุ้นกู้ที��ม่มีหลักประกนั และจะถึงกําหนด�ําระในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2572 หุ้นกู้ออกจําหน่ายในสกุลเงินบาท 

ดอกเบี�ยถวัเ�ลี�ยรอ้ยละ 4.37 ต่อปี และมกํีาหนดจา่ยดอกเบี�ยเป�นราย�ตรมาส

รายการที�เกิ����นระหว่างปี พ.ศ. 2562

บรษิทัออกหุน้กู้เพ��อนําเงนิมาใ�ใ้นการดาํเนินการดงัต่อ�ปนี�

อายขุองหุน้กู้

(ปี) วนัออกหุน้กู้

จาํนวนหน่วย

(ลา้นหน่วย)

ราคาหน่วยละ

(บาท)

เงนิที��ดร้บัสุทธิ

(พนัลา้นบาท)

ดอกเบี�ยอตัรา

ต่อปี วนัครบกาํหนดอายุ

1-3 31 มกราคม พ.ศ. 2562 12.25 1,000 12.17 4.10% 31 มกราคม พ.ศ. 2565

25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 3.12 1,000 3.11 3.40% 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 5.34 1,000 5.31 3.80% 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564

25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 0.10 1,000 0.10 3.80% 31 มกราคม พ.ศ. 2565

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 1.84 1,000 1.82 3.30% 24 สงิหาคม พ.ศ. 2563

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 5.22 1,000 5.19 3.70% 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 0.30 1,000 0.30 3.80% 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.18 1,000 2.17 3.30% 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.63 1,000 1.62 3.70% 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.95 1,000 0.94 3.80% 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 0.83 1,000 0.83 3.80% 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565

16 สงิหาคม พ.ศ. 2562 9.00 1,000 8.96 3.69% 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 2.64 1,000 2.63 3.00% 18 มกราคม พ.ศ. 2564

18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 3.36 1,000 3.34 3.40% 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

4 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1.63 1,000 1.62 2.90% 4 มนีาคม พ.ศ. 2564

มากกวา่ 3 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 5.80 1,000 5.77 4.00% 24 สงิหาคม พ.ศ. 2565

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 11.84 1,000 11.77 5.00% 24 สงิหาคม พ.ศ. 2567

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.33 1,000 1.32 5.00% 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567

บรษิทัยอ่ย TUC ออกหุน้กูเ้พ��อนําเงนิมาใ�ใ้นการดาํเนินการดงัต่อ�ปนี�

อายขุองหุน้กู้

(ปี) วนัออกหุน้กู้

จาํนวนหน่วย

(ลา้นหน่วย)

ราคาหน่วยละ

(บาท)

เงนิที��ดร้บัสุทธิ

(พนัลา้นบาท)

ดอกเบี�ยอตัรา

ต่อปี วนัครบกาํหนดอายุ

1-3 24 มกราคม พ.ศ. 2562 2.81 1,000 2.80 3.80% 24 มกราคม พ.ศ. 2564

28 มนีาคม พ.ศ. 2562 9.00 1,000 8.96 3.38% 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

16 สงิหาคม พ.ศ. 2562 1.50 1,000 1.49 3.80% 16 สงิหาคม พ.ศ. 2565

19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 6.77 1,000 6.73 3.50% 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

24 มกราคม พ.ศ. 2562 11.19 1,000 11.14 5.10% 24 มกราคม พ.ศ. 2567

28 มนีาคม พ.ศ. 2562 0.20 1,000 0.20 5.00% 28 มถุินายน พ.ศ. 2567

มากกวา่ 3 16 สงิหาคม พ.ศ. 2562 1.20 1,000 1.19 5.00% 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567

19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 4.18 1,000 4.16 4.10% 19 มนีาคม พ.ศ. 2567

19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 18.54 1,000 18.43 4.70% 19 มถุินายน พ.ศ. 2568
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รายการที�เกิ����นระหว่างปี พ.ศ. 2561 

กลุ่มกจิการและบรษิทัไถ่ถอนหุน้กู้ไมม่ปีระกนัในวนัครบกําหนด จํานวน 28.66 พนัลา้นบาท และ จาํนวน 3.96 พนัลา้นบาทตามลําดบั 

บรษิทัยอ่ย TUC ออกหุน้กูเ้พ��อนําเงนิมาใชใ้นการดาํเนินการดงัต่อไปนี�

อายขุองหุน้กู้
(ปี) วนัออกหุน้กู้

จาํนวนหน่วย 
(ลา้นหน่วย)

ราคาหน่วยละ 
(บาท)

เงนิที�ไดร้บัสุท�ิ
(พนัลา้นบาท)

ดอกเบี�ยอตัรา
ต่อปี วนัครบกาํหนดอายุ

1-3 2 สงิหาคม พ.ศ. 2561 12.00 1,000 11.97 3.70% 2 สงิหาคม พ.ศ. 2564

มากกวา่ 3 2 สงิหาคม พ.ศ. 2561 8.00 1,000 7.98 4.05% 2 สงิหาคม พ.ศ. 2566

26 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เจา้หนี�การคา้ 65,935.24 66,315.36 1,994.78 2,106.75
เจา้หนี�อ��น 554.78 436.42 104.35 114.59

รายไดร้บัล่วงหน้า 3,996.75 3,928.94 13.00 13.19

เจา้หนี�คา่บรกิารคา่โครงขา่ยโทรศพัท�เคล��อนที�

   ภายในประเทศ - 20,288.19 - -

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 38,878.32 20,785.99 1,166.93 1,275.49

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น 109,365.09 111,754.90 3,279.06 3,510.02

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยสามารถวเิคราะห�ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาร่วมการงาน  

   และสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 4,568.39 6,250.06 67.94 106.14
หนี�สนิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหด้าํเนินการ

ที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน��งปี (หมายเหตุขอ้ 28) 23,241.00 5,651.70 - -

คา่ใชจ้า่ยโครงขา่ยคา้งจา่ย 694.03 497.26 - -

คา่ตอบแทนผลการปฏบิตังิาน 1,399.38 965.75 507.68 342.11

ดอกเบี�ยคา้งจา่ย 1,000.64 1,076.40 451.03 676.85

อ��น� 7,974.88 6,344.82 140.28 150.39

รวมคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 38,878.32 20,785.99 1,166.93 1,275.49
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27 หนี�สินหมนุเวียนอ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษมีลูคา่เพิ�มรอใบกํากบัภาษี 3,616.96 2,877.97 655.61 272.08
เจา้หนี�อนุพนัธท์างการเงนิ 805.53 407.14 - -

อื�น� 2,487.66 1,808.33 364.58 83.41

รวม 6,910.15 5,093.44 1,020.19 355.49

28 หนี�สินภายใต้สญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ

รายละเอยีดหนี�สนิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหด้ําเนินการมดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

หมนุเวยีน (รวมอยูใ่น “คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย”) (หมายเหตุขอ้ 26) 23,241.00 5,651.70

ไมห่มนุเวยีน 38,598.01 64,059.40

61,839.01 69,711.10

การเปลี�ยนแปลงของหนี�สนิภายใต้สญัญาและใบอนุญาตใหด้าํเนินการมดีงันี�

งบการเงินรวม

ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 69,711.10
จา่ยชําระ (5,645.52)
ตน้ทุนทางการเงนิ (หมายเหตุขอ้ 11) 1,932.60
รายการปรบัปรงุจากการเปลี�ยนแปลงงวดการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความ�ี�ยา่น 900 MHz (3,031.40)
รายการปรบัปรงุจากการไดร้บัยกเวน้คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความ�ี�เพื�อให้

บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอลที�ตอ้งจา่ยชําระ (1,127.77)
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 61,839.01

ตามที�หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติได้มีคําส ั �งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื�อง มาตรการแก้ไขปัญหา

การประกอบกจิการโทรทศัน์และโทรคมนาคม (“คําสั �ง คสช. ที� 4/2562”) ���งกําหนดให�ู้ร้บัใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความ�ี�ย่าน 890-915

MHz/935-960 MHz (“คลื�นความ�ี�ย่าน 900 MHz”) สามาร�ทําหนังสือแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชําระเงินประมูลคลื�นความ�ี�ย่าน 

900 MHz โดยทําหนังสือแจ้งไปยงัสํานักงาน กสทช. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที�คําส ั �งดงักล่าวมี�ลบังคบัใช้ โดยกําหนดให้�ู้รบั
ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความ�ี�ต้องเข้าร่วมการจดัสรรคลื�นความ�ี�ย่าน 700 MHz เพื�อเข้าเงื�อนไขในการขอแบ่งชําระเงินประมูล

คลื�นความ�ี�
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เมื�อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยใน�านะผู้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�ย่าน 900 MHz ได้มหีนังสอืแจ้งต่อสํานักงาน 

กสทช. ถึงความประสงค์ในการแบ่งชําระเงนิประมูลคลื�นความถี�ย่าน 900 MHz ที�ต้องชําระออกเป็น 10 งวด ปีละงวด งวดละเท่าๆ กัน  

ตามคาํสั �ง คสช. ที� 4/2562

เมื�อวนัที� 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยได้มีหนังสือแจ้งต่อสํานักงาน กสทช. เพื�อยื�นคําขอรบัการจดัสรรคลื�นความถี�ย่าน 

700 MHz และเมื�อวนัที� 20 มถุินายน พ.ศ. 2562 สํานักงาน กสทช. ได้ออกประกาศเพื�อยนืยนัการจดัสรรคลื�นความถี�ย่าน 700 MHz
ต่อมาเมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยได้รบัหนังสอืจดหมายตอบรบัจากสํานักงาน กสทช. เพื�อยนืยนัว่าบรษิทัย่อยได้

ป�ิบัติตามข้อกําหนดของคําสั �งคสช. ที� 4/2562 ผลแตกต่างของมูลค่าปัจจุบันของหนี�สินจากการเปลี�ยนแปลงงวดชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�ย่าน 900 MHz จํานวน 3,031.40 ล้านบาท ถูกรบัรู้เป็น “ส่วนลดของต้นทุนการไดม้า�ึ�งใบอนุญาตให้ใช้คลื�น

ความถี�โทรคมนาคมที�รอรบัรู”้ และจะรบัรูเ้ป็นส่วนลดของต้นทุนการไดม้า�ึ�งใบอนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี�ย่าน 700 MHz เมื�อกลุ่มกจิการได้

สทิธใินการใช้ �ึ�งคาดวา่จะเกดิขึ�นในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563 

นอกจากนี� คําสั �ง คสช. ที� 4/2562 ได้มคีําส ั �งให้สํานักงาน กสทช. เรยีกคนืคลื�นความถี�ย่าน 700 MHz ในช่วง 694 - 790 MHz จาก

ผูร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้รกิารโทรทศัน์ภาคพื�นดนิในระบบดจิติอลโดยยกเวน้คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�

ที�ต้องชําระสองงวดสุดท้าย (งวดที� 5 และ งวดที� 6) และชดเชยค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที�ใช้คลื�นความถี�

ภาคพื�นดนิในระบบดจิติอล (MUX) ตลอดระยะเวลาการได้รบัใบอนุญาตที�เหลืออยู่ บรษิทัย่อย 2 แห่ง รบัรูก้ารยกเวน้ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�เพื�อให้บรกิารโทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบดิจติอล จํานวน 1,127.77 ล้านบาท โดยลดมูลค่าตามบญัชีของ
ใบอนุญาตดงักล่าว 

29 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเม��อเกษีย�อายุ

กลุ่มกิจการมีแผนการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที�เข้าเงื�อนไขในประเทศไทย ภายใต้แผน พนักงานมีสิทธิได้รบัเงนิชดเชย

ตามกฎหมายเริ�มจากสามสบิวนัถงึสี�รอ้ยวนัของอตัราค่าจา้งสุดท้ายในวนัครบเกษยี�อายุ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัที�ต้องจ่ายมี

ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หนี�สินในงบแสดงฐานะการเงิน

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,750.07 2,375.22 1,533.25 1,052.22

ค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

   ผลประโยชน์พนกังาน 1,094.09 234.72 455.77 81.64

   การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์ 

      หลงัออกจากงาน 620.24 247.72 184.82 148.32

1,714.33 482.44 640.59 229.96
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การเปลี�ยนแปลงของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวร้ะหวา่งปีมดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 2,375.22 1,052.22

ตน้ทุนบรกิารปัจจบุนั 253.85 95.80

ตน้ทุนดอกเบี�ย 91.76 38.08

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 748.48 321.89
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 620.24 184.82

ผลกระทบจากการสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย (33.11) -
จา่ยผลประโยชน์ (306.37) (159.56)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 3,750.07 1,533.25

จาํนวนที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนประกอบดว้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ตน้ทุนบรกิารปัจจบุนั 253.85 167.90 95.80 55.58
ตน้ทุนดอกเบี�ย 91.76 66.82 38.08 26.06

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
   พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 748.48 - 321.89 -

รวม �แสดงเป็นส่วนหน��งของคา่ใช้จา่ย
เกี�ยวกบัพนักงาน� 1,094.09 234.72 455.77 81.64

จดัประเภทเป็น 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 381.08 79.77 104.72 21.40

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 145.63 49.10 54.54 15.68

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 567.38 105.85 296.51 44.56

1,094.09 234.72 455.77 81.64

เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไขไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมผีลบงัคบัใช้
เมื�อพน้กําหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัไดแ้ก่ค่าชดเชยสําหรบัพนักงานที�เกษยีณอายุ

และมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปีจะเปลี�ยนจากจํานวน 300 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น 400 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้าย 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงเป็นจํานวน 748.48 ล้านบาท ไดร้บัรูเ้ป็นสว่นหน��งในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
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ขอ้สมมตฐิานหลกั�นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนั�ยั�ี��ชเ้ป�นดงันี�

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคดิลด 1.90 3.10

อตัราการเพิ�มข��นของเงนิเดอืน 5.80 5.80

อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน 6.00 6.00

สมมตฐิานเกี�ยวก�ัอตัราการเสยีชวีติก�าหนดโดยค�า�นะน�าของนักคณิตศาสตรป์ระกนั�ยั���งมกีารพมิพเ์ผย�พร�่นประเ�ศไ�ย ตาราง 

TMO17 เป�นตารางอตัราการเสยีชวีติ�ี�ไดม้กีารส�ารว�ผ��้อืกรม�รรมป์ระกนัชวีติของ�ร�ิ�ัประกนั�นประเ�ศไ�ย ��งเหมาะสม�ี��ะ�ช้

เป�นอตัรา�ี�สะ�อ้นอตัราการเสยีชวีติของประชากร�นประเ�ศไ�ย

ความอ่อนไหวของขอ้สมมตุฐิานหลกั : 

ผลกระทบต่อ�าระผกูพนั�ครงการผลประ�ยชน�ที�กาํหนด�ว้

การเปลี�ยนแปลง�นข้อสมมติ การเพิ�มข��นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

อตัราคดิลด 1.00 ลดลง 10.80 ลดลง 10.22 เพิ�มข��น 12.81 เพิ�มข��น 12.05
อตัราการเพิ�มข��น

ของเงนิเดอืน�ี�คาดไว้ 1.00 เพิ�มข��น 13.40 เพิ�มข��น 11.76 ลดลง 11.50 ลดลง 10.19

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิง�ากการเปลี�ยน�ปลงข้อสมมติ ขณะ�ี��ห้ข้อสมมติอื�นคง�ี� �น�างป�ิ�ัติส�านการณ์
ดงักล่าวยาก�ี��ะเกดิข��น �ละการเปลี�ยน�ปลง�นขอ้สมมตอิา�มคีวามสมัพนั�ก์นั �นการค�านวณการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของ�าระ

ผ�กพนัผลประโยชน์�ี�ก�าหนดไว้�ี�มีต่อการเปลี�ยน�ปลง�นข้อสมมติหลกัได้�ช้ว�ิีเดียวก�ั (ม�ลค่าปั��ุ�นัของ�าระผ�กพนัโครงการ

ผลประโยชน์�ี�ก�าหนดไว้ค�านวณด้วยว�ิคีิดลด�ต่ละหน่วย�ี�ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอ�ระยะเวลา

รายงาน) �นการค�านวณหนี�สนิ��าเหน����านา��ี�ร�ัร��้นง��สดงฐานะการเงนิ

ว�ิกีาร�ละประเ��ของขอ้สมมต�ิี��ช�้นการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมม่กีารเปลี�ยน�ปลงเมื�อเปรยี�เ�ยี�ก�ังวดก่อน

กลุ่มกิ�การมคีวามเสี�ยง�ี�เกี�ยวข้องก�ั�าระผ�กพนัผลประโยชน์พนักงาน โดยความเสี�ยง�ี�มนีัยส�าค�ัคอื การเปลี�ยน�ปลง�นอตัรา

ผลตอ���น�ี����้รงิของพนั��ตัร อตัราผลตอ���น�ี����้รงิของพนั��ตัรรฐั�าล�ี�ลดลง�ะ��า�หห้นี�สนิของโครงการเพิ�มส�งข��น

ระยะเวลา�วัเ�ลี�ย�่วงน��าหนกัของ�าระผ�กพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังานคอื 19 ปี (พ.ศ. 2561 : 19 ปี) 
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การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชําระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�ไมม่กีารคดิลดตั �ง�ต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป มดีงันี�

งบการเงินรวม

ส่วนที�ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่วนที�เกิน 3 ปี รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 61.98 135.04 11,225.05 11,422.07

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนที�ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่วนที�เกิน 3 ปี รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 34.93 97.83 3,736.75 3,869.51

30 ประมา�การหนี�สิน

ประมา�การหนี�สิน�สดง��งค่าร��อ�อน���ง�ูกวดัมูลค่าจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที�ต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตรา

ผลตอบ�ทนปราศจากความเสี�ยง การเพิ�มข��นของประมา�การหนี�สนิเป็นผลจากเวลาที�ผา่นไป ���ง�ูกรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจา่ย

การเปลี�ยน�ปลงประมา�การหนี�สนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี�

งบการเงินรวม

ล้านบาท

มลูคา่ตามบญัชสีทุธวินัตน้งวด 3,367.70

ตั �งเพิ�ม 144.38

ตน้ทุนทางการเงนิ 76.74

ใชไ้ประหว่างงวด (81.70)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธวินัสิ�นงวด 3,507.12

31 หนี�สินไม่หมนุเวียนอ��น

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิรบัล่วงหน้าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว    8,707.61 9,322.27

เจา้หนี�อนุพนัธท์างการเงนิ 869.63 907.58

ประมา�การหนี�สนิ 2,442.55 1,669.17

อ��น � 1,616.41 1,584.59

รวม 13,636.20 13,483.61
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AWC ���งเป็นบรษิทัยอ่ยไดท้ําสญัญาเช่าระยะยาวรวมทั �งสทิธใินการ���อกบั DIF เม��อวนัที� 5 มนีาคม พ.ศ. 2558 ���ง DIF ไดช้ําระคา่เช่า

ทรพัยส์นิล่วงหน้าเป็นจาํนวนเงนิ 12,293.12 ลา้นบาทไม่รวมภาษมีลูคา่เพิ�มแก่ AWC สําหรบัการเช่าระบบใยแกว้นําแสง เป็นเวลา 20 ปี 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 รายได้รบัล่วงหน้าจํานวน 614.66 ล้านบาท และจํานวน 8,707.61 ล้านบาท แสดงไว้ภายใต้ “เจ้าหนี�

การคา้และเจา้หนี�อ��น” และ “หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอ��น” ตามลําดบั สําหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดค้่า

เช่าจาํนวน 430.81 ลา้นบาท 

32 ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกินมลูค่าหุ้น

หุน้จดทะเบยีนจํานวนทั �งสิ�น 33,368.66 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2561: 33,368.66 ล้านหุ้น) ���งมมีูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 4 บาท (พ.ศ. 2561: หุ้นละ 

4 บาท)  

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินมลูค่าหุ้น รวม 

ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุ้นจดทะเบียน 

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 33,368.66 133,474.62 - 133,474.62

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 33,368.66 133,474.62 - 133,474.62

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 33,368.66 133,474.62 - 133,474.62

หุ้นที�ออกจาํหน่ายได้รบัชาํระเตม็มลูค่าแล้ว

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 33,368.20 133,472.78 26,384.07 159,856.85

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 33,368.20 133,472.78 26,384.07 159,856.85

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 33,368.20 133,472.78 26,384.07 159,856.85

33 สาํรองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที� 1 มกราคม 731.16 389.99 731.16 389.99

จดัสรรระหว่างปี 309.01 341.17 309.01 341.17

วนัที� 31 ธนัวาคม 1,040.17 731.16 1,040.17 731.16

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิหลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (�้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองนี�ไม่สามาร�นําไป

จา่ยเงนิปันผลได้
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34 สินทรพัยแ์ละหนี�สินที�เกี�ยวข้องกบัสญัญากบัลกูค้า

34.1 สินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์ี�เกดิจากส�ั�าดงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากส�ั�า
- หมนุเวยีน 1,208.35 -

- ไมห่มนุเวยีน - -

รวมสนิทรพัยท์ี�เกดิจากส�ั�า 1,208.35 -

หกั : คา่เ����การด�้ยคา่ - -

รวมสินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา 1,208.35 -

34.2 ต้นทุนของสญัญาที�รบัรู้เป็นสินทรพัย์

ตน้ทุนสว่นเพิ�มในการไดม้า���งส�ั�า

ตน้ทุนในการไดส้�ั�า���งค��คา่นายหน้าที�จา่ยให�ู้�ู้กวา่จา้ง�ูกแสดงเป็นสนิทรพัย�์��นในงบแสดงส�านะการเงนิ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน วนัที� 31 ธนัวาคม 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,305.37 -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 9.80 -

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

คา่ตดัจาํหน่าย 1,324.25 -

กลุ่มกิจการรบัรู้ค่านายหน้าที�เกี�ยวข�้งกบัการไดม้า���งส�ั�าคาดว่าจะได้รบัค�น เป็นส่วนหน��งข�งสนิทรพัย์ในงบแสดง�านะ
การเงนิ และตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยในการขายส�ดคล�้งกบัรปูแบบการรบัรูร้ายไดท้ี�เกี�ยวข�้ง
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34.3 หนี�สินที�เกิดจากสญัญา

ก�ุ่มก��การร��ร��หนี���น�ี�เกี�ยว����ก������า�ี���าก����ก��า����่�ไ�นี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

หนี���น�ี�เก���าก����า

- หมนุเวยีน 4,331.02 -

- ไมห่มนุเวยีน 8,801.31 -

รวมหนี���น�ี�เก���าก����า 13,132.33 -

35 เคร��องม�อทางการเงิน

วตั�ปุระสงค�และ�้อตกลงและเง��อน��ที�สาํคญั 

ก�ุ่มก��การไ��น�าว��กีาร�ร�หาร�วามเ�ี�ย��ี�เก���ากเ��น�รา�่า��ร�เ������่�ไ�นี�มา��� เ��������ก�น�วามเ�ี�ย��ี�เก���ากการ��น�วน

������รา��กเ��ี�ยนเ��น�รา�่า��ร�เ��

- ��า����า�����ายเ��น�รา�่า��ร�เ���่ว�หน�า

- เ�ร�า�ก��เ����นไ�การ�า่ย��าร�หนี��น�กุ�เ��น�รา�่า��ร�เ����าหร����่��รายการ ���

- เ�ร�า�ก��ก��เ��าหนี��่า��ร�เ�� เ������่��าร��ากการเ��ี�ยน����������รา��กเ��ี�ยนเ��น�รา�่า��ร�เ��

การ���าร�า�วามเ�ี�ย��าก���รา��กเ��ี�ยน����า�น��่���กุ�เ��น ����ร�มา�การ���รา��กเ��ี�ยน�่ว�หน�าหกเ���น 

�����ร�มา�การ���รา��กเ��ี�ยน���ก�่าว���า��ย���ม��เกี�ยวก��การเ�����นไหว������รา��กเ��ี�ยน�าก��า��นว�� �ย���ว�เ�รา�ห�

���ม���า�การเ��น�ี�เ�������ไ��������ม�����ก�่าว��า���น��น�ามา���าร�าร่วมก����น�ุน�นการ�ร�ก�น�วามเ�ี�ย� ����วามเ�ี�ย�

�ี�เกี�ยว�������น� เ�����ี��������น���นการ��าการ�ร�ก�น�วามเ�ี�ย��ี��า�เก�����น�ากการเ��ี�ยน����������รา��กเ��ี�ยน

�นการ�� ��ก�น�วามเ�ี�ย��ากการเ��ี�ยน����������รา��กเ��ี�ยน ��ยการ���� ���า�����ายเ��น�รา�่า��ร�เ���่ว�หน�าน� �น 

ก�ุ่มก��การ�����าร�ารายการ�ี�เ��นเ��น�รา�่า��ร�เ����่��รายการ 
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วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดคงเหล�อสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�มมีลูค่าเป็นเงนิตราต่างประเทศมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

หน่วยเงินตรา หน่วยเงินตรา หน่วยเงินตรา หน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน

สินทรพัย์

ดอลลารส์หรฐั 23.96 28.13 - -

ยโูร 0.30 0.83 - -

เยนญี�ปุ่ น 0.10 0.10 - -
ดอลลารฮ์่องกง 0.01 0.03 - -

หนี�สิน

ดอลลารส์หรฐั 1,558.54 1,600.04 0.32 0.07

เยนญี�ปุ่ น 0.04 0.04 - -

ปอนดส์เตอรล์งิ 0.03 0.04 - -

ยโูร 0.81 0.63 - -
ดอลลารฮ์่องกง 1.04 0.29 - -

ดอลลารส์งิคโปร์ 0.01 0.01 - -

ยอดสนิทรพัย์ที�มีมูลค่าเป็นเงนิตราต่างประเทศประกอบด้วย เงนิสดและลูกหนี� ส่วนยอดหนี�สินที�มีมูลค่าเป็นเงนิตราต่างประเทศ 

ประกอบดว้ยยอดเจา้หนี�การคา้ เงนิกูย้�มและเจา้หนี�อ��น

36 สญัญาและภาระผกูพนั 

36.1 บรษิทัยอ่ยบางแหง่ไดท้ําสญัญากบั อสมท. เพ��อใหบ้รกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ 

ภายใต้สญัญาเหล่านี� บรษิทัย่อยมภีาระในการลงทุน จดัหา ติดตั �ง ควบคุม ตลอดจนบํารุงรกัษาอุปกรณ์ บรษิทัย่อยมภีาระที�

จะต้องโอนกรรมสทิธิ �ในอุปกรณ์ในระบบ�้างต้นใหแ้ก่ อสมท. เม��ออุปกรณ์และระบบ�า้งต้นติดตั �งแล้วเสรจ็ ตามเง��อนไ��อง

สญัญา บรษิทัยอ่ยไดร้บัสทิธใินการเรยีกเกบ็เงนิมดัจํา คา่สมาชกิและคา่ธรรมเนียมบรกิารอ��น� จาก�ูใ้ช้บรกิารในอตัราที�ระบุไว้

ในสญัญา สญัญาดงักล่าวหมดอายใุนวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตามที�ไดก้ล่าวเป็นหมายเหตุ�อ้ 2

นอกจากนี�บรษิทัย่อยดงักล่าว�้างต้นมภีาระ�ูกพนักบัธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนังส�อคํ�าประกนัแก่ อสมท. 

เป็นจาํนวนเงนิ 31.20 ลา้นบาท หนงัส�อคํ�าประกนัเหล่านี�ใชเ้พ��อเป็นหลกัประกนัการป�บิตัติามสญัญา�า้งต้น�องบรษิทัยอ่ย

36.2 เม��อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT บรษิทัย่อย�องกลุ่มกจิการไดท้ําสญัญา กบั กสท. ในการเช่าเคร��องและอุปกรณ์วทิยุ

คมนาคมระบบ HSPA โดยมีอายุสญัญา 14.5 ปี ภายใต้สญัญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจดัหา ติดตั �ง 
บรหิารจดัการและบํารงุรกัษาอุปกรณ์ตามที�จําเป็นต่อการใหบ้รกิารภายใตเ้ทคโนโลย ีHSPA โดยใหเ้ป็นไปตามความจทุี�ไดร้ะบุ

ไวใ้นสญัญาและสญัญาแก้ไ�เพิ�มเตมิที�ม�ีลบงัคบัใช้วนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพ��อเป็นการตอบ

แทน BFKT มสีทิธไิดร้บัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดงักล่าวตามที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญา
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เม��อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV �ี�งเป็นบรษิทัย่อยได้ทําสญัญากบั กสท. (“สญัญา”) ภายใต้เง��อนไขในสญัญา RMV

ต้องใหบ้รกิารโทรศพัท์เคล��อนที�ภายใต้เทคโนโลย ีHSPA ���งได้รบัขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี ต่อมาเม��อวนัที� 

16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 RMV ไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการใหบ้รกิารขายต่อบรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�และบรกิาร

อนิเตอรเ์น็ตแบบที�หน��งจาก กสทช. RMV มสีทิธแิละหน้าที�ตามก�หมายว่าดว้ยการประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

และเง��อนไขตามที�ระบุไว้ในใบอนุญาต ใบอนุญาตมีกําหนดสิ�นสุดวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เม��อวันที� 1 กันยายน  

พ.ศ. 2562 RMV ได้เข้าทําสญัญาโอนธุรกิจทั �งหมดให้แก่ TUC ดงันั �นสญัญากับ กสท. จ�งถูกโอนมายงั TUC โดย TUC  
ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเง��อนไขที�กําหนดไวใ้นสญัญา

ทั �งนี�มีความเหน็ที�ต่างกนัระหว่างกลุ่มกิจการและ กสท. ในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการตีความสญัญาและในรายละเอียดของการ

คาํนว�รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง อยา่งไรกด็ี ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มกจิการและ กสท. ไดบ้รรลุขอ้ตกลงในการรบั

และจ่ายชําระหนี�บางส่วนสําหรบัรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ BFKT และต้นทุนการดําเนินงานของ RMV และได้บรรลุ

ขอ้ตกลงในหลายประเดน็โดยมวีตัถุประสงคใ์นการยตุขิอ้พพิาทที�มตี่อกนัและรวมถ�งยอดเงนิคงคา้งที�ยงัไมไ่ดช้ําระระหวา่งกนั 

สาํหรบัประเดน็ที�ยงัเหล�อและยอดคงคา้งที�ยงัตกลงกนัไม่ได ้ทั �งสอง�่ายจะทําการหาร�อเพ��อใหไ้ดข้อ้สรปุต่อไป ผูบ้รหิารเช��อว่า

ผลสรปุจะไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

ภายใต้สญัญาต่าง ๆ ขา้งต้น กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบัธนาคารในประเทศบางแหง่จากการออกหนงัส�อคํ�าประกนัใหแ้ก่ กสท. 
เป็นจาํนวนเงนิ 200.00 ลา้นบาท  

36.3 เม��อวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 TUC บรษิทัย่อยของกลุ่มกิจการได้รบัใบอนุญาตใหใ้ช้คล��นความถี� IMT ย่าน 2.1 GHz จาก 

กสทช. ใบอนุญาตครอบคลุมสามแถบย่านความถี� และอนุญาตใหใ้ช้เพ��อให้บรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี TUC 

ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเง��อนไขและชําระค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไวใ้นใบอนุญาต 

36.4 เม��อวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 TUC บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ล��นความถี�ยา่น 1800MHz จาก กสทช. 

ใบอนุญาตครอบคลุมสองแถบย่านความถี� และอนุญาตให้ใช้เพ��อให้บริการโทรศัพท์เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 18 ปี TUC  

ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเง��อนไขและชําระค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไวใ้นใบอนุญาต

36.5 เม�� อวันที�  14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ��� งเป็นบริษัทย่อยได้ร ับใบอนุญาตให้ใช้คล��นความถี�  900MHz จาก กสทช.  
���งใบอนุญาตนั �นอนุญาตให้บรษิทัย่อยให้บรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน 

พ.ศ. 2574 TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเง��อนไขและชําระค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไวใ้นใบอนุญาต 

36.6 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผูกพนักบัธนาคารในประเทศบางแหง่ตามสญัญาคํ�าประกนัที�ออกใหห้น่วยงานราชการ ร�ัวสิาหกจิ

และบรษิทัต่าง ๆ รวมเป็นเงนิ 5,689.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 6,235.11 ล้านบาท) และ 3,763.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 

3,763.77 ลา้นบาท) ตามลําดบั  
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36.7 ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาต่าง� ที�กลุ่มกิจการได้ทําไว้ สนิทรพัย์ของกลุ่มกิจการ�ึ�งนําไปคํ�าประกนัหร�อจํานองเพ��อเป็น

หลกัประกนัสาํหรบัหนี�สนิ มรีายละเอยีดดงันี�

มลูค่าตามบ�ัชี วนัที� 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบกรเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิฝากประจําและเงนิฝากออมทรพัย์ 67.43 74.36 43.61 43.67

เงนิลงทุนในหุน้ทุนในบรษิทัร่วม 575.37 523.65 694.55 694.55

36.8 กลุ่มกิจการมสีญัญากบับรษิทัหลายแห่งเพ��อจดัหาและตดิตั �งอุปกร�์�ครงข่าย�ทรศพัท์เพิ�มเตมิ เพ��อขยายประสทิธภิาพของ

อุปกร�์�ครงขา่ยและสญัญาต่าง� ที�เกี�ยวกบัรายจา่ยฝ่ายทุน � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ภาระผกูพนัตามสญัญาดงักล่าว

ข้างต้น ถูกบันทึกไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นจํานวน 27,554.27 ล้านบาท และ 85.63 ล้านบาท 
ตามลําดบั (พ.ศ. 2561 : 28,731.58 ลา้นบาท และ 169.99 ลา้นบาท ตามลําดบั)  

36.9 กลุ่มกิจการทําสญัญาเช่าดําเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรบัอุปกร�์�ทรคมนาคม อาคารสํานักงาน รา้นค้า และอ��น�

ระยะเวลาของสญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 5 ถงึ 15 ปี 

ยอดรวมของจาํนวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ไมส่ามารถยกเลกิได ้มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 12,813.48 7,728.58

เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 47,058.64 31,583.41

เกนิกวา่ 5 ปี 63,150.82 57,657.90

123,022.93 96,969.89
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37 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทย��นต่ออนุ�า�ตตลุาการและหนี�สินที�อาจจะเกิดข��น

37.1 คดีฟ้องร้องที�ค้างอยู่ที�ศาลปกครอง

37.1.1 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัคา่ใชแ้ละเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 บรษิัท โทเทิ�ล แอ็คเ�็ส คอมมูนิเคชั �น จํากดั (มหาชน) ได้ยื�นคําฟ้องต่อศาล

ปกครองกลาง เพื�อขอใหบ้รษิทัและ ทศท. ร่วมกนัชําระค่าใช้และเชื�อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมตามข้อเสนอการเชื�อมต่อ
โครงข่ายของผู้ฟ้องคด ีเป็นเงนิจํานวน 3.94 พนัล้านบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลาง 

ได้มีคําพิพากษาให้บรษิัทจ่ายค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่บรษิัท โทเทิ�ล แอ็คเ�็ส คอมมูนิเคชั �น จํากัด 

(มหาชน) เป็นเงนิจํานวน 1,832.29 ล้านบาท และเมื�อวนัที� 23 มกราคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดย้ื�นอุทธรณ์คําพพิากษา

ดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสดุ ปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ  

37.1.2 ขอ้พพิาทกรณีบรษิทัพมิพร์ปูสญัลกัษณ์ของบรษิทับนใบแจง้หนี� ใบกํากบัภาษ ีและใบเสรจ็รบัเงนิ 

เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ทศท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทเรยีกค่าเสียหายจากการที�บรษิัทพิมพ์รูปสญัลกัษณ์

บนใบแจ้งหนี�และใบเสรจ็รบัเงนิ ค่าเสยีหายทางไปรษณีย์ และค่าเสียหายด้านการตลาดและภาพลกัษณ์ จํานวนรวม
ทั �งสิ�น 1,848.95 ล้านบาท เมื�อวันที� 20 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้บริษัทชําระ

ค่าเสียหายรวมเป็นจํานวน 98.59 ล้านบาท ต่อมา บรษิทัได้ยื�นคําร้องขอเพกิ�อนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ต่อศาลปกครองกลาง โดย ทศท. ไดย้ื�นคํารอ้งขอให้บงัคบัตามคําชี�ชาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง

เช่นเดียวกนั ต่อมาเมื�อวนัที� 13 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้บังคบัตามคําชี�ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการให้แล้วเสรจ็ภายใน 90 วนันับแต่วนัที�คด�ี�งที�สุด และให้ยกคําร้องขอเพิก�อนคําชี�ขาด

ที�บริษัทยื�น อย่างไรก็ตามบริษัทไม่เห็นพ้องด้วยกับคําพิพากษาดงักล่าว โดยในวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

บรษิทัไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ ปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

37.1.3 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสญัญาขอ้ 38 ของสญัญารว่มการงาน  

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 บรษิทัได้ยื�นคําเสนอข้อพพิาท���งไม่มทีุนทรพัย์ต่ออนุญาโตตุลาการเกี�ยวกบั
เรื�องขอให ้ทศท. ระงบัการใช้อํานาจกํากบัดแูลสญัญารว่มการงาน และระงบัการใช้อํานาจตามสญัญา นับตั �งแต่วนัที�

ส�านภาพ ทศท. เปลี�ยนแปลงไป และให้อํานาจกํากับดูแลเป็นของกระทรวงคมนาคม หรอืกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื� อสาร ต่อมาเมื� อวันที�  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริษัทได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่อ

อนุญาโตตุลาการ เรื�องการป�เิสธอํานาจกํากบัดูแลของ ทศท. ตามขอ้ 38 ของสญัญาร่วมการงานเป็นคดใีหม่อกีคดหีน��ง 

���งทั �งสองขอ้พพิาทนี� คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีาํชี�ขาดแล้วเมื�อวนัที� 4 กนัยายน พ.ศ. 2557 ว่าการใช้อํานาจของ ทศท. 

เป็นการใช้อํานาจตามสญัญาพิพาท ���งต่อมาเมื�อวนัที� 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 บรษิทัยื�นคําร้องขอเพิก�อนคําชี�

ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทั �งสองขอ้พพิาทนี�ต่อศาลปกครองกลางเมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทศท. 

ได้ยื�นคํารอ้งขอใหศ้าลบงัคบัตามคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ���งศาลไดม้คีําสั �งรวมคดี

เข้าดว้ยกนั ต่อมาเมื�อวนัที� 13 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มคีําพพิากษายกคําร้องขอเพกิ�อนคําชี�

ขาดที�บริษัทยื�นทั �งสองคดี และให้บังคับตามคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทั �งนี�  เมื�อวันที� 11 ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 บรษิทัไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ  ปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 
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37.1.4 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสว่นแบ่งรายไดต้ามสญัญาร่วมการงาน

เมื�อวนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ทศท.ไดย้ื�นคําเสนอขอ้พพิาทต่ออนุญา�ตตุลาการเรยีกคนืสว่นแบ่งรายไดท้ี�บรษิทั

ได้รบัเกินกว่าสิทธิที�พึงจะได้ร ับจํานวน 1,479.62 ล้านบาทพร้อมดอกเบี�ย บริษัทได้ยื�นคําคัดค้านเมื�อวันที� 

18 เมษายน พ.ศ. 2551 ต่อมาเมื�อวนัที� 26 มถิุนายน พ.ศ. 2557 อนุญา�ตตุลาการ�ดยเสยีงข้างมากได้ชี�ขาดให้บรษิทั

ชําระเงนิจํานวน 1,217.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตั �งแต่วนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 
จนกว่าจะชําระเสร็จสิ�นให้แก่ ทศท. ทั �งนี�บริษัทได้ยื�นคําร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาดของอนุญา�ตตุลาการต่อศาล

ปกครองกลางเมื� อวันที�  7 ตุลาคม  พ .ศ . 2557 ส่วน  ทศท . ได้ยื� นคําร้องเพื� อ ให้ศาลบังคับตามคําชี�ขาด
ของอนุญา�ตตุลาการเมื�อวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2559 และศาลปกครองกลางได้มีคําส ั �งให้รวมการพิจารณาคดทีั �งสอง

เขา้ไวด้ว้ยกนั ต่อมาเมื�อวนัที� 26 กนัยายน พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางไดม้คีําพพิากษาใหบ้รษิทัชนะคดแีละเพกิถอน

คาํชี�ขาดของคณะอนุญา�ตตุลาการ อยา่งไรกต็าม เมื�อวนัที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทศท. ไดย้ื�นอุทธรณ์คําพพิากษา

ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื�อวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดย้ื�นคําใหก้ารแก้อุทธรณ์ดงักล่าวแล้ว ปัจจุบนั

คดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ  

37.1.5 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัเรื�องคา่�ทรศพัทท์างไกลในประเทศ TA 1234

เมื�อวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2548 ทศท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทเรยีกร้องค่าเสยีหายจากการสูญเสยีรายได้ตั �งแต่
วนัที�16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 รวมเป็นเงินจํานวน 16,865.09 ล้านบาท  

พร้อมดอกเบี�ย จากกรณีที�บรษิทัลดค่าบรกิารทางไกลในประเทศภายใต้�ครงการ TA 1234 และร้องขอให้บรษิัท 

เรยีกเก็บค่าบริการทางไกลในประเทศตามอัตราที�ตกลงกันภายใต้สญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุน เมื�อวนัที� 

23 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะอนุญา�ตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้บริษัทชําระเงินจํานวน 1,703.09 ล้านบาท  

พรอ้มดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 6.69 ต่อปี นับตั �งแต่วนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนกว่าจะชําระเสรจ็สิ�น พรอ้มกบั

ให้ชําระค่าเสียหายจากการที� ทศท. ขาดรายได้จาการให้บริการ�ทรศัพท์จํานวน 27.17 ล้านบาท ต่อเดือน  

พร้อมดอกเบี�ยอตัราเดยีวกนั นับถดัจากวนัเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะยุติการให้บรกิาร�ทรศพัท์ทางไกล TA1234

เมื�อวนัที� 6 มกราคม พ.ศ. 2560 บรษิทัไดย้ื�นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญา�ตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 

และต่ อม าเมื� อวันที�  26 กรกฎาคม  พ .ศ . 2560 ทศท . ได้ยื� นคํ าร้อ งขอให้ศาลบังคับตามคํ าชี� ขาดของ

คณะอนุญา�ตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื�อวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคํา

พพิากษายกคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดในคดทีี�บรษิทัยื�น �ึ�งบรษิทัไม่เหน็พอ้งดว้ย เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
บรษิทัจงึไดใ้ชส้ทิธอิุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ 

37.1.6 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสว่นแบ่งรายไดใ้นสว่นค่า�ทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ

เมื�อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2548 บริษัทได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนุญา�ตตุลาการเกี�ยวกับเรื�องการคํานวณ

ส่วนแบ่งรายได้ที�เกิดจากค่า�ทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ ภายใต้ส ัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน บริษัท 

ได้เรียกร้องค่าเสียหายพร้อมดอกเบี�ย รวมเป็นจํานวนเงิน 8,699.48 ล้านบาท ทั �งนี� เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 คณะอนุญา�ตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของบริษัท ต่อมาเมื�อวันที� 9 มีนาคม  

พ.ศ. 2561 บรษิทัไดย้ื�นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญา�ตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่าง

การพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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37.1.4 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสว่นแบ่งรายไดต้ามสญัญาร่วมการงาน

เมื�อวนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ทศท.ไดย้ื�นคําเสนอขอ้พพิาทต่ออนุญา�ตตุลาการเรยีกคนืส่วนแบ่งรายไดท้ี�บรษิทั

ได้รบัเกินกว่าสิทธิที�พึงจะได้ร ับจํานวน 1,479.62 ล้านบาทพร้อมดอกเบี�ย บริษัทได้ยื�นคําคัดค้านเมื�อวันที� 

18 เมษายน พ.ศ. 2551 ต่อมาเมื�อวนัที� 26 มถิุนายน พ.ศ. 2557 อนุญา�ตตุลาการ�ดยเสยีงข้างมากไดช้ี�ขาดให้บรษิทั

ชําระเงนิจํานวน 1,217.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั �งแต่วนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 
จนกว่าจะชําระเสร็จสิ�นให้แก่ ทศท. ทั �งนี�บริษัทได้ยื�นคําร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาดของอนุญา�ตตุลาการต่อศาล

ปกครองกลางเมื� อวันที�  7 ตุลาคม  พ .ศ . 2557 ส่วน  ทศท . ได้ยื� นคําร้องเพื� อ ให้ศาลบังคับตามคําชี�ขาด
ของอนุญา�ตตุลาการเมื�อวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2559 และศาลปกครองกลางได้มีคําส ั �งให้รวมการพิจารณาคดทีั �งสอง

เขา้ไวด้ว้ยกนั ต่อมาเมื�อวนัที� 26 กนัยายน พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางไดม้คีําพพิากษาใหบ้รษิทัชนะคดแีละเพกิถอน

คาํชี�ขาดของคณะอนุญา�ตตุลาการ อยา่งไรกต็าม เมื�อวนัที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทศท. ไดย้ื�นอุทธรณ์คําพพิากษา

ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื�อวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดย้ื�นคําใหก้ารแก้อุทธรณ์ดงักล่าวแล้ว ปัจจุบนั

คดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ  

37.1.5 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัเรื�องคา่�ทรศพัทท์างไกลในประเทศ TA 1234

เมื�อวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2548 ทศท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทเรยีกร้องค่าเสยีหายจากการสูญเสยีรายได้ตั �งแต่
วนัที�16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 รวมเป็นเงินจํานวน 16,865.09 ล้านบาท  

พร้อมดอกเบี�ย จากกรณีที�บรษิทัลดค่าบรกิารทางไกลในประเทศภายใต้�ครงการ TA 1234 และร้องขอให้บรษิัท 

เรยีกเก็บค่าบริการทางไกลในประเทศตามอัตราที�ตกลงกันภายใต้สญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุน เมื�อวนัที� 

23 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะอนุญา�ตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้บริษัทชําระเงินจํานวน 1,703.09 ล้านบาท  

พรอ้มดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 6.69 ต่อปี นับตั �งแต่วนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนกว่าจะชําระเสรจ็สิ�น พรอ้มกบั

ให้ชําระค่าเสียหายจากการที� ทศท. ขาดรายได้จาการให้บริการ�ทรศัพท์จํานวน 27.17 ล้านบาท ต่อเดือน  

พร้อมดอกเบี�ยอตัราเดยีวกนั นับถดัจากวนัเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะยุติการให้บรกิาร�ทรศพัท์ทางไกล TA1234

เมื�อวนัที� 6 มกราคม พ.ศ. 2560 บรษิทัไดย้ื�นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญา�ตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 

และต่ อม าเมื� อวันที�  26 กรกฎาคม  พ .ศ . 2560 ทศท . ได้ยื� นคํ าร้อ งขอให้ศาลบังคับตามคํ าชี� ขาดของ

คณะอนุญา�ตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื�อวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคํา

พพิากษายกคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดในคดทีี�บรษิทัยื�น �ึ�งบรษิทัไม่เหน็พอ้งดว้ย เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
บรษิทัจงึไดใ้ชส้ทิธอิุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ 

37.1.6 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสว่นแบ่งรายไดใ้นสว่นค่า�ทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ

เมื�อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2548 บริษัทได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนุญา�ตตุลาการเกี�ยวกับเรื�องการคํานวณ

ส่วนแบ่งรายได้ที�เกิดจากค่า�ทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ ภายใต้ส ัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน บริษัท 

ได้เรียกร้องค่าเสียหายพร้อมดอกเบี�ย รวมเป็นจํานวนเงิน 8,699.48 ล้านบาท ทั �งนี� เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 คณะอนุญา�ตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของบริษัท ต่อมาเมื�อวันที� 9 มีนาคม  

พ.ศ. 2561 บรษิทัไดย้ื�นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญา�ตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่าง

การพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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37.1.7 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัการใหบ้รกิาร อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู (ADSL)

เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทระบุว่าบรษิทัละเมดิข้อตกลงในสญัญาร่วมการงาน โดย

ให้บริการหรือยินยอมให้�ู้อื�นนําอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง �ADSL) ทศท. เรียกร้อง

ค่าเสยีหายเป็นจํานวนเงนิ 2,010.21 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ย นอกจากนี� ทศท. ยงัเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชําระค่าเสยีหาย

ต่อเนื�องจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 อัตราเดือนละ 180.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย และขอให้บริษัทระงบัการ
ใหบ้รกิารหรอือนุญาตให�ู้อ้ื�นใหบ้รกิาร ADSL ต่อมาเมื�อวนัที� 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ทศท. ไดย้ื�นคาํรอ้งขอแกไ้ข

คําเสนอข้อพพิาทโดยแก้ไขค่าเสยีหายจากการขาดรายไดจ้ากการให้บรกิารอินเตอร์เน็ตความเรว็สูง ADSL ตั �งแต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจํานวน 63,457.92 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย เป็น

จาํนวน 22,748.37 ล้านบาท รวมเป็นเงนิจํานวน 86,206.29 ล้านบาท โดยเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2559 บรษิทั

ไดย้ื�นคาํรอ้งขอคดัคา้นการแก้ไขทุนทรพัยข์องทศท. เมื�อวนัที� 4 กนัยายน พ.ศ. 2561 บรษิทัไดร้บัคําชี�ขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการ�ึ�งไดม้คีาํชี�ขาดใหบ้รษิทัชําระเงนิคา่�ดิสญัญาใหแ้ก่ ทศท. ดงันี�

(1) จาํนวนเงนิที�คาํนวณสําหรบัช่วงเวลาเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2544 ถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2558 รวมทั �งสิ�น 59,120.65

ล้านบาท และดอกเบี�ยจํานวน 16,978.65 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ยเพิ�มเตมิในอตัรารอ้ยละ 6.6875 ของเงนิต้นจํานวน 

59,120.65 ลา้นบาท นบัจากเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558 จนกวา่จะชําระเสรจ็สิ�น และ

(2) จํานวนเงินที�คํานวณสําหรับช่วงเวลาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั �งสิ�น 

17,076.92 ล้านบาท และดอกเบี�ยจํานวน 1,298.05 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยเพิ�มเติมในอัตราร้อยละ 6.6875

ของเงนิตน้จาํนวน 17,076.92 ลา้นบาท นบัจากเดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 จนกวา่จะชําระเสรจ็สิ�น

อย่างไรกต็าม เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัยื�นคํารอ้งเพื�อขอเพกิถอนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง 

และเมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ทศท. ได้ยื�นคําขอบงัคบัตามคําชี�ขาดต่อศาลปกครองกลาง �ึ�งบรษิทัไดย้ื�นคํา

คดัค้านคํารอ้งขอบงัคบัตามคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของ ทศท. แล้ว ต่อมาวนัที� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ศาลปกครองกลางไดม้คีําสั �งรวมสาํนวนคด ีปัจจบุนัคดอียูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง  

37.1.8 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัคา่ใชท้่อรอ้ยสาย

เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ทศท. ได้เสนอข้อพพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรยีกร้องใหบ้รษิทัชําระ 

ค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายบรเิวณเมืองทองธานีให้แก่ ทศท. สําหรบัค่าเช่าช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548  

ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 59.17 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย ต่อมาเมื�อวนัที� 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

คณะอนุญาโตตุลาการได้มคีําชี�ขาดใหบ้รษิทัชําระเงนิจํานวน 48.85 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ยอตัราเ�ลี�ย MLR + 1

ของเงนิตน้จํานวน 31.37 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัที�ยื�นคําเสนอขอ้พพิาทจนกวา่จะชําระเสรจ็ และเมื�อวนัที� 2 ตุลาคม 

พ.ศ. 2561 บรษิทัไดย้ื�นคํารอ้งขอใหศ้าลปกครองเพกิถอนคําชี�ขาดดงักล่าว ขณะนี�คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของ

ศาลปกครองกลาง 

บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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37.1.9 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารโทรศพัทส์าธารณะ

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทศท. ไดย้ื�นคําเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย

จากบรษิทัจํานวน 1,052.65 ลา้นบาท กรณีที�บรษิทัทําการโฆษณาบนตู้โทรศพัท์สาธารณะและยนิยอมใหบ้รษิทัย่อย

ให้บรกิารเติมเงนิ�่านตู้โทรศพัท์ ต่อมาวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี�ขาดให้บรษิัท 

ชําระเงนิบางส่วนให้ ทศท. จํานวน 302.57 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนัที�ยื�นคําเสนอข้อ
พพิาทจนกว่าจะชําระเสรจ็ บรษิทัได้รบัทราบคําชี�ขาดดงักล่าวเมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562 และบรษิทัไม่เหน็

ด้วยกับคําชี�ขาดดังกล่าว โดยเมื�อวันที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยื�นคําร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาดต่อ
ศาลปกครองกลาง ปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

�ลที�สุดของคดคีวามดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี� ดงันั �นบรษิทัจ�งไม่ได้ตั �งสํารองสําหรบั�ลเสยีหายที�อาจจะ

เกดิข��นจาก�ลของคดดีงักล่าวไวใ้นงบการเงนิเวน้แต่ตามที�ระบุไว้

37.2 ข้อพิพาทที�ยงัคงค้างอยู่ที�ส�าบนัอนุ�า�ตตลุาการ

37.2.1 ขอ้พพิาทกบั ทศท. ที�บรษิทัเป็น�ูเ้สนอ

ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสว่นแบ่งรายไดค้่าโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศ 

เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 บรษิทัไดย้ื�นเสนอขอ้พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งให ้ทศท. ชําระเงนิที�เป็น

ส่วนแบ่งรายไดอ้นัเกดิจากค่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศเป็นจํานวนเงนิ 1,968.70 ลา้นบาท ���ง ทศท. นําส่ง

ส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าวขาดไป ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขของอตัราส่วนแบ่งรายไดท้ี�ระบุไวใ้นสญัญา โดยบรษิทัไดร้อ้ง

ขอใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาวนิิจ�ยัสั �งการในเรื�องต่อไปนี�

1. ให้ ทศท. ป�ิบตัิตามสญัญาร่วมการงาน และข้อตกลงเรื�องการจดัเก็บและแบ่งรายได้ โดยให้ชําระส่วนแบ่ง
รายไดค้า่บรกิารโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเงื�อนไขของสญัญาขอ้ตกลงดงักล่าว 

2. ให ้ทศท. ชําระคา่เสยีหายใหแ้ก่บรษิทัเป็นจาํนวนเงนิ 1,968.70 ลา้นบาท 

3. ให้ ทศท. คํานวณส่วนแบ่งรายไดค้า่บรกิารโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศโดยทั �งจากการเรยีกเขา้และเรยีก

ออกโดยใช้อตัรา 6 บาทต่อนาท ีตามที�ระบุในสญัญามาเป็น�านในการคาํนวณส่วนแบ่งรายไดน้ับแต่เดอืนกนัยายน 

พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 

4. ให ้ทศท. ชําระดอกเบี�ยที�เกี�ยวขอ้งตามสญัญาขอ้ 21 �อตัราเ�ลี�ย MLR+1) หรอืในอตัรารอ้ยละ 7.86 ต่อปีจาก

สว่นแบ่งรายไดท้ี� ทศท. คา้งชําระนบัแต่วนัที�ยื�นคาํเสนอขอ้พพิาทจนกวา่จะชําระครบถว้น

เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2551 ทศท.ไดย้ื�นคําคดัคา้น ขณะนี�ขอ้พพิาทอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
ทั �งนี�เมื�อวนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทศท. ได้มหีนังสอืแจ้งขอชําระเงนิค่าส่วนแบ่งรายไดค้่าโทรศพัท์ทางไกล

ระหว่างประเทศของช่วงระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถ�ง วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2547 ใหแ้ก่บรษิทัจาํนวน 

133.11 ล้านบาท �ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) ���งบริษัทได้มีหนังสือตอบรบัการชําระเงินดงักล่าว และตกลงที�จะไม่

เรยีกรอ้งค่าสว่นแบ่งรายไดค้่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศในช่วงเวลาดงักล่าว อย่างไรกต็าม การรบัชําระเงนิ

ดงักล่าวไมถ่อืเป็นการสละประเดน็ขอ้ต่อสูห้รอืเป็นการระงบัขอ้พพิาทแต่อยา่งใด 

19. ���������.indd   402 18/3/2563 BE   14:57



บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 
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37.1.9 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารโทรศพัทส์าธารณะ

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทศท. ไดย้ื�นคําเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย

จากบรษิทัจํานวน 1,052.65 ลา้นบาท กรณีที�บรษิทัทําการโฆษณาบนตู้โทรศพัท์สาธารณะและยนิยอมใหบ้รษิทัย่อย

ให้บรกิารเติมเงนิ�่านตู้โทรศพัท์ ต่อมาวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี�ขาดให้บรษิัท 

ชําระเงนิบางส่วนให้ ทศท. จํานวน 302.57 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนัที�ยื�นคําเสนอข้อ
พพิาทจนกว่าจะชําระเสรจ็ บรษิทัได้รบัทราบคําชี�ขาดดงักล่าวเมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562 และบรษิทัไม่เหน็

ด้วยกับคําชี�ขาดดังกล่าว โดยเมื�อวันที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยื�นคําร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาดต่อ
ศาลปกครองกลาง ปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

�ลที�สุดของคดคีวามดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี� ดงันั �นบรษิทัจ�งไม่ได้ตั �งสํารองสําหรบั�ลเสยีหายที�อาจจะ

เกดิข��นจาก�ลของคดดีงักล่าวไวใ้นงบการเงนิเวน้แต่ตามที�ระบุไว้

37.2 ข้อพิพาทที�ยงัคงค้างอยู่ที�ส�าบนัอนุ�า�ตตลุาการ

37.2.1 ขอ้พพิาทกบั ทศท. ที�บรษิทัเป็น�ูเ้สนอ

ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสว่นแบ่งรายไดค้่าโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศ 

เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 บรษิทัไดย้ื�นเสนอขอ้พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งให ้ทศท. ชําระเงนิที�เป็น

ส่วนแบ่งรายไดอ้นัเกดิจากค่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศเป็นจํานวนเงนิ 1,968.70 ล้านบาท ���ง ทศท. นําส่ง

ส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าวขาดไป ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขของอตัราส่วนแบ่งรายไดท้ี�ระบุไวใ้นสญัญา โดยบรษิทัไดร้อ้ง

ขอใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาวนิิจ�ยัสั �งการในเรื�องต่อไปนี�

1. ให้ ทศท. ป�ิบตัิตามสญัญาร่วมการงาน และข้อตกลงเรื�องการจดัเก็บและแบ่งรายได้ โดยให้ชําระส่วนแบ่ง
รายไดค้า่บรกิารโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเงื�อนไขของสญัญาขอ้ตกลงดงักล่าว 

2. ให ้ทศท. ชําระคา่เสยีหายใหแ้ก่บรษิทัเป็นจาํนวนเงนิ 1,968.70 ลา้นบาท 

3. ให้ ทศท. คํานวณส่วนแบ่งรายไดค้่าบรกิารโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศโดยทั �งจากการเรยีกเขา้และเรยีก

ออกโดยใช้อตัรา 6 บาทต่อนาท ีตามที�ระบุในสญัญามาเป็น�านในการคาํนวณส่วนแบ่งรายไดน้ับแต่เดอืนกนัยายน 

พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 

4. ให ้ทศท. ชําระดอกเบี�ยที�เกี�ยวขอ้งตามสญัญาขอ้ 21 �อตัราเ�ลี�ย MLR+1) หรอืในอตัรารอ้ยละ 7.86 ต่อปีจาก

สว่นแบ่งรายไดท้ี� ทศท. คา้งชําระนบัแต่วนัที�ยื�นคาํเสนอขอ้พพิาทจนกวา่จะชําระครบถว้น

เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2551 ทศท.ไดย้ื�นคําคดัคา้น ขณะนี�ขอ้พพิาทอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
ทั �งนี�เมื�อวนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทศท. ได้มหีนังสอืแจ้งขอชําระเงนิค่าส่วนแบ่งรายไดค้่าโทรศพัท์ทางไกล

ระหวา่งประเทศของช่วงระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถ�ง วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2547 ใหแ้ก่บรษิทัจาํนวน 

133.11 ล้านบาท �ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) ���งบริษัทได้มีหนังสือตอบรบัการชําระเงินดงักล่าว และตกลงที�จะไม่

เรยีกรอ้งค่าสว่นแบ่งรายไดค้่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศในช่วงเวลาดงักล่าว อย่างไรกต็าม การรบัชําระเงนิ

ดงักล่าวไมถ่อืเป็นการสละประเดน็ขอ้ต่อสูห้รอืเป็นการระงบัขอ้พพิาทแตอ่ยา่งใด 
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ต่อมาปรากฏว่าทศท. ยงัได้ชําระส่วนแบ่งรายไดค้่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศเพิ�มเตมิบางส่วนช่วงระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2551 ดงันั �น วนัที� 8 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัจงึยื�นคํารอ้งขอ

แก้ไขคําเสนอขอ้พพิาท แก้ไขต้นเงนิจํานวนทุนทรพัย ์เป็นจาํนวน 616.43 ล้านบาท เพื�อใหส้อดคล้องกบัขอ้เทจ็จรงิ

ที�เปลี�ยนไป ต่อมาวนัที� 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมคีําชี�ขาดให้ยกคําเสนอขอ้พพิาท ทั �งนี�

บรษิทัอยูร่ะหวา่งพจิารณายื�นคาํรอ้งขอเพกิถอนคาํชี�ขาดต่อศาลปกครอง

ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสว่นแบ่งรายไดจ้ากบรกิาร Free Phone 1800

เมื�อวนัที� 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิทัไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งค่าส่วนแบ่งรายได้

ที�เกดิจากการให้บรกิาร Free Phone 1800 จาก ทศท. ภายใต้สญัญารว่มการงาน �ึ�งส่วนแบ่งรายไดท้ี�เกิดขึ�นจะถูก

เก็บเงนิโดย ทศท. อย่างไรก็ตาม ทศท. ไม่ไดแ้บ่งส่วนแบ่งดงักล่าวให้กบับรษิทั ดงันั �น บรษิทัจะมีสทิ�ิที�จะได้รบั

คา่เสยีหายเป็นจาํนวนเงนิ 142.18 ลา้นบาท ขณะนี�ขอ้พพิาทอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ

ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสว่นแบ่งรายไดจ้ากกจิการร่วมคา้ Thai Mobile 

เมื�อวนัที� 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิทัได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งส่วนแบ่งรายได้

จาก ทศท. จากการใช้บรกิารเช่าวงจรและเช่าพื�นที�สืบเนื�องมาจากกิจการร่วมค้า Thai Mobile ภายใต้สญัญาร่วม 
การงานที� ทศท. และบรษิทัมกีารประชุมรว่มกนัในปี พ.ศ. 2557 �ึ�ง ทศท. ตกลงที�จะจ่ายค่าบรกิารดงักล่าว อย่างไร

ก็ตาม ทศท. ไม่ได้ทําการจ่ายเงนิดงักล่าวตามที�ตกลง ดงันั �นบรษิทัมีสทิ�เิรยีกร้องค่าความเสียหายเป็นจํานวน 

96.23 ลา้นบาท ขณะนี�ขอ้พพิาทอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสว่นแบ่งรายไดค้่าโทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ (TOT Gateway)

เมื�อวนัที� 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิทัได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งส่วนแบ่งรายได้

ที�เกดิขึ�นจากค่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศขาเข้าจาก ทศท. ภายใต้สญัญาร่วมการงานและสญัญาการลงทุน  

�ึ�งมหีลกั�านเป็นเอกสารทางการเงนิที�เกดิขึ�นในปี พ.ศ. 2559 ทศท. ไดด้าํเนินงานและไดร้บัคา่บรกิาร�ี�งมาจากการ

ใช้งานระบบเครือข่ายของบริษัทแต่ไม่ได้แบ่งรายได้ดงักล่าวมาให้กับทางบริษัท บริษัทได้เรียกร้องให้ ทศท.  

จ่ายค่าเสยีหายจากส่วนแบ่งรายได้ดงักล่าว เป็นจํานวนเงิน 1,045.49 ล้านบาท ขณะนี�ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการ
พจิารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

37.2.2 ขอ้พพิาทกบั ทศท. ที� ทศท. เป็น�ูเ้สนอ

ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัคา่เช่าท่อรอ้ยสาย

เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ไดย้ื�นคําเสนอขอ้พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชําระเงนิ

ค่าเช่าท่อร้อยสายบริเวณเมืองทอง�านี ตั �งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2548  

เป็นจํานวนเงนิ 6.72 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย บรษิทัได้ยื�นคําคดัค้านเมื�อวนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2548 ปัจจุบนั 

ขอ้พพิาทอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมื�อวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ทศท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรยีกร้องให้บรษิัทชําระ

ค่าเช่าท่อร้อยสายบรเิวณเมอืงทอง�านี ตั �งแต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นอกีคดหีนึ�ง

เป็นจาํนวนเงนิ 26.13 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี�ย ขณะนี�ขอ้พพิาทอยูร่ะหวา่งกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
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ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม 

เม��อวนัที� 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทศท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระ

คา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพรอ้มภาษมีูลค่าเพิ�มสําหรบัช่วงระยะเวลาที�ระบุ รวมเป็นจาํนวนเงนิ 539.02 ล้านบาท 

เม��อวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมคีําชี�ขาดใหบ้รษิทัชําระเงนิค่าธรรมเนียมเลขหมาย ต่อมา

เม��อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําส ั �งแก้ไขคําชี�ขาดบางส่วน �ึ�งบรษิทัไม่เห็นพ้อง
กบัคาํชี�ขาดดงักล่าวและอยูร่ะหวา่งพจิารณาย��นคาํรอ้งขอเพกิถอนคาํชี�ขาดต่อศาลปกครอง 

ผลที�สุดของคดคีวามดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี� ดงันั �นบรษิทัจงึไม่ได้บนัทึกรายไดห้ร�อไม่ไดต้ั �งสํารอง

สาํหรบัผลเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นจากผลของคดดีงักล่าวไวใ้นงบการเงนินอกจากตามที�ระบุไว้

37.3 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทของบริษทัย่อย

37.3.1 เม��อวนัที� 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กสท. ได้ย��นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรยีกร้องให้บรษิทัย่อย
แห่งหนึ�งชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นจํานวนเงนิ 113.58 ล้านบาท ต่อมาเม��อวนัที� 15 สงิหาคม  

พ.ศ. 2551 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้บริษทัย่อยชําระเงินให้ กสท. จํานวน 99.60 ล้านบาท (ไม่รวม

ดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปี) บรษิทัยอ่ยไดร้บัทราบคําชี�ขาดเม��อวนัที� 24 สงิหาคม พ.ศ. 2551 และไดด้าํเนินการขอเพกิ

ถอนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาเม��อวนัที� 

23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ว่าคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย�ึ�งการยอมรบัหร�อบงัคบั

ตามคําชี�ขาดนั �นจะเป็นการขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหร�อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ศาลปกครองกลางจงึมคีําส ั �ง

เพกิถอนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเม��อวนัที� 22 มนีาคม พ.ศ. 2554 กสท. ไดย้��นอุทธรณ์คาํพพิากษา

ของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสดุ โดยเม��อวนัที� 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองสงูสดุ มคีําพพิากษา

ยกคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดของบรษิทัย่อย คดทีี�บรษิทัย่อยขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการจงึถึงที�สุด
อย่างไรกต็ามเม��อวนัที� 16 มถิุนายน พ.ศ. 2554 กสท. กไ็ดย้��นคํารอ้งต่อศาลปกครองกลางเพ��อขอใหบ้งัคบัตามคําชี�

ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้บรษิทัย่อยชําระเงนิแก่ กสท. ปราก�ว่าเม��อวนัที� 1 มถิุนายน พ.ศ. 2560 ศาล
ปกครองกลางได้มคีําพพิากษายกคําขอบงัคบัตามคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการของกสท. เม��อวนัที� 29 มถุินายน 

พ.ศ. 2561 กสท. จงึไดย้��นอุทธรณ์คําพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด�ึ�งปัจจุบนัคดอียู่ระหว่าง

การพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

37.3.2 เม��อวนัที� 9 มกราคม พ.ศ. 2551 กสท. ได้ย��นเสนอข้อพิพาทกบับริษทัย่อยแห่งหนึ�งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ

เรยีกร้องให้บริษทัย่อยแห่งนั �นชําระค่าส่วนแบ่งรายได้ที�ส่งขาดไปจากการที�บรษิทัย่อยชําระค่าภาษีสรรพสามิต 

รวม ค่ าป รับ และดอก เบี� ย จํ าน วน รวม ทั �งสิ� น  8,969.08 ล้ าน บ าท  เม�� อ วัน ที�  16 กัน ยายน  พ .ศ . 2554  

คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําวนิิจ�ัยชี�ขาดให้บรษิทัย่อยชนะคดโีดยยกคําเสนอขอ้พพิาทดงักล่าว ทําใหบ้รษิทัย่อย

ไมต่้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามคําเสนอขอ้พพิาทดงักล่าว ต่อมา กสท. ไดย้��นคํารอ้งขอเพกิถอนคาํชี�ขาดของ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเม��อวนัที� 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554  ทั �งนี�เม��อวนัที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม 

เม��อวนัที� 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทศท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระ

คา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพรอ้มภาษมีูลค่าเพิ�มสําหรบัช่วงระยะเวลาที�ระบุ รวมเป็นจาํนวนเงนิ 539.02 ล้านบาท 

เม��อวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมคีําชี�ขาดใหบ้รษิทัชําระเงนิค่าธรรมเนียมเลขหมาย ต่อมา

เม��อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําส ั �งแก้ไขคําชี�ขาดบางส่วน �ึ�งบรษิทัไม่เห็นพ้อง
กบัคาํชี�ขาดดงักล่าวและอยูร่ะหวา่งพจิารณาย��นคาํรอ้งขอเพกิถอนคาํชี�ขาดต่อศาลปกครอง 

ผลที�สุดของคดคีวามดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี� ดงันั �นบรษิทัจงึไม่ได้บนัทึกรายไดห้ร�อไม่ไดต้ั �งสํารอง

สาํหรบัผลเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นจากผลของคดดีงักล่าวไวใ้นงบการเงนินอกจากตามที�ระบุไว้

37.3 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทของบริษทัย่อย

37.3.1 เม��อวนัที� 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กสท. ได้ย��นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรยีกร้องให้บรษิทัย่อย
แห่งหนึ�งชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นจํานวนเงนิ 113.58 ล้านบาท ต่อมาเม��อวนัที� 15 สงิหาคม  

พ.ศ. 2551 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้บริษทัย่อยชําระเงนิให้ กสท. จํานวน 99.60 ล้านบาท (ไม่รวม

ดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปี) บรษิทัยอ่ยไดร้บัทราบคําชี�ขาดเม��อวนัที� 24 สงิหาคม พ.ศ. 2551 และไดด้าํเนินการขอเพกิ

ถอนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาเม��อวนัที� 

23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ว่าคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย�ึ�งการยอมรบัหร�อบงัคบั

ตามคําชี�ขาดนั �นจะเป็นการขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหร�อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ศาลปกครองกลางจงึมคีําส ั �ง

เพกิถอนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเม��อวนัที� 22 มนีาคม พ.ศ. 2554 กสท. ไดย้��นอุทธรณ์คาํพพิากษา

ของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสดุ โดยเม��อวนัที� 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองสงูสดุ มคีําพพิากษา

ยกคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดของบรษิทัย่อย คดทีี�บรษิทัย่อยขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการจงึถึงที�สุด
อย่างไรกต็ามเม��อวนัที� 16 มถิุนายน พ.ศ. 2554 กสท. กไ็ดย้��นคํารอ้งต่อศาลปกครองกลางเพ��อขอใหบ้งัคบัตามคําชี�

ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้บรษิทัย่อยชําระเงนิแก่ กสท. ปราก�ว่าเม��อวนัที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ศาล
ปกครองกลางได้มคีําพพิากษายกคําขอบงัคบัตามคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการของกสท. เม��อวนัที� 29 มถุินายน 

พ.ศ. 2561 กสท. จงึไดย้��นอุทธรณ์คําพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด�ึ�งปัจจุบนัคดอียู่ระหว่าง

การพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

37.3.2 เม��อวนัที� 9 มกราคม พ.ศ. 2551 กสท. ได้ย��นเสนอข้อพิพาทกบับริษทัย่อยแห่งหนึ�งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ

เรยีกร้องให้บริษทัย่อยแห่งนั �นชําระค่าส่วนแบ่งรายได้ที�ส่งขาดไปจากการที�บรษิทัย่อยชําระค่าภาษีสรรพสามิต 

รวม ค่ าป รับ และดอก เบี� ย จํ าน วน รวม ทั �งสิ� น  8,969.08 ล้ าน บ าท  เม�� อ วัน ที�  16 กัน ยายน  พ .ศ . 2554  

คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําวนิิจ�ัยชี�ขาดให้บรษิทัย่อยชนะคดโีดยยกคําเสนอขอ้พพิาทดงักล่าว ทําใหบ้รษิทัย่อย

ไมต่้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามคําเสนอขอ้พพิาทดงักล่าว ต่อมา กสท. ไดย้��นคํารอ้งขอเพกิถอนคาํชี�ขาดของ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเม��อวนัที� 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554  ทั �งนี�เม��อวนัที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ศาลปกครองกลางไดม้คีําพพิากษายกคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการของ กสท. �ึ�งต่อมา กสท. ไดย้��น

อุทธรณ์คําพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสดุ ปัจจบุนัคดอียูร่ะหว่างกระบวนการของศาลปกครอง
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37.3.3 เกี�ยวกับข้อพิพาทระหว่าง กสท. กับบริษัทย่อยแห่งหน�� ง กสท. เรียกร้องให้บริษัทย่อยจ่ายชําระค่าบริการที� กสท. 

ไม่สามารถเรยีกเก็บได้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงนิประกนัรายได้ข ั �นตํ�าเพิ�มเติม 

ค่าปรบัจากการชําระค่าบรกิารล่าช้า และค่าภาษีสรรพสามิตพร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มตามสญัญาทําการตลาดบริการวทิยุ

คมนาคมระบบระบบเซลลูล่าร์ ดิจติอล แอมป์ 800 แบนด์ เอ จํานวนรวม 1,445.00 ล้านบาท (มูลค่า 1,204.00 ล้านบาท 

และ 241.00 ล้านบาท� ทั �งนี� บรษิทัย่อยไดเ้รยีกรอ้งแยง้ในขอ้พพิาทดงักล่าวเพื�อเรยีกค่าเสยีหาย เป็นจํานวนเงนิประมาณ 

2,544.72 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มคีําชี�ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาท
ของ กสท.ในทุกประเด็นสําหรบัมูลค่าที�เรยีกร้องจํานวน 1,204.00 ล้านบาท และให้ยกข้อเรยีกร้องแย้งของบรษิัทย่อย 

ที�เรียกร้องจํานวนเงิน 2,544.72 ล้านบาทด้วย ซ��ง กสท.ได้ยื�นคําร้องต่อศาลปกครองกลางเพื�อขอเพิกคําชี�ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการในวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําชี�ขาดใหบ้รษิทัย่อยชําระเงนิเป็นจํานวน 91.83 ล้านบาท 

พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปี สําหรบัมูลค่าเรยีกร้องจํานวน 241.00 ล้านบาท ซ��งเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

และค่าปรบัจากการชําระค่าบรกิารรายเดอืนตามงวดใบแจง้หนี�ล่าช้าและใหย้กคําขออื�น� ทั �งนี�บรษิทัย่อยไดบ้นัท�ก
ประมาณการหนี�สนินี�ทั �งจํานวน 91.83 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 บรษิทัย่อยและ กสท. 

ไดย้ื�นคาํรอ้งต่อศาลปกครองกลางเพื�อขอใหเ้พกิถอนคาํชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซ��งศาลไดม้คีําสั �งใหร้วมการ

พจิารณาคดทีั �งสองเขา้ไวด้ว้ยกนั ต่อมาเมื�อวนัที� 24 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางไดม้คีําพพิากษายกคํา

ร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการบางส่วน ซ��งวนัที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยได้ยื�น

อุทธรณ์คาํพพิากษาดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสดุ ปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

37.3.4 เมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2552 กสท. ไดย้ื�นคําเสนอข้อพพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัย่อย

แห่งหน��งชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพเิศษสี�หลกั เลขหมาย 1331 เป็นจํานวนเงนิประมาณ 3.96 ล้านบาท 

พรอ้มดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ภาษมีูลค่าเพิ�มและค่าปรบัรอ้ยละ 1.25 ต่อเดอืนของยอดเงนิค่าธรรมเนียมเลขหมาย

โทรคมนาคมพิเศษ นับแต่ กสท. ได้ชําระให้แก่ กทช. จนกว่าบริษัทย่อยแห่งนั �นจะชําระให้แก่ กสท. เมื�อวนัที� 

7 กนัยายน พ.ศ. 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสนิเป็นประโยชน์กบับรษิทัย่อยโดยได้มคีําชี�ขาดให้ยกคําเสนอ

ข้อพิพาทของ กสท. ทั �งนี�  เมื�อวันที�  29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กสท.ได้ยื�นคําร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี�คดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง  

37.3.5 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 กสท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทกบับรษิทัย่อยแห่งหน��งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

เพื� อเรียกร้องให้บริษัทย่อยแห่งนั �นนําหนังสือคํ� าประกัน�ลประโยชน์ตอบแทนขั �นตํ� าวงเงิน 646.00 ล้านบาท  

และ 679.00 ล้านบาท รวมทั �งสิ�น 1,325.00 ล้านบาท สําหรบัปีดําเนินการที� 14 และ 15 มาวางคํ�าประกนั ต่อมาเมื�อวนัที� 

7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยได้ยื�นข้อเรียกร้องแย้งในคดีดงักล่าวโดยให้ กสท. คืนหนังสือคํ�าประกนั�ลประโยชน์

ตอบแทนขั �นตํ� าของปีดําเนินการที� 11 ถ�งปีที� 13 และเรียกร้องค่าเสียหายจาก กสท. เป็นเงินทั �งสิ�น 56.19 ล้านบาท  

เมื�อวนัที� 30 สงิหาคม พ.ศ. 2556 กสท. ได้ยื�นคําเสนอเรยีกร้องให้บรษิทัย่อยวางหนังสอืคํ�าประกนัสําหรบัปีดําเนินการ

ที� 16 และ 17 และบรษิทัย่อยได้ยื�นคําคดัค้านไปเมื�อวนัที� 18 มถิุนายน พ.ศ. 2556 ซ��งอนุญาโตตุลาการได้มคีําสั �งให้รวม

การพจิารณาทั �งสองคดซี��งเป็นวงเงนิรวมทั �งสิ�น 1,460.00 ล้านบาท เข้าไวด้ว้ยกนั ต่อมาเมื�อวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 
คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคําชี�ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท. และให้ กสท. ชดใช้ค่าเสียหายแก่

บรษิทัย่อยจํานวน 60.46 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.50 ต่อปีของต้นเงนิจํานวนดงักล่าวนับแต่วนัที�ยื�นขอ้เรยีกรอ้ง

แยง้เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสรจ็ และให ้กสท.ชดใช้ค่าธรรมเนียมหนังสอืคํ�าประกนัสําหรบัปีดําเนินการที� 11 ถ�งปีที� 13

ในอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี ของวงเงนิตามหนังสอืคํ�าประกนัเป็นเงนิปีละ 26.20 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 

7.50 ต่อปี นับแต่วนัที�ทรูมู�ได้ชําระเงินจํานวนดงักล่าวจนกว่า กสท. จะคืนหนังสือคํ�าประกนัดงักล่าวแก่บรษิัทย่อย 

ซ��งต่อมา กสท. ไดย้ื�นขอเพกิถอนคําชี�ขาดต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื�อวนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 บรษิทัย่อยได้

ยื�นคําร้องขอบงัคบัตามคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัทั �งสองคดอียู่

ระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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37.3.6 เม��อวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 กสท. ไดย้��นคําเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัย่อย

ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนสําหรบัปีดําเนินการที� 10 ถ�ง ปีดําเนินการที� 14 ใหก้สท. ให้ครบถ้วนเป็นเงนิจํานวน 

11,946.15 ล้านบาท ต่อมาเม��อวนัที� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการได้มคีําชี�ขาดให้บรษิทัย่อย

ชนะคด ีโดยยกคําเสนอขอ้พพิาทของ กสท. ทําใหบ้รษิทัย่อยไม่ต้องชําระเงนิตามที�กสท. เรยีกร้อง ต่อมาเม��อวนัที� 

16 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กสท.ไดย้��นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง ปัจจบุนัคดอียู่ระหว่าง

การพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

37.3.7 เม��อวนัที� 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 มกีรณีข้อพพิาทระหว่างบรษิทัย่อยแห่งหน��งกบั กสทช. ใน�านะหน่วยงานกํากบั
ดแูล เร��องการจดัเกบ็ขอ้มลูและรายละเอยีดเกี�ยวกบัผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�ประเภทเรยีกเกบ็ค่าบรกิารล่วงหน้า 

กําหนดใหช้ําระค่าปรบัทางปกครองวนัละ 80,000 บาท ภายใน 30 วนันับจากวนัที�ไดร้บัหนังส�อแจง้เต�อน เม��อวนัที� 

3 มนีาคม พ.ศ. 2557 บรษิทัย่อยไดช้ําระเงนิจํานวน 34.96 ล้านบาท เป็นค่าปรบัวนัละ 80,000 บาท คํานวณตั �งแต่

วนัที� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถ�งวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 อย่างไรกต็าม การชําระดงักล่าวมไิดเ้ป็นการยอมรบั

ว่าคําสั �งทางปกครองดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย หากผลของคดหีลกัมคีําพพิากษาถ�งที�สุดอนัเป็นคุณแก่บรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยสามารถเรยีกค�นเงนิค่าปรบัทางปกครองที�ได้ชําระไปแล้วดงักล่าวจาก กสทช. เม��อวนัที� 12 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสนิเป็นคณุกบับรษิทัย่อย โดยมคีําพพิากษาเพกิถอนคําสั �งและมต ิกทค.ดงักล่าว

ต่อมาเม��อวนัที� 6 มกราคม 2560 บรษิทัย่อยได้รบัสําเนาคําอุทธรณ์คําพพิากษาของ กสทช. และไดย้��นแก้อุทธรณ์

แลว้เม��อวนัที� 2 มนีาคม พ.ศ. 2560 แลว้ ปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

37.3.8 เม��อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บรษิทัย่อยได้ย��น�้องคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธกิาร กสทช. ขอให้เพิก

ถอนคาํสั �งและมต ิที�หา้มผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คล��อนที�ประเภทเรยีกเกบ็คา่บรกิารล่วงหน้ากําหนดรายการสง่เสรมิการ

ขายในลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผู้ใช้บรกิารต้องใช้บรกิารภายในระยะเวลาที�กําหนด �Validity) พร้อมขอให้ศาล

กําหนดมาตรการและวธิกีารเพ��อบรรเทาทุกข์เป็นการชั �วคราว ก่อนการพพิากษา เลขาธกิาร กสทช.ได้มหีนังส�อให้

บรษิทัยอ่ยดําเนินการปรบัปรุงเง��อนไขการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คล��อนที�ประเภทเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิารล่วงหน้า ไมใ่หม้ี

ข้อกําหนดในลกัษณะเป็นการบังคบัให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บรกิารภายในระยะเวลาที�กําหนดและห้ามมิให้กําหนด

เง��อนไขที�มีลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผู้ใช้บรกิารต้องใช้บรกิารภายในระยะเวลาที�กําหนดอีกต่อไป ต่อมาเม��อวนัที� 

25 กนัยายน พ.ศ. 2555 เลขาธกิาร กสทช. ไดม้หีนงัส�อลงวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กําหนดใหบ้รษิทัย่อยจะต้อง

ชําระค่าปรบัทางปกครองในอตัราวนัละ 100,000 บาท ตั �งแต่วนัที� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป อย่างไรก็

ตามบรษิทัย่อยไดย้��นคํารอ้งขอต่อศาลใหม้คีาํส ั �งใหทุ้เลาการบงัคบัตามคําสั �งและมตขิองคณะกรรมการ ศาลไดย้กคํา
รอ้งดงักล่าว อย่างไรก็ตามบรษิทัย่อยได้ทําการอุทธรณ์คําสั �งต่อเลขาธกิาร กสทช. เพ��อระงบัค่าปรบัทางปกครอง 

ผลการพจิารณาปราก�วา่บรษิทัย่อยยงัคงตอ้งชําระค่าปรบัตามคาํสั �ง ค่าปรบัระหว่างวนัที� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ถ�งวนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นจาํนวนเงนิ 23.30 ลา้นบาท เม��อวนัที� 10 มกราคม พ.ศ. 2556 บรษิทัยอ่ยไดย้��น

�้องเลขาธกิาร กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพ��อเพกิถอนคําสั �งกําหนดค่าปรบัดงักล่าว และได้ย��นคํารอ้งขอให้ศาล

กําหนดมาตรการและวธิกีารเพ��อบรรเทาทุกขเ์ป็นการชั �วคราวก่อนการพพิากษา อย่างไรก็ตาม หลงัจากที� กสทช.ได้มี

มตเิหน็ชอบแนวทางการใหบ้รกิารโทรศพัท์เคล��อนที�แบบชําระค่าบรกิารล่วงหน้าที�บรษิทัย่อยเป็นผู้นําเสนอ จ�งได้มี

คาํส ั �งยุตคิ่าปรบัคาํนวณตั �งแต่วนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ดงันั �นเม��อวนัที� 20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 บรษิทัย่อยได้

ชําระเงนิจํานวน 23.30 ล้านบาท เป็นค่าปรบัทางปกครอง อย่างไรก็ตามการชําระเงนิดงักล่าวมิได้เป็นการยอมรบัว่า 

คําสั �งทางปกครองดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย หากผลของคดมีคีําพพิากษาถ�งที�สุดอนัเป็นคุณแก่บรษิทัย่อย บรษิทั

ยอ่ยสามารถเรยีกค�นเงนิคา่ปรบัทางปกครองที�ไดช้ําระไปแลว้ดงักล่าว เม��อวนัที� 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครอง
กลางได้มีคําพิพากษายกคํา�้องในคดีนี�  ต่อมาวันที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยได้ย��นอุทธรณ์

คาํพพิากษาต่อศาลปกครองสงูสดุ ปัจจบุนัคดยีงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
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37.3.6 เม��อวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 กสท. ไดย้��นคําเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัย่อย

ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัปีดําเนินการที� 10 ถ�ง ปีดําเนินการที� 14 ใหก้สท. ให้ครบถ้วนเป็นเงนิจํานวน 

11,946.15 ล้านบาท ต่อมาเม��อวนัที� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการได้มคีําชี�ขาดให้บรษิทัย่อย

ชนะคด ีโดยยกคําเสนอขอ้พพิาทของ กสท. ทําใหบ้รษิทัย่อยไม่ต้องชําระเงนิตามที�กสท. เรยีกร้อง ต่อมาเม��อวนัที� 

16 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กสท.ไดย้��นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง ปัจจบุนัคดอียู่ระหว่าง

การพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

37.3.7 เม��อวนัที� 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 มกีรณีข้อพพิาทระหว่างบรษิทัย่อยแห่งหน��งกบั กสทช. ใน�านะหน่วยงานกํากบั
ดแูล เร��องการจดัเกบ็ขอ้มลูและรายละเอยีดเกี�ยวกบัผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�ประเภทเรยีกเกบ็ค่าบรกิารล่วงหน้า 

กําหนดใหช้ําระค่าปรบัทางปกครองวนัละ 80,000 บาท ภายใน 30 วนันับจากวนัที�ไดร้บัหนังส�อแจง้เต�อน เม��อวนัที� 

3 มนีาคม พ.ศ. 2557 บรษิทัย่อยไดช้ําระเงนิจํานวน 34.96 ล้านบาท เป็นค่าปรบัวนัละ 80,000 บาท คํานวณตั �งแต่

วนัที� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถ�งวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 อย่างไรกต็าม การชําระดงักล่าวมไิดเ้ป็นการยอมรบั

ว่าคําสั �งทางปกครองดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย หากผลของคดหีลกัมคีําพพิากษาถ�งที�สุดอนัเป็นคุณแก่บรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยสามารถเรยีกค�นเงนิค่าปรบัทางปกครองที�ได้ชําระไปแล้วดงักล่าวจาก กสทช. เม��อวนัที� 12 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสนิเป็นคณุกบับรษิทัย่อย โดยมคีําพพิากษาเพกิถอนคําสั �งและมต ิกทค.ดงักล่าว

ต่อมาเม��อวนัที� 6 มกราคม 2560 บรษิทัย่อยได้รบัสําเนาคําอุทธรณ์คําพพิากษาของ กสทช. และไดย้��นแก้อุทธรณ์

แลว้เม��อวนัที� 2 มนีาคม พ.ศ. 2560 แลว้ ปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

37.3.8 เม��อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บรษิทัย่อยได้ย��น�้องคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธกิาร กสทช. ขอให้เพิก

ถอนคาํสั �งและมต ิที�หา้มผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คล��อนที�ประเภทเรยีกเกบ็คา่บรกิารล่วงหน้ากําหนดรายการสง่เสรมิการ

ขายในลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผู้ใช้บรกิารต้องใช้บรกิารภายในระยะเวลาที�กําหนด �Validity) พร้อมขอให้ศาล

กําหนดมาตรการและวธิกีารเพ��อบรรเทาทุกข์เป็นการชั �วคราว ก่อนการพพิากษา เลขาธกิาร กสทช.ได้มหีนังส�อให้

บรษิทัยอ่ยดําเนินการปรบัปรุงเง��อนไขการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คล��อนที�ประเภทเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิารล่วงหน้า ไมใ่หม้ี

ข้อกําหนดในลกัษณะเป็นการบังคบัให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บรกิารภายในระยะเวลาที�กําหนดและห้ามมิให้กําหนด

เง��อนไขที�มีลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผู้ใช้บรกิารต้องใช้บรกิารภายในระยะเวลาที�กําหนดอีกต่อไป ต่อมาเม��อวนัที� 

25 กนัยายน พ.ศ. 2555 เลขาธกิาร กสทช. ไดม้หีนงัส�อลงวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กําหนดใหบ้รษิทัย่อยจะต้อง

ชําระค่าปรบัทางปกครองในอตัราวนัละ 100,000 บาท ตั �งแต่วนัที� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป อย่างไรก็

ตามบรษิทัย่อยไดย้��นคํารอ้งขอต่อศาลใหม้คีาํส ั �งใหทุ้เลาการบงัคบัตามคําสั �งและมตขิองคณะกรรมการ ศาลไดย้กคํา
รอ้งดงักล่าว อย่างไรก็ตามบรษิทัย่อยได้ทําการอุทธรณ์คําสั �งต่อเลขาธกิาร กสทช. เพ��อระงบัค่าปรบัทางปกครอง 

ผลการพจิารณาปราก�วา่บรษิทัย่อยยงัคงตอ้งชําระค่าปรบัตามคาํสั �ง ค่าปรบัระหว่างวนัที� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ถ�งวนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นจาํนวนเงนิ 23.30 ลา้นบาท เม��อวนัที� 10 มกราคม พ.ศ. 2556 บรษิทัยอ่ยไดย้��น

�้องเลขาธกิาร กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพ��อเพกิถอนคําสั �งกําหนดค่าปรบัดงักล่าว และได้ย��นคํารอ้งขอให้ศาล

กําหนดมาตรการและวธิกีารเพ��อบรรเทาทุกขเ์ป็นการชั �วคราวก่อนการพพิากษา อย่างไรก็ตาม หลงัจากที� กสทช.ได้มี

มตเิหน็ชอบแนวทางการใหบ้รกิารโทรศพัท์เคล��อนที�แบบชําระค่าบรกิารล่วงหน้าที�บรษิทัย่อยเป็นผู้นําเสนอ จ�งได้มี

คาํส ั �งยุตคิ่าปรบัคาํนวณตั �งแต่วนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ดงันั �นเม��อวนัที� 20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 บรษิทัย่อยได้

ชําระเงนิจํานวน 23.30 ล้านบาท เป็นค่าปรบัทางปกครอง อย่างไรก็ตามการชําระเงนิดงักล่าวมิได้เป็นการยอมรบัว่า 

คําสั �งทางปกครองดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย หากผลของคดมีคีําพพิากษาถ�งที�สุดอนัเป็นคุณแก่บรษิทัย่อย บรษิทั

ยอ่ยสามารถเรยีกค�นเงนิคา่ปรบัทางปกครองที�ไดช้ําระไปแลว้ดงักล่าว เม��อวนัที� 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครอง
กลางได้มีคําพิพากษายกคํา�้องในคดีนี�  ต่อมาวันที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยได้ย��นอุทธรณ์

คาํพพิากษาต่อศาลปกครองสงูสดุ ปัจจบุนัคดยีงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
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37.3.9 เม��อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 กสท. ได้ย��นคําเสนอข้อพพิาทต่อส�าบนัอนุญาโตตุลาการ เรยีกรอ้งให้บรษิทั

ย่อยชําระเงนิค่า�ลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�ม ของปีดําเนินการที� 15 จํานวนประมาณ 1,571.60 ล้านบาท เม��อวนัที� 

1 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคําชี�ขาดให้บริษัทย่อยชําระเงินจํานวน  

1,571.60 ล้านบาท พร้อมเงินเพิ�มเป� นเบี�ยปรบัในอัตราร้อยละ 15.00 ต่อปี จากต้นเงินดงักล่าวนับตั �งแต่วนัที� 

14 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 จน��งวนัชําระเสร�จสิ�น อย่างไรก�ตามอนุญาโตตุลาการเสยีงขา้งน้อยได้มกีารทําความเห�น

แยง้ไวว้า่บรษิทัยอ่ยไม่มหีน้าที�ตามก�หมายที�จะต้องชําระเงนิ�ลประโยชน์ตอบแทนตามขอ้เรยีกรอ้งและเห�นสมควร
ให้ยกข้อเรยีกรอ้งของ กสท. ซ��งบรษิทัย่อยไดย้��นคํารอ้งขอเพกิ�อนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลางเม��อวนัที� 

4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ต่อมาวันที�  31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้ย��นคําร้องขอบังคับตามคําชี�ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ซ��งศาลได้มีคําส ั �งให้รวมการพิจารณาคดี ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง 

การพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

37.3.10 เม��อวนัที� 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กสท. ได้ย��นเสนอข้อพพิาทต่อส�าบนัอนุญาโตตุลาการเรยีกร้องให้บรษิทัย่อย

ชําระเงนิคา่�ลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดําเนินการที� 16 จํานวนประมาณ 2,441.69 ลา้นบาท เน��องจากการ

คํานวณไม่เหมาะสม เม��อวนัที� 8 สงิหาคม พ.ศ. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําชี�ขาดให้บรษิทัย่อยชนะคดแีละ

ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท. ต่อมาเม��อวนัที� 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 กสท. ได้ย��นคําร้องขอเพกิ�อนคําชี�ขาด

ดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง ปัจจบุนัคดอียูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

37.3.11 กรณีพพิาทระหวา่ง กสท. และบรษิทัยอ่ย ซ��ง กสท. เรยีกรอ้งภายใตส้ญัญาทําการตลาดวทิยุคมนาคมระบบเซลลูลาร ์

ดจิติอล แอมป์ 800 แบนด ์เอ เม��อวนัที� 20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 บรษิทัย่อยไดย้��นคํารอ้งต่อศาลแพ่ง เรยีกรอ้งให้

ศาลมีคําสั �งให้ กสท. ระงบัการใช้สิทธเิรยีกร้องตามหนังส�อสญัญาคํ�าประกนั และจ่ายค่าเสยีหายเป�นจํานวนเงิน 

63.02 ลา้นบาท ศาลแพง่ไดม้คีาํส ั �งคุม้ครองชั �วคราวไมใ่ห ้กสท. เรยีกรอ้งใหธ้นาคาร�ูค้ํ�าประกนัชําระเงนิใหแ้ก่ กสท. 

จนกว่าคดีจะสิ�นสุด ต่อมาศาลแพ่งจ�งมีคําสั �งโอนคดนีี�ไปยงัศาลปกครอง เม��อวนัที� 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 กสท.  

ได้ย��น�้องบรษิทัย่อยสองแห่งต่อศาลปกครองกลาง เรยีกร้องให้บรษิทัย่อยทั �ง 2 แห่งจ่ายค่าเสียหายรวมจํานวน 

1,576.19 ล้านบาท เป�นค่ากระทํา�ดิสญัญาต่างๆ หลายสญัญาที�บรษิทัได้ตกลงไวก้บั กสท. ภายหลงัศาลปกครอง

กลางได้มคีําส ั �งรวมการพจิารณาคดทีี� กสท. เรยีกรอ้งและบรษิทัย่อยเรยีกร้องเข้าไว้ดว้ยกนั ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่าง

การพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

37.3.12 เม��อวนัที� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และวนัที� 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 กสท. ไดย้��น�้องบรษิทัยอ่ยแห่งหน��งโดยอ้าง
ว่าบริษัทย่อยได้ใช้เคร��องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที�ได้ส่งมอบให้ กสท.แล้วในวนัสิ�นสุดสญัญาให้ดําเนินการ

ใหบ้รกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า 1800 MHz ณ วนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยที�บรษิทัย่อยมไิดท้ําความตก

ลงใดๆ กบั กสท. ทั �งนี� กสท.ไดร้อ้งเรยีกคา่เสยีหายจํานวน 23,016.50 ลา้นบาท สาํหรบัค่าใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมที�

ได้ส่งมอบให้ กสท.แล้วนับจากวนัสิ�นสุดสญัญาจน��งวนัที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซ��งเป�นช่วงเวลาที� กสทช. 

ประกาศให้บรษิทัย่อยเป�น�ูม้หีน้าที�ให้บรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�บนคล��นความ�ี� 1800 MHz และเป�นช่วงเวลาที�คณะ

รกัษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”) ได้ประกาศขยายช่วงเวลาคุ้มครอง�ู้ใช้บรกิารหลงัวนัสิ�นสุดอายุสญัญาเป�นเวลา

สองปี ต่อมาวนัที� 24 กนัยายน พ.ศ. 2562 กสท. ได้ย��นขอแก้ไขคํา�้องโดยแก้ไขจํานวนทุนทรพัย์ใหม่เป�นจํานวน 

6,884.35 ลา้นบาท ปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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เม��อวนัที� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้ย��นฟ้องบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งร่วมกบับุคคลอ��นต่อศาลปกครองกลาง

เรยีกร้องค่าเสยีหายจํานวน 2,206.04 ล้านบาท �ดยกล่าวอ้างว่าบรษิทัย่อยได้ใช้เคร��องและอุปกรณ์�ทรคมนาคม

ซึ�งส่งมอบให้ กสท. หลงัจากสญัญาอนุญาตใหด้ําเนินการสิ�นสุดลง สําหรบัช่วงเวลาจากวนัที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ถึงวนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเป็นช่วงเวลาที� กสทช. อนุญาตให้บรษิัทย่อยดําเนินการเพ��อเป็นการคุ้มครอง

�ูใ้ช้บรกิารในกรณีสิ�นสุดของสญัญาอนุญาตใหด้ําเนินการและไดร้บัการขยายระยะเวลาตามประกาศของคณะรกัษา

ความสงบแหง่ชาต ิ(“คสช”) ต่อมาวนัที� 24 กนัยายน พ.ศ. 2562 กสท. ย��นขอแกไ้ขคาํฟ้อง�ดยแกไ้ขจาํนวนทุนทรพัย์
ใหมเ่ป็นจาํนวน 1,350.20 ลา้นบาทปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

37.3.13 เม��อวนัที� 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึ�งไดย้��นฟ้อง กสทช. กทค. สาํนักงาน กสทช. และ เลขาธกิาร 

กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เรยีกรอ้งใหเ้พกิถอนมตขิอง กทค. ที�ส ั �งใหบ้รษิทัย่อยนําส่งเงนิรายไดท้ี�คํานวณขึ�นเอง 

จาํนวน 1,069.98 ล้านบาท จากการใหบ้รกิารในช่วงมาตรการการคุม้ครอง�ูใ้ช้บรกิารเป็นการชั �วคราว ระหวา่งวนัที� 

16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี�บรษิทัย่อยได้เรยีกรอ้งให้�ู้ถูกฟ้องดงักล่าว

ชําระค่าใช้จ่ายให้บรษิทัย่อยอนัเน��องมาจากการป�ิบตัิตามประกาศมาตรการคุ้มครอง�ู้ใช้บรกิาร�เป็นจํานวนเงนิ 

16,074.10 ล้านบาท (คํานวณนับตั �งแต่วนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถงึวนัที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558) รวมถึงขอให้

ค�นค่าธรรมเนียมเลขหมายที�บรษิทัย่อยไดจ้่ายให้ กสทช. ด้วยการถูกทําให้เข้าใจ�ดิภายหลงัสญัญาให้ดําเนินการ

ใหบ้รกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN 1800 สิ�นสดุจาํนวน 190.97 ล้านบาท เม��อวนัที� 13 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 กสทช. ไดย้��นคํารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหจ้ําหน่ายคดชีั �วคราวเพ��อทบทวนคําสั �งตามมตขิอง กทค. 
ดงักล่าว บรษิทัยอ่ยไดย้��นคาํแถลงคดัคา้นคาํรอ้งดงักล่าวต่อศาลปกครองกลางเม��อวนัที� 15 มถิุนายน พ.ศ. 2559  

เม��อวนัที� 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 บรษิทัย่อยไดย้��นฟ้อง กสทช. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธกิาร กสทช. 

ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ชําระค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อย อนัเน�� องมาจากการป�ิบัติตามประกาศ กสทช. 

ระหวา่งวนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ถงึ วนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จาํนวนเงนิ 709.65 ลา้นบาท  

ต่อมาเม��อวนัที� 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยได้ย��นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง กรณี กสทช. มมีติ ให ้

บริษัทย่อยนําส่งเงินรายได้จากการให้บรกิารตามประกาศมาตรการคุ้มครอง�ู้ใช้บริการเพิ�มเติมอีกเป็นจํานวน 

2,311.97 ล้านบาท พร้อมดอก�ลที�เกิดขึ�นให้แก่ กสทช. ซึ�งบริษัทย่อยเห็นว่าหลักเกณฑ์การคํานวณรายได้

ไมถู่กตอ้ง จงึฟ้องใหเ้พกิถอนมตดิงักล่าว   

ต่อมาในวนัที� 6 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคําส ั �งรวมคดทีั �งสามคดีเข้าด้วยกนัเน��องจากมคีู่กรณี

เดียวกนั และข้อเท็จจริงและพยานหลกั�านที�ใช้อ้างอิงเป็นชุดเดยีวกนั หร�อเกี�ยวเน��องใกล้ชิดกนั ปัจจุบนัคดีอยู่

ระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

37.3.14 เม��อวนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2559 บรษิทัย่อยได้ย��นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญา�ตตุลาการ เรยีกร้องให้ กสท. 

ชําระเงินจํานวน 11,827.67 ล้านบาท สําหรบัปีดําเนินการที� 11 ถึงปีดําเนินการที� 17 จากสญัญาสมัปทานพร้อม

ดอกเบี�ยรอ้ยละ 15 ต่อปีนบัแต่วนัย��นคําเสนอขอ้พพิาทไปจนกวา่การชําระจะเสรจ็สิ�น ค่าเสยีหายที�เรยีกรอ้งเป็นส่วนแบ่ง

รายได้ที�ไดจ้่ายเกินไปเน��องจากการนํารายได้จากการเช��อมต่อ�ครงข่าย�ทรคมนาคมตามกฎหมาย (IC) มารวมคํานวณ

สว่นแบ่งรายได ้ซึ�งตามสญัญา รายไดจ้ากการเช��อมต่อ�ครงข่าย�ทรคมนาคมไม่ถ�อเป็นรายไดท้ี�จะต้องนํามารวมคาํนวณ

เพ��อแบ่งให ้กสท. ต่อมาเม��อวนัที� 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  คณะอนุญา�ตตุลาการได้มคีําชี�ขาดยกคําเสนอข้อพพิาทของ
บรษิทัยอ่ย อยา่งไรกต็ามบรษิทัย่อยอยู่ระหว่างการพจิารณาใชส้ทิธเิพกิถอนคาํชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครอง 
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37.3.15 เมื�อวนัที� 15 มนีาคม พ.ศ. 2559 กสท.ได้ยื�นคําเสนอข้อพพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการโดยเรยีกให้บรษิทัย่อย

แหง่หนึ�งชําระเงนิจํานวน 2,596.51 ล้านบาท เป็นค่าผลประโยชน�ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดําเนินการที� 17 โดยกล่าว

อ้างว่าบรษิทัย่อยคํานวณไม่ถูกต้อง ต่อมาวนัที� 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมคีําชี�ขาดให้บรษิทั

ย่อยชนะ โดยยกคําเสนอข้อพพิาทของกสท. ทําให้บรษิทัย่อยไม่ต้องชําระเงนิตามที�กสท. เรยีกรอ้ง ทั �งนี� เมื�อวนัที� 

18 มกราคม พ.ศ. 2562 กสท. ไดย้ื�นคาํรอ้งขอเพกิถอนคาํชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง ปัจจบุนัคดอียู่ระหวา่ง

การพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

37.3.16 เมื�อวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื�น�้องบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งต่อศาลปกครองกลางเรยีกร้องให้ชําระเงนิ
จํานวน 878.38 ล้านบาท เป็นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศพัท�สําหรบับรกิารโทรศพัท�เคลื�อนที�และค่าธรรมเนียม

เพิ�มเตมิสําหรบัระยะเวลาบรกิารตั �งแต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2558 �ึ�งเป็นช่วงเวลาตาม

ประกาศ กสทช. เรื�องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ�นสุดการอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญาให้บริการ

โทรศพัท�เคลื�อนที� พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เรื�อง การคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชั �วคราวในกรณีสิ�นสดุการ

อนุญาตหรอืสมัปทานตามคําสั �งคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”� �บบัที� 94/2557 ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการ

พจิารณาของศาลปกครองกลาง 

37.3.17 เมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท.ได้ยื�น�้องบริษัทย่อยแห่งหนึ�งต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ชําระ

ค่าธรรมเนียมการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพื�น�านโดยทั �วถึงและบรกิารเพื�อสงัคม (“USO”) ที� กสท.ชําระให้แก่ 
กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื�อง หลกัเกณ�� วธิกีารและเงื�อนไขในการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพื�น�านโดย

ทั �วถึงและบรกิารเพื�อสงัคมสําหรบัระยะเวลาตั �งแต่วนัที� 3 สงิหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2556  

เป็นจํานวนเงนิ 501.34 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั �งแต่วนัที�ผิดนัด 

คือ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวัน�้องคดีแล้ว� นอกจากนี�  กสท. ยังเรียกค่าใช้บริการ CDMA ส่วนกลางจํานวน  

509.38 ล้านบาท  สําหรับระยะเวลาตั �งแต่ เดือน  มกราคม  พ .ศ . 2555 ถึงวันที�  26 เมษายน พ .ศ . 2556  

(รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณตั �งแต่วนัที�ผิดนัดถึงวัน�้องคดีแล้ว� 

และค่าตอบแทนทําการตลาดเป็นจํานวนเงนิ 2.66 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 

นับตั �งแต่วนัที�ผดินัดจนถึงวนั�้องคด�ี รวมทุนทรพัย�ที�เรยีกร้องทั �งสิ�น 1,013.38 ล้านบาท ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่าง

พจิารณาของศาลปกครองกลาง 

37.3.18 เมื�อวนัที� 5 สงิหาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื�น�้องบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งต่อศาลปกครองกลาง เรยีกรอ้งใหนํ้าส่งเงนิ
จํานวน 1,150.66 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าเป็นรายได้จากการให้บรกิารโทรศพัท�เคลื�อนที�บนคลื�นความถี� 1800

MHz ระหว่างวนัที� 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง วนัที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 �ึ�งเป็นช่วงระยะเวลาคุ้มครอง

ผู้ใช้บริการเป็นการชั �วคราว ต่อมา กสทช. ได้มีมติ กสทช.ที� 17/2561 แจ้งบริษัทย่อยว่าเงินนําส่งควรเป็นจํานวน 

3,381.95 ล้านบาท เมื�อวนัที� 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยจงึได้ยื�น�้องกสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพื�อขอให้

เพกิถอนมตขิอง กสทช. ดงักล่าว อย่างไรกต็ามบรษิทัมคีวามเหน็ต่างในหลายประเดน็เกี�ยวกบัรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย

ในการคํานวณเงนินําส่งแผ่นดนิที�คํานวณโดย กสทช. บรษิทัย่อยได้สํารองค่าเผื�อเงนินําส่งแผ่นดินไว้แล้วจํานวน 

508.69 ลา้นบาท ปัจจบุนัคดอียูภ่ายใตก้ระบวนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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37.3.19 เมื�อวนัที� 17 สงิหาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัยอ่ยสองแหง่ไดย้ื�นฟ้อง กสทช. กบัพวกต่อศาลปกครองกลางเนื�องจากการ

ละเว้นและละเลยการป�ิบัติหน้าที�หรือป�ิบตัิหน้าที�ตามที�ก�หมายกําหนดอย่างล่าช้าเกินสมควรในหลายกรณี 

รวมถึงจงใจหรอืประมาทเลินเล่อให้ขอ้มูลที�ไม่ถูกต้องหรอืข้อมูลที�รู้หรอืควรรู้อยู่แล้วว่าไม่อาจดําเนินการได้ ทําให้

บรษิทัย่อยทั �งสองหลงเชื�อเขา้ร่วมประมูลทวีดีจิติอลไปโดยหลงผดิในขอ้มูลหรอืข้อเท็จจรงิ ดงันั �นบรษิทัย่อยทั �งสอง

แห่งจึงเรียกร้องค่าเสียหายรวมจํานวน 6,737.80 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อย 

แห่งหนึ�งยื�นคํารอ้งขอถอนฟ้อง �ึ�งต่อมาวนัที� 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางไดม้คีําส ั �งอนุญาตถอนฟ้อง
และจาํหน่ายคดอีอกจากสารบบความ และเมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยอีกแห่งหนึ�งได้ ยื�นคําร้อง

ขอถอนฟ้อง �ึ�งต่อมาวนัที� 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มคีําสั �งอนุญาตถอนฟ้องและจําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ ดงันั �นคดขีองบรษิทัยอ่ยทั �งสองแหง่จงึยตุิ

37.3.20 เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บรษิัทย่อยแห่งหนึ�งได้ฟ้องบรษิัทมหาชนแห่งหนึ�ง�ึ�งเป็นคู่สญัญาที�อนุญาตให้

ถ่ายทอดออกอากาศรายการฟุตบอลต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เรียกร้องให้จ่ายคืนเงิน

จํานวน 390.75 ล้านบาท เนื�องจากบรษิทัมหาชนดงักล่าวไม่สามารถดําเนินการส่งสญัญาณถ่ายทอดออกอากาศให้

บริษทัย่อยได้ ต่อมาเมื�อวนัที� 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทมหาชนแห่งนั �นได้ยื�นฟ้องบริษัทย่อยกบัพวกรวม 

20 ราย ต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรยีกร้องให้ร่วมกนัชดใช้ค่าเสยีหายจํานวน 

1,401.22 ล้านบาท จากการถูกยกเลิกสญัญา ต่อมาเมื�อวนัที� 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศาลทรพัย์สินทางปัญญา 

และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ไดม้คีําพพิากษาใหบ้รษิทัมหาชนแห่งนั �นชําระเงนิ 240 ล้านบาท ใหแ้ก่บรษิทัย่อย 
ต่อมาเมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ.2562 บรษิทัย่อยได้อุทธรณ์คําพิพากษาดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดชีํานัญพิเศษ 

ปัจจบุนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลอุทธรณ์คดชีํานญัพเิศษ  

ผลที�สุดของคดคีวามดงักล่าวขา้งต้นยงัไมส่ามารถคาดการณ์ไดใ้นขณะนี� ดงันั �นกลุ่มกจิการจงึไมไ่ดต้ั �งสาํรองสาํหรบัผลเสยีหาย

ที�อาจจะเกดิขึ�นจากผลของคดดีงักล่าวไวใ้นงบการเงนิยกเวน้ตามที�ระบุไว้

38 ค่าแอสเสสชารจ์

38.1 ค่าแอสเสสชารจ์ของบริษทั

เมื�อวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2545 บรษิทัไดย้ื�นคําเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเกี�ยวกบักรณีพพิาทที�เกดิจากสญัญาร่วม

การงานระหว่างบรษิทั กบั ทศท. ตามสญัญาร่วมการงานระบุไว้ว่าบรษิทัมสีทิธไิด้รบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการที� ทศท. 

นําบรกิารหรอือนุญาตใหบุ้คคลที�สามใหบ้รกิารพเิศษบนโครงข่าย ทศท. ไดอ้นุญาตให ้กสท. และผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมราย

อื�นให้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�บนโครงข่ายและได้รบัค่าเชื�อมโยงโครงข่ายจาก กสท. และผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื�น 

อย่างไรก็ตาม ทศท. เห็นว่าบรกิารดงักล่าวไม่ได้เป็นบรกิารพิเศษ ดงันั �นจึงป�ิเสธที�จะจ่ายผลตอบแทนในส่วนของบรษิัท

ดงักล่าว ดงันั �นบรษิทัจงึขอใหอ้นุญาโตตุลการชี�ขาดให ้ทศท. จ่ายส่วนแบ่งในส่วนของบรษิทัสําหรบัค่าเชื�อมโยงโครงข่ายที� ทศท. 

ได้ร ับนับตั �งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นจํานวนเงิน 25,419.40 ล้านบาท เมื� อวันที� 

21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดส้่งคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที� 17 มกราคม พ.ศ. 2549 มายงั
บรษิทั คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําชี�ขาดโดยเสยีงขา้งมาก�ึ�งสามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี�

1. ใหบ้รษิทัมสีทิธริบัผลประโยชน์จากการที� ทศท. นําบรกิารพเิศษมาใชผ้า่นโครงข่ายของบรษิทัหรอืการที� ทศท. อนุญาตให้

บุคคลอื�นนําบรกิารพเิศษมาใชผ้า่นโครงขา่ยของบรษิทั
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2. สําหรบัผลประโยชน์นับตั �งแต่เริ�มต้นจนถ�งวนัที� 22 สงิหาคม พ.ศ. 2545 ให้ ทศท. ชําระเงนิจํานวน 9,175.82 ล้านบาท 

พร้อมด้วย ดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงนิจํานวนดงักล่าวนับตั �งแต่วนัที� 22 สงิหาคม พ.ศ. 2545 ให้แก่บรษิทั

จนกวา่ ทศท. จะชําระเสรจ็สิ�นให ้ทศท. ชําระเงนิตามคําชี�ขาดขอ้นี�ใหแ้ก่บรษิทัภายใน 60 วนันับตั �งแต่วนัที�ไดร้บัคําชี�ขาด

อย่างไรกต็าม ทศท. ไม่ได้ชําระค่าเสยีหายใด� ���งค่าเสยีหาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เป็นจํานวน 15,620.26 

ลา้นบาท 

3. สาํหรบัผลประโยชน์ตั �งแต่วนัที� 23 สงิหาคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป ให ้ทศท. แบ่งผลประโยชน์ตอบแทนใหบ้รษิทัในอตัรา
รอ้ยละ 50 ของผลประโยชน์ที� ทศท. ไดร้บัจรงิ 

เม��อวนัที� 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ทศท. ย��นคํารอ้งต่อศาลปกครองกลางเพ��อขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการ ต่อมา

เม��อวนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 บรษิทัไดย้��นคําคดัคา้นต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองกลางไดร้บัเร��องไวแ้ลว้เม��อวนัที� 
28 กนัยายน พ.ศ. 2549 และเม��อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บรษิทัไดข้อใหม้กีารบงัคบัตามคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ศาลปกครองกลางได้มคีําส ั �งให้รวมคดีที� ทศท. เป็นผู้รอ้งเพ��อขอให้ศาลเพิกถอนคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการมาพิจารณา

พรอ้มกนั  

เม��อวนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2555 ศาลปกครองกลางได้ตดัสนิเป็นประโยชน์กบัทาง ทศท. โดยพพิากษาให้เพกิถอนคําชี�ขาด

ของอนุญาโตตุลาการลงวนัที� 17 มกราคม พ.ศ. 2549 เม��อวนัที� 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 บรษิทัได้ย��นอุทธรณ์คําพพิากษาของ

ศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสงูสดุ  

เม��อวนัที� 22 มถิุนายน พ.ศ. 2559 ศาลปกครองสุงสุดไดพ้พิากษาย�นตามคําพพิากษาของศาลปกครองกลางให้เพกิถอนคําชี�

ขาดของอนุญาโตตุลาการ  

เม��อวนัที� 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัย��นคําร้องเพ��อขอให้พิจารณาใหม่ต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาเม��อวนัที� 18 มกราคม 

พ.ศ. 2560 ศาลปกครองกลางไม่รบัการย��นคํารอ้งในขา้งต้น ต่อมาเม��อวนัที� 15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 บรษิทัย��นอุทธรณ์ต่อ

ศาลปกครองสงูสดุสาํหรบัคาํรอ้งขอพจิารณาคดใีหม่

ต่อมาเม��อวนัที� 10 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิทัได้ย��นคําร้องขอถอนคําร้องอุทธรณ์คําสั �งไม่รบัคําขอดงักล่าวข้างต้น เพ��อเข้า
เจรจารว่มกบั ทศท. ตามแนวทางคําพพิากษาศาลปกครองสงูสุด และเม��อวนัที� 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาลปกครองสงูสุดไดม้ี

คาํส ั �งอนุญาตใหถ้อนคาํรอ้งอุทธรณ์คาํสั �ง และใหจ้าํหน่ายคดอีอกจากสารบบความ คดนีี�จ�งยตุิ

38.2 ค่าแอสเสสชารจ์ของบริษทัย่อย

เม��อวนัที� 5 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษทัย่อยแห่งหน��งได้ส่งจดหมายถ�ง ทศท. ให้เข้าร่วมเจรจาเกี�ยวกบัสญัญาการเช��อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม (“IC”) ระหว่างโครงข่ายของบริษัทย่อยและโครงข่ายของ ทศท. ต่อมาเม��อวนัที� 17 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2549 บรษิทัย่อยได้ส่งหนังส�อแจ้ง ทศท. และ กสท. เพ��อแจง้ว่าจะหยุดชําระค่าแอสเสสชารจ์ (Access charge) ภายใต้

สญัญาเช��อมต่อโครงข่าย (“สญัญา AC”) เน�� องจากอัตราและการเรียกเก็บค่าแอสเสสชาร์จภายใต้สญัญา AC ขดัแย้งกับ

กฎหมายหลายประการ บรษิทัย่อยได้รอ้งขอให้ ทศท. เขา้ร่วมลงนามในสญัญา IC กบับรษิทัย่อยเพ��อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

หร�อให้เรยีกเก็บอตัราเรยีกเก็บชั �วคราวที�ประกาศโดย กทช. ขณะที�การเจรจาเร��องการเช��อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบั 

ทศท. ยงัไมม่ขีอ้ยตุิ
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อย่างไรก็ตาม เมื�อวนัที� 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ทศท. ได้ส่งหนังสือเพื�อแจ้งว่าบริษัทย่อยดงักล่าวไม่มีสิท�ิที�จะใช้

และเชื�อมต่อโครงข่ายของบรษิทัย่อยกบัโครงขา่ยของ ทศท. เนื�องจากบรษิทัยอ่ยแห่งนั �นไม่ไดร้บัใบอน�ญาตประกอบกจิการ

โทรคมนาคม���งออกโดย กทช. และไม่มโีครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ทศท. โต้แย้งว่าสญัญา AC ไม่ไดฝ่้าฝืนกฎหมายใด ๆ 

ดงันั �น อตัราและการเรยีกเกบ็คา่แอสเสสชารจ์ภายใตส้ญัญา AC ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไป 

เมื�อวนัที� 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 ทศท. ได้ยื�น�้องบรษิทัย่อยต่อศาลแพ่ง�านผดิสญัญา (ข้อตกลง) เชื�อมโยงโครงข่าย 
(แอสเสสชารจ์) และเรยีกร้องให้บรษิทัย่อยชําระค่าแอสเสสชารจ์ที�คา้งชําระพร้อมดอกเบี�ยและภาษีมูลค่าเพิ�มเป็นจํานวนเงนิ 

4,508.10 ล้านบาท เมื�อวนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2552 ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมคีวามเหน็พอ้งกนัว่าคดดีงักล่าวอยู่ใน
เขตอํานาจศาลปกครอง ดงันั �นศาลแพง่จ�งจาํหน่ายคดอีอกจากศาลแพง่ 

ต่อมาเมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทศท. ไดย้ื�น�้อง กสท. ร่วมกบับรษิทัย่อยต่อศาลปกครองกลาง เรยีกรอ้งใหช้ําระค่า

เชื�อมโยงโครงขา่ยจาํนวนเงนิ 41,540.27 ลา้นบาท  

เมื�อวันที�  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทศท. ได้ยื�นคําร้องขอเพิ�ม เติมจํานวนเงินที� เรียกร้องเป็น 59,628.00 ล้านบาท  

พรอ้มดอกเบี�ยตั �งแต่วนั�้องไปจนกวา่จะชําระเสรจ็สิ�น ข�ะนี�คดอียูร่ะหวา่งการพจิาร�าของศาลปกครองกลาง

เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกคํา�้องของ ทศท. ทําให้บรษิัทย่อยไม่ต้องชําระหนี�
ตามที� ทศท. เรยีกรอ้ง และปราก�ว่าไม่มคีู่กร�ีรายใดยื�นอ�ท�ร�์คําพพิากษาของศาลปกครองกลางดงักล่าวตามเวลาที�กําหนด 

ต่อมาเมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาลปกครองไดอ้อกหนังสอืรบัรองคด�ี�งที�ส�ด ���งบรษิทัย่อยไดร้บัหนังสอืรบัรองดงักล่าว

ในวนัที� 6 สงิหาคม พ.ศ. 2562 คดนีี�จ�งย�ติ

39 ธรุกรรมกองทุนรวม�ครงสร�างพ��น�าน

ระหวา่งปี พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยไดเ้ขา้ทํารายการกบั DIF ดงัต่อไปนี�

เมื�อวนัที� 27 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยได้แก่ RMV, TICC TUC ได้ทําสญัญาขายสนิทรพัย์กบั DIF โดยขายเสาโทรคมนาคม

จาํนวน 788 ตน้ และเคเบิ�ลใยแกว้นําแสงจํานวน 5,524 กโิลเมตร ใหก้บั DIF ���ง TICC และ TUC ไดท้ําการเช่ากลบัสนิทรพัยด์งักล่าว

จาก DIF โดยมีระยะเวลาเช่า 14 ปี โดยสญัญาเช่าจะสิ�นส�ดวนัที� 15 กันยายน พ.ศ. 2576 ภายใต้เงื�อนไขของสญัญาบริษัทย่อย

ดงักล่าวตอ้งจา่ยคา่เช่ารายเดอืนตามที�ระบ�ไวใ้นสญัญา
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เมื�อวนัที� 27 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและ DIF ไดเ้สรจ็สิ�นการทํารายการดงักล่าวข้างต้น การปฏิบตัิทางบญัชีของรายการ

ดงักล่าวสามารถสรปุไดด้งันี�

กลุ่มกิจการรบัรูกํ้าไรจากการขายอุปกรณ์ได้แก่ เสาโทรคมนาคมและเคเบิ�ลใยแก้วนําแสง จํานวน 7,241.46 ล้านบาท ภายใต้ “รายได้อื�น”

รบัรูร้ายไดจ้ากการขายเคเบิ�ลใยแก้วนําแสง จํานวน 2,486.68 ล้านบาท ภายใต้ “รายไดจ้ากการขายสนิค้า” และรบัรูต้้นทุนสนิค้าขาย 

จาํนวน 93.77 ลา้นบาท ภายใต ้“ตน้ทุนขาย” ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

เงนิสดที�ไดร้บั 15,676.56

หกั  ตน้ทุนของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนอื�นที�เกี�ยวขอ้ง (1,262.94)
หกั  คา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้ง (650.82)

กําไรจากการขายสนิทรพัย์ 13,762.80
หกั กําไรที�ยงัไมร่บัรูจ้ากการขายสนิทรพัย์ (4,128.44)

กําไรที�รบัรูใ้นปี พ.ศ. 2562 9,634.36

กําไรที�ยงัไมร่บัรูจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของกําไรจากการทําธรุกรรมดงักล่าวที�กลุ่มกจิการยงัไม่สามารถรบัรู้
ไดเ้นื�องจากกลุ่มกจิการมสีว่นไดเ้สยีใน DIF รอ้ยละ 30.00 ในวนัที�ทํารายการดงักล่าว

40 รายการกบับคุคลและกิจการที�เกี�ยว�้องกนั

บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทัหมายถ�งบุคคลหรอืกิจการที�มอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถ�งบรษิทัที�ทําหน้าที�ถือหุ้น บรษิทัย่อย กิจการร่วมค้าและ

กจิการที�เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี�บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถ�งบรษิทัรว่มและบุคคล���งถือหุน้ที�มี
สทิธิออกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมีอิทธพิลอย่างเป็นสาระสําคญักบับรษิทั ผู้บรหิารสําคญั กรรมการหรอืพนักงานของ

บรษิทั ตลอดทั �งสมาชกิในครอบครวัที�ใกลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลเหล่านั �น

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัคําน�งถ�งเนื�อหาของความสมัพนัธ์

มากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 

กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑเ์ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

กลุ่มบรษิทั China Mobile เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
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รายการต่อ�����เ���รายการกบับุคคลหรอืกจิการท��เก��ยวขอ้�ก�ั

ก) การขายสินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้จากการขายสินค้า

บรษิทัยอ่ย - - 4.78 -

กจิการรว่มคา้ - 0.03 - -

บรษิทัร่วม (หมายเหตุขอ้ 39) 2,487.09 18,735.42 - -
บรษิทัท��เก��ยวขอ้�ก�ั:

   กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 1,306.27 1,865.03 0.80 -
   กลุ่มบรษิทั China Mobile 1.85 - - -

3,795.21 20,600.48 5.58 -

รายได้จากการให้บริการ

บรษิทัยอ่ย - - 12,292.33 13,917.26

กจิการรว่มคา้ 11.85 3.14 0.98 -
บรษิทัร่วม 669.47 650.18 - -

บรษิทัท��เก��ยวขอ้�ก�ั

   กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 1,456.28 1,351.15 14.37 17.57

   กลุ่มบรษิทั China Mobile 457.22 294.11 - -

2,594.82 2,298.58 12,307.68 13,934.83
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ข) การ���อสินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

การ���อสินค้า

บรษิทัยอ่ย - - 0.01 -

กจิการรว่มคา้ - 0.10 - -

บรษิทัร่วม 0.19 - - -

บรษิทัท��เก��ยว�อ้�ก�ั

กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 1,483.13 2,131.37 0.29 -

1,483.32 2,131.47 0.30 -

การ���อบริการ

บรษิทัยอ่ย - - 962.69 896.16

กจิการร่วมคา้ 2.09 7.86 0.32 0.42

บรษิทัร่วม 10,351.09 8,283.68 - -
บรษิทัท��เก��ยว�อ้�ก�ั

กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 9,234.40 8,179.55 481.72 496.30

กลุ่มบรษิทั China Mobile 246.86 187.34 - -

19,834.44 16,658.43 1,444.73 1,392.88
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ค) ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการ�ื�อและขายสินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ลกูหนี�และรายได้ค้างรบับคุคลหรือกิจการ

ที�เกี�ยวข้องกนั: 

(รวมอยู่ใน “ลกูหนี�การค้า” (หมายเหตขุ้อ 16)) 

บรษิทัยอ่ย - - 10,707.23 7,528.45

กจิการร่วมคา้ 95.17 21.44 7.01 -

บรษิทัร่วม 207.64 200.84 - -

บรษิทัที�เกี�ยว�อ้�กนั

กลุ่มบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 12,649.20 13,562.11 110.50 148.94

กลุ่มบรษิทั China Mobile 33.48 29.86 - -

12,985.49 13,814.25 10,824.74 7,677.39

เจ้าหนี�บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั:

(รวมอยู่ใน “เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น”)

บรษิทัยอ่ย - - 1,725.40 1,674.11

กจิการร่วมคา้ 52.71 19.05 0.05 0.40

บรษิทัร่วม 323.96 355.44 - -

บรษิทัที�เกี�ยว�อ้�กนั

กลุ่มบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 7,538.15 6,432.62 85.75 122.90

กลุ่มบรษิทั China Mobile 21.98 - - -

7,936.80 6,807.11 1,811.20 1,797.41

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

ประเภทหมนุเวยีน 1.11 - 29,811.68 10,082.68
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การเปลี�ยนแปลง�องเงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการที�เกี�ยว�อ้งกนั มดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี - 10,082.68

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�ม
   - เงนิตน้ - 43,808.45

ผลกระทบจากการสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย 1.11 -
รบัชําระคนื 

   - เงนิตน้ - (24,079.45)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 1.11 29,811.68

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2562 �ม่มดีอกเบี�ยรบัในงบการเงนิรวมและมดีอกเบี�ยรบัในงบการเงนิเ�พาะกิจการ

เป็นจาํนวน 402.21 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 9.32 ลา้นบาท และ 207.68 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

จ) เงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยว�้องกนั 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมนุเวยีน 995.76 982.47

การเปลี�ยนแปลง�องเงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยว�อ้งกนั มดีงันี�

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้ปี 982.47

เงนิกูย้มืเพิ�ม 23.08

จา่ยคนืเงนิกูย้มื (9.79)

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิ�นปี 995.76

ดอกเบี�ยจ่ายที�เกี�ยว�้องในงบการเงนิเ�พาะกจิการ สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นจํานวน 10.86 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2561 : 42.57 ลา้นบาท) 

บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
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ฉ) ดอกเบี�ยค้างรบัจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยว�้องกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบี�ยค้างรบั 

(รวมอยู่ใน “ลูกหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น”)

บรษิทัยอ่ย - - 51.50 18.64

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.02 - - -

0.02 - 51.50 18.64

ช) ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที�บริหารระดบัสงู

ในปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที�บริหารระดับ�ูงของกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นจํานวนเงินทั �ง�ิ�น

251.66 ลา้นบาท และ 244.62 ลา้นบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2561 : 260.00 ลา้นบาท และ 255.10 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

ผลประโย�น�พนักงานเมื�อเกษีย�อายุ�ําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที�บริหาร�ําหรับปี พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนเงิน 

49.13 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 9.89 ลา้นบาท) 

ซ) เงินปันผลรบั

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัร่วม จํานวน 3,036.50 ล้านบาท และ 2,767.65 ล้านบาท 

ตามลําดบั (พ.ศ. 2561 : 2,159.70 ล้านบาท และ 1,990.07 ล้านบาท) และรบัรูเ้ป็น “รายไดเ้งนิปันผล” ภายใต้หวัขอ้ “รายได้

อื�น” ในกําไรหรอืขาดทุนเฉพาะกจิการ และรบัรูโ้ดยตรงไปยงัเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มในงบการเงนิรวม ในระหวา่งปีบรษิทัไดร้บั

เงนิปันผลจากบรษิทัย่อย จํานวน 2,100.42 ลา้นบาท และรบัรูเ้ป็น “รายไดอ้ื�น” ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2561 : 1,517.49 

ลา้นบาท) 

41 เงินปันผล

เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ที�ประ�ุม�าม�ัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจาํปี พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในอตัรา 

0.09 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิ 3,003.03 ลา้นบาท บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

19. ���������.indd   418 18/3/2563 BE   14:57



บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

120

ฉ) ดอกเบี�ยค้างรบัจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยว�้องกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบี�ยค้างรบั 

(รวมอยู่ใน “ลูกหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น”)

บรษิทัยอ่ย - - 51.50 18.64

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.02 - - -

0.02 - 51.50 18.64

ช) ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที�บริหารระดบัสงู

ในปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที�บริหารระดับ�ูงของกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นจํานวนเงินทั �ง�ิ�น

251.66 ลา้นบาท และ 244.62 ลา้นบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2561 : 260.00 ลา้นบาท และ 255.10 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

ผลประโย�น�พนักงานเมื�อเกษีย�อายุ�ําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที�บริหาร�ําหรับปี พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนเงิน 

49.13 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 9.89 ลา้นบาท) 

ซ) เงินปันผลรบั

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัร่วม จํานวน 3,036.50 ล้านบาท และ 2,767.65 ล้านบาท 

ตามลําดบั (พ.ศ. 2561 : 2,159.70 ล้านบาท และ 1,990.07 ล้านบาท) และรบัรูเ้ป็น “รายไดเ้งนิปันผล” ภายใต้หวัขอ้ “รายได้

อื�น” ในกําไรหรอืขาดทุนเฉพาะกจิการ และรบัรูโ้ดยตรงไปยงัเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มในงบการเงนิรวม ในระหวา่งปีบรษิทัไดร้บั

เงนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย จํานวน 2,100.42 ลา้นบาท และรบัรูเ้ป็น “รายไดอ้ื�น” ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2561 : 1,517.49 

ลา้นบาท) 

41 เงินปันผล

เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ที�ประ�ุม�าม�ัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจาํปี พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในอตัรา 

0.09 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิ 3,003.03 ลา้นบาท บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

19. ���������.indd   419 18/3/2563 BE   14:57



บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นส�ุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

121

42 เหตกุาร���ายหลงัวนัที��นรายงานทางการเงิน

เมื�อวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 กสทช. ได้ประกาศผลการประมูลใบอนุญาต ���งบรษิทัย่อยของกลุ่มกิจการเป็นผู้ชนะการประมูล
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความ�ี�สาํหรบักจิการ�ทรคมนาคมเคลื�อนที�สากล �ดยมรีายละเอยีดของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความ�ี�ดงัต่อไปนี�

1) คลื�นความ�ี�ยา่น 2600 MHz จาํนวน 9 ชุดคลื�นความ�ี� ยา่นความ�ี� 2600 - 2690 MHz ดว้ยราคาประมลู 17,872.89 ลา้นบาท 

2) คลื�นความ�ี�ยา่น 26 GHz จาํนวน 8 ชุดคลื�นความ�ี� ยา่นความ�ี� 24.3 - 25.1 GHz ดว้ยราคาประมลู 3,576.89 ลา้นบาท 

ทั �งนี�เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยได้รบัหนังสอืแจ้งผลการประมูลคลื�นความ�ี�สําหรบักิจการ�ทรคมนาคมอย่างเป็น

ทางการจาก กสทช. �ดยบรษิทัย่อยมหีน้าที�ต้องดําเนินการตามเงื�อนไขการดําเนินการก่อนรบัใบอนุญาตของ กสทช. ภายในเวลาที� 

กสทช. กําหนดนบัแต่วนัที�ไดร้บัหนังสอืแจง้

เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูเ้พื�อมาใชใ้นการดาํเนินการของกลุ่มกจิการดงัต่อไปนี�

1) จํานวน 0.50 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงนิจํานวน 500.00 ล้านบาท หุ้นกู้มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 2.88 ต่อปี 

และครบกําหนดไ�่�อนในวนัที� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

2) จาํนวน 4.33 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงนิจํานวน 4,330.00 ล้านบาท หุน้กู้มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 3.43 ต่อปี 

และครบกําหนดไ�่�อนในวนัที� 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566  

3) จํานวน 0.65 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงนิจํานวน 650.00 ล้านบาท หุ้นกู้มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 4.65 ต่อปี 

และครบกําหนดไ�่�อนในวนัที� 17 สงิหาคม พ.ศ. 2568  

เมื�อวนัที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น รวมทั �งสิ�น 

3,003.14 ล้านบาท �ดยจะจ่ายให้กบัผู้�ือหุ้นทั �งหมดที�มชีื�ออยู่ในทะเบียนผู้�ือหุ้น ณ วนัที� 16 มนีาคม พ.ศ. 2563 บริษทัจะนําเสนอ 

ที�ประชุมสามญัประจาํปีของผู�้อืหุน้ของบรษิทัเพื�อการอนุมตัจิา่ยเงนิปันผลดงักล่าวต่อไป
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