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GLOSSARY AND ACRONYMS

ศัพท ์ เทคนิคและค�ำย ่อ

ศัพท ์ เทคนิคและค�ำย ่อ

บริษัทฯ หรือ TRUE บริิษััท ทรูิ คอริ์ปอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)

กลุ่มทรู บริิษััท ทรูิ คอริ์ปอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) และ บริิษััทย่่อย่

คณะกรรมการ กสทช. หรือ กสทช. คณะกัริริมกั�ริกัิจำกั�ริกัริะจำ�ย่เสีีย่ง กัิจำกั�ริโทริทัศน์ และ

กัิจำกั�ริโทริคมน�คมแห่งชั่�ติิ

ค่า IC ค่�เชั่่อมติ่อโคริงข่่�ย่ (Interconnection Charges)

สัญญาขายส่งบริการฯ สีัญญ�ข่�ย่สี่งบนโคริงข่่�ย่โทริศัพท์เคล่อนที�ในริะบบ HSPA

ริะหว่่�ง CAT Telecom ในฐ�นะผูู้�ให�บริิกั�ริข่�ย่สี่ง และ เรีิย่ลมูฟ ในฐ�นะผูู้�ให�

บริิกั�ริข่�ย่ติ่อบริิกั�ริ ลงว่ันที� 27 มกัริ�คม 2554 ติ�มที�อ�จำมีกั�ริแกั�ไข่เพิ�มเติิม

เป็นคริั�งคริ�ว่

อสมท บริิษััท อสีมท จำำ�กััด (มห�ชั่น)

AP&J บริิษััท เอพีแอนด์เจำ โปริดักัชัั่น จำำ�กััด

AWC บริิษััท เอเซีีย่ ไว่ริ์เลสี คอมมิว่นิเคชัั่�น จำำ�กััด

BFKT หรือ บีเอฟเคที บริิษััท บีเอฟเคที (ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด

BITCO บริิษััท กัรุิงเทพอินเติอริ์เทเลเทค จำำ�กััด (มห�ชั่น)

CAT หรือ CAT Telecom บริิษััท กัสีท โทริคมน�คม จำำ�กััด (มห�ชั่น)

China Mobile China Mobile International Holdings Limited

CNP บริิษััท ซีีนิเพล็กัซี์ จำำ�กััด 

CRAVE Crave Interactive Limited (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

CRAVE <B.V.> Crave Interactive B.V. (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

CRAVE <Inc.> Crave Interactive Inc. (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

DIF หรือ ดีไอเอฟ กัองทุนริว่มโคริงสีริ��งพ้�นฐ�นโทริคมน�คม ดิจิำทัล

Golden Light Golden Light Company Limited (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

Goldsky Goldsky Company Limited (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

0. �����������.indd   10. �����������.indd   1 17/3/2564 BE   09:2417/3/2564 BE   09:24



รายงานประจำป 2563

2

GPI <BVI> Gold Palace Investments Limited (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

HCWML บริิษััท ฮััทชิั่สัีน ซีีเอที ไว่ริ์เลสี มัลติิมีเดีย่ จำำ�กััด

HMSTL บริิษััท ฮััทชิั่สัีน มัลติิมีเดีย่ เซีอริ์วิ่สี (ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด

HSPA High Speed Packet Access

HTTCL บริิษััท ฮััทชิั่สัีนเทเลคอมมิว่นิเคชัั่�นสี์ (ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด

HWMH บริิษััท ฮััทชิั่สัีน ไว่ริ์เลสี มัลติิมีเดีย่ โฮัลดิ�งสี์ จำำ�กััด

IKSC บริิษััท ศูนย่์บริิกั�ริวิ่ทย่�กั�ริ อินเติอริ์เนติ จำำ�กััด

K.I.N. <BVI> K.I.N. (Thailand) Company Limited (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

KSC บริิษััท เค เอสี ซีี คอมเมอริ์เชีั่ย่ล อินเติอริ์เนติ จำำ�กััด

MDL Mediaload Pte. Ltd. (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

MKSC บริิษััท เอ็มเคเอสีซีีเวิ่ลด์ดอทคอม จำำ�กััด

MVNO ผูู้�ให�บริิกั�ริโทริศัพท์เคล่อนที�แบบโคริงข่่�ย่เสีม้อน หริ้อ Mobile Virtual Network 

Operator

Prospect Gain Prospect Gain Limited (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

PTE บริิษััท แพนเทอริ์ เอ็นเทอริ์เทนเมนท์ จำำ�กััด 

Queue Q บริิษััท คิว่ คิว่ (ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด

Rosy Legend Rosy Legend Limited (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

SD บริิษััท สี่องด�ว่ จำำ�กััด

SM บริิษััท สีมุทริปริ�กั�ริ มีเดีย่ คอริ์ปอเริชัั่�น จำำ�กััด

SMT บริิษััท เอสีเอ็ม ทรูิ จำำ�กััด

SSV บริิษััท แซีทเทลไลท์ เซีอริ์วิ่สี จำำ�กััด

TAI บริิษััท ทรูิ แอกัซิีออน อินเติอริ์แอคทีฟ จำำ�กััด

TAM บริิษััท เทเลคอม แอสีเซีท แมเนจำเมนท์ จำำ�กััด

TCJ บริิษััท ทรูิ ซีีเจำ คริีเอชัั่�นสี์ จำำ�กััด

TDG บริิษััท ทรูิ ดิจิำทัล กัริุ�ป จำำ�กััด
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TDIN PT True Digital Indonesia (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

TDPH True Digital Philippines Inc. (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

TDPK บริิษััท ทรูิ ดิจิำทัล พ�ริ์ค จำำ�กััด

TDS บริิษััท ทรูิ ดิสีทริิบิว่ชั่ั�น แอนด์ เซีลสี์ จำำ�กััด

TDVN True Digital Vietnam Joint Stock Company (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

TE บริิษััท เทเลเอ็นจิำเนีย่ริิ�ง แอนด์ เซีอริ์วิ่สีเซีสี จำำ�กััด

TEL บริิษััท ทรูิ อีโลจิำสีติิกัสี์ จำำ�กััด 

TFF บริิษััท ทริ�นสี์ฟอริ์เมชัั่�น ฟิล์ม จำำ�กััด

TGS บริิษััท ทรูิ จีำเอสี จำำ�กััด

TH บริิษััท เทเลคอมโฮัลดิ�ง จำำ�กััด

TIC บริิษััท ทรูิ อินเติอริ์เนชัั่�นแนล คอมมิว่นิเคชัั่�น จำำ�กััด

TICC บริิษััท ทรูิ อินเทอริ์เน็ติ คอริ์ปอเริชัั่�น จำำ�กััด 

TICT บริิษััท ทรูิ ไอคอนเท�นท์ จำำ�กััด

TIG บริิษััท ทรูิ อินเติอริ์เนชัั่�นแนล เกัติเว่ย่์ จำำ�กััด

TLP บริิษััท ทรูิ ไลฟ์ พลัสี จำำ�กััด

TM บริิษััท ทรูิ มัลติิมีเดีย่ จำำ�กััด 

TMD บริิษััท ทรูิ มีเดีย่ โซีลูชัั่�นสี์ จำำ�กััด 

TMV บริิษััท ทรูิ มูฟ จำำ�กััด

TNN บริิษััท ไทย่ นิว่สี์ เน็ติเว่ิริ์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำำ�กััด

TOT หรือ ทีโอที บริิษััท ทีโอที จำำ�กััด (มห�ชั่น)

True Incube บริิษััท ทรูิ อินคิว่บ์ จำำ�กััด 

True-Kona True-Kona Cayman GP (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)

True Music บริิษััท ทรูิ มิว่สีิค จำำ�กััด

True Trademark True Trademark Holdings Company Limited (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)  
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True4U บริิษััท ทรูิโฟริ์ยู่ สีเติชัั่�น จำำ�กััด 

TT บริิษััท ทรูิ ทัชั่ จำำ�กััด

TUC บริิษััท ทรูิ มูฟ เอชั่ ยู่นิเว่อริ์แซีล คอมมิว่นิเคชัั่�น จำำ�กััด 

TUFC บริิษััท ทรูิ ยู่ไนเต็ิด ฟุติบอล คลับ จำำ�กััด

TV บริิษััท ทรูิ ว่อย่ซี์ จำำ�กััด

TVC บริิษััท ทรูิ วิ่ชัั่�นสี์ เคเบิ�ล จำำ�กััด (มห�ชั่น)

TVG บริิษััท ทรูิ วิ่ชัั่�นสี์ กัริุ�ป จำำ�กััด 

TVS บริิษััท ทรูิ วิ่ชัั่�นสี์ จำำ�กััด (มห�ชั่น)

VoIP บริิกั�ริโทริศัพท์ผู้่�นอินเทอริ์เน็ติ หริ้อ Voice over Internet Protocol 

YTT Yi Tunnel (Beijing) Technology Co., Ltd. (จำดทะเบีย่นติ่�งปริะเทศ)
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COMPANY BACKGROUND AND BUSINESS OVERVIEW

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป ้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท 

หรือ กลุ ่มบริษัทในระยะยาว

กลุ่่�มทรูู เป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมแลุ่ะบรูิก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่ครูบวงจิรูแลุ่ะเป็็นผูู้�นำ�ธุ่รูกิจิคอนเวอรู์เจินซ์์ 

ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ซ์่�งรูวมบรูิก�รูโทรูศััพท์เคลุ่่อนท่� บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต โทรูทัศัน์ คอนเทนต์ รูวมถึ่งแพลุ่ตฟ์อรู์มแลุ่ะบรูิก�รูด้��น 

ด้ิจิิทัลุ่อ่น ๆ  ม่จ่ิด้เด้�นด้��นรูะบบนิเวศัแลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่ท่�ครูบวงจิรู ก�รูผู้สื่�นผู้ลุ่ิตภััณฑ์์แลุ่ะบรูิก�รูท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยภั�ยใต�

กลุ่่�มทรูู ห้รืูอคอนเวอรู์เจินซ์์ พรู�อมนำ�เสื่นอสื่ินค�� บรูิก�รูแลุ่ะโซ์ลุู่ชัั่�นด้��นก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมแลุ่ะด้ิจิิทัลุ่ด้�วยนวัตกรูรูม 

เทคโนโลุ่ย่ท่�ทันสื่มัยแลุ่ะเทคโนโลุ่ย่คลุ่�วด้์ รูวมถึ่ง สื่่อดิ้จิิทัลุ่แลุ่ะคอนเทนต์ค่ณภั�พสูื่งท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย สื่�ม�รูถึตอบสื่นอง

คว�มต�องก�รูแลุ่ะเพิ�มคว�มผูู้กพันของลูุ่กค��ต�อสิื่นค��แลุ่ะบริูก�รูภั�ยใต�กลุ่่�มทรูู สื่ิ�งเห้ลุ่��น่� จิะชั่�วยผู้ลัุ่กด้ันให้�กลุ่่�มทรููเติบโต

อย��งแข็งแกรู�ง ควบคู�ไป็กับคว�มต�องก�รูใชั่�บรูิก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมของผูู้�บริูโภัคท่�เพิ�มข่�นในย่ค New Normal รูวมถึ่ง

ศัักยภั�พก�รูเติบโตสืู่งของธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่ห้รูือ New S-Curve ในย่คดิ้จิิทัลุ่น่�

กลุ่่�มทรูู ม่�งมั�นในก�รูยกรูะด้ับโครูงสื่รู��งพื�นฐ�นโทรูคมน�คมแลุ่ะบริูก�รูด้��นดิ้จิิทัลุ่ของป็รูะเทศัไทยสูื่�รูะดั้บแนวห้น��ของ

น�น�ป็รูะเทศั พรู�อมนำ�เสื่นอสื่ินค��แลุ่ะบรูิก�รูค่ณภั�พสืู่ง รูวมถึ่งแพลุ่ตฟ์อรู์มท่�เติมเต็มคว�มต�องก�รูของผูู้�บรูิโภัคในท่ก

กลุ่่�มได้�อย��งทั�วถึ่ง ซ์่�งชั่�วยลุ่ด้คว�มเห้ลุ่่อมลุ่ำ��ท�งเทคโนโลุ่ย่ เพิ�มก�รูเข��ถ่ึงข��วสื่�รูแลุ่ะด้ิจิิทัลุ่คอนเทนต์ของป็รูะชั่�ชั่น 

ในป็รูะเทศั รูองรูับก�รูก��วสูื่�สื่ังคมดิ้จิิทัลุ่อย��งเต็มรููป็แบบ วิสัื่ยทัศัน์ของบรูิษััท คือก�รูเป็็นผูู้�นำ�โครูงสื่รู��งพื�นฐ�นด้ิจิิทัลุ่ท่� 

เชั่่อมโยงผูู้�คน องค์กรู เศัรูษัฐกิจิ แลุ่ะสื่ังคมอย��งทั�วถึ่งเพ่อสื่รู��งค่ณค��ต�อช่ั่วิตอย��งยั�งยืน

ธุ่รูกิจิห้ลัุ่กของกลุ่่�มทรูู ป็รูะกอบด้�วย ทรููมููฟ เอช ผูู้�ให้�บรูิก�รูโทรูศััพท์เคลุ่่อนท่�ซ์่�งม่เครูือข��ยป็รูะสิื่ทธุิภั�พสูื่งแลุ่ะครูอบคลุ่่ม

ทั�วป็รูะเทศั ผู้��นก�รูผู้สื่�นจ่ิด้แข็งของคลุ่่นคว�มถึ่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยย��น โด้ยทรููมูฟ์ เอชั่ มอบป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั่�ง�นโทรูศััพท์

เคลุ่่อนท่�ค่ณภั�พสืู่งแลุ่ะครูอบคลุ่่มก�รูสื่่อสื่�รูได้�ครูบถึ�วนในท่กแพลุ่ตฟ์อรู์ม ด้�วยเครูือข��ยท่�ครูอบคลุ่่มรูวมรู�อยลุ่ะ 98  

ของป็รูะชั่�กรูไทยทั�วป็รูะเทศั พรู�อมเดิ้นห้น��ขย�ยเครูือข��ย 5G เพิ�มคว�มครูอบคลุ่่มท่กจัิงห้วัด้ทั�วป็รูะเทศัเพ่อตอบโจิทย์

คว�มต�องก�รูของทั�งกลุ่่�มผูู้�บรูิโภัคแลุ่ะภั�คธุ่รูกิจิ รูวมถึ่งเครูือข��ย Narrowband IoT (“NB-IoT”) ท่�ครูอบคลุ่่มท่กอำ�เภัอ 

ใน 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศั ทั�งน่� ทรููมูฟ์ เอชั่ เติบโตแข็งแกรู�งแลุ่ะเป็็นผูู้�ให้�บริูก�รูเพ่ยงรู�ยเด่้ยวท่�ม่รู�ยได้�จิ�กก�รูให้�บริูก�รู

เติบโตจิ�กป็ีก�อนห้น�� ห้น่นโด้ยรู�ยได้�แลุ่ะฐ�นลูุ่กค��รูะบบรู�ยเดื้อนท่�เพิ�มสืู่งกว��อ่ตสื่�ห้กรูรูม โด้ยทรููมูฟ์ เอชั่ ม่ฐ�นลูุ่กค��

รูวม 30.6 ลุ่��นรู�ย ณ สื่ิ�นป็ี 2563 ทรููออนไลน์ ผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต ด้�วยโครูงข��ยไฟ์เบอรู์

ค่ณภั�พสืู่งให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตด้�วยคว�มเรู็วสืู่งส่ื่ด้ในรูะด้ับ 1,000 Mbps ห้รูือ 1 Gbps ผู้สื่�นนวัตกรูรูมท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย 

เพ่อตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใชั่�บริูก�รูท่�เพิ�มสูื่งข่�นของผูู้�บริูโภัคต�มแนวโน�มวิถึ่ช่ั่วิตแบบให้ม�ห้รืูอ New Normal สื่�งผู้ลุ่ให้� 

ทรููออนไลุ่น์ม่จิำ�นวนผูู้�ใชั่�บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์รู�ยให้ม�ส่ื่ทธุิสูื่งท่�ส่ื่ด้ในอ่ตสื่�ห้กรูรูมห้รืูอเพิ�มข่�นส่ื่ทธุิกว�� 3.9 แสื่นรู�ยใน 

ป็ี 2563 ผู้ลุ่ักด้ันให้�ฐ�นลุู่กค��รูวมเพิ�มข่�นเป็็น 4.2 ลุ่��นรู�ย ทรููวิิช่�นส์์ผูู้�ให้�บริูก�รูโทรูทัศัน์แบบบอกรัูบสื่ม�ชิั่กแลุ่ะท่ว่ด้ิจิิทัลุ่ 

รูวมถึ่งเป็็นผูู้�ผู้ลุ่ิตคอนเทนต์ ซ์่�งม่คอนเทนต์ค่ณภั�พสืู่งห้ลุ่�กห้ลุ่�ยทั�งต��งป็รูะเทศัแลุ่ะในป็รูะเทศั พรู�อมสื่รู��งก�รูเติบโต

ด้�วยก�รูม่�งป็รัูบตัวสืู่�ชั่�องท�งดิ้จิิทัลุ่ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยแลุ่ะนำ�เสื่นอแพ็กเกจิท่�ตอบโจิทย์พฤติกรูรูมแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ผูู้�บริูโภัค 

ในย่คให้ม�น่�ได้�อย��งตรูงจ่ิด้ ทรููวิชัั่�นสื่์ ม่ฐ�นลุู่กค��รูวม 3.9 ลุ่��นรู�ย ณ สื่ิ�นป็ี 2563 โด้ยลูุ่กค�� 2.2 ลุ่��นรู�ย บอก

รูับบรูิก�รูป็รูะเภัทพรู่เม่ยมแลุ่ะม�ตรูฐ�น แลุ่ะลุู่กค��สื่�วนท่�เห้ลืุ่อเป็็นลุู่กค��ป็รูะเภัท Free View แลุ่ะ Free-to-Air 

แลุ่ะ ทรูู ดิิจิิท่ล กรู๊�ป ม่�งมั�นพัฒน�แลุ่ะให้�บริูก�รูดิ้จิิทัลุ่ครูบวงจิรู โด้ยม่ธุ่รูกิจิห้ลุ่ัก ได้�แก� แพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อดิ้จิิทัลุ่ (Digital Media) 

แพลุ่ตฟ์อรู์มท่�เช่ั่อมรูะห้ว��งออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ (O2O) พรู�อมสื่ิทธุิป็รูะโยชั่น์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เทคโนโลุ่ย่ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ 

(Data Analytics) เทคโนโลุ่ย่ Internet of Things (IoT) แลุ่ะดิ้จิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชั่ั�นต��ง ๆ ธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่เฮลุ่ท์ (Digital Health) 

แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ (Cyber Security) รูวมถึ่งสื่ถึ�บันทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ (True Digital Academy) 

ทั�งน่� แพลุ่ตฟ์อรู์มดิ้จิิทัลุ่ทรููไอด้่ (TrueID) ได้�รูับก�รูตอบรัูบอย��งด่้เย่�ยมจิ�กผูู้�บริูโภัค โด้ยม่ยอด้รูับชั่มคอนเทนต์วิด้ิโอรูวม

กว�� 2.2 พันลุ่��นครูั�งในป็ี 2563 ซ์่�งถึือเป็็นก�รูเติบโตสูื่งถึ่ง 3 เท��เม่อเท่ยบกับป็ีก�อนห้น��แลุ่ะดิ้จิิตอลุ่บนจิอโทรูทัศัน์อย��ง

กลุ่�องทรููไอด้่ ท่ว่ เติบโตต�อเน่องด้�วยยอด้กว�� 2.1 ลุ่��นกลุ่�อง
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กลุ่่�มทรูู ม่�งพัฒน�ธุ่รูกิจิให้�เติบโตอย��งยั�งยืน ด้�วยก�รูบรูิห้�รูธุ่รูกิจิท่�โป็รู�งใสื่แลุ่ะม่สื่�วนรู�วมในก�รูเติบโตอย��งยั�งยืน

แลุ่ะรัูบผู้ิด้ชั่อบต�อสื่ังคมในท่กกลุ่่�มท่�เก่�ยวข�องตั�งแต�รูะด้ับป็รูะเทศั ช่ั่มชั่น แลุ่ะองค์กรู ทั�งในด้��นเศัรูษัฐกิจิ สื่ังคม  

แลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อมอย��งต�อเน่อง ทำ�ให้�ทรูู ได้�รัูบรู�งวัลุ่อันทรูงเก่ยรูติในรูะด้ับน�น�ชั่�ติด้��นก�รูพัฒน�อย��งยั�งยืน โด้ยเฉพ�ะ

ก�รูได้�รูับคัด้เลุ่ือกเข��เป็็นสื่ม�ชิั่กด้ัชั่น่คว�มยั�งยืนด้�วโจินสื่์ ห้รูือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ป็รูะเภัทตลุ่�ด้

เกิด้ให้ม� (Emerging Markets) ด้�วยคะแนนสูื่งส่ื่ด้ท่� 1 (World Industry Leader) ของโลุ่ก 3 ป็ีติด้ต�อกันในห้มวด้ธุ่รูกิจิสื่่อสื่�รู

โทรูคมน�คม แลุ่ะคงสื่ถึ�นะเป็็นสื่ม�ชิั่ก DJSI ติด้ต�อกันเป็็นป็ีท่� 4 นอกจิ�กน่� ยังคงสื่ถึ�นะเป็็นสื่ม�ชิั่กกลุ่่�มดั้ชั่น่คว�มยั�งยืน

รูะด้ับโลุ่ก FTSE4Good ต�อเน่องเป็็นป็ีท่� 4 ในป็ี 2563 อ่กทั�ง ยังได้�รูับคัด้เลืุ่อกเป็็นห้น่�งในบริูษััทจิด้ทะเบ่ยนท่�อยู�ในรู�ยชั่่อ

ห่้�นยั�งยืนของตลุ่�ด้ห้ลุ่ักทรูัพย์แห้�งป็รูะเทศัไทย ท่�ม่มูลุ่ค��ห้ลัุ่กทรัูพย์ต�มรู�ค�ตลุ่�ด้สืู่งกว�� 100,000 ลุ่��นบ�ท ป็รูะเภัท

อ่ตสื่�ห้กรูรูมเทคโนโลุ่ย่ต�อเน่องเป็็นป็ีท่�สื่�มแลุ่ะได้�รูับก�รูจัิด้อันดั้บให้�อยู�ในกลุ่่�ม Leadership Level (รูะดั้บ A-) จิ�กก�รู

ป็รูะเมินผู้ลุ่ด้ัชั่น่คว�มยั�งยืน CDP (Carbon Disclosure Project)  ด้��นก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสื่ภั�พภัูมิอ�ก�ศั (Climate Change) 

ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 ทั�งน่� กลุ่่�มทรูู จิะยังคงเดิ้นห้น��อย��งต�อเน่องในก�รูเพิ�มม�ตรูฐ�นด้��นก�รูเติบโตอย��งยั�งยืนขององค์กรู 

เพ่อเพิ�มค่ณค��ให้�แก�ผูู้�ม่สื่�วนได้�สื่�วนเสื่่ยของกลุ่่�มทรููเป็็นสื่ำ�คัญ

กลุ่่�มทรููได้�รูับก�รูสื่นับสื่น่นจิ�กเครูือเจิรูิญโภัคภััณฑ์์ (ซ่์พ่) ซ์่�งถึือห่้�นทรููในสื่ัด้สื่�วนรู�อยลุ่ะ 49.99 แลุ่ะ China Mobile ซ์่�ง 

ถึือห่้�นทรููในสัื่ด้สื่�วนรู�อยลุ่ะ 18 ของจิำ�นวนห่้�นท่�จิำ�ห้น่�ยแลุ่�วทั�งห้มด้ของบรูิษััทฯ (ข�อมูลุ่ ณ วันท่� 21พฤษัภั�คม ป็ี 2563) 

โด้ยกลุ่่�มทรูมู่ท่นจิด้ทะเบ่ยนแลุ่ะท่นชั่ำ�รูะแลุ่�วทั�งสื่ิ�น 133,473 ลุ่��นบ�ท ณ วนัท่� 31 ธุนัว�คม ป็ ี2563 ทั�งน่� ก�รูด้ำ�เนนิธุรู่กจิิห้ลุ่กั 

ของบริูษััทฯ มิได้�ม่คว�มสื่ัมพันธุ์ห้รืูอเก่�ยวข�องโด้ยตรูงกับก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิอ่นของผูู้�ถึือห่้�นรู�ยให้ญ�อย��งม่นัยสื่ำ�คัญ ม่เพ่ยง

คว�มสื่ัมพันธุ์กันแต�เพ่ยงครูั�งครู�วเฉพ�ะบ�งธุ่รูกรูรูมเท��นั�น

ธุรกิจของกลุ ่มทรู

บรูษิัทัฯก�อตั�งข่�นครูั�งแรูกในเด้อืนพฤศัจิกิ�ยน ป็ ี2533 ในฐ�นะผูู้�ให้�บรูกิ�รูโทรูศัพัทพ์ื�นฐ�น แลุ่ะในป็ตี�อม� บรูษิัทัฯ ได้�ลุ่งน�ม 

ในสื่ัญญ�รู�วมก�รูง�นแลุ่ะรู�วมลุ่งท่นกับท่โอท่เป็็นรูะยะเวลุ่� 25 ป็ี โด้ยให้�บรูิษััทฯ เป็็นผูู้�ด้ำ�เนินก�รูลุ่งท่น จิัด้ห้� แลุ่ะติด้ตั�ง 

ควบค่ม ตลุ่อด้จินซ์�อมบำ�รู่งแลุ่ะรูักษั�อ่ป็กรูณ์ ในรูะบบสื่ำ�ห้รัูบก�รูขย�ยบริูก�รูโทรูศััพท์พื�นฐ�นจิำ�นวน 2.6 ลุ่��น 

เลุ่ขห้ม�ย ในเขตกรู่งเทพมห้�นครูแลุ่ะป็ริูมณฑ์ลุ่ซ่์�งสื่ัญญ�รู�วมก�รูง�นแลุ่ะรู�วมลุ่งท่นดั้งกลุ่��วได้�สื่ิ�นสื่่ด้ลุ่งในเดื้อนต่ลุ่�คม 

ป็ี 2560 แลุ่ะ ทรููได้�ด้ำ�เนินก�รูโอนกรูรูมสิื่ทธุิ� แลุ่ะสื่�งมอบอ่ป็กรูณ์ในรูะบบให้�แก�ท่โอท่เสื่ร็ูจิสิื่�นแลุ่�ว ป็ัจิจ่ิบัน กลุ่่�มทรููให้�บริูก�รู 

โทรูศััพท์พื�นฐ�นภั�ยใต�ใบอน่ญ�ตจิ�กกสื่ทชั่.

ในป็ี 2536 บรูิษััทฯ ได้�เป็ลุ่่�ยนสื่ถึ�นะเป็็นบรูิษััทมห้�ชั่นแลุ่ะเข��จิด้ทะเบ่ยนในตลุ่�ด้ห้ลัุ่กทรัูพย์แห้�งป็รูะเทศัไทยในชั่่อ บริูษััท

เทเลุ่คอมเอเช่ั่ย คอรู์ป็อเรูชัั่�น จิำ�กัด้ (มห้�ชั่น) ในเดื้อนธัุนว�คม ป็ี 2536 ม่ชั่่อย�อห้ลุ่ักทรัูพย์ว�� “TA” ซ์่�งต�อม� บรูิษััทฯ 

ได้�ม่ก�รูป็รูับเป็ลุ่่�ยนในภั�พลุ่ักษัณ์ภั�ยใต�แบรูนด้์ “ทรูู” แลุ่ะ เป็ลุ่่�ยนชั่่อบรูิษััทม�เป็็นบรูิษััท ทรูู คอรู์ป็อเรูชั่ั�น จิำ�กัด้ (มห้�ชั่น) 

ม่ชั่่อย�อห้ลุ่ักทรูัพย์ว�� “TRUE” ในเด้ือนเมษั�ยน ป็ี 2547

กลุ่่�มทรูู เรูิ�มให้�บรูิก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่คว�มเรู็วสืู่ง ในป็ี 2544 บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็วสืู่งแบบไรู�สื่�ยห้รืูอบริูก�รู WiFi 

ในป็ี 2546 บรูิก�รูโครูงข��ยอินเทอรู์เน็ตรูะห้ว��งป็รูะเทศั (International Internet Gateway) ในป็ี 2550 แลุ่ะได้�เป็ิด้ให้�บรูิก�รู

โครูงข��ยข�อมูลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศั (International Data Gateway) แลุ่ะบริูก�รูโทรูศััพท์ท�งไกลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศั ในป็ี 2551 

ทั�งน่� กลุ่่�มทรููม่�งมั�นในก�รูมอบป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั่�ง�นอินเทอรู์เน็ตป็รูะสิื่ทธุิภั�พสูื่งส่ื่ด้ให้�แก�ลูุ่กค��อย��งต�อเน่อง 

ด้�วยนวัตกรูรูมแลุ่ะก�รูขย�ยโครูงข��ยไฟ์เบอรู์บรูอด้แบนด้์ค่ณภั�พสืู่งทั�วป็รูะเทศั โด้ยบรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็วสืู่งของ

ทรููออนไลุ่น์ได้�รูับผู้ลุ่ตอบรัูบท่�ด้่จิ�กลูุ่กค�� ด้�วยก�รูม่�งเพิ�มมูลุ่ค��ให้�กับสิื่นค��แลุ่ะบริูก�รู ทั�งสื่ำ�ห้รัูบกลุ่่�มลุู่กค��บ่คคลุ่แลุ่ะ

ลุู่กค��องค์กรูอย��งต�อเน่อง ผู้��นโครูงข��ยไฟ์เบอรู์ (FTTx) ป็รูะสื่ิทธิุภั�พสืู่ง พรู�อมนำ�เสื่นอแคมเป็ญไฟ์เบอรู์บรูอด้แบนด้์

ท่�ค่�มค�� โด้ยเฉพ�ะแพ็กเกจิไฟ์เบอรู์คว�มเรู็วสืู่ง 1,000 Mbps ห้รูือ 1 Gbps ท่�ผู้สื่�นสิื่นค��แลุ่ะบรูิก�รูห้ลุ่�กห้ลุ่�ยรูวมถ่ึง

นวัตกรูรูมสื่ินค��แลุ่ะบรูิก�รูค่ณภั�พสืู่ง ทั�งก�รูนำ�เสื่นอ True Gigatex Fiber Router, Mesh WiFi แลุ่ะ Google Nest Mini  

รูวมถ่ึงนวัตกรูรูมเทคโนโลุ่ย่ Band Steering ท่�รูวมคลุ่่น WiFi ท่กคว�มถึ่�เป็็นห้น่�งเด้่ยว พรู�อมเลืุ่อกสัื่ญญ�ณท่�ด้่ท่�ส่ื่ด้ 

ให้�อัตโนมัติ ก�รูเพิ�มคว�มเรู็วอินเทอรู์เน็ตให้�ตรูงต�มก�รูใชั่�ง�นของลุู่กค��พรู�อมสิื่ทธิุป็รูะโยชั่น์ต��ง ๆ ภั�ยใต�กลุ่่�มทรูู

กลุ่่�มทรูู เห้็นโอก�สื่ในก�รูเติบโตของธุ่รูกิจิโทรูศััพท์เคลุ่่อนท่� จ่ิงได้�เข��ถึือห่้�น ใน BITCO (ซ์่�งเป็็นบรูิษััทท่�ถึือห่้�นในบรูิษััท 

ท่เอ ออเรู�นจิ์ จิำ�กัด้) ในเด้ือนต่ลุ่�คม ป็ี 2544 ทั�งน่� ท่เอ ออเรู�นจิ์ ได้�เป็ิด้ให้�บรูิก�รูอย��งเต็มรููป็แบบในเด้ือนม่น�คม ป็ี 2545 

แลุ่ะได้�เป็ลุ่่�ยนชั่่อเป็็น “ทรููมูฟ์” เม่อต�นป็ี 2549
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กลุ่่�มทรูู ได้�เสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับธุ่รูกิจิโทรูศััพท์เคลุ่่อนท่� ด้�วยก�รูเข��ซื์�อห่้�น 4 บริูษััทของกลุ่่�มฮัทชิั่สัื่นในป็รูะเทศัไทย 

ได้�แก� บรูิษััท ฮัทชั่ิสื่ัน ไวรู์เลุ่สื่ มัลุ่ติม่เด้่ย โฮลุ่ดิ้�งสื่์ จิำ�กัด้ บ่เอฟ์เคท่ บริูษััท Rosy Legend Limited แลุ่ะ บริูษััท Prospect 

Gain Limited โด้ยแลุ่�วเสื่รู็จิในเด้ือนมกรู�คม ป็ี 2554 ก�รูเข��ซ์ื�อห่้�นในครูั�งนั�น ทำ�ให้�กลุ่่�มทรููได้�ป็รูะโยชั่น์จิ�กก�รูเป็็น 

ผูู้�ให้�บริูก�รูรู�ยแรูก ท่�สื่�ม�รูถึให้�บรูิก�รูโทรูศััพท์เคลุ่่อนท่�รูะบบ 3G ด้�วยเทคโนโลุ่ย่ HSPA บนคลุ่่นคว�มถ่ึ� 850 MHz ของ 

CAT Telecom ในเชิั่งพ�ณิชั่ย์ได้�ทั�วป็รูะเทศั โด้ยเป็ิด้ให้�บริูก�รู 3G ภั�ยใต�แบรูนด้์ ทรููมูฟ์ เอชั่ อย��งเป็็นท�งก�รูในวันท่� 

30 สื่ิงห้�คม ป็ี 2554

บริูษััท ทรูู มูฟ์ เอชั่ ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คอมมิวนิเคชัั่�น จิำ�กัด้ (“TUC”) ได้�รูับใบอน่ญ�ตใชั่�คลุ่่นคว�มถ่ึ� IMT ย��น 2.1 GHz จิ�กก

สื่ทชั่. ในเด้ือนธุันว�คม ป็ี 2555 แลุ่ะเป็ิด้ให้�บรูิก�รู 4G LTE บนคลุ่่นคว�มถึ่� 2.1 GHz เชั่ิงพ�ณิชั่ย์เป็็นรู�ยแรูกในป็รูะเทศัไทย

ในเด้ือนพฤษัภั�คม ป็ี 2556 นอกจิ�กน่� TUC เข��รู�วมป็รูะมูลุ่คลุ่่นคว�มถึ่�เพิ�มเติมแลุ่ะได้�รูับใบอน่ญ�ตใชั่�คลุ่่นคว�มถ่ึ� 1800 

MHz ในเดื้อนธุันว�คม ป็ี 2558, 900 MHz ในเด้ือนม่น�คม ป็ี 2559, 2600MHz ในเด้ือนม่น�คม ป็ี 2563, 700 MHz ใน

เด้ือนธุันว�คม ป็ี 2563 แลุ่ะ 26 GHz ในเด้ือนก่มภั�พันธุ์ ป็ี 2564 จิ�กกสื่ทชั่. โด้ยทรููมูฟ์ เอชั่ ได้�เป็ิด้ให้�บรูิก�รู 5G เชั่ิง

พ�ณิชั่ย์ผู้��นคลุ่่นคว�มถึ่� 700 MHz แลุ่ะ 2600 MHz ในป็ี 2563 อ่กทั�งก�รูได้�คลุ่่นคว�มถึ่�ม�ให้�บริูก�รูเพิ�มเติมชั่�วยเสื่ริูม

คว�มแข็งแกรู�งแลุ่ะเพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พเครืูอข��ยของทรููมูฟ์ เอชั่ ด้�วยคว�มครูบครัูนแลุ่ะครูอบคลุ่่มของคลุ่่นคว�มถึ่� ผู้��นก�รู

ผู้สื่�นจ่ิด้แข็งของคลุ่่นย��นคว�มถึ่�ตำ�� (700 MHz 850 MHz ภั�ยใต� CAT Telecom แลุ่ะ 900 MHz) ในเรู่องคว�มครูอบคลุ่่ม

แลุ่ะก�รูทะลุ่่ทะลุ่วงเข��ถ่ึงภั�ยในอ�ค�รูสืู่ง แลุ่ะคลุ่่นย��นคว�มถ่ึ�กลุ่�ง (1800 MHz 2100 MHz แลุ่ะ2600 MHz) ในเรู่อง

คว�มจ่ิเพ่อรูองรัูบป็ริูม�ณก�รูใชั่�ง�นท่�ห้น�แน่น เห้ม�ะกับก�รูให้�บรูิก�รูในพื�นท่�ช่ั่มชั่นห้รืูอเมืองให้ญ�ได้�อย��งลุ่งตัว ขณะท่�

คลุ่่นย��นคว�มถึ่�สืู่ง 26 GHz จิะให้�บรูิก�รูในพื�นท่�ท่�ม่คว�มต�องก�รูโด้ยเฉพ�ะ เชั่�น พื�นท่�อ่ตสื่�ห้กรูรูม ชั่�วยเพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พ

แลุ่ะป็รูะสิื่ทธุิผู้ลุ่ให้�ภั�คธุ่รูกิจิแลุ่ะอ่ตสื่�ห้กรูรูมต�อไป็

กลุ่่�มทรูู ม่�งเน�นในก�รูให้�บรูิก�รูด้�วยเครูือข��ยค่ณภั�พสูื่งอย��งต�อเน่อง โด้ยเครูือข��ยของทรููมูฟ์ เอชั่ ครูอบคลุ่่มพื�นท่�รูวม

รู�อยลุ่ะ 98 ของป็รูะชั่�กรูไทยแลุ่ะเข��ถ่ึงพื�นท่�ในรูะดั้บห้มู�บ��นทั�ง 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศั อ่กทั�งยังพัฒน�เครูือข��ย NB-IoT 

ป็รูะสื่ิทธุิภั�พสืู่ง ด้�วยคว�มครูอบคลุ่่มท่กอำ�เภัอใน 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศั นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอชั่ ยังคงม่�งมั�นในก�รู

พัฒน�แลุ่ะเพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พเครูือข��ยด้�วยเทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยอย��งต�อเน่อง ทั�งเทคโนโลุ่ย่ก�รูรูวมคลุ่่นคว�มถึ่�ท่�เรู่ยกว�� 

Carrier Aggregation ท่�ทำ�ให้�ลุู่กค��ได้�รูับป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั่�ง�นโทรูศััพท์เคลุ่่อนท่�อย��งเต็มป็รูะสิื่ทธิุภั�พม�กข่�น เทคโนโลุ่ย่

ม�ตรูฐ�นโลุ่ก FDD Massive MIMO ซ์่�งม่จ่ิด้เด้�นท่�ก�รูกรูะจิ�ยชั่�องสื่ญัญ�ณให้�สื่�ม�รูถึรูองรูบัก�รูรูบัสื่�งข�อมูลุ่ชั่�วยเพิ�ม capacity  

ถึ่ง 4 เท�� รูวมถึ่งเทคโนโลุ่ย่ TDD Massive MIMO 64T64R เพ่อรูองรูับ 5G ทำ�ให้�สื่�ม�รูถึตอบโจิทย์ก�รูใชั่�ง�นอินเทอรู์เน็ต

คว�มเร็ูวสืู่งท่�เพิ�มข่�น สื่อด้คลุ่�องกับก�รูก��วเข��สูื่�ย่คด้ิจิิทัลุ่อย��งเต็มตัวของป็รูะเทศัไทย ต�มนโยบ�ย Thailand 4.0 

อ่กทั�งยังเด้ินห้น��ขย�ยเครูือข��ย 5G เพิ�มเติม ครูอบคลุ่่มพื�นท่�ห้ลัุ่กใน 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศั แลุ่ะครูอบคลุ่่มป็รูะชั่�กรูถ่ึง 

รู�อยลุ่ะ 98 ในพื�นท่�กรู่งเทพแลุ่ะป็รูิมณฑ์ลุ่รูองรูับคว�มต�องก�รูใชั่�ง�นด้�ต��ของผูู้�บรูิโภัคแลุ่ะภั�คธุ่รูกิจิในวงกว��งท่� 

เพิ�มข่�นต�อเน่อง พรู�อมผู้สื่�นกับคว�มแข็งแกรู�งของพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิท่�สื่ำ�คัญอย��ง China Mobile ท่�สื่นับสื่น่นทั�งในด้��น

องค์คว�มรูู� คว�มชั่ำ�น�ญ ตลุ่อด้จินก�รูจัิด้ซื์�ออ่ป็กรูณ์แลุ่ะเครู่องมือต��ง ๆ นับเป็็นป็ัจิจัิยสื่ำ�คัญในก�รูเพิ�มศัักยภั�พแลุ่ะ

คว�มสื่�ม�รูถึในก�รูแข�งขันให้�กับกลุ่่�มทรูู

สื่ำ�ห้รูับธุ่รูกิจิโทรูทัศัน์แบบบอกรูับสื่ม�ชั่ิก กลุ่่�มทรููได้�เข��ซื์�อห่้�นยูบ่ซ่์ทั�งห้มด้ท่�ถึือโด้ยบรูิษััท MIH Ltd. ซ์่�งเดิ้มเป็็นพันธุมิตรู

ธุ่รูกิจิโทรูทัศัน์แบบบอกรัูบสื่ม�ชั่ิกกับกลุ่่�มทรูู ในเดื้อนมกรู�คม ป็ี 2549 แลุ่ะต�อม�ได้�ด้ำ�เนินก�รูเข��ซื์�อห่้�นสื่�มัญจิ�กผูู้�ถึือห่้�น

รู�ยย�อย (Tender Offer) ซ์่�งแลุ่�วเสื่รู็จิในเด้ือนม่น�คม ป็ี 2549 แลุ่ะได้�เป็ลุ่่�ยนชั่่อเป็็น “ทรููวิชัั่�นสื่์” เม่อต�นป็ี 2550 นอกจิ�กน่� 

ในป็ี 2552 ทรููวิชั่ั�นสื่์ เรูิ�มห้�รู�ยได้�จิ�กก�รูโฆษัณ�เพิ�มเติมจิ�กเดิ้มท่�รู�ยได้�ห้ลุ่ักของทรููวิชั่ั�นสื่์ม�จิ�กค��บริูก�รูสื่ม�ชิั่ก 

รู�ยเด้ือนเท��นั�น อ่กทั�ง ในเด้ือนเมษั�ยน ป็ี 2557 บรูิษััทย�อยภั�ยใต�กลุ่่�มทรููวิชัั่�นสื่์ ได้�รูับใบอน่ญ�ตเพ่อให้�บริูก�รูโทรูทัศัน์ 

ในรูะบบดิ้จิิทัลุ่ป็รูะเภัทบรูิก�รูท�งธุ่รูกิจิรูะด้ับชั่�ติจิำ�นวน 2 ใบอน่ญ�ต สื่ำ�ห้รูับชั่�องรู�ยก�รูข��ว “TNN 24” แลุ่ะชั่�องรู�ยก�รู

ว�ไรูต่� “True4U” ซ์่�งนับเป็็นโอก�สื่ในก�รูกรูะต่�นก�รูสื่มัครูแพ็กเกจิห้รืูอบรูิก�รูอ่น ๆ เพิ�มเติม แลุ่ะผู้ลัุ่กดั้นก�รูเติบโตของ

รู�ยได้�ให้�กับทรููวิชั่ั�นสื่์

คอนเทนต์ค่ณภั�พสืู่งท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยทั�งจิ�กต��งป็รูะเทศัแลุ่ะในป็รูะเทศัของทรูวูชิั่ั�นสื่ ์โด้ยเฉพ�ะอย��งยิ�ง รู�ยก�รูถึ��ยทอด้สื่ด้ 

ชัั่�นนำ�แลุ่ะคอนเทนต์พิเศัษัท่�ได้�รัูบสิื่ทธุิเฉพ�ะในก�รูถึ��ยทอด้ผู้��นทรููวิชั่ั�นสื่์ ผู้สื่�นกับแพ็กเกจิคอนเวอรู์เจินซ์์ซ่์�งได้�รูับ 

ผู้ลุ่ตอบรูับอย��งด่้ เป็็นป็ัจิจัิยสื่ำ�คัญในก�รูขย�ยฐ�นลุู่กค��ของทรููวิชัั่�นสื่์ อ่กทั�งยังเสื่ริูมสื่รู��งคว�มผูู้กพันของลุู่กค��ต�อ 

กลุ่่�มทรููแลุ่ะผู้ลุ่ักดั้นก�รูสื่มัครูสื่ม�ชิั่กในสิื่นค��แลุ่ะบรูิก�รูอ่น ๆ  ภั�ยใต�กลุ่่�มทรููอ่กด้�วย นอกจิ�กน่� ทรููวิชั่ั�นสื่์ ยังให้�คว�มสื่ำ�คัญ

กบัก�รูคดั้สื่รูรูแลุ่ะผู้ลิุ่ตคอนเทนตใ์ห้�ตรูงต�มคว�มชั่อบแลุ่ะไลุ่ฟ์ส์ื่ไตลุ่ท์่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของผูู้�บรูโิภัคในยค่ดิ้จิิทลัุ่ พรู�อมเพิ�มมูลุ่ค�� 
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ด้�วยฟ์งักช์ั่ั�นก�รูใชั่�ง�นแบบอนิเทอรูแ์อคท่ฟ์ผู้��นกลุ่�องไฮบรูดิ้ ก�รูนำ�เสื่นอแพก็เกจิ Ala carte แลุ่ะก�รูทำ�ก�รูตลุ่�ด้ผู้��นชั่�อง 

ท�งออนไลุ่น์ม�กยิ�งข่�น โด้ยคอนเทนต์ค่ณภั�พเห้ลุ่��น่�สื่�ม�รูถึรูับชั่มผู้��นชั่�องท�งท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย อ�ทิ แพลุ่ตฟ์อรู์ม 

คอนเวอรู์เจินซ์์ของกลุ่่�มทรูู โด้ยเฉพ�ะแพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่ ทรููไอด้่แลุ่ะกลุ่�องทรููไอด้่ ท่ว่ รูวมถึ่งพันธุมิตรูในป็รูะเทศัแลุ่ะต��ง

ป็รูะเทศั อ�ทิ ก�รูขย�ยฐ�นผูู้�ชั่มซ์รู่ส่ื่ค์ณ่ภั�พจิ�ก TrueVisions Original ไป็สืู่�ป็รูะเทศัจ่ิน แลุ่ะก�รูรู�วมผู้ลุ่ติคอนเทนตผ์ู้��น ทรูู ซ์เ่จิ  

ครู่เอชัั่�นสื่์ ซ์่�งเป็็นบริูษััทรู�วมท่นกับบริูษััท ซ่์เจิ อ่เอ็นเอ็ม (CJ ENM) จิ�กป็รูะเทศัสื่�ธุ�รูณรัูฐเก�ห้ลุ่่ ทำ�ให้�สื่�ม�รูถึผู้ลิุ่ต 

คอนเทนต์ยอด้นิยมสื่�งออกไป็ยังป็รูะเทศัอ่น ๆ ในเอเช่ั่ย เป็็นก�รูสื่รู��งโอก�สื่ในก�รูเติบโตรู�ยได้�ให้�กับกลุ่่�มทรูู

ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ม่�งมั�นพัฒน�แลุ่ะให้�บริูก�รูด้ิจิิทัลุ่ครูบวงจิรู สื่ำ�ห้รูับผูู้�บริูโภัค ลุู่กค��ธุ่รูกิจิรู�ยย�อย แลุ่ะลุู่กค��องค์กรู โด้ย

ม่ธุ่รูกิจิห้ลัุ่ก ได้�แก� แพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อดิ้จิิทัลุ่ (Digital Media) แพลุ่ตฟ์อรู์มท่�เชั่่อมรูะห้ว��งออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ (O2O) 

พรู�อมสื่ิทธุิป็รูะโยชั่น์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เทคโนโลุ่ย่ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Data Analytics) เทคโนโลุ่ย่ Internet of Things (IoT) แลุ่ะ 

ด้ิจิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชัั่�นต��ง ๆ ธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่เฮลุ่ท์ (Digital Health) ด้ิจิิทัลุ่โซ์ลุู่ชัั่�นต��ง ๆ แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ 

(Cyber Security) รูวมถึง่สื่ถึ�บนั ทรู ูด้จิิิทลัุ่ อค�เด้ม่ (True Digital Academy) สื่ำ�ห้รูบับ่คคลุ่ทั�วไป็แลุ่ะกลุ่่�มธุ่รูกจิิ ทรูดิู้จิิทลัุ่ กรู่�ป็ ม่

พันธุกิจิห้ลุ่ักในก�รูผู้ลุ่ักด้ันก�รูพัฒน�นวัตกรูรูมแลุ่ะสื่รู��งโอก�สื่ก�รูเติบโตจิ�กก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสูื่�เศัรูษัฐกิจิด้ิจิิทัลุ่ในย่คให้ม�

โด้ยทรู ูด้จิิิทลัุ่ กรู่�ป็ ได้�สื่รู��งขอบเขตคว�มสื่�ม�รูถึเชั่งิลุ่่กในเทคโนโลุ่ยลุ่่ำ��สื่มยัต��ง ๆ  เชั่�น ป็ญัญ�ป็รูะด้ษิัฐ ์(Artificial Intelligence) 

ก�รูรูวบรูวมแลุ่ะจัิด้ก�รูข�อมูลุ่มห้�ศั�ลุ่ (Big Data) บล็ุ่อกเชั่น (Blockchain) รูะบบคลุ่�วด้์ (Cloud) Internet of Things (IoT) 

ห้่�นยนต์ (Robotics) รูวมถึ่งเทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภััยท�งไซ์เบอรู์ (Cyber Security) บรูิก�รูแลุ่ะนวัตกรูรูมเห้ลุ่��น่� 

ทำ�ให้�ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ สื่�ม�รูถึสื่รู��งรูะบบนิเวศัท่�ม่ทั�งแพลุ่ตฟ์อรู์มดิ้จิิทัลุ่แลุ่ะโซ์ลุู่ชัั่�น ท่�ตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่

ของผูู้�บรูิโภัคแลุ่ะองค์กรูท่กภั�คสื่�วน นอกจิ�กน่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ยังได้�จิัด้ตั�ง ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ เพ่อพัฒน�ศัักยภั�พ 

ในสื่ังคมไทยให้�ตอบโจิทย์ก�รูก��วเข��สืู่�ย่คด้ิจิิทัลุ่ ทั�งน่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ม่ก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิในป็รูะเทศัไทย แลุ่ะได้� 

ขย�ยธุ่รูกิจิออกไป็ในภัูมิภั�ค ได้�แก� อินโด้น่เซ์่ยแลุ่ะฟ์ิลุ่ิป็ป็ินสื่์ แลุ่ะม่แผู้นท่�จิะขย�ยธุ่รูกิจิออกไป็ยังป็รูะเทศัอ่น ๆ ในเอเช่ั่ย 

ตะวันออกเฉ่ยงใต� เพ่อให้�แพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่ท่�พัฒน�ข่�นเกิด้คว�มได้�เป็รู่ยบในเชิั่งต�นท่น

ด้�วยแอป็พลุ่ิเคชั่ั�นห้ลุ่ัก “ทรููไอด้่” ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ได้�ม่บทบ�ทท่�สื่ำ�คัญในตลุ่�ด้ด้ิจิิทัลุ่ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ โด้ยทรููไอด้่สื่รู��งสื่ถึิติให้ม� 

เพิ�มยอด้รูับชั่มวิดิ้โอจิ�กเดิ้ม 702 ลุ่��นครูั�งในป็ี 2562 เป็็น 2.2 พันลุ่��นครูั�งในป็ี 2563 นอกจิ�กน่� จิำ�นวนผูู้�ใชั่�

ง�นบริูก�รูโทรูแลุ่ะแชั่ตภั�ยในแอป็พลิุ่เคชัั่�นยังคงเติบโตอย��งต�อเน่องถ่ึง 4 เท��ตั�งแต�ก�รูเป็ิด้ตัว โด้ยป็ัจิจ่ิบันม่

ผูู้�ใชั่�ง�นอยู�ท่� 1.1 ลุ่��นรู�ย ในด้��นคอนเทนต์บันเทิง ทรููไอด้่ยังได้�ต�อยอด้นำ�เสื่นอคอนเทนต์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยเพิ�มข่�น

จิ�กป็ีท่�แลุ่�วถึ่ง 7 เท�� โด้ยในป็ี 2563 ม่คอนเทนต์ให้ม�ให้�ผูู้�ใชั่�ง�นได้�รูับชั่มรูวมม�กกว�� 20,000 ชิั่�น แอป็พลุ่ิเคชั่ั�น 

ทรููไอด้่ยังเป็็นท่�รูู�จิักในฐ�นะผูู้�ให้�บรูิก�รูแลุ่ะม่พันธุมิตรูท่� ม่คอนเทนต์ท่�สื่�ม�รูถึรูับชั่มได้�เพ่ยงท่� เด้่ยว เชั่�น ผูู้�ถึือ

ลุ่ิขสื่ิทธุิ�ถึ��ยทอด้ก�รูแข�งขันฟ์่ตบอลุ่พรู่เม่ยรู์ลุ่่กอังกฤษัครูบท่กแมตซ์์สื่ำ�ห้รัูบแพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่แต�เพ่ยงผูู้�เด้่ยว

ในป็รูะเทศัไทย ลุ่�ว แลุ่ะกัมพูชั่� แลุ่ะเป็็นผูู้�ถึือลิุ่ขสิื่ทธุิ�ถึ��ยทอด้ ม่แพลุ่ตฟ์อรู์ม แลุ่ะคอนเทนต์พิเศัษัเพ่ยงผูู้�เด้่ยว

ในไทยของก�รูป็รูะกวด้เวท่มิสื่ ยูนิเวิรู์สื่ ไทยแลุ่นด้์ ป็ี 2563 นอกจิ�กน่� แพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อด้ิจิิทัลุ่ของทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ 

ยังได้�ผู้นวก “ออนไลุ่น์ สื่เตชัั่�น” (Online Station) ช่ั่มชั่นเกมออนไลุ่น์ท่�ให้ญ�ท่�สื่่ด้แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อด้ิจิิทัลุ่บันเทิง 

อันด้ับห้น่�งของไทย เข��ม�เพ่อสื่นองก�รูเติบโตของตลุ่�ด้เกมออนไลุ่น์ท่�กำ�ลุ่ังเติบโตอย��งต�อเน่องในป็ัจิจ่ิบัน แลุ่ะด้�วย

ก�รูนำ�เสื่นอคอนเทนต์บันเทิง ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ รูวมไป็ถึ่งสิื่ทธุิป็รูะโยชั่น์ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยจิ�กทรููพอยต์ (TruePoint) แลุ่ะเชั่่อมต�อ

กับบรูิก�รูกรูะเป็๋�เงินสื่ด้ ทรููมันน่� วอลุ่เลุ่็ต (TrueMoney Wallet) แอป็พลุ่ิเคชัั่�นทรููไอด้่จ่ิงม่ข�อได้�เป็รู่ยบในก�รูแข�งขันอย��ง 

ม่นัยยะสื่ำ�คัญในตลุ่�ด้แอป็พลุ่ิเคชั่ั�นด้��นบันเทิงแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ 

ในป็ี 2563 ทรููไอด้่ยังได้�ขย�ยบรูิก�รูไป็สืู่�ตลุ่�ด้ต��งป็รูะเทศั เชั่�น อินโด้น่เซ่์ยแลุ่ะฟ์ิลุ่ิป็ป็ินสื่์ ซ์่�งม่ก�รูเติบโตอย��งต�อเน่อง 

สื่�งผู้ลุ่ให้�เกิด้ก�รูต�อยอด้สืู่�ก�รูว�งแผู้นขย�ยไป็สูื่�ป็รูะเทศัอ่น ๆ ในภัูมิภั�ค เชั่�น กัมพูชั่� พม�� แลุ่ะเว่ยด้น�มในอน�คต

นอกจิ�กน่� คอนเทนต์คว�มบันเทิงทั�งห้มด้ยังได้�รูับก�รูต�อยอด้ให้�ผูู้�บรูิโภัคสื่�ม�รูถึรัูบชั่มได้�ในรููป็แบบโทรูทัศัน์ ภั�ยใต�

บรูิก�รู ทรููไอด่้ ท่ว่ (TrueID TV) นับเป็็นก�รูต�อยอด้แลุ่ะขย�ยแพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่ให้�เกิด้ป็รูะโยชั่น์สูื่งส่ื่ด้ โด้ยนับตั�งแต� 

ก�รูเป็ิด้ตัวในป็ี 2562 ม่จิำ�นวนกลุ่�องทรููไอด้่ใชั่�ง�นในตลุ่�ด้แลุ่�วกว�� 2.1 ลุ่��นกลุ่�อง นับเป็็นห้น่�งในผู้ลิุ่ตภััณฑ์์แอนด้รูอยด้์ 

ท่ว่ท่�ม่ยอด้เติบโตสืู่งท่�สื่่ด้ของโลุ่ก

สื่ำ�ห้รูับรูะบบสื่ิทธุิป็รูะโยชั่น์แลุ่ะสื่ะสื่มแต�มสื่ำ�ห้รูับลูุ่กค��ทรูู เพ่อเพิ�มข่ด้คว�มสื่�ม�รูถึของผูู้�ค��รู�ยย�อยในย่คด้ิจิิทัลุ่ 

ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ยังม่ ทรูู สื่ม�รู์ต เมอรู์ชัั่นต์ (True Smart Merchant) ซ์่�งนับเป็็นก��วแรูกในก�รูเป็ลุ่่�ยนผู้��นแลุ่ะเชั่่อมต�อ

รูะห้ว��งธุ่รูกิจิออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ ในขณะเด้่ยวกัน บรูิก�รู True Analytics ได้�ก��วสูื่�ก�รูเป็็นผูู้�นำ�ตลุ่�ด้บรูิก�รูเทคโนโลุ่ย่
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ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Analytics) ของไทย โด้ยม่ก�รูขย�ยแพลุ่ตฟ์อรู์ม Big Data เพ่อรูองรูับก�รูรูวบรูวมข�อมูลุ่ ป็รูะมวลุ่ผู้ลุ่ 

แลุ่ะวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่นับพันลุ่��นชิั่�นแบบเรู่ยลุ่ไทม์ได้�แบบรู�ยวัน ซ์่�งในป็ัจิจ่ิบัน บรูิก�รู True Analytics สื่�ม�รูถึวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่

กว�� 2 ห้ม่นลุ่��นรู�ยก�รูต�อวัน แลุ่ะถึือเป็็นห้น่�งในแพลุ่ตฟ์อรู์ม Big Data ขน�ด้ให้ญ�ท่�ส่ื่ด้ของป็รูะเทศัท่�ม่ม�ตรูฐ�นทัด้เท่ยม

คว�มสื่�ม�รูถึป็ัญญ�ป็รูะดิ้ษัฐ์รูะดั้บโลุ่ก ในขณะเด้่ยวกัน ห้น่วยง�น True Digital Solutions (TDS) ก็ยังคงพัฒน�โซ์ลุู่ชั่ัน 

ด้จิิิทัลุ่แลุ่ะ IoT สื่ำ�ห้รัูบอต่สื่�ห้กรูรูมต��ง ๆ  อย��งต�อเนอ่ง โด้ยได้�ม่ก�รูเชั่อ่มต�ออป่็กรูณแ์ลุ่ะเซ็์นเซ์อรู ์IoT ไป็แลุ่�วเป็น็จิำ�นวนกว�� 

380,000 อ่ป็กรูณ์ ณ สื่ิ�นป็ี 2563

เพ่อตอบโจิทย์ก�รูก��วเข��สืู่�เศัรูษัฐกิจิย่คดิ้จิิทัลุ่ ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ (True Digital Academy ห้รูือ TDA) จ่ิงได้�รูับก�รูจิัด้ตั�ง

ข่�น โด้ยม่�งห้วังในก�รูเป็็นผูู้�นำ�สื่ถึ�บันศั่กษั�ด้��นด้ิจิิทัลุ่ของภูัมิภั�ค ด้�วยก�รูเสื่รูิมคว�มสื่�ม�รูถึ ทักษัะ แลุ่ะองค์คว�มรูู�

ด้��นด้ิจิิทัลุ่ให้�กับทั�งรูะดั้บบ่คคลุ่ องค์กรู แลุ่ะสื่ังคม นอกจิ�กน่� เพ่อตอบรัูบคว�มต�องก�รูให้ม� ๆ ในตลุ่�ด้ ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ 

ได้�เป็ิด้ตัว 2 กลุ่่�มธุ่รูกิจิให้ม� ได้�แก� กลุ่่�มธุ่รูกิจิดิ้จิิทัลุ่เฮลุ่ท์ (Digital Health) แลุ่ะกลุ่่�มธุ่รูกิจิเทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภััย 

ท�งไซ์เบอรู์ (Cyber Security)

กลุ่่�มทรููรู�วมเป็็นพันธุมิตรูเชั่ิงย่ทธุศั�สื่ตรู์กับ China Mobile ในป็ี 2557 โด้ย China Mobile เป็็นผูู้�ถืึอห่้�นรู�ยให้ญ�อันด้ับ 

ท่�สื่องของทรูู ด้�วยก�รูถืึอครูองห่้�นในสัื่ด้สื่�วนรู�อยลุ่ะ 18 ของจิำ�นวนห่้�นท่�จิำ�ห้น่�ยแลุ่�วทั�งห้มด้ของบริูษััทฯ ทั�งน่�  

ก�รูเป็็นพันธุมิตรูกับ China Mobile ชั่�วยเสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับธุ่รูกิจิแลุ่ะสื่รู��งรู�กฐ�นท่�มั�นคงให้�กับกลุ่่�มทรูู  

ผู้��นคว�มรู�วมมือท�งธุ่รูกิจิในห้ลุ่�กห้ลุ่�ยด้��น อ�ทิ ด้��นก�รูจัิด้ซื์�ออ่ป็กรูณ์ ก�รูพัฒน�ธุ่รูกิจิแลุ่ะเครูือข��ย 5G โครูงข��ย

ธุ่รูกิจิรูะห้ว��งป็รูะเทศั ก�รูเสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งแลุ่ะศัักยภั�พในธุ่รูกิจิบรูิก�รูด้�ต�� แลุ่ะก�รูรู�วมกันพัฒน�โอก�สื่ท�งธุ่รูกิจิ

ให้ม� ๆ  ในด้��นท่�เก่�ยวข�องกับนวตักรูรูมบรูิก�รูด้��นด้ิจิทิลัุ่แลุ่ะเทคโนโลุ่ยอ่ินเทอรู์เนต็ท่�เชั่่อมอป่็กรูณ์แลุ่ะเครู่องมอืต��ง ๆ  ห้รูอื 

Internet of Things นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรูู ยังได้�เข��รู�วมเป็็นพันธุมิตรูในโครูงก�รู Hand-in-Hand Program (“hi-H Program”) 

ท่� China Mobile International (CMI) เป็็นผูู้�ริูเรูิ�มก�อตั�ง แลุ่ะด้�วยเครูือข��ยทั�วโลุ่กแลุ่ะคว�มสื่�ม�รูถึด้��นเทคนิคท่�ทันสื่มัย

จิ�กสื่ม�ชิั่ก hi-H กลุ่่�มพันธุมิตรู “hi-H Program” สื่�ม�รูถึเสื่ริูมสื่รู��งคว�มแข็งแกรู�งให้�แก�กัน ใชั่�คว�มรูู�คว�มสื่�ม�รูถึ 

คว�มเชั่่�ยวชั่�ญของสื่ม�ชิั่กในก�รูรู�วมมือให้�เกิด้บรูิก�รูท่�ม่ป็รูะสื่ิทธิุภั�พแก�ลูุ่กค��ให้�ม�กท่�ส่ื่ด้

ก�รูจิำ�ห้น่�ยสื่ินทรูัพย์เป็็นห้น่�งในกลุ่ย่ทธุ์ท่�เสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับโครูงสื่รู��งเงินท่นของกลุ่่�มทรููแลุ่ะสื่นับสื่น่นก�รูใชั่�

โครูงสื่รู��งพื�นฐ�นโทรูคมน�คมรู�วมกัน กลุ่่�มทรููได้�จิำ�ห้น่�ยสิื่นทรัูพย์แลุ่ะสิื่ทธิุในก�รูรัูบป็รูะโยชั่น์จิ�กรู�ยได้�ในอน�คตจิ�ก

สื่ินทรูัพย์โครูงสื่รู��งพื�นฐ�นโทรูคมน�คมของกลุ่่�มทรูู ให้�แก� กองท่นรูวมโครูงสื่รู��งพื�นฐ�นโทรูคมน�คมดิ้จิิทัลุ่ ห้รูือ “DIF” 

แลุ่ะทำ�สื่ัญญ�เชั่��สื่ินทรัูพย์กลัุ่บจิ�กกองท่นน่� เพ่อใชั่�ป็รูะโยชั่น์จิ�กสิื่นทรูัพย์ในก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิของกลุ่่�มทรููต�มป็กติต�อ

ไป็ โด้ยสิื่นทรูัพย์โครูงสื่รู��งพื�นฐ�นโทรูคมน�คมทั�งห้มด้ป็รูะกอบด้�วย เสื่�โทรูคมน�คมจิำ�นวน 16,059 ต�น รูะบบใยแก�ว

นำ�แสื่ง (FOC) พรู�อมทั�งอ่ป็กรูณ์รูะบบสื่่อสื่ัญญ�ณท่�เก่�ยวข�อง ซ์่�งม่รูะยะท�งป็รูะม�ณ 2.9 ลุ่��นคอรู์กิโลุ่เมตรู แลุ่ะรูะบบ

บรูอด้แบนด้์ในเขตพื�นท่�ต��งจิังห้วัด้ ซ์่�งสื่�ม�รูถึรูองรูับผูู้�ใชั่�บริูก�รูบรูอด้แบนด้์ได้�จิำ�นวนป็รูะม�ณ 1.2 ลุ่��นพอรู์ต (รูะยะ

ท�งป็รูะม�ณ 0.2 ลุ่��นคอรู์กิโลุ่เมตรู) ทั�งน่� ณ สิื่�นป็ี 2563 กลุ่่�มทรููถึือห้น่วยลุ่งท่นของกองท่น DIF คิด้เป็็นรู�อยลุ่ะ 23.38 

ของจิำ�นวนห้น่วยลุ่งท่นท่�จิำ�ห้น่�ยแลุ่�วทั�งห้มด้ของกองท่น

การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�ส�าคัญในปี 2563

เดือนมกราคม

•  แอป็พลุ่ิเคชั่ั�นทรููไอด้่ ได้�รูับก�รูจิัด้อันด้ับโด้ยบรูิษััท App Annie บรูิษััทวิจิัยข�อมูลุ่ก�รูใชั่�ง�นแอป็พลุ่ิเคชั่ั�นรูะด้ับโลุ่กให้�เป็็น

แอป็พลุ่ิเคชั่ั�นท่�ม่ยอด้ด้�วน์โห้ลุ่ด้สืู่งท่�สื่่ด้ในห้มวด้บันเทิงทั�งในรูะบบป็ฎิิบัติก�รู Android แลุ่ะ iOSโด้ยม่ยอด้รูับชั่มวิด้ิโอ 

ต�อเด้ือนสืู่งสื่่ด้ถึ่ง 141 ลุ่��น แลุ่ะม่ยอด้รูับชั่มบรูิก�รู Video on Demand (VoD) สืู่งถึ่ง 36.9 ลุ่��น นับเป็็นก�รูเติบโตสืู่งถึ่ง

รู�อยลุ่ะ 400 เม่อเท่ยบกับป็ีก�อน

เดือนกุมภาพัันธ์

•  TUC เป็็นห้น่�งในผูู้�ชั่นะก�รูป็รูะมูลุ่คลุ่่นคว�มถึ่�ย��น 2600 MHz แลุ่ะคลุ่่นคว�มถึ่�ย��น 26 GHz โด้ยก�รูได้�คลุ่่นคว�มถึ่� 

เพิ�มเตมิน่�ชั่�วยเสื่รูมิคว�มแขง็แกรู�งแลุ่ะเพิ�มป็รูะสื่ทิธุภิั�พเครูอืข��ยทรูมูฟู์ เอชั่ ผู้��นคลุ่น่คว�มถึ่�ท่�ครูบครูนัทั�งย��นคว�มถึ่�ตำ�� 
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กลุ่�ง แลุ่ะสื่งู เดิ้นห้น��ให้�บรูกิ�รู 5G ด้�วยเครืูอข��ย 5G ป็รูะสิื่ทธิุภั�พสูื่ง ครูอบคลุ่ม่ย��นสื่ำ�คญัแลุ่�วท่ก 77 จิงัห้วัด้ทั�วป็รูะเทศั

ในป็ี 2563 ผู้สื่�นกับรูะบบนิเวศัด้ิจิิทัลุ่ครูบวงจิรูของกลุ่่�มทรููเพ่อขับเคลุ่่อนป็รูะเทศัไทยเข��สืู่�ย่คด้ิจิิทัลุ่อย��งเต็มรููป็แบบ

เดือนมีนาคม-เมษายน

•  กลุ่่�มทรูู พัฒน� “True Virtual World” แพลุ่ตฟ์อรู์มให้ม�ซ่์�งเป็็นศูันย์รูวมโซ์ลูุ่ชัั่�นสื่์ครูบวงจิรู ท่�ผู้สื่�นเทคโนโลุ่ย่คลุ่�วด้ ์

จิ�กกลุ่่�มทรู ูเพอ่ให้�คนไทยใชั่�ง�นในยค่ New Normal รูองรัูบก�รูป็รูะช่ั่มออนไลุ่น์ให้�สื่�ม�รูถึ เรูย่น ทำ�ง�นแลุ่ะรูบัชั่มคอนเทนต์ 

บันเทิงได้�ท่กท่� ท่กเวลุ่� พรู�อมเป็ิด้ตัวแพ็กเกจิ “VLEARN” แลุ่ะ “VWORK” ท่�ผู้สื่�นแพลุ่ตฟ์อรู์มให้ม�น่�แลุ่ะสื่ิทธุิพิเศัษั 

ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของกลุ่่�มทรููรูวมถึ่ง “VLIVE” แลุ่ะ “VSHARE” ท่�เพิ�มสื่�รูะคว�มบันเทิงแลุ่ะคว�มสื่ะด้วกสื่บ�ยกับก�รูพ�ณิชั่ย์

อิเลุ่็กทรูอนิกสื่์เสื่มือนจิริูง พรู�อมแลุ่กเป็ลุ่่�ยนคว�มรูู� ได้�ท่กท่� ท่กเวลุ่�อ่กทั�งยังได้�ขย�ยคว�มรู�วมมือไป็ในภั�คสื่�ธุ�รูณส่ื่ข 

ด้�วยก�รูสื่นับสื่น่นด้��นโครูงสื่รู��งพื�นฐ�นด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่ ซ์่�งรูวมถ่ึงเครืูอข��ยแลุ่ะด้่ไวซ์์ท่�รูองรัูบเทคโนโลุ่ย ่

5G ห้่�นยนต์โรูโบติก แพลุ่ตฟ์อรู์มดิ้จิิทัลุ่ “Teleclinic” บริูก�รู “Mobile PBX” บริูก�รู “Virtual COVID-19 Clinic” 

แอป็พลุ่ิเคชัั่น “True Digital Health Connect” แพลุ่ตฟ์อรู์มด้��นส่ื่ขภั�พ แลุ่ะ “VHEALTH” เพ่อชั่�วยดู้แลุ่รูักษั�แลุ่ะคัด้

กรูองผูู้�ต�องสื่งสัื่ยติด้เชืั่�อโรูค COVID-19 เบื�องต�น

•  กลุ่่�มทรูู สื่นับสื่น่นให้�คนไทยข��มผู้��นสื่ถึ�นก�รูณ์ก�รูแพรู�รูะบ�ด้ของ COVID-19 ด้�วยโครูงสื่รู��งพื�นฐ�นโทรูคมน�คม 

เทคโนโลุ่ย่ด้ิจิิทัลุ่  แพลุ่ตฟ์อรู์มแลุ่ะโซ์ลุู่ชั่ัน คอนเทนต์แลุ่ะสื่ิทธุิพิเศัษัของกลุ่่�มทรูู โด้ยกลุ่่�มทรููได้�ขย�ยแบนวิด้ท์แลุ่ะ

นำ�เสื่นอแพ็กเกจิพิเศัษัเพ่อตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ของลูุ่กค�� อ่กทั�งสื่�งมอบซ์ิมสื่�มัญป็รูะจิำ�บ��นจิ�ก 

ทรููมูฟ์ เอชั่ สื่�ม�รูถึรัูบชั่มคว�มบันเทิงผู้��นทรููไอด่้พรู�อมก�รูใชั่�ง�น True Virtual World ก�รูเพิ�มสื่ป็ีด้ให้�ลุู่กค��  

ทรูู Gigatex Fiber เป็็น 300/300 Mbps จิำ�นวน 3 เดื้อน บรูิก�รูเสื่รูิม Speed Shuffle ให้�ลูุ่กค��ป็รัูบคว�มเรู็วต�มคว�ม

ต�องก�รู ก�รูอัพเกรูด้แพ็กเกจิให้�สืู่งข่�นสื่ำ�ห้รูับลูุ่กค��ทรููวิชัั่�นสื่์เป็็นเวลุ่� 60 วัน พรู�อมมอบคว�มค่�มครูอง COVID-19 

จิ�กซ์ิกน่� โบรูคเกอรู์ป็รูะกันภััย 30 วัน แก�ลุู่กค��กลุ่่�มทรูู อ่กทั�งยังได้�รู�วมมือกับกสื่ทชั่. ในก�รูให้�ลุู่กค��รูับสิื่ทธุิ�โทรูฟ์รู่

ท่กเครูือข��ย 100 น�ท่ รูวมถึ่งก�รูใชั่�ง�นเน็ตมือถึือเพิ�มฟ์รู่ 10GB แลุ่ะเพิ�มสื่ป็ีด้คว�มเรู็วบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต

เป็็น 100 Mbps เป็็นเวลุ่� 30 วัน สื่ำ�ห้รูับผูู้�ใชั่�บริูก�รูท่�สื่มัครูลุ่งทะเบ่ยน นอกจิ�กน่� ได้�ให้�ก�รูสื่นับสื่น่นกลุ่่�มบ่คลุ่�กรู 

ท�งก�รูแพทย์แลุ่ะผูู้�เสื่่�ยงติด้เชืั่�อด้�วยก�รูสื่�งมอบด้่ไวซ์์ ซ์ิมพรู�อมอินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็ว 10 Mbps ไม�จิำ�กัด้ป็ริูม�ณ

ก�รูใชั่�ง�นแลุ่ะไม�ลุ่ด้คว�มเร็ูว ก�รูโทรูฟ์รู่ผู้��นทรููไอด้่ แลุ่ะทรูู Gigatex Fiber คว�มเร็ูว 1 Gbps ฟ์รู่ 3 เด้ือนแก� 

โรูงพย�บ�ลุ่ท่�ให้�บรูิก�รูตรูวจิรูักษั�ผูู้�ป็่วย COVID-19

•  กลุ่่�มทรูู ผูู้�นำ�ด้ิจิิทัลุ่ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ครูบวงจิรู รู�วมมือกับ Google ในก�รูนำ�นวัตกรูรูมม�ทำ�ให้�บ��นกลุ่�ยเป็็นบ��นอัจิฉรูิยะ 

โด้ยใชั่� Google Nest Mini ลุ่ำ�โพงอัจิฉรูิยะท่�ทำ�ง�นด้�วยรูะบบ Google Assistance สื่�ม�รูถึสัื่�งก�รูด้�วยเส่ื่ยงภั�ษั�ไทย 

เชั่่อมต�อ WiFi ผู้��น True Gigatex Fiber Router แลุ่ะใชั่�ง�นรู�วมกับอ่ป็กรูณ์ IoT ต��ง ๆ  รูวมถึ่งกลุ่�อง TrueID TV แลุ่ะกลุ่�อง 

Inno Hybrid Plus ท่�ผู้สื่�นคอนเทนต์คว�มบันเทิงทั�งจิ�กทรููวิชัั่�นสื่์แลุ่ะทรููไอด่้ ท่ว่ พรู�อมผูู้�ชั่�วยสื่�วนตัว Mari Assistance

•  ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ เป็ิด้ตัว “Virtual COVID-19 Clinic” บรูิก�รูรัูบคำ�ป็รู่กษั�ในรููป็แบบออนไลุ่น์จิ�กแพทย์ สื่ำ�ห้รัูบผูู้�ท่�ม่อ�ก�รู

เข��ข��ยโรูค COVID-19 โด้ยเป็ิด้ให้�ใชั่�บริูก�รูได้�โด้ยไม�เส่ื่ยค��ใชั่�จิ��ยรูะห้ว��งเดื้อนเมษั�ยนถ่ึงเดื้อนพฤษัภั�คมป็ี 2563 

ทั�งน่� บรูิก�รูด้ังกลุ่��วได้�ด้่งคว�มสื่�ม�รูถึของแพลุ่ตฟ์อรู์มออนไลุ่น์แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่ด้ิจิิทัลุ่เข��ม�ลุ่ด้จิำ�นวนก�รูเข��ใชั่�ง�น 

สื่ถึ�นพย�บ�ลุ่ต��ง ๆ แลุ่ะเป็ิด้โอก�สื่ให้�ผูู้�ป็่วยสื่�ม�รูถึเข��ถ่ึงบริูก�รูท�งก�รูแพทย์ได้�ม�กข่�นในรูะห้ว��งสื่ถึ�นก�รูณ์

ก�รูแพรู�รูะบ�ด้

•  ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ เป็ิด้ตัว “True Digital Guest Solution” บรูิก�รูโซ์ลูุ่ชัั่�นท่�ทำ�ง�นบนคลุ่�วด้์แพลุ่ตฟ์อรู์มเพ่อมอบ

ป็รูะสื่บก�รูณ์ไรู�รูอยต�อรูะห้ว��งออนไลุ่น์แลุ่ะก�รูใชั่�ง�นจิรูิง สื่ำ�ห้รัูบก�รูจัิด้ก�รูเรู่ยกใชั่�บรูิก�รูต��งๆ โด้ยโซ์ลูุ่ชั่ั�นสื่�ม�รูถึ

ชั่�วยบรูรูเท�คว�มท��ท�ยต��ง ๆ  เชั่�น จิำ�นวนบ่คลุ่�กรูท่�ม่ไม�เพ่ยงพอให้�บรูิก�รู ห้รูือม่อ่ป็สื่รูรูคท�งภั�ษั� โด้ยยังสื่�ม�รูถึ

ชั่�วยเพิ�มชั่�องท�งก�รูสื่รู��งรู�ยได้�ให้�กับผูู้�ป็รูะกอบก�รูผู้��นคว�มสื่�ม�รูถึในก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Analytics Capabilities) 

เพ่อให้�ธุ่รูกิจิสื่�ม�รูถึเข��ใจิถึ่งคว�มต�องก�รูแลุ่ะสื่รู��งป็รูะสื่บก�รูณ์ท่�ตอบโจิทย์ลูุ่กค�� ห้รูือสื่รู��งโอก�สื่ท�งก�รูตลุ่�ด้

อ่น ๆ นอกจิ�กน่�ยังม่ก�รูเป็ิด้ตัวฟ์ังก์ชัั่น QR code ในชั่่อ“Smart Patient QR Code” สื่ำ�ห้รูับใชั่�ในสื่ถึ�นพย�บ�ลุ่

•  ทรููบิสื่ิเนสื่ ม่�งเสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับบรูิก�รูแลุ่ะด้ิจิิทัลุ่โซ์ลุู่ชัั่�นครูบวงจิรูสื่ำ�ห้รูับลุู่กค��ธุ่รูกิจิอย��งต�อเน่อง โด้ยเป็ิด้ตัว 

แพ็กเกจิโซ์ลุู่ชั่ั�น VDO Conference ท่�รูองรูับก�รูค่ยพรู�อมกันได้�สูื่งส่ื่ด้ 1,000 สื่�ย ชั่�วยธุ่รูกิจิให้�เดิ้นห้น��พรู�อมทำ�ง�น

ได้�ท่กท่� ตอบโจิทย์วิถึ่ช่ั่วิตย่คให้ม�ได้�เป็็นอย��งด่้
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เดือนพัฤษภาคม

•  กลุ่่�มทรูู ม่�งมั�นพัฒน�ค่ณภั�พเครืูอข��ย ขย�ยพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิแลุ่ะบริูก�รู 5G สื่ำ�ห้รูับป็รูะชั่�ชั่นชั่�วไทยอย��ง 

ต�อเน่อง พรู�อมนำ�เสื่นอนวัตกรูรูมห้่�นยนต์แลุ่ะโซ์ลุู่ชั่ั�นท่�พรู�อมเชั่่อมต�อเครูือข��ย 5G สื่ำ�ห้รูับก�รูใชั่�ง�นในภั�คธุ่รูกิจิ 

อ�ทิ ห้่�นยนต์ True 5G Temi Thermal ScanBot ชั่�วยคัด้กรูองแลุ่ะวัด้อ่ณห้ภัูมิรู��งก�ยเบื�องต�น ด้�วยนวัตกรูรูมตรูวจิจิับ 

คว�มรู�อนแลุ่ะแจิ�งเตือน พรู�อมติด้ตั�งเจิลุ่ลุ่��งมือฆ��เชืั่�อแบบอัตโนมัติ True 5G PatrolBot ท่�เพิ�มเซ์นเซ์อรู์วัด้อ่ณห้ภัูมิ 

รู��งก�ยในห้่�นยนต์ตรูวจิก�รูณ์ ม่รูะบบ Face Detection เพ่อเตือนผูู้�ไม�ใสื่�ห้น��ก�ก อ่กทั�งสื่�ม�รูถึวิเครู�ะห้์ 

คว�มผู้ิด้ป็กติห้รูือสื่ภั�วะเสื่่�ยง แลุ่ะสื่�งข�อมูลุ่ป็รูะมวลุ่ผู้ลุ่ได้�แบบ Real-time ผู้��นรูะบบ Cloud AI รูวมถึ่ง True Digital 

RoboCore โซ์ลูุ่ชัั่�นห่้�นยนต์อัจิฉริูยะครูบวงจิรู สื่�ม�รูถึสื่ั�งก�รูแลุ่ะควบค่มห่้�นยนต์ห้ลุ่�กป็รูะเภัทห้ลุ่�ยฟ์ังก์ชั่ั�น  

ตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใชั่�ง�นของแต�ลุ่ะธุ่รูกิจิได้�ตรูงจ่ิด้

เดือนมิถุุนายน - กรกฎาคม

•  ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ รู�วมมือกับกรูมควบค่มโรูค ให้�บรูิก�รู “Real-Time Heat Map” เพ่อชั่�วยห้น่วยง�นด้��นสื่�ธุ�รูณสื่่ข 

ในก�รูว�งแผู้นเชิั่งรู่กเพ่อรูับมือสื่ถึ�นก�รูณ์โรูคCOVID-19 โด้ยโซ์ลูุ่ชั่ั�นด้ังกลุ่��วสื่�ม�รูถึติด้ต�มก�รูเคลุ่่อนไห้ว 

ของคนห้มู�ม�กได้�ในเวลุ่�จิรูิง เพ่อค�ด้ก�รูณ์คว�มเป็็นไป็ได้�ในก�รูเกิด้ก�รูรูะบ�ด้กลุ่่�มให้ม� แลุ่ะชั่�วยให้�ห้น่วยง�น 

ในท�องท่�แลุ่ะสื่�วนกลุ่�งสื่�ม�รูถึทำ�ง�นรู�วมกันในก�รูว�งกลุ่ย่ทธุ์ด้��นบ่คลุ่�กรูแลุ่ะทรูัพย�กรูท�งก�รูแพทย์ท่�ต�อง 

ใชั่�ง�นในแต�ลุ่ะพื�นท่�

•  ทรููออนไลุ่น์ ม่�งยกรูะดั้บป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใชั่�ง�นอินเทอรู์เน็ตของลูุ่กค��ผู้��นเทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยแลุ่ะนวัตกรูรูม 

ด้่ไวซ์์ โด้ยนำ�นวัตกรูรูมเทคโนโลุ่ย่ Band Steeringให้ม�ม�เสื่ริูมศัักยภั�พ True Gigatex Fiber Router แลุ่ะ Mesh WiFi 

โด้ยเป็็นก�รูรูวมคลุ่่น WiFi ท่กคว�มถ่ึ�เป็็นห้น่�งเด้่ยว พรู�อมเลืุ่อกสัื่ญญ�ณท่�ด้่ท่�สื่่ด้ให้�อัตโนมัติ ทำ�ให้�ครูอบคลุ่่มพื�นท่� 

ก�รูใชั่�ง�นม�กกว��เดิ้ม ตลุ่อด้จินรูองรัูบก�รูใชั่�ง�นได้�กับห้ลุ่�ยอ่ป็กรูณ์เชั่่อมต�อ ทำ�ให้�ลุู่กค��สื่�ม�รูถึใชั่�ง�นอินเทอรู์เน็ต

ป็รูะสิื่ทธุิภั�พสืู่งได้�อย��งต�อเน่อง

เดือนสิิงหาคม

•  บริูษััท ทรูู คอรู์ป็อเรูชัั่�น จิำ�กัด้ (มห้�ชั่น) ได้�รัูบคัด้เลืุ่อกเป็็นสื่ม�ชิั่กดั้ชั่น่คว�มยั�งยืน FTSE4Good ต�อเน่องเป็็นป็ีท่� 4 

สื่ะท�อนคว�มเป็็นองค์กรูธุ่รูกิจิท่�ม่บรูรูษััทภัิบ�ลุ่ ม่คว�มรูับผู้ิด้ชั่อบต�อสื่ิ�งแวด้ลุ่�อมแลุ่ะสื่ังคม รูวมถึ่งก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ

อย��งยั�งยืนโด้ยม่�งเน�นก�รูบริูห้�รูจัิด้ก�รูก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสื่ภั�พภูัมิอ�ก�ศั แลุ่ะม่สื่�วนรู�วมลุ่ด้ผู้ลุ่กรูะทบต�อสิื่�งแวด้ลุ่�อม

ในวงกว��ง ผู้��นก�รูด้ำ�เนินง�นลุ่ด้ก�รูป็ลุ่�อยก��ซ์เรืูอนกรูะจิก ลุ่ด้ก�รูใชั่�ไฟ์ฟ์้� ลุ่ด้ก�รูใชั่�นำ�� จิัด้ก�รูขยะ ตลุ่อด้จิน 

เพิ�มสื่ัด้สื่�วนก�รูใชั่�พลุ่ังง�นทด้แทนแลุ่ะพลัุ่งง�นท�งเลืุ่อก

•  ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ พัฒน� “True Digital Media Activation Platform” แพลุ่ตฟ์อรู์มบรูิห้�รูสื่่อโฆษัณ�แบบ Omnichannel แลุ่ะ 

Multi-screen นวัตกรูรูมท่�ตอบโจิทย์โฆษัณ�ย่คดิ้จิิทัลุ่ พรู�อมนำ�เสื่นอข�อมูลุ่เชั่ิงสื่ถิึติแลุ่ะก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่เพิ�มเติม 

ทำ�ให้�สื่�ม�รูถึนำ�เสื่นอแพ็กเกจิโฆษัณ�ได้�ตรูงกับกลุ่่�มเป็้�ห้ม�ยของสิื่นค��แลุ่ะบรูิก�รู

•  ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ เป็ิด้ตัวม่ม “Smart Living” ท่�ทรููชั่�อป็ สื่�ข�ห้��งสื่รูรูพสื่ินค��เซ็์นทรัูลุ่ เวิลุ่ด้์ โด้ยม่มด้ังกลุ่��วม่สื่�วนสื่�ธุิต

แลุ่ะว�งจิำ�ห้น่�ยสื่ินค��ในกลุ่่�มเทคโนโลุ่ย่เพ่อท่�อยู�อ�ศััยอัจิฉรูิยะ เชั่�น แอป็พลุ่ิเคชัั่�นเพ่อก�รูจัิด้ก�รูท่�พักอ�ศััย (Home 

Center Application) เซ็์นเซ์อรู์แลุ่ะอ่ป็กรูณ์อัจิฉรูิยะในท่�อยู�อ�ศััย (Home IoT Sensor and Devices) รูวมไป็ถึ่งโซ์ลุู่ชั่ั�น

อ่น ๆ เพ่อท่�พักอ�ศััย เป็็นต�น

เดือนตุุลาคม

•  กลุ่่�มทรูู ม่�งสื่รู��งรูะบบนิเวศัดิ้จิิทัลุ่เพ่อก�รูศั่กษั�ไทย สื่�งเสื่ริูมก�รูบูรูณ�ก�รูรูะบบก�รูเรู่ยนก�รูสื่อนในย่ค 4.0 ผู้��น

เทคโนโลุ่ย่ 5G ห้่�นยนต์อัจิฉรูิยะ True5G Temi Connect & Carebot แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์ม “VLEARN” เพ่อยกรูะดั้บ 

ก�รูศั่กษั�สืู่� Smart Education Smart University อย��งยั�งยืนม่�งเน�นก�รูพัฒน� 3 ด้��นห้ลัุ่ก ได้�แก� Smart Learning, 

Smart Campus แลุ่ะ Innovation and R&D โด้ยเบื�องต�นได้�ผู้สื่�นคว�มรู�วมมือกับ 20 มห้�วิทย�ลัุ่ยชัั่�นนำ�ทั�วป็รูะเทศั 

ในก�รูเป็ิด้ป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูเรู่ยนรูู�แลุ่ะพัฒน�นวัตกรูรูมนอกห้�องเรู่ยนในโครูงก�รู “True5G World of Smart  

Education with Temi Robot Bootcamp” เดิ้นห้น��พัฒน�ทักษัะให้�นิสิื่ตนักศั่กษั�สื่�ม�รูถึต�อยอด้ไป็เป็็นสื่ต�รู์ทอัพ 

ได้�ในอน�คต พรู�อมรู�วมขับเคลุ่่อนป็รูะเทศัไทยไป็สูื่� Smart Nation อย��งยั�งยืนต�อไป็
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 เดือนพัฤศจิกายน

•  บริูษััท ทรูู คอรู์ป็อเรูชัั่�น จิำ�กัด้ (มห้�ชั่น) เป็็นองค์กรูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมรู�ยแรูกแลุ่ะรู�ยเด่้ยวในป็รูะเทศัไทยท่�ได้�รูับ 

คัด้เลืุ่อกเข��เป็็นสื่ม�ชิั่กดั้ชั่น่คว�มยั�งยืนด้�วโจินสื่์ ห้รูือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ป็รูะเภัทตลุ่�ด้ 

เกิด้ให้ม� (Emerging Markets) ด้�วยคะแนนสูื่งท่�ส่ื่ด้ของโลุ่กในกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คม (World Industry 

Leader) ติด้ต�อกัน 3 ป็ี รูวมถ่ึงคงสื่ถึ�นะเป็็นสื่ม�ชั่ิก DJSI ติด้ต�อกันเป็็นป็ีท่�สื่่�ในป็ี 2563 สื่ะท�อนคว�มม่�งมั�นของ

กลุ่่�มทรููในก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิบนพื�นฐ�นบรูรูษััทภิับ�ลุ่ ด้�วยคว�มยั�งยืนอย��งต�อเน่องแลุ่ะเป็็นรููป็ธุรูรูม ครูอบคลุ่่มท่กมิติ

ทั�งเศัรูษัฐกิจิ สื่ังคมแลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม คำ�น่งถึ่งผู้ลุ่กรูะทบต�อผูู้�ม่สื่�วนได้�สื่�วนเส่ื่ยท่กกลุ่่�มต�มย่ทธุศั�สื่ตรู์ 3H’s: Heart  

ม่�งมั�นทำ�ธุ่รูกิจิด้�วยใจิท่�ยั�งยืน Health ม่�งมั�นสื่รู��งสัื่งคมท่�ยั�งยืน แลุ่ะ Home ม่�งมั�นเพ่อสิื่�งแวด้ลุ่�อมท่�ยั�งยืน

•  ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ พ�รู์ค ศัูนย์กลุ่�งเทคแลุ่ะสื่ต�รู์ทอัพท่�ให้ญ�ท่�ส่ื่ด้ในอ�เซ่์ยน สื่�นต�อพันธุกิจิในก�รูสื่รู��งรูะบบนิเวศัสื่มบูรูณ์

แบบครูบวงจิรูเพ่อสื่ต�รู์ทอัพแลุ่ะผูู้�ป็รูะกอบก�รูเทคเป็ิด้ “ศูันย์รูวมสื่ถึ�บันก�รูเรู่ยนรูู�ด้��นดิ้จิิทัลุ่รูะด้ับโลุ่ก” (True Digital 

Park House of Digital Academy) ชั่�วยขย�ยคว�มก��วห้น��แลุ่ะเป็ิด้โอก�สื่ก�รูเติบโตของคนไทยในก�รูทำ�ง�นแลุ่ะ 

ก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิในย่คด้ิจิิทัลุ่ให้�เข��ถึ่งคว�มรูู�แลุ่ะอัป็สื่กิลุ่ด้��นด้ิจิิทัลุ่ผู้��นห้ลุ่ักสืู่ตรูต��งๆ ท่�คัด้สื่รูรูแลุ่ะออกแบบโด้ย

พันธุมิตรูองค์กรูเทคโนโลุ่ย่แลุ่ะดิ้จิิทัลุ่ชัั่�นนำ� อ�ทิ Alibaba Cloud Thailand, Amazon Web Services, Cisco System 

(Thailand), Google Thailand, Huawei Cloud Thailand, Microsoft (Thailand), Mitsubishi, Sea (Thailand), True Digital 

Academy, Bit.studio, Tellscore, สื่ม�คมโป็รูแกรูมเมอรู์ไทย แลุ่ะก�รูตลุ่�ด้วันลุ่ะตอน

•  ทรููไรูด้์ ม่�งพัฒน�แพลุ่ตฟ์อรู์มแลุ่ะยกรูะด้ับม�ตรูฐ�นบริูก�รูรูถึแท็กซ์่�สื่�ธุ�รูณะในย่ค 4.0 ผู้สื่�นคว�มรู�วมมือกับ 

สื่ม�รู์ทแท็กซ์่� ผูู้�พัฒน�รูะบบแท็กซ์่� เป็ิด้บรูิก�รู “PRIVATE TAXI BY SMART TAXI”  ด้�วยจ่ิด้เด้�นด้��นคว�มป็ลุ่อด้ภััย

ตลุ่อด้ก�รูเด้ินท�งแก�ผูู้�โด้ยสื่�รู สื่�ม�รูถึควบค่มตรูวจิสื่อบก�รูให้�บรูิก�รูแบบเรู่ยลุ่ไทม์ผู้��นรูะบบด้ิจิิทัลุ่ อำ�นวย 

คว�มสื่ะด้วกให้�ติด้ต�อเจิ��ห้น��ท่�ทรููไรูด้์ได้�ตลุ่อด้ 24 ชั่ั�วโมงผู้��นห้ลุ่�กห้ลุ่�ยชั่�องท�ง อ�ทิ คอลุ่เซ์็นเตอรู์ ไลุ่น์ แลุ่ะ 

เฟ์ซ์บ่�ก พรู�อมสื่นับสื่น่นสื่ังคมไรู�เงินสื่ด้ (Cashless Society) ด้�วยก�รูชั่ำ�รูะค��โด้ยสื่�รูผู้��นทรููมันน่� วอลุ่เล็ุ่ท

เดือนธันวาคม

•  ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ เป็ิด้ตัว “True Digital Property Integration System” แพลุ่ตฟ์อร์ูมบริูห้�รูจัิด้ก�รูอสัื่งห้�ริูมทรูัพย์

อัจิฉรูิยะ ด้�วยนวัตกรูรูม Internet of Things ( IoT) แลุ่ะรูะบบวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Data Analytics) ท่�จิะชั่�วยให้�ก�รูบรูิห้�รู

จิัด้ก�รูทรูัพย�กรู บรูิก�รู แลุ่ะสื่ินทรูัพย์ในอ�ค�รูท่�อยู�อ�ศััย ห้��งสื่รูรูพสื่ินค�� ห้รูืออ�ค�รูสื่ำ�นักง�นสื่�ม�รูถึทำ�ได้� 

บนเทคโนโลุ่ย่ดิ้จิิทัลุ่ท่�เชั่่อมต�อกันในเวลุ่�จิรูิง

•  กลุ่่�มทรูู ผูู้�นำ�ด้ิจิิทัลุ่ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ครูบวงจิรู ผู้สื่�นคว�มรู�วมมือกับ 6 สื่ถึ�บันก�รูเงินชัั่�นนำ� รู�วมยกรูะดั้บก�รูบริูห้�รูจิัด้ก�รู

ด้��นก�รูชั่ำ�รูะเงิน เป็ิด้ตัว “นวัตกรูรูมรูะบบ EDC Pooling อัจิฉรูิยะ” ทำ�ให้�สื่�ม�รูถึใชั่�เครู่องรููด้บัตรูเครูดิ้ต EDC 

(Electronic Data Capture) เพ่ยงเครู่องเด่้ยวในก�รูรูองรัูบก�รูผู้�อนชั่ำ�รูะเงินของลูุ่กค��ผู้��นบัตรูเครูด้ิตทั�ง 6 ธุน�ค�รู

พันธุมิตรู ชั่�วยอำ�นวยคว�มสื่ะด้วก ลุ่ด้ต�นท่นแลุ่ะเพิ�มป็รูะสื่ิทธุิภั�พก�รูบริูห้�รูจัิด้ก�รูด้��นก�รูรัูบชั่ำ�รูะเงิน อ่กทั�ง

สื่อด้คลุ่�องกับเทรูนด้์รูักษั์โลุ่กชั่�วยลุ่ด้ก�รูใชั่�ง�นอ่ป็กรูณ์อิเล็ุ่กทรูอนิกสื่์ท่�จิะม่ผู้ลุ่ต�อสิื่�งแวด้ลุ่�อม

•  บริูษััท ทรูู คอรู์ป็อเรูชัั่�น จิำ�กัด้ (มห้�ชั่น) ได้�รูับคัด้เลืุ่อกให้�เป็็นห้น่�งในบริูษััทจิด้ทะเบ่ยนท่�อยู�ในรู�ยชั่่อห่้�นยั�งยืนของ

ตลุ่�ด้ห้ลุ่ักทรูัพย์แห้�งป็รูะเทศัไทย ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 ท่�ม่มูลุ่ค��ห้ลุ่ักทรูัพย์ต�มรู�ค�ตลุ่�ด้สืู่งกว�� 100,000 ลุ่��นบ�ท 

ป็รูะเภัทกลุ่่�มเทคโนโลุ่ย่ ต�อเน่องเป็็นป็ีท่�สื่�ม สื่ะท�อนคว�มม่�งมั�นในก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิแลุ่ะพัฒน�องค์กรูให้�เติบโต 

อย��งยั�งยืน ทั�งด้��นผู้ลุ่ก�รูด้ำ�เนินง�น ก�รูนำ�นวัตกรูรูมม�ขับเคลุ่่อนองค์กรูอย��งม่ป็รูะสื่ิทธิุภั�พ คว�มรูับผู้ิด้ชั่อบ 

ต�อผูู้�ม่สื่�วนได้�สื่�วนเสื่่ย ควบคู�กับก�รูดู้แลุ่สื่ังคมแลุ่ะสิื่�งแวด้ลุ่�อม

•  กลุ่่�มทรูู ได้�รูับก�รูจัิด้อันดั้บให้�อยู�ในกลุ่่�ม Leadership Level (รูะด้ับ A-) จิ�กก�รูป็รูะเมินผู้ลุ่ดั้ชั่น่คว�มยั�งยืน CDP (Carbon 

Disclosure Project)  ด้��นก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสื่ภั�พภัูมิอ�ก�ศั (Climate Change) ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 พรู�อมเดิ้นห้น��พัฒน�

อย��งต�อเน่อง อ�ทิ ก�รูใชั่�ไฟ์ฟ์้�จิ�กพลุ่ังง�นแสื่งอ�ทิตย์ (Solar Cell) เพ่อลุ่ด้ก�รูป็ลุ่�อยก��ซ์เรูือนกรูะจิก ก�รูป็รูับ

เป็ลุ่่�ยนห้รูือติด้ตั�งอ่ป็กรูณ์ป็รูะห้ยัด้พลุ่ังง�นท่�สื่ถึ�น่ฐ�น ก�รูป็ลุู่กต�นไม�เพิ�มแห้ลุ่�งดู้ด้ซ์ับก��ซ์ค�รู์บอนได้ออกไซ์ด้์ แลุ่ะ

ก�รูนำ�นวัตกรูรูมต��ง ๆ เข��ม�ขับเคลุ่่อนองค์กรู
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กลุ ่มธุรกิจโทรศัพัท์เคล่อนที�ในกลุ ่มทรู รับ “รางวัลคุณภาพัแห่งชาตุิ 2562” องค์กรแรกของประเทศไทย ในรอบ 8 ปี 

•  กลุ่่�มธุ่รูกิจิโทรูศััพท์เคลุ่่อนท่�ในกลุ่่�มทรููรูับรู�งวัลุ่เก่ยรูติ Thailand Quality Award 2019 จิัด้โด้ยสื่ำ�นักง�นรู�งวัลุ่

ค่ณภั�พแห้�งชั่�ติ สื่ถึ�บันเพิ�มผู้ลุ่ผู้ลุ่ิตแห้�งชั่�ติ กรูะทรูวงอ่ตสื่�ห้กรูรูม เพื�อเชั่ิด้ชัู่องค์กรูท่�ผู้��นเกณฑ์์ก�รูตัด้สื่ิน 

อันเข�มข�น สื่�ม�รูถึนำ�กรูอบก�รูป็รูะเมินค่ณภั�พท่�ม่ม�ตรูฐ�นเท่ยบเท��รูะด้ับโลุ่ก ม�พัฒน�ก�รูบรูิห้�รูจิัด้ก�รูในท่กมิติ

ของก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ เพิ�มข่ด้คว�มสื่�ม�รูถึในก�รูแข�งขัน อันเป็็นแบบอย��งท่�ด้่ให้�แก�องค์กรูอื�นๆ นำ�ไป็ป็รูะย่กต์ใชั่�ให้�เกิด้ 

ผู้ลุ่สื่ำ�เรู็จิซ์่�งกลุ่่�มธุ่รูกิจิโทรูศััพท์เคลุ่ื�อนท่�ในกลุ่่�มทรูู เป็็นองค์กรูแรูกของป็รูะเทศัไทยในรูอบ 8 ป็ีท่�สื่�ม�รูถึผู้��นเกณฑ์์

จินได้�รัูบรู�งวัลุ่ค่ณภั�พแห้�งชั่�ติในป็ี 2562 แลุ่ะเป็็นองค์กรูสื่ื�อสื่�รูไทยรู�ยแรูกแลุ่ะเพ่ยงรู�ยเด้่ยวท่�ได้�รัูบรู�งวัลุ่ 

รูะด้ับสืู่งสื่่ด้น่�

กลุ ่มธุรกิจโทรศัพัท์เคล่อนที�ในกลุ่มทรู 1 ใน 2 องค์กรไทยในรอบ 18 ปี รับรางวัล องค์กรความเป็นเลิศด้านการดำาเนิน

ธุรกิจระดับโลก ประจำาปี 2563 “GLOBAL PERFORMANCE EXCELLENCE AWARD 2020 – BEST IN CLASS”

•  กลุ่่�มธุ่รูกิจิโทรูศััพท์เคลุ่่อนท่�ในกลุ่่�มทรูู ยืนห้น่�งบนเวท่รูะดั้บโลุ่ก เป็็น 1 ใน 2 องค์กรูไทยในรูอบ 18 ป็ีท่�ถึูกป็รูะก�ศัชั่่อ 

ให้�รูับรู�งวัลุ่ “Global Performance Excellence Award 2020” (GPEA 2020) รูะด้ับ “Best in Class” จิัด้โด้ย Asia 

Pacific Quality Organization Inc (APQO) ป็รูะเทศันิวซ่์แลุ่นด้์ เพื�อเชิั่ด้ชัู่องค์กรูในภูัมิภั�คเอเช่ั่ย-แป็ซ์ิฟ์ิก ท่�ม่คว�ม

เป็็นเลุ่ิศัด้��นก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิรูะด้ับโลุ่ก ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 ในก�รูนำ�กรูอบก�รูป็รูะเมินค่ณภั�พต�มม�ตรูฐ�นสื่�กลุ่ 

ม�พัฒน�ก�รูบรูิห้�รูจัิด้ก�รูในท่กมิติของก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิ เพิ�มข่ด้คว�มสื่�ม�รูถึด้��นก�รูแข�งขันขององค์กรูให้�ทัด้เท่ยม

น�น�ชั่�ติ โด้ยกลุ่่�มธุ่รูกิจิโทรูศััพท์เคลุ่ื�อนท่�ในกลุ่่�มทรูู เป็็นองค์กรูเอกชั่นไทยรู�ยแรูกแลุ่ะเพ่ยงรู�ยเด้่ยวท่�ได้�รูับรู�งวัลุ่

ด้ังกลุ่��ว  

กลุ ่มทรู รับรางวัล “BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2020” สิุดยอดองค์กรที�น่าทำางานด้วยมาก

ที�สิุดในเอเชียจาก HR ASIA 

•  กลุ่่�มทรููรูับรู�งวัลุ่ “องค์กรูด้่เด้�นท่�น่�ทำ�ง�นด้�วยม�กท่�ส่ื่ด้ในเอเช่ั่ย ป็รูะจิำ�ป็ี 2020” (Best Companies to Work for 

in Asia 2020) จิ�ก HR Asia ซ์่�งเป็็นรู�งวัลุ่ท่�เชิั่ด้ชัู่องค์กรูต�นแบบท่�ม่คว�มโด้ด้เด้�นในด้��นก�รูบริูห้�รูทรัูพย�กรูบ่คคลุ่

อันเป็็นเลิุ่ศั ม่นโยบ�ยแลุ่ะแนวท�งก�รูดู้แลุ่พนักง�นรูอบด้��น อย��งเป็็นรููป็ธุรูรูมอันนำ�ไป็สูื่�ก�รูสื่รู��งคว�มผูู้กพันของ

พนักง�นท่�ม่ต�อบรูิษััทฯ สื่�งผู้ลุ่ให้�เป็็นองค์กรูท่�น��ทำ�ง�นด้�วยม�กท่�ส่ื่ด้ในเอเช่ั่ย

กลุ ่มทรู รับ 3 รางวัลดีเด่น THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2020 

•  สื่ม�คมก�รูจิดั้ก�รูธุรู่กจิิแห้�งป็รูะเทศัไทย แลุ่ะสื่ถึ�บนับณัฑ์ติบรูหิ้�รูธุรู่กจิิศัศันิทรูแ์ห้�งจ่ิฬ�ลุ่งกรูณม์ห้�วทิย�ลุ่ยั ป็รูะก�ศั 

ผู้ลุ่รู�งวัลุ่พรูะรู�ชั่ท�น Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ซ์่�งจัิด้ข่�นเพื�อเชิั่ด้ชูั่องค์กรูต�นแบบท่�ม่ 

คว�มเป็็นเลุ่ิศัด้��นก�รูบรูิห้�รูจิัด้ก�รูในสื่�ข�ต��งๆ พรู�อมมอบรู�งวัลุ่ด้่เด้�นใน 3 สื่�ข�ให้�แก� บมจิ.ทรูู คอรู์ป็อเรูชั่ั�น ได้�แก�

 •  รู�งวัลุ่ด้่เด้�น คว�มเป็็นเลุ่ิศัด้��นผูู้�นำ� 

 •  รู�งวัลุ่ด้่เด้�น คว�มเป็็นเลุ่ิศัด้��นนวัตกรูรูมแลุ่ะก�รูสื่รู��งสื่รูรูค์สื่ิ�งให้ม�ๆ

 •  รู�งวัลุ่ด้่เด้�น คว�มเป็็นเลุ่ิศัด้��นก�รูตลุ่�ด้ แก�ทรููออนไลุ่น์ 

กลุ ่มทรูได ้คะแนน DJSI สิูงสิุดของโลก (WORLD INDUSTRY LEADER) ในกลุ ่มโทรคมนาคมปีล ่ าสิุด และ 

คงสิถุานะสิมาชิกดัชนีดาวโจนสิ์ 4 ปีซ้ ้อน

•  กลุ่่�มทรูู ได้�รัูบก�รูยอมรูับในเวท่คว�มยั�งยืนรูะดั้บโลุ่กป็รูะจิำ�ป็ี 2020 โด้ยเป็็นองค์กรูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมไทย รู�ยแรูก 

แลุ่ะรู�ยเด้่ยวท่�ติด้อันด้ับสื่ม�ชั่ิกด้ัชั่น่คว�มยั�งยืนด้�วโจินสื่์ ห้รูือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ป็รูะเภัท

ตลุ่�ด้เกิด้ให้ม� ด้�วยคะแนนสูื่งสื่่ด้ท่� 1 (World Industry Leader) ของโลุ่ก 3 ป็ีซ์�อนของห้มวด้ธุ่รูกิจิสื่ื�อสื่�รูโทรูคมน�คม 

รูวมถึ่งคงสื่ถึ�นะเป็็นสื่ม�ชิั่กด้�วน์โจินสื่์ ติด้ต�อกันเป็็นป็ีท่� 4 (2017 – 2020) สื่ะท�อนคว�มม่�งมั�นของกลุ่่�มทรููในก�รู

ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิด้�วยคว�มยั�งยืนอย��งต�อเนื�องแลุ่ะเป็็นรููป็ธุรูรูมครูอบคลุ่่มท่กมิติทั�งเศัรูษัฐกิจิ สื่ังคม แลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม 

บนพื�นฐ�นบรูรูษััทภิับ�ลุ่ท่�แข็งแกรู�ง คำ�น่งถึ่งผู้ลุ่กรูะทบต�อผูู้�ม่สื่�วนได้�สื่�วนเส่ื่ยท่กกลุ่่�ม 
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ทรูตุิดอันดับสิมาชิกดัชนีความยั�งยืนระดับโลก FTSE4GOOD ตุ่อเน่องเป็นปีที� 4 ด้วยคะแนนสิูงสุิดด้านสิิ�งแวดล้อมใน

กลุ ่มโทรคมนาคมทั�วโลกในปี 2563 

•  บริูษััท ทรูู คอรู์ป็อเรูชัั่�น จิำ�กัด้ (มห้�ชั่น) ได้�รูับคัด้เลืุ่อกให้�เป็็นสื่ม�ชิั่กดั้ชั่น่คว�มยั�งยืนรูะดั้บโลุ่ก FTSE4Good ต�อเน่อง

เป็็นป็ีท่� 4 จิ�ก FTSE Russell ในรูอบก�รูป็รูะเมินเดื้อนมิถึ่น�ยน 2563 สื่ะท�อนคว�มเป็็นองค์กรูธุ่รูกิจิท่�ม่คว�มรูับผิู้ด้ชั่อบ 

ต�อสื่ิ�งแวด้ลุ่�อมแลุ่ะสื่ังคม รูวมถึ่งม่บรูรูษััทภัิบ�ลุ่ท่�แข็งแกรู�ง โด้ยได้�รูับคะแนนป็รูะเมินด้��นสื่ิ�งแวด้ลุ่�อมสืู่งส่ื่ด้ในกลุ่่�ม

อ่ตสื่�ห้กรูรูมโทรูคมน�คมทั�วโลุ่ก ซ์่�งเป็็นผู้ลุ่ม�จิ�กคว�มสื่ำ�เรู็จิในก�รูบริูห้�รูจัิด้ก�รูก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสื่ภั�พ ภัูมิอ�ก�ศั

แลุ่ะม่สื่�วนรู�วมลุ่ด้ผู้ลุ่กรูะทบต�อสื่ิ�งแวด้ลุ่�อมในวงกว��ง ผู้��นก�รูด้ำ�เนินง�นลุ่ด้ก�รูป็ลุ่�อยก��ซ์เรืูอนกรูะจิก ลุ่ด้ก�รูใชั่�

ไฟ์ฟ์้� ลุ่ด้ก�รูใชั่�นำ�� จิัด้ก�รูขยะ ตลุ่อด้จินเพิ�มสัื่ด้สื่�วนก�รูใชั่�พลัุ่งง�นทด้แทนแลุ่ะพลัุ่งท�งเลืุ่อกต�มเป็้�ห้ม�ยในก�รู

ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิอย��งยั�งยืน 

กลุ ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรตุิคุณองค์กรที�สินับสินุนงานด้านคนพัิการดีเยี�ยม 4 ปีตุ่อเน่อง ในงานวันคนพัิการสิากล 

ประจำาปี 2563

•  เน่องในง�นวันคนพิก�รูสื่�กลุ่ ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 กรูะทรูวงก�รูพัฒน�สัื่งคมแลุ่ะคว�มมั�นคงมน่ษัย์ มอบรู�งวัลุ่โลุ่�ป็รูะก�ศั

เก่ยรูติค่ณองค์กรูท่�สื่นับสื่น่นง�นด้��นคนพิก�รูด่้เย่�ยมแก�กลุ่่�มทรูู ซ์่�งถึือเป็็นรู�งวัลุ่รูะด้ับสูื่งส่ื่ด้ในง�น ท่�กลุ่่�มทรูู ภัูมิใจิ

ได้�รูับอย��งต�อเนื�องเป็็นป็ีท่� 4 ในฐ�นะองค์กรูท่�สื่นับสื่น่นกลุ่่�มผูู้�เป็รู�ะบ�งท่กมิติอย��งจิรูิงจิังแลุ่ะยั�งยืน

กลุ ่มทรู รับประกาศเกียรตุิคุณบัตุรและเข็มที�ระลึก “เสิมาคุณูปการ” ผูู้ ้ทำาคุณประโยชน์ให ้แก ่กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำาป ี 2563

•  กรูะทรูวงศั่กษั�ธุิก�รู มอบป็รูะก�ศัเก่ยรูติค่ณบัตรูแลุ่ะเข็มท่�รูะลุ่่ก “เสื่ม�ค่ณูป็ก�รู” แก� กลุ่่�มทรูู ในฐ�นะผูู้�ทำ� 

ค่ณป็รูะโยชั่น์ให้�แก�กรูะทรูวงศั่กษั�ธิุก�รู ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 จิ�กก�รูนำ�ศัักยภั�พด้��นเทคโนโลุ่ย่ก�รูสืื่�อสื่�รูดิ้จิิทัลุ่ สื่นับสื่น่น

ภั�คก�รูศ่ักษั�ไทยม�ตลุ่อด้ 12 ป็ี ใน “โครูงก�รูทรููป็ลูุ่กป็ัญญ�” รูวมถ่ึงก�รูรู�วมขับเคลืุ่�อน “โครูงก�รูสื่�นอน�คต 

ก�รูศั่กษั� CONNEXT ED” เพื�อให้�คนไทยในท่กพื�นท่�ทั�วป็รูะเทศั ได้�ม่โอก�สื่เข��ถึ่งแห้ลุ่�งคว�มรูู�ได้�อย��งทัด้เท่ยมกัน

กลุ ่มทรู คว้ารางวัลหุ ้นยั�งยืน ประจำาป ี 2563 ตุ่อเน ่องเป ็นปีที� 3 ยำ� าภาพัผูู้ ้นำานวัตุกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมุ ่งเตุิบโตุ 

อย่างยั�งยืน

•  กลุ่่�มทรูู รูับรู�งวัลุ่ห่้�นยั�งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 จิ�กตลุ่�ด้ห้ลุ่ักทรูัพย์ 

แห้�งป็รูะเทศัไทย ซ์่�งกลุ่่�มทรูู ได้�รูับคัด้เลุ่ือกเป็็นห้น่�งในรู�ยชืั่�อห่้�นยั�งยืนต�อเนื�องเป็็นป็ีท่� 3 ในกลุ่่�มบรูิษััทจิด้ทะเบ่ยนใน

ตลุ่�ด้ห้ลุ่ักทรูัพย์ท่�ม่มูลุ่ค��ห้ลุ่ักทรูัพย์ต�มรู�ค�ตลุ่�ด้สืู่งกว�� 100,000 ลุ่��นบ�ท ป็รูะเภัทกลุ่่�มเทคโนโลุ่ย่ 

กลุ ่มทรู ตุิดอันดับ LEADERSHIP LEVEL จากการประเมินผู้ลดัชนีความยั�งยืน CDP ด้านการบริหารจัดการเปลี�ยนแปลง 

สิภาพัภูมิอากาศ ประจำาปี 2563

•  กลุ่่�มทรููคว��รูะด้ับ A- ห้รูือเท่ยบเท�� Leadership Level จิ�กองค์กรูป็รูะเมินคว�มยั�งยืนท่�ม่ม�ตรูฐ�นก�รูเป็ิด้เผู้ยข�อมูลุ่

แลุ่ะเป็็นท่�น��เชั่ื�อถึือในรูะด้ับสื่�กลุ่ Carbon Disclosure Project (CDP)  ด้��นก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสื่ภั�พภัูมิอ�ก�ศั ซ์่�งเป็็น

รูะด้ับท่�ด้่ข่�นเมื�อเท่ยบกับป็ีท่�ผู้��นม� (รูะด้ับ B ห้รูือเท่ยบเท�� Management Level) 

กลุ ่มทรู รับประกาศนียบัตุรรับรองเคร่องหมายคาร์บอนฟุุตุพัริ�นท์ขององค์กร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” 

ประจำาปี 2563 

•  องค์ก�รูบรูิห้�รูจิัด้ก�รูก��ซ์เรูือนกรูะจิก (องค์ก�รูมห้�ชั่น) มอบป็รูะก�ศัน่ยบัตรูรูับรูองค�รู์บอนฟ์่ตพรูิ�นท์ขององค์กรู

ให้�แก�กลุ่่�มทรูู ในง�น “รู�อยด้วงใจิ รู�วมใจิลุ่ด้โลุ่กรู�อน” ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 ท่�จัิด้ข่�นเพื�อเชิั่ด้ชัู่เก่ยรูติผูู้�ป็รูะกอบก�รู องค์กรู

ภั�ครูัฐ แลุ่ะภั�คเอกชั่นต��งๆ ท่�เป็็นตัวอย��งท่�ด้่ในก�รูบรูิห้�รูจัิด้ก�รูก��ซ์เรูือนกรูะจิก ตอกยำ��ก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิอย��ง

ยั�งยืนด้�วยคว�มรูับผู้ิด้ชั่อบต�อสื่ิ�งแวด้ลุ่�อมแลุ่ะสื่ังคม 

นวัตุกรทรู รับ 3 รางวัลจากเวทีระดับนานาชาตุิ “ARCHIMEDES-2020” รัสิเซ้ีย

•  ท่มง�นนวัตกรูจิ�กทรููอินโนเวชัั่�น แลุ่ะทรูู โรูโบติกสื่์ คว�� 3 รู�งวัลุ่ ทั�งเห้รู่ยญทอง จิ�กผู้ลุ่ง�น HOMEY ROBOT 

ห้่�นยนต์เสื่มือนเพื�อนสื่ำ�ห้รัูบใชั่�ง�นภั�ยในท่�อยู�อ�ศัยั เห้รูย่ญเงิน จิ�กผู้ลุ่ง�น SERVICE ROBOT ห้่�นยนต์ชั่�วยบริูก�รู แลุ่ะ

เห้รู่ยญทองแด้ง จิ�กผู้ลุ่ง�นแพลุ่ตฟ์อรู์ม “ชั่�วยเลุ่่�ยง” เพื�อก�รูป็ศั่สื่ัตว์ ในเวท่ก�รูป็รูะกวด้ “XXIII Moscow International 
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Inventions and Innovative Technologies Salon” (ARCHIMEDES-2020) ง�นแสื่ด้งผู้ลุ่ง�นนวัตกรูรูมรูะด้ับน�น�ชั่�ติ

ท่�ให้ญ�ท่�สื่่ด้ในย่โรูป็ตะวันออกจิัด้ข่�น ณ สื่ห้พันธุรูัฐรูัสื่เซ่์ย โด้ยรูัฐบ�ลุ่ฯ ห้อก�รูค�� แลุ่ะอ่ตสื่�ห้กรูรูมสื่ห้พันธุรูัฐรูัสื่เซ์่ย 

รู�วมกับพันธุมิตรูจิ�กต��งป็รูะเทศั อ�ทิ องค์กรูทรูัพย์สื่ินท�งป็ัญญ�แห้�งโลุ่ก สื่ห้พันธุ์สื่ม�คมนักป็รูะด้ิษัฐ์น�น�ชั่�ติ 

ตลุ่อด้จินสื่ม�คมสื่�งเสื่ริูมนักคิด้ค�นสื่ิ�งป็รูะด้ิษัฐ์แลุ่ะนวัตกรูจิ�กป็รูะเทศัชัั่�นนำ�ด้��นนวัตกรูรูม 

กลุ ่มทรู รับรางวัลนวัตุกรรมแห่งชาตุิ ด้านเศรษฐกิจ ประจำาปี 2563 ประเภทองค์กรขนาดใหญ่่

•  เน่องในวันนวัตกรูรูมแห้�งชั่�ติ ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 สื่ำ�นักง�นนวัตกรูรูมแห้�งชั่�ติ (องค์ก�รูมห้�ชั่น) กรูะทรูวงก�รูอ่ด้มศั่กษั� 

วิทย�ศั�สื่ตรู์ วิจัิยแลุ่ะนวัตกรูรูม มอบรู�งวัลุ่นวัตกรูรูมแห้�งชั่�ติ ด้��นเศัรูษัฐกิจิ รูะด้ับรู�งวัลุ่เก่ยรูติค่ณ ป็รูะเภัทองค์กรู

ขน�ด้ให้ญ� แก�กลุ่่�มทรูู ในฐ�นะองค์กรูท่�คิด้ค�นแลุ่ะพัฒน�ผู้ลุ่ง�นนวัตกรูรูมท่�สื่�ม�รูถึสื่รู��งค่ณค��เชิั่งพ�ณิชั่ย์ แลุ่ะเกิด้

ป็รูะโยชั่น์ต�อเศัรูษัฐกิจิของป็รูะเทศัไทยอย��งเป็็นรููป็ธุรูรูม

ทรูมูฟุ เอชรับรางวัล “เครือข่ายยอดเยี�ยม/ที� ดีที� สุิดในประเทศไทยประจำาไตุรมาสิ 1 ปี 2563” จากสิถุาบันทดสิอบ

คุณภาพัระดับโลก NPERF 4 ปีซ้ ้อน  

•  สื่ถึ�บันทด้สื่อบค่ณภั�พรูะด้ับโลุ่กอย��ง nPerf ผูู้�ให้�บรูิก�รูทด้สื่อบค่ณภั�พอินเทอรู์เน็ตบนมือถึือทั�งรูะบบป็ฎิิบัติก�รู 

iOS แลุ่ะ Android ท่�ป็รูะก�ศัลุ่��สื่่ด้ ให้�ทรููมูฟ์ เอชั่ เป็็น “เครูือข��ยยอด้เย่�ยม/ท่�ด่้ท่�ส่ื่ด้ในป็รูะเทศัไทยป็รูะจิำ�ไตรูม�สื่ 1 

ป็ี 2563” แชั่มป็์ต�อเนื�อง 4 ป็ีซ์�อนตั�งแต�ป็ี 2559-2562 ในห้มวด้ผูู้�ให้�บริูก�รูอินเทอรู์เน็ตบนโทรูศััพท์เคลุ่ื�อนท่� ป็รูะจิำ�

ไตรูม�สื่ 1 ป็ี 2563 จิ�กก�รูรูวบรูวมผู้ลุ่ทด้สื่อบจิ�กผูู้�ใชั่�ง�นแอป็ nPerf ทั�งห้มด้ในชั่�วงรูะห้ว��งวันท่� 1 มกรู�คม ถึ่ง 

31 ม่น�คม 2563 ซ์่�งทรููมูฟ์ เอชั่ได้�คะแนนรูวมสืู่งสื่่ด้ แลุ่ะม่คะแนนนำ�ในห้มวด้ก�รูทด้สื่อบทั�งก�รูบรู�วซ์ิ�งห้รืูอค่ณภั�พ

ในก�รูเป็ิด้เว็บท่�ด้่ท่�สื่่ด้ แลุ่ะก�รูสื่ตรู่มมิ�งวิด่้โอท่�ด่้ท่�ส่ื่ด้ 

ทรูมูฟุ เอช รับรางวัล “ที�สิุด” ในกลุ่มเทคโนโลยี สิ่อสิารและบันเทิง BEST OFFICIAL ACCOUNT IN TECH จาก 

LINE THAILAND AWARDS 2020

•  ทรููมูฟ์ เอชั่  รูับรู�งวัลุ่ Best Official Account in Tech ในกลุ่่�ม Telco & Entertainment จิ�กง�น Line Thailand Awards 

2020 ท่�จัิด้ข่�นเพื�อมอบรู�งวัลุ่แก�แบรูนด้์แลุ่ะองค์กรูต��งๆ ท่�สื่รู��งคว�มสื่ำ�เรู็จิในก�รูสื่รู��งสื่รูรูค์ก�รูทำ�โฆษัณ�ก�รูตลุ่�ด้ 

แลุ่ะก�รูสื่ื�อสื่�รูกับลุู่กค��ผู้��นแพลุ่ตฟ์อรู์ม LINE ป็รูะเทศัไทย ผู้��นก�รูสื่รู��งสื่รูรูค์นวัตกรูรูมแลุ่ะฟ์ีเจิอรู์ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย

ใน TrueMove H LINE Official Account ได้�อย��งด่้เย่�ยม 

ทรูออนไลน์ รับรางวัล THAILAND’S MOST ADMIRED BRAND 2020 เป็นปีที� 7 ตุิดตุ่อกัน หมวดผู้ลิตุภัณฑ์์ไอที

และดิจิทัล กลุ่มผูู้้ให้บริการอินเทอร์เน็ตุ

•  ทรููออนไลุ่น์รัูบรู�งวัลุ่ Thailand’s Most Admired Brand 2020 ในฐ�นะแบรูนด์้ท่�ได้�รูับคว�มน่�เช่ั่อถึือแลุ่ะได้�รูับคว�ม 

ไว�ว�งใจิจิ�กผูู้�บรูโิภัค ห้มวด้ผู้ลิุ่ตภัณัฑ์ไ์อท่แลุ่ะดิ้จิิทัลุ่ กลุ่่�มผูู้�ให้�บรูกิ�รูอินเทอร์ูเน็ต จิดั้โด้ยนิตยสื่�รู BrandAge ซ์่�งได้�สื่ำ�รูวจิ 

คว�มนิยมของป็รูะชั่�ชั่นทั�วป็รูะเทศั ตอกยำ��คว�มเป็็นผูู้�นำ�บรูอด้แบนด์้อินเทอร์ูเน็ตไทยอันดั้บ 1 ของไทยท่�ม่�งมั�น 

พัฒน�ผู้ลุ่ิตภััณฑ์์แลุ่ะนวัตกรูรูมให้�สื่อด้คลุ่�องกับไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ย่คด้ิจิิทัลุ่ม�อย��งต�อเนื�องเป็็นป็ีท่� 7

ทรูออนไลน์ รับรางวัล MARKETEER NO.1 BRAND THAILAND 2019 – 2020 ตุ่อเน่อง 6 ปีซ้้อน

•  ทรููออนไลุ่น์ รูับรู�งวัลุ่ Marketeer No.1 Brand Thailand 2019 – 2020 (แบรูนด้์ยอด้นิยมอันดั้บ 1 ของป็รูะเทศัไทย) 

ป็รูะเภัทผูู้�ให้�บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต ต�อเนื�องเป็็นป็ีท่� 6 จิ�กง�นป็รูะก�ศัผู้ลุ่แลุ่ะมอบรู�งวัลุ่ “Marketeer No.1 

Brand Thailand 2019-2020” จิัด้โด้ยนิตยสื่�รู Marketeer

ภาพัยนตุร์ซ้ีรีสิ์ ศรีอโยธยา ภาค 2 รับรางวัลนวัตุกรรมสิ่อสิร้างสิรรค์ดีเด่น งานประกาศผู้ลโทรทัศน์ทองคำา ครั�งที� 34

 • ชั่มรูมสื่�งเสื่ริูมโทรูทัศัน์แลุ่ะมูลุ่นิธุิจิำ�นง รูังสิื่ก่ลุ่ รู�วมกับกรูะทรูวงวัฒนธุรูรูมแลุ่ะกองท่นพัฒน�สื่่อป็ลุ่อด้ภััยแลุ่ะ

สื่รู��งสื่รูรูค์ มอบรู�งวัลุ่นวัตกรูรูมสื่ื�อสื่รู��งสื่รูรูค์ด้่เด้�น ให้�แก�ภั�พยนตรู์ซ์่รู่สื่์ศัรู่อโยธุย� ภั�ค 2 ของกลุ่่�มทรูู ในพิธุ่

ป็รูะก�ศัผู้ลุ่รู�งวัลุ่โทรูทัศัน์ทองคำ� ครูั�งท่� 34 ซ์่�งรู�งวัลุ่ด้ังกลุ่��ว สื่ะท�อนถึ่งคว�มม่�งมั�นในก�รูพัฒน�แลุ่ะนำ�เสื่นอ 

คอนเทนตท์่�ด้แ่ลุ่ะม่คณ่ภั�พ โด้ยภั�พยนตรูซ์์รู่ส่ื่ศ์ัรูอ่โยธุย�ออกอ�ก�ศัท�งสื่ถึ�น่โทรูทศัันท์รูโูฟ์รูย์ ูชั่�อง 24 ม่แนวคดิ้ในก�รู 

บันท่กแลุ่ะสื่ืบทอด้ ต�นกำ�เนิด้ ขนบธุรูรูมเน่ยมป็รูะเพณ่ วัฒนธุรูรูม แลุ่ะวิถึ่ช่ั่วิตอันด่้ง�มของชั่�ติ เพื�อให้�คนไทยได้�เรู่ยนรูู� 

อ่กทั�งยังทำ�ให้�ผูู้�ชั่มรูู�สื่่กภั�คภูัมิใจิ ตรูะห้นักรูัก แลุ่ะห้วงแห้นในแผู้�นดิ้น อันนำ�ไป็สูื่�คว�มสื่�มัคค่ในชั่�ติ
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ภาพัยนตุร์ซ้ีรีสิ ์ ศรีอโยธยา ภาค 2 รับ 2 รางวัลช ่อสิะอาด สิาขารายการโทรทัศน์ ประเภทผูู้ ้ผู้ลิตุและผูู้ ้ เผู้ยแพัร่

รายการโทรทัศน์ ประจำาป ี 2563 จากสิำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตุแห่งชาตุิ  

 •  สื่ำ�นักง�นคณะกรูรูมก�รูป็้องกันแลุ่ะป็รู�บป็รู�มก�รูท่จิริูตแห้�งชั่�ติ มอบรู�งวัลุ่ NACC Awards (National 

Anti-Corruption Commission) ห้รูือรู�งวัลุ่ชั่�อสื่ะอ�ด้ สื่�ข�รู�ยก�รูโทรูทัศัน์ป็รูะจิำ�ป็ี 2563 ป็รูะเภัทผูู้�ผู้ลุ่ิต แลุ่ะป็รูะเภัท 

ผูู้�เผู้ยแพรู�รู�ยก�รูโทรูทัศัน์จิ�ก ภั�พยนตรู์ซ่์รู่สื่์ศัรู่อโยธุย� ภั�ค 2 แก�กลุ่่�มทรูู ในฐ�นะองค์กรูท่�รูังสื่รูรูค์ผู้ลุ่ง�นเพื�อ 

สื่รู��งคณ่ป็รูะโยชั่นใ์ห้�แก�สัื่งคมไทยจินเป็น็ท่�ป็รูะจิกัษั ์รู�วมสื่บืทอด้ขนบธุรูรูมเน่ยมป็รูะเพณ่ วฒันธุรูรูม แลุ่ะวถิึช่่ั่วิตอันด้ง่�ม 

ของชั่�ติ ตลุ่อด้จินป็ลุู่กฝัังค่ณธุรูรูม จิริูยธุรูรูม เพื�อนำ�ไป็สูื่�สัื่งคมไทยท่�ด่้ง�ม ใสื่สื่ะอ�ด้ต�อไป็ในอน�คต

สิถุานีข่าว TNN ช่อง 16 รับ 2 รางวัลใหญ่่ จากเวที MAYA AWARDS 2020 “สิาขาผูู้้บริหารสิถุานีโทรทัศน์ดีเด่น” 

และ “สิถุานีโทรทัศน์ผู้ลิตุข่าวดีเด ่น”

 •  สื่ถึ�น่ข��ว TNN ชั่�อง 16 รูับมอบ 2 รู�งวัลุ่อันทรูงค่ณค�� “เก่ยรูติยศัคนโทรูทัศัน์ สื่�ข�ผูู้�บริูห้�รูสื่ถึ�น่โทรูทัศัน์ด้่เด้�น” 

แลุ่ะ “สื่ถึ�น่โทรูทัศัน์ผู้ลุ่ิตข��วด้่เด้�น ป็รูะจิำ�ป็ี 2563” ในง�น Maya Awards 2020 จิัด้โด้ยนิตยสื่�รูม�ย�แชั่นแนลุ่

โครงสร ้างเงินลงทุนของกลุ ่มบริษัทฯ

ณ วันท่� 31 ธุันว�คม 2563  กลุ่่�มทรููม่โครูงสื่รู��งเงินลุ่งท่น แบ�งต�มป็รูะเภัทธุ่รูกิจิ ได้�ดั้งน่�

1) ทรููออนไลุ่น์ ป็รูะกอบด้�วย บรูิษััทฯ แลุ่ะบริูษััทย�อยท่�ยังคงม่กิจิกรูรูมท�งธุ่รูกิจิ 12 บรูิษััท กิจิก�รูรู�วมค�� 2 บรูิษััท แลุ่ะ 

บริูษััทรู�วม 1 บริูษััท

2) ทรููมูฟ์ เอชั่ ป็รูะกอบด้�วย บรูิษััทย�อยท่�ยังคงม่กิจิกรูรูมท�งธุ่รูกิจิ 7 บรูิษััท

3) ทรููวิชั่ั�นสื่์ ป็รูะกอบด้�วย บริูษััทย�อยท่�ยังคงม่กิจิกรูรูมท�งธุ่รูกิจิ 12 บริูษััท กิจิก�รูรู�วมค�� 1 บริูษััท แลุ่ะ บริูษััทรู�วม  

1 บรูิษััท                                                                                                                                        

4) ทรููด้ิจิิทัลุ่กรู่�ป็ ป็รูะกอบด้�วย บรูิษััทย�อยท่�ยังคงม่กิจิกรูรูมท�งธุ่รูกิจิ 7 บรูิษััท แลุ่ะบริูษััทรู�วม 2 บริูษััท                                  

5) ธุ่รูกิจิลุ่งท่นแลุ่ะอ่นๆ ป็รูะกอบด้�วย บรูิษััทย�อยท่�ยังคงม่กิจิกรูรูมท�งธุ่รูกิจิ 9 บรูิษััท กิจิก�รูรู�วมค�� 3 บรูิษััท แลุ่ะ 

บริูษััทรู�วม 2 บริูษััท
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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 ั ่น จำก ั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

100.00%  Crave Interactive B.V.

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

50.00%  True-Kona Cayman GP

26.00%  LINE Games-True-Kona

Global Fund Limited Partnership

7.69%  บร ิษ ัท เจนซ ัส ว ิซ จำก ัด

100.00%  Crave Interactive Inc.

99.98%  PT True Digital Indonesia

100.00% True Digital Phi l ippines Inc.

40.05%   MEDIALOAD PTE. LTD.

25.00%   Yi Tunnel (Bei j ing) Technology Co., Ltd.

99.99%   True Digital Vietnam Joint Stock Company

 62.50%   บร ิษ ัท ศ ูนย บร ิการ

ว ิทยาการ 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.

99.74% 

  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

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

รายงานประจำป 2563
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ห้ม�ยเห้ต่: 1. โครูงสื่รู��งเงินลุ่งท่นของกลุ่่�มบรูิษััท แสื่ด้งเฉพ�ะบรูิษััทท่�ด้ำ�เนินกิจิก�รู

               2.  ไม�ม่บ่คคลุ่ท่�อ�จิม่คว�มขัด้แย�งของบรูิษััท เป็็นผูู้�ถึือห้่�นในสื่ัด้สื่�วนเกินรู�อยลุ่ะ 10 ของจิำ�นวนห้่�นท่�จิำ�ห้น��ยได้�แลุ่�วทั�งห้มด้ของบรูิษััทย�อยแลุ่ะบรูิษััทรู�วม

              3.  ณ วันท่� 31 ธุันว�คม 2563  กลุ่่�มบรูิษััทฯ ถึือห้น�วยลุ่งท่นของกองท่นรูวมโครูงสื่รู��งพื�นฐ�นโทรูคมน�คม ด้ิจิิทัลุ่ จิำ�นวน 2,485,561,907 ห้น�วย  

  ห้รูือเท��กับรู�อยลุ่ะ 23.38 ของห้น�วยลุ่งท่นทั�งห้มด้

                         

                  

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

99.98%

True Digital Phi l ippines Inc.

100.00%

MEDIALOAD PTE. LTD.

40.05 %

Yi Tunnel (Bei j ing) 

Technology Co., Ltd

25.00 %.

• 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%

บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอรแอคทีฟ จำกัด 

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%

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

100.00%

True Digital Vietnam Joint Stock 

Company

99.99 %

รายงานประจำป 2563
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 ห้ม�ยเห้ต่:

 • บรูิษััทท่� ไม�ม่กิจิกรูรูมท�งธุ่รูกิจิ แต�ยังม่คว�มจิำ�เป็็นต�องคงไว� ได้�แก� บรูิษััท ฮัทชั่ิสื่ัน มัลุ่ติม่เด้่ย เซ์อรู์วิสื่ (ป็รูะเทศัไทย) จิำ�กัด้ (100.00 %) 

  บรูิษััท ฮัทชั่ิสื่ันเทเลุ่คอมมิวนิเคชั่ั�นสื่์ (ป็รูะเทศัไทย) จิำ�กัด้ (100.00 %) 

       บรูิษััท ฮัทชั่ิสื่ัน ซ์่เอท่ ไวรู์เลุ่สื่ มัลุ่ติม่เด้่ย จิำ�กัด้ (68.38 %) บรูิษััท ฮัทชั่ิสื่ัน ไวรู์เลุ่สื่ มัลุ่ติม่เด้่ย โฮลุ่ด้ิ�งสื่์ จิำ�กัด้ (92.50 %)   

  Rosy Legend Limited (100.00 %)  Prospect Gain Limited (100.00 %) 

       บรูิษััท สื่ม่ทรูป็รู�ก�รู ม่เด้่ย คอรู์ป็อเรูชั่ั�น จิำ�กัด้ (99.69 %) บรูิษััท สื่�องด้�ว จิำ�กัด้ (99.72 %) แลุ่ะ บรูิษััท เทเลุ่เอ็นจิิเน่ยรูิ�ง แอนด้์ เซ์อรู์วิสื่เซ์สื่ จิำ�กัด้ (100.00%) 

 • บรูิษััทท่�อยู�ในกรูะบวนก�รูชั่ำ�รูะบัญชั่่ ได้�แก� บรูิษััท เอเซ์่ย อินโฟ์เน็ท จิำ�กัด้ (65.00 %)  บรูิษััท บ่บอยด้์ ซ์่จิ่ จิำ�กัด้ (84.67%)  

  บรูิษััท เรู่ยลุ่ มูฟ์ จิำ�กัด้ (99.74%) บรูิษััท ทรูู วิสื่ต��สื่์ (100.00%) จิำ�กัด้ 

       บรูิษััท ทรูู พับลุ่ิค คอมมิวนิเคชั่ั�น จิำ�กัด้ (100.00%) แลุ่ะบรูิษััท เทเลุ่คอม เคเอสื่ซ์่ จิำ�กัด้ (34.39%)

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 2563 2562 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. ทรูออนไลน์ 24,533 17.7% 23,673 16.8% 40,655 25.2%

2. ทรูมูฟ เอช 105,379 76.3% 107,615 76.3% 110,675 68.3%

3. ทรูวิช่ันส์ 8,300 6.0% 9,655 6.9% 10,490 6.5%

รวมรายได ้ 138,212 100.0% 140,943 100.0% 161,820 100.0%

กลุ่มธุรกิจ/ด�าเนินการโดย 2563 2562 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. ทรูออนไลน์

    •  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 27 0.0%  18 0.0% 19 0.0%

    •  บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ำกัด 6 0.0% 13 0.0% 21 0.0%

    •  บริษัท เค เอส ซีี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด 505 0.4% 502 0.4% 490 0.3%

    •  บริษัท เอเซีีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด  453 0.3% 432 0.3% 436 0.3%

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

    •  บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด 22,583 16.4% 21,409 15.2% 39,086 24.3%

    •  บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ�ำกัด  328 0.2% 194 0.1% - -

    •  บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ�ำกัด 450 0.3% 337 0.2% 35 0.0%

    •  อ่นๆ 181 0.1% 127 0.1% 10 0.0%

        รวม 24,533 17.7% 23,673 16.8% 40,655 25.2%

2. ทรูมูฟ เอช 

    •  กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 16,259 11.8% 17,045 12.1% 25,717 15.9%

    •  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด 12,696 9.2% 12,427 8.8% 12,178 7.5%

    •  บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด - - 49,725 35.3% 68,367 42.2%

    •   บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซีล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด 76,379 55.3% 28,355 20.1% 4,354 2.7%

    •  บริษัท เทเลคอม แอสเซีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด 45 0.0% 63 0.0%  59 0.0%

        รวม 105,379 76.3% 107,615 76.3% 110,675 68.3%

3. ทรูวิชั่นส์

    •  กลุ่มบริษัท ทรูวิช่ันส์ กรุ๊ป 8,300 6.0% 9,655 6.9% 10,490 6.5%

รวมรายได้ 138,212 100.0% 140,943 100.0% 161,820 100.0%

โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ แยกตามการด�าเนินงานของแต่ละบริษัท 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่่�มทรูู เป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมแลุ่ะบรูิก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่ครูบวงจิรู แลุ่ะเป็็นผูู้�นำ�ธุ่รูกิจิคอนเวอรู์เจินซ์์

ท่�ตอบสื่นองไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของลูุ่กค��ได้�ตรูงคว�มต�องก�รู โด้ยกลุ่่�มทรูู ม่คว�มม่�งมั�นอย��งต�อเน่องในก�รูมอบ

สื่ินค��แลุ่ะบริูก�รูค่ณภ�พสูื่งให้�แก�ผูู้�บรูิโภค ด้�วยก�รูพัฒน�เครืูอข��ยป็รูะสิื่ทธิุภ�พสูื่ง ก�รูให้�บรูิก�รูท่�เป็็นเลิุ่ศ แลุ่ะก�รู 

ผู้สื่�นสิื่นค�� บริูก�รูแลุ่ะสิื่ทธุิป็รูะโยชน์ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยเข��ไว�ด้�วยกันได้�อย��งลุ่งตัวภ�ยใต�ย่ทธุศ�สื่ตรู์คอนเวอรู์เจินซ์ ์

ผู้��นแพลุ่ตฟ์อรู์มท่�ครูอบคลุ่่มของกลุ่่�มทรูู ทั�งโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต WiFi โทรูทัศน์ คอนเทนต์ ม่เด้่ย

แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรูม์ด้จิิิทลัุ่  สื่ิ�งเห้ลุ่��น่� สื่�งผู้ลุ่ให้�กลุ่่�มทรูมู่คว�มพรู�อมสื่ำ�ห้รูบัก�รูเตบิโตอย��งแขง็แกรู�งแลุ่ะต�อเนอ่งในยค่ด้จิิิทลัุ่น่�

ธุรกิจหลักของกลุ ่มทรู ประกอบด ้วย

• ทรููมูฟ์ เอช ให้�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ด้�วยเครูือข��ยป็รูะสิื่ทธิุภ�พสูื่งแลุ่ะครูอบคลุ่่มทั�วป็รูะเทศ โด้ยเฉพ�ะเครูือข��ย 

5G 4G แลุ่ะ NB-IoT ผู้สื่�นจ่ิด้แข็งของคลุ่่นคว�มถี่่�ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยทั�งย��นคว�มถี่่�ตำ�� กลุ่�ง แลุ่ะสืู่งได้�อย��งเต็มป็รูะสิื่ทธุิภ�พ

• ทรููออนไลุ่น์ ให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตคว�มเร็ูวสืู่งห้รูือบรูิก�รูบรูอด้แบนด้์แลุ่ะโซ์ลูุ่ชั�น บริูก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่ บริูก�รู

อินเทอรู์เน็ตไรู�สื่�ย (WiFi) ด้�ต��เกตเวย์ แลุ่ะบรูิก�รูเสื่รูิมต��ง ๆ ผู้��นโครูงข��ยไฟ์เบอรู์ป็รูะสิื่ทธิุภ�พสืู่ง

• ทรููวิชั�นสื่์ ให้�บริูก�รูโทรูทัศน์แบบบอกรูับสื่ม�ชิก บรูิก�รูในรูะบบเอชด้่ 4K แลุ่ะโทรูทัศน์ในรูะบบด้ิจิิตอลุ่ทั�วป็รูะเทศ แลุ่ะ

เป็็นผูู้�ผู้ลุ่ิตคอนเทนต์ ซ์่�งม่คอนเทนต์ค่ณภ�พสืู่งห้ลุ่�กห้ลุ่�ย ทั�งภ�ยในป็รูะเทศแลุ่ะต��งป็รูะเทศ

• ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ม่�งมั�นพัฒน�แลุ่ะให้�บรูิก�รูด้ิจิิทัลุ่ครูบวงจิรู สื่ำ�ห้รูับผูู้�บริูโภค ลุู่กค��ธุ่รูกิจิรู�ยย�อย แลุ่ะลุู่กค��องค์กรู 

โด้ยม่ธุ่รูกิจิห้ลุ่ัก ได้�แก� แพลุ่ตฟ์อรู์มสื่่อด้ิจิิทัลุ่ (Digital Media Platform) แพลุ่ตฟ์อรู์มท่�เช่อมรูะห้ว��งออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ 

(O2O) พรู�อมสื่ิทธุิป็รูะโยชน์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เทคโนโลุ่ย่ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Data Analytics) เทคโนโลุ่ย่ Internet of Things 

(IoT) ด้ิจิิทัลุ่โซ์ลุู่ชั�นต��ง ๆ ธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่เฮลุ่ท์ (Digital Health) แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภัยท�งไซ์เบอรู์ (Cyber Security) 

รูวมถี่่งสื่ถี่�บันทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ (True Digital Academy)

ทรูมูฟ เอช (TRUEMOVE H)

ทรููมูฟ์ เอช ให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ป็รูะสื่ิทธุิภ�พสืู่ง ครูบท่กมิติ แลุ่ะครูอบคลุ่่มทั�วป็รูะเทศ ม่�งเน�นในก�รูเพิ�มค่ณภ�พ

เครูือข��ยแลุ่ะป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใช�บรูิก�รูของลูุ่กค�� ผู้��นก�รูผู้สื่�นจ่ิด้แข็งของคลุ่่นย��นคว�มถี่่�ตำ�� (700 MHz 850 MHz  

ภ�ยใต� CAT Telecom แลุ่ะ 900 MHz) ในเรู่องคว�มครูอบคลุ่่มแลุ่ะก�รูทะลุ่่ทะลุ่วงเข��ถี่่งภ�ยในอ�ค�รูสูื่ง คลุ่่นย��น

คว�มถี่่�กลุ่�ง (1800 MHz 2100 MHz แลุ่ะ 2600 MHz) ในเรู่องคว�มจ่ิ เพ่อรูองรัูบป็ริูม�ณก�รูใช�ง�นท่�ห้น�แน่น เห้ม�ะกับ 

ก�รูให้�บรูิก�รูในพื�นท่�ช่มชนห้รืูอเมืองให้ญ่�ได้�อย��งลุ่งตัว แลุ่ะคลุ่่นย��นคว�มถี่่�สูื่ง 26 GHz สื่ำ�ห้รูับพื�นท่�ท่�ม่คว�มต�องก�รู

โด้ยเฉพ�ะ เช�น พื�นท่�อ่ตสื่�ห้กรูรูม ช�วยเพิ�มป็รูะสื่ิทธิุภ�พแลุ่ะป็รูะสื่ิทธิุผู้ลุ่ให้�ภ�คธุ่รูกิจิแลุ่ะอ่ตสื่�ห้กรูรูม โด้ย TUC ซ์่�งเป็็น

บริูษััทย�อยท่�กลุ่่�มทรูู ถี่ือห่้�นรู�อยลุ่ะ 100.0 ป็รูะกอบธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ภ�ยใต�ใบอน่ญ่�ตป็รูะกอบกิจิก�รูโทรูคมน�คม

ท่�ได้�รูับจิ�กกสื่ทช.

กลุ่่�มทรูู เรูิ�มเข��สืู่�ธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� ด้�วยก�รูเข��ถี่ือห่้�นใน BITCO ในเด้ือนต่ลุ่�คม ป็ี 2544 แลุ่ะได้�เสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�ง

ของธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� ด้�วยก�รูเข��ซ์ื�อห่้�น 4 บรูิษััทของกลุ่่�มฮัทชิสัื่นในป็รูะเทศไทยเป็็นท่�เรู่ยบรู�อยในเดื้อนมกรู�คม 

ป็ี 2554 แลุ่ะถี่ัด้ม�ในเด้ือนเมษั�ยน ป็ี 2554 บรูิษััทย�อยภ�ยใต�กลุ่่�มทรูู ได้�ลุ่งน�มในสื่ัญ่ญ่�เพ่อข�ยต�อบรูิก�รูของ CAT 
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Telecom โด้ยสื่ัญ่ญ่�ด้ังกลุ่��วม่รูะยะเวลุ่�ไป็จินถี่่งป็ี 2568 เป็็นผู้ลุ่ให้�กลุ่่�มทรูู เป็ิด้ตัวแบรูนด้์ ทรููมูฟ์ เอช เพ่อข�ยต�อบรูิก�รู 

3G ของ CAT Telecom เชิงพ�ณิชย์ได้�ทั�วป็รูะเทศ ผู้��นเทคโนโลุ่ย่ HSPA บนคลุ่่นคว�มถี่่� 850 MHz ทั�งน่� ทรููมูฟ์ เอช เป็ิด้

ตัวอย��งเป็็นท�งก�รูเม่อวันท่� 30 สื่ิงห้�คม 2554 ทำ�ให้�กลุ่่�มทรููม่คว�มได้�เป็รู่ยบในเชิงก�รูแข�งขันจิ�กก�รูเป็็นผูู้�ให้�บริูก�รู 

3G เชิงพ�ณิชย์ทั�วป็รูะเทศรู�ยแรูกของป็รูะเทศไทย 

TUC เข��รู�วมป็รูะมูลุ่คลุ่่นคว�มถี่่� 2.1 GHz แลุ่ะได้�รูับใบอน่ญ่�ตใช�คลุ่่นคว�มถี่่�ด้ังกลุ่��วจิ�กกสื่ทช. ในเด้ือนธุันว�คม 

ป็ ี2555 ทำ�ให้�ทรูมูฟู์ เอช ได้�รูบัป็รูะโยชนอ์ย��งสื่งูจิ�กก�รูเป็ดิ้ให้�บรูกิ�รู 4G เชงิพ�ณชิย ์บนคลุ่น่คว�มถี่่� 2.1 GHz เป็น็รู�ยแรูก 

ในป็รูะเทศไทยในเดื้อนพฤษัภ�คม ป็ี 2556 นอกจิ�กน่� TUC เข��รู�วมป็รูะมูลุ่คลุ่่นคว�มถี่่�เพิ�มเติมแลุ่ะได้�รูับใบอน่ญ่�ตใช� 

คลุ่่นคว�มถี่่� 1800 MHz ในเดื้อนธุันว�คม ป็ี 2558 ใบอน่ญ่�ตใช�คลุ่่นคว�มถี่่� 900 MHz ในเด้ือนม่น�คม ป็ี 2559 ใบอน่ญ่�ต

ใช�คลุ่่นคว�มถี่่� 2600 MHz ในเดื้อนม่น�คม ป็ี 2563 ใบอน่ญ่�ตใช�คลุ่่นคว�มถี่่� 700 MHz ในเดื้อนธัุนว�คม ป็ี 2563 แลุ่ะ

ใบอน่ญ่�ตใช�คลุ่่นคว�มถี่่� 26 GHz ในเด้ือนก่มภ�พันธุ์ ป็ี 2564 ซ์่�งก�รูได้�รูับใบอน่ญ่�ตคลุ่่นคว�มถี่่�ด้ังกลุ่��วเพิ�มเติมน่�  

ขย�ยรูะยะเวลุ่�ในก�รูให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของกลุ่่�มทรููอย��งน�อยถี่่งป็ี 2579 อ่กทั�งยังช�วยเสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�ง เพิ�ม

ป็รูะสื่ิทธุิภ�พเครูือข��ยของทรููมูฟ์ เอช ทำ�ให้�ผูู้�บริูโภคได้�รูับป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รูใช�ง�นท่�ด่้ข่�นแลุ่ะม่คว�มเช่อมั�นในเครูือข��ย 

แลุ่ะบรูิก�รูของทรููมูฟ์ เอช ม�กยิ�งข่�น

ทรููมูฟ์ เอช ม่�งมั�นในก�รูพัฒน�เครืูอข��ยให้�ม่ป็รูะสื่ิทธุิภ�พแลุ่ะคว�มครูอบคลุ่่มสูื่งด้�วยเทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยอย��งต�อเน่อง 

ทั�งเทคโนโลุ่ย่ก�รูรูวมคลุ่่น (Carrier Aggregation) เทคโนโลุ่ย่ FDD Massive MIMO ซ์่�งม่จ่ิด้เด้�นท่�ก�รูกรูะจิ�ยช�องสื่ัญ่ญ่�ณ

ให้�สื่�ม�รูถี่รูองรูับก�รูรูับสื่�งสื่ัญ่ญ่�ณข�อมูลุ่ ช�วยเพิ�ม capacity ถี่่ง 4 เท�� แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่ TDD Massive MIMO 64T64R 

เพ่อรูองรูับ 5G ทำ�ให้�สื่�ม�รูถี่ตอบโจิทย์ก�รูใช�ง�นด้�ต��แลุ่ะบริูก�รูด้��นดิ้จิิทัลุ่ท่�เพิ�มสูื่งข่�น โด้ยเครูือข��ยของทรููมูฟ์ เอช 

ม่คว�มครูอบคลุ่่มรู�อยลุ่ะ 98 ของป็รูะช�กรูไทย แลุ่ะเข��ถี่่งพื�นท่�ในรูะดั้บห้มู�บ��นทั�ง 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศ อ่กทั�งยัง 

พัฒน�เครูือข��ย NB-IoT ป็รูะสื่ิทธุิภ�พสืู่ง ซ์่�งครูอบคลุ่่มแลุ่�วท่กอำ�เภอใน 77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศ ทั�งน่� ในป็ี 2563 

ทรููมูฟ์ เอช ขย�ยเครูือข��ยแลุ่ะก�รูให้�บรูิก�รู 5G บนคลุ่่นย��นคว�มถี่่�ตำ�� 700 MHz ด้�วยจ่ิด้เด้�นท่�สื่�ม�รูถี่ครูอบคลุ่่มพื�นท่�

ได้�กว��งไกลุ่ ม่อำ�น�จิทะลุ่่ทะลุ่วงสูื่งในก�รูเข��สูื่�ภ�ยในตัวอ�ค�รูได้�ด่้ รู�วมกับก�รูเสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับเครูือข��ย 5G 

บนคลุ่่นย��นคว�มถี่่�กลุ่�ง 2600 MHz สื่�ม�รูถี่ให้�บรูิก�รูด้�วยคว�มเรู็วสืู่งส่ื่ด้ท่�ม�กกว�� 4G ถี่่ง 20 เท�� แลุ่ะม่ latency ห้รูือ

ค��คว�มห้น่วงตำ�� ใช�เวลุ่�ในก�รูตอบสื่นองต�อก�รูรูับสื่�งสื่ัญ่ญ่�ณท่�น�อยกว�� 4G ถี่่ง 10 เท�� ตอบโจิทย์คว�มต�องก�รู

ใช�ง�นด้�ต��ท่�เพิ�มข่�นทั�งในกลุ่่�มผูู้�บริูโภคแลุ่ะภ�คธุ่รูกิจิ โด้ยเครืูอข��ย 5G ของทรููมูฟ์ เอช ครูอบคลุ่่มย��นสื่ำ�คัญ่ของทั�ง  

77 จิังห้วัด้ทั�วป็รูะเทศ โด้ยเฉพ�ะในพื�นท่�กรู่งเทพแลุ่ะป็ริูมณฑลุ่ท่�ครูอบคลุ่่มป็รูะช�กรูถี่่งรู�อยลุ่ะ 98 พรู�อมรูองรัูบ 

คว�มต�องก�รูท่�เพิ�มสืู่งข่�นในพื�นท่�ด้ังกลุ่��ว สิื่�งเห้ลุ่��น่� ผู้สื่�นกับคว�มแข็งแกรู�งของพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิท่�สื่ำ�คัญ่อย��ง China 

Mobile ท่�สื่นับสื่น่นทั�งในด้��นองค์คว�มรูู� คว�มชำ�น�ญ่โด้ยเฉพ�ะด้��น 5G ตลุ่อด้จินก�รูจิัด้ซ์ื�ออ่ป็กรูณ์แลุ่ะเครู่องมือต��ง ๆ  

นับเป็็นป็ัจิจัิยสื่ำ�คัญ่ในก�รูเพิ�มศักยภ�พแลุ่ะคว�มสื่�ม�รูถี่ในก�รูแข�งขันให้�กับกลุ่่�มทรูู 

ผูู้ ้ใช้บริการ

ทรููมูฟ์ เอช เติบโตสืู่งกว��อ่ตสื่�ห้กรูรูม ห้น่นโด้ยกลุ่่�มลุู่กค��รูะบบรู�ยเด้ือนท่�เพิ�มข่�นแข็งแกรู�ง ทั�งรู�ยได้�แลุ่ะจิำ�นวน 

ผูู้�ใช�บรูิก�รูท่�เติบโตในอัตรู�แบบเลุ่ขสื่องห้ลัุ่ก ด้�วยจ่ิด้แข็งด้��นเครูือข��ย ผู้ลุ่ตอบรูับท่�ด่้ต�อแคมเป็ญ่ผู้สื่�นด่้ไวซ์์ แลุ่ะก�รูม่

พันธุมิตรูด้��นช�องท�งก�รูข�ยท่�แข็งแกรู�ง ในขณะท่� ผู้ลุ่กรูะทบจิ�กเศรูษัฐกิจิแลุ่ะสื่ถี่�นก�รูณ์ COVID-19 ท่�สื่�งผู้ลุ่ให้�ก�รู

ใช�จิ��ยของผูู้�บรูิโภคแลุ่ะจิำ�นวนนักท�องเท่�ยวต��งช�ติลุ่ด้ลุ่ง สื่�งผู้ลุ่ให้�กลุ่่�มลูุ่กค��รูะบบเติมเงินม่จิำ�นวนลุ่ด้ลุ่งซ์่�งเป็็นไป็ใน

ทิศท�งเด้่ยวกันทั�งอ่ตสื่�ห้กรูรูม แต�กลุ่ับม�โตได้�ในไตรูม�สื่ 4 ของป็ี

ทรููมูฟ์ เอช ม่ฐ�นผูู้�ใช�บริูก�รูรูวมจิำ�นวน 30.6 ลุ่��นรู�ย แบ�งเป็็นลูุ่กค��รูะบบเติมเงิน 20.9 ลุ่��นรู�ยแลุ่ะรูะบบรู�ยเด้ือน 

9.7 ลุ่��นรู�ย แลุ่ะม่รู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อเลุ่ขห้ม�ยเพิ�มข่�นเป็็น 215 บ�ท ต�อเดื้อน ในป็ี 2563
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ต�รู�งแสื่ด้งจิำ�นวนผูู้�ใช�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่ื�อนท่�ของทรููมูฟ์ เอช แลุ่ะรู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใช�บรูิก�รู

บริการ

บริการระบบเติมเงิน่ (PREPAID)

บรูิก�รูรูะบบเติมเงินเป็็นบรูิก�รูท่�ม่คว�มยืด้ห้ย่�นโด้ยผูู้�ใช�บรูิก�รูไม�ต�องเสื่่ยค��บรูิก�รูรู�ยเด้ือนเพ่ยงซ์ื�อซ์ิมก�ร์ูด้พรู�อมค��โทรู

เรูิ�มต�น แลุ่ะเม่อค��โทรูเรูิ�มต�นห้มด้กส็ื่�ม�รูถี่เตมิเงนิได้�ในห้ลุ่�กห้ลุ่�ยวธิุ ่ เช�น บตัรูเงนิสื่ด้ บตัรูเตมิเงนิ เครู่องเอท่เอ็ม ก�รู

โอนเงนิจิ�กผูู้�ใช�บรูกิ�รูโทรูศพัท์เคลุ่่อนท่�ของทรูมููฟ์ เอช รู�ยอ่น แอป็พลุ่เิคชั�นมือถี่อืของธุน�ค�รู แลุ่ะก�รูเตมิเงนิผู้��นช�อง

ท�งออนไลุ่น์ห้รูอืช�องท�งด้จิิิทัลุ่

บริการระบบรายเดือน่ (POSTPAID)

บรูิก�รูรูะบบรู�ยเดื้อนของทรููมูฟ์ เอช ให้�ผูู้�ใช�บรูิก�รูสื่�ม�รูถี่เลุ่ือกอัตรู�ค��บรูิก�รูรู�ยเด้ือนสื่ำ�ห้รูับบรูิก�รูเสื่่ยงเพ่ยง

อย��งเด้ย่ว ห้รูอืบรูกิ�รูด้��นข�อมูลุ่เพย่งอย��งเด้ย่ว ห้รูอืบรูกิ�รูด้��นเส่ื่ยงแลุ่ะบรูกิ�รูด้��นข�อมูลุ่ได้�ต�มคว�มต�องก�รู นอกจิ�กน่�

ยังม่แพ็กเกจิซ์ื�อบรูิก�รูเพิ�มเติม (Top-up) ซ์่�งผูู้�ใช�บรูิก�รูสื่�ม�รูถี่สื่มัครูบรูิก�รูด้��นเสื่่ยงห้รูือบรูิก�รูท่�ไม�ใช�เสื่่ยง เพิ�มเติมจิ�ก

แพ็กเกจิรู�ยเด้ือนท่�ใช�อยู� ทั�งน่� ผูู้�ใช�บรูิก�รูรูะบบรู�ยเดื้อนของทรููมูฟ์ เอช จิะได้�รูับใบแจิ�งค��บรูิก�รูเป็็นรู�ยเดื้อน ซ์่�งจิะ

ป็รูะกอบด้�วยค��บรูิก�รูรู�ยเด้ือนแลุ่ะค��ใช�บรูิก�รูสื่ำ�ห้รูับบรูิก�รูเสื่่ยง แลุ่ะบรูิก�รูท่�ไม�ใช�เสื่่ยงต��ง ๆ 

นอกจิ�กน่� ผูู้�ใช�บรูกิ�รูรูะบบเตมิเงนิแลุ่ะรู�ยเด้อืนของทรูมููฟ์ เอช ยงัสื่�ม�รูถี่ชำ�รูะค��ใช�บรูกิ�รูด้�วยบรูกิ�รูก�รูเงนิบนโทรูศพัท์

เคลุ่่อนท่�โด้ยใช�ทรููมันน่� วอลุ่เลุ่็ท ทรููไอเซ์อร์ูวิสื่ แลุ่ะทรููไอด้่ เพ่อคว�มสื่ะด้วกม�กยิ�งข่�น ตอบสื่นองไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์คนรู่�นให้ม�

อ่กทั�งยังสื่�ม�รูถี่แลุ่กทรููพอยท์ ผู้��นทรููไอด้่ เพ่อรูับสื่ิทธุิป็รูะโยชน์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย อ�ทิ ค��โทรูแลุ่ะก�รูใช�ง�นอินเทอรู์เน็ตห้รูือ

ด้�ต�� รูวมถี่่งก�รูรูับชมคอนเทนต์ ยอด้นิยมต��ง ๆ

บริการเสียง (VOICE SERVICES)

ผูู้�ใช�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของทรููมูฟ์ เอช นอกจิ�กจิะสื่�ม�รูถี่โทรูศัพท์ภ�ยในพื�นท่�เด้่ยวกันโทรูไป็ยังต��งจัิงห้วัด้แลุ่ะ

โทรูท�งไกลุ่ต��งป็รูะเทศแลุ่�ว ยังสื่�ม�รูถี่ใช�บรูิก�รูเสื่รูิมต��ง ๆ อ�ทิ บรูิก�รูรูับสื่�ยเรู่ยกซ์�อน บรูิก�รูโอนสื่�ยเรู่ยกเข��

บรูิก�รูสื่นทน�ห้ลุ่�ยสื่�ยแลุ่ะบรูิก�รูแสื่ด้งห้ม�ยเลุ่ขโทรูเข�� นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอช ยังนำ�เสื่นอบรูิก�รู HD Voice

ซ์่�งเป็็นก�รูโทรูด้�วยเสื่่ยงคมชัด้บนเครูือข��ยป็รูะสื่ิทธุิภ�พสืู่งของทรููมูฟ์ เอช ยกรูะด้ับค่ณภ�พเสื่่ยงในก�รูโทรูของลูุ่กค�� 

ให้�คมชัด้รูะด้ับ HD แลุ่ะช�วยลุ่ด้รูะยะเวลุ่�ในก�รูโทรูออกให้�ติด้เรู็วข่�นถี่่ง 4 เท�� (สื่ำ�ห้รูับด่้ไวซ์์ท่�รูองรูับ) เม่อเท่ยบกับในย่ค

รูะบบ 3G รูวมถี่่งก�รูโทรูผู้��นแอป็พลุ่ิเคชั�นทรููไอด้่

     

  2559  2560  2561 2562 2563

จํานวนผูใชบริการ

 - บรูิก�รูรูะบบเติมเงิน 18,465,482  20,339,922 21,613,597 22,336,970 20,915,503

 - บรูิก�รูรูะบบรู�ยเด้ือน 6,060,388 6,880,449 7,604,868 8,304,587 9,712,055

รวม 24,525,870 27,220,371 29,218,465 30,641,557 30,627,558

รายไดรวมเฉลี่ยตอผูใชบริการ  217 208 208 209 215

(บาทตอเดือน)

- รู�ยได้�เฉลุ่่�ยผูู้�ใช�บรูิก�รูรูะบบเติมเงิน 122 117 118 115 107

- รู�ยได้�เฉลุ่่�ยผูู้�ใช�บรูิก�รูรูะบบรู�ยเด้ือน 505 485 470 463 478

บริการโทรศัพท

เคล่ือนท่ีทรูมูฟ เอช

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.
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นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอช ม่บริูก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศ เพ่อให้�ผูู้�ใช�บรูิก�รูสื่�ม�รูถี่โทรูออกแลุ่ะรูับสื่�ยเม่อ 

เด้ินท�งไป็ต��งป็รูะเทศ อ่กทั�งยังให้�บรูิก�รู VoWiFi ซ์่�งเป็็นก�รูเป็ลุ่่�ยนสื่ัญ่ญ่�ณ WiFi จิ�กเครูือข��ยใด้ก็ได้�ทั�วโลุ่ก 

เป็็นสัื่ญ่ญ่�ณโทรูศัพท์ของทรููมูฟ์ เอช ช�วยป็รูะห้ยัด้ค��ใช�จิ��ย แลุ่ะเพิ�มป็รูะสิื่ทธิุภ�พก�รูใช�ง�นให้�แก�ผูู้�บริูโภค โด้ยเฉพ�ะ

ในพื�นท่�ท่�ม่สื่ัญ่ญ่�ณ WiFi สืู่ง

บริการท่ีไม่ใช่เสียง (NON-VOICE SERVICES)

ทรููมูฟ์ เอช ให้�บริูก�รูท่�ไม�ใช�เสื่่ยงท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยเพ่อเติมเต็มแลุ่ะสื่อด้คลุ่�องกับไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ของลูุ่กค��โด้ยลูุ่กค��สื่�ม�รูถี่ใช�

บริูก�รูคอนเทนต์ผู้��นช�องท�งต��ง ๆ  ได้�ห้ลุ่�ยท�ง ทั�งบนโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� แลุ่ะท่�เว็บพอรู์ทัลุ่ บรูิก�รูท่�ไม�ใช�เสื่่ยง ป็รูะกอบ

ด้�วย คอนเทนต์ต��ง ๆ ท่�ได้�รัูบคว�มนิยมจิ�กผูู้�ใช�บริูก�รู อ�ทิ ก�รูสื่่อสื่�รูด้�วยภ�พห้รูือรููป็ถี่��ย บรูิก�รูข�อมูลุ่ท�งก�รูเงิน 

เกม ก�รู์ตูน สื่กรู่นเซ์ฟ์เวอรู์ แลุ่ะรูิงโทน รูวมถี่่ง คอนเทนต์ป็รูะเภทเพลุ่ง ก่ฬ� แลุ่ะโห้รู�ศ�สื่ตรู์ ทั�งน่� ป็ริูม�ณก�รูใช�

บรูิก�รูท่�ไม�ใช�เสื่่ยงของลูุ่กค�� ม่จิำ�นวนเพิ�มข่�นอย��งต�อเน่องนับเป็็นก�รูเพิ�มโอก�สื่ในก�รูสื่รู��งรู�ยได้�ท่�เพิ�มข่�นจิ�กก�รู

ใช�ง�นด้�ต�� นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอช สื่�ม�รูถี่ใช�ป็รูะโยชน์จิ�กคอนเทนต์ยอด้นิยมแลุ่ะเป็็นลิุ่ขสิื่ทธุิ�เฉพ�ะของกลุ่่�มทรูู อ�ทิ 

ทรููไอด้่ ออนไลุ่น์ สื่เตชั�น ทรููวิชั�นสื่์ แลุ่ะทรููมิวสื่ิค เพ่อสื่รู��งคว�มผูู้กพันของลูุ่กค��แลุ่ะภ�พลัุ่กษัณ์ท่�ด่้ต�อกลุ่่�มทรูู ซ์่�งจิะช�วย

เสื่รูิมคว�มเติบโตให้�แก�กลุ่่�มทรููต�อไป็

การจำาหน่่ายเคร่องโทรศััพท์เคล่อน่ท่ีและอุปกรณ์์

ทรููมูฟ์ เอช จิัด้จิำ�ห้น่�ยเครู่องโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ค่ณภ�พสูื่ง รูวมทั�งอ่ป็กรูณ์ต��ง ๆ ทั�งจิ�กต��งป็รูะเทศแลุ่ะในป็รูะเทศ 

โด้ยผู้ลุ่ิตภัณฑ์ห้ลุ่ักท่�จิัด้จิำ�ห้น่�ย คือ สื่ม�รู์ทโฟ์นแลุ่ะสื่ม�รู์ทด่้ไวซ์์ค่ณภ�พสูื่ง ทั�งน่� สื่ม�รู์ทด้่ไวซ์์ภ�ยใต�แบรูนด้์ทรููม่คว�ม 

ได้�เป็รู่ยบด้��นต�นท่นแลุ่ะเทคโนโลุ่ย่เพรู�ะได้�ป็รูะโยชน์จิ�กคว�มรู�วมมือกับ China Mobile ทำ�ให้�คนไทยสื่�ม�รูถี่เข��ถี่่งบริูก�รู 

4G แลุ่ะ 3G ได้�อย��งเต็มป็รูะสื่ิทธุิภ�พแลุ่ะง��ยยิ�งข่�น  ทั�งน่� เครู่องโทรูศัพท์ท่�จัิด้จิำ�ห้น่�ย เป็็นทั�งก�รูจิำ�ห้น่�ยเครู่องเป็ลุ่��

โด้ยไม�ผูู้กพันกับบรูิก�รูใด้ ๆ  กับก�รูจิำ�ห้น่�ยเครู่องพรู�อมแพ็กเกจิค��บริูก�รูของ ทรููมูฟ์ เอช ซ์่�งเพิ�มคว�มค่�มค��ให้�แก�ลูุ่กค��

ด้�วยสื่ิทธุิป็รูะโยชน์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยภ�ยใต�กลุ่่�มทรูู

บริการโทรศััพท์ข ้ามแดน่ระหว่างประเทศั (INTERNATIONAL ROAMING SERVICES)

บริูก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศ (โรูมมิ�ง) เป็็นบริูก�รูท่�ช�วยให้�ลูุ่กค��ของทรููมูฟ์ เอช สื่�ม�รูถี่นำ�เครู่องโทรูศัพท์

แลุ่ะห้ม�ยเลุ่ขโทรูศัพท์ท่�ใช�ง�นอยู�ไป็ใช�ง�นในต��งป็รูะเทศ (Outbound Roaming) ได้�โด้ยผู้��นเครืูอข��ยโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�

ในต��งป็รูะเทศท่�ทรููมูฟ์ เอช ม่สื่ัญ่ญ่�บรูิก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศ ซ์่�งลูุ่กค��สื่�ม�รูถี่ใช�บริูก�รูในก�รูโทรูออก

แลุ่ะรูับสื่�ยเข�� ก�รูสื่�งข�อคว�ม (SMS) แลุ่ะก�รูใช�ง�นด้�ต�� ในกว�� 200 ป็รูะเทศป็ลุ่�ยท�งทั�วโลุ่ก นอกจิ�กน่� ผูู้�ใช�โทรูศัพท์

เคลุ่่อนท่�จิ�กต��งป็รูะเทศท่�ม่สื่ัญ่ญ่�บรูิก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศกับทรููมูฟ์ เอช ก็สื่�ม�รูถี่ใช�บริูก�รูโทรูศัพท์

ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศผู้��นเครืูอข��ยของ ทรููมูฟ์ เอช (Inbound Roaming) เม่อเด้ินท�งม�ป็รูะเทศไทยได้�เช�นกัน

ธุ่รูกิจิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของกลุ่่�มทรููได้�เข��รู�วมเป็็นสื่ม�ชิกเครืูอข��ยพันธุมิตรูคอนเน็กซั์สื่ โมบ�ยลุ่์ (Conexus Mobile 

Alliance) ในป็ี 2551 นอกจิ�กน่� ยังเข��รู�วมตกลุ่งเป็็นพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิ (Strategic Partner) กับ China Mobile ตั�งแต�ป็ี 

2557 โด้ยคอนเน็กซ์ัสื่ โมบ�ยลุ่์ แลุ่ะ China Mobile ม่ฐ�นผูู้�ใช�บริูก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� รูวมอยู�ป็รูะม�ณ 1,250 ลุ่��นรู�ย 

ทำ�ให้�ผูู้�ใช�บรูิก�รูเห้ลุ่��น่�สื่�ม�รูถี่ใช�บรูิก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศเม่อเด้ินท�งเข��ม�ยังป็รูะเทศไทยผู้��น 

เครูือข��ยของทรููมูฟ์ เอช อ่กด้�วย

บรูิก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศของทรููมูฟ์ เอช ม่�งเน�นกลุ่ย่ทธุ์ในก�รูขย�ยเครืูอข��ยก�รูให้�บรูิก�รู 4G Roaming 

โด้ยครูอบคลุ่่มกว�� 110 ป็รูะเทศ แลุ่ะบริูก�รู 5G Roaming ใน 13 ป็รูะเทศทั�วโลุ่ก เพ่อรูองรูับคว�มต�องก�รูของลุู่กค�� 

นักเด้ินท�งท่�เดิ้นท�งไป็ต��งป็รูะเทศแลุ่ะม่คว�มต�องก�รูท่�จิะติด้ต�อสื่่อสื่�รูด้�วยค่ณภ�พของด้�ต��ท่�ม่คว�มเร็ูวสืู่ง 

พรู�อมกับคว�มรู�วมมือกับพันธุมิตรูรูะด้ับโลุ่กท่�เป็็นผูู้�ให้�บรูิก�รู 4G ในต��งป็รูะเทศ ทำ�ให้�ทรููมูฟ์ เอช เป็็นผูู้�ให้�บรูิก�รู 

รู�ยแรูกในป็รูะเทศไทยท่�ม่เครืูอข��ย 4G Roaming ครูอบคลุ่่มท่กทว่ป็ทั�วโลุ่กด้�วยอัตรู�ค��บริูก�รูท่�ตอบสื่นองคว�มต�องก�รู

ในห้ลุ่�ยรููป็แบบ ลุู่กค��ทรููมูฟ์ เอช จ่ิงสื่�ม�รูถี่เลุ่ือกโป็รูโมชั�นท่�ตรูงกับคว�มต�องก�รูของตนเองได้� 
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ทรููมูฟ์ เอช ยังคงม่�งเน�นท่�จิะเป็็นผูู้�นำ�บรูิก�รูโทรูศัพท์ข��มแด้นรูะห้ว��งป็รูะเทศในก�รูให้�บรูิก�รูเส่ื่ยงแลุ่ะด้�ต��ค่ณภ�พ

รูะด้ับโลุ่ก ในรู�ค�ท่�ค่�มค�� โด้ยม่ผู้ลุ่ิตภัณฑ์ TRAVEL SIM ทั�ง TRAVEL SIM ASIA แลุ่ะ TRAVEL SIM WORLD รูวมถี่่ง 

TRAVEL ซ์ิมเฉพ�ะป็รูะเทศ สื่ำ�ห้รัูบป็รูะเทศป็ลุ่�ยท�งยอด้นิยมของคนไทย ได้�แก� จ่ิน ญ่่�ป็่�น เก�ห้ลุ่่ใต�แลุ่ะสื่ิงคโป็รู์ 

เพ่อตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใช�บริูก�รูด้�ต��ของลูุ่กค��ท่�เด้ินท�งไป็ต��งป็รูะเทศ พรู�อมทั�งยังป็รัูบป็รู่งก�รูให้�บริูก�รูทั�งก�อน

แลุ่ะห้ลัุ่งก�รูข�ยเพ่อให้�ผูู้�ใช�ด้�ต��สื่�ม�รูถี่เข��ถี่่งบรูิก�รูเป็ิด้แลุ่ะป็ิด้ใช�บรูิก�รู สื่อบถี่�มแลุ่ะค�นห้�ข�อมูลุ่บรูิก�รู เลุ่ือกใช�

บรูิก�รูเสื่รูิมต��ง ๆ  แลุ่ะตรูวจิสื่อบค��ใช�บรูิก�รูห้รืูอจิำ�นวนก�รูใช�ง�นได้�ด้�วยตนเอง (e-Service) ขณะเด้ินท�งไป็ต��งป็รูะเทศ

ผู้��นท�งแอป็พลุ่ิเคชั�น “TrueMove H Roaming” ท่�สื่�ม�รูถี่เข��ถี่่งได้�อย��งรูวด้เรู็ว เพ่อรูองรูับคว�มต�องก�รูของผูู้�ใช�บรูิก�รู

กลุ่่�มทรููได้�รู�วมมือกับ China Mobile พัฒน�นวัตกรูรูม “บรูิก�รูเบอรู์ไทย-แด้นมังกรู” ด้�วยเทคโนโลุ่ย่ท่�ทำ�ให้�ลูุ่กค��ม่เบอรู์ 

ทรููมูฟ์ เอช เบอรู์จิ่นแลุ่ะเบอรู์ฮ�องกง ในซ์ิมเด้่ยว เพ่อก�รูติด้ต�อท่�ต�อเน่องได้�ทั�งในป็รูะเทศไทย จิ่น ฮ�องกง แลุ่ะป็รูะเทศอ่น ๆ  

ไว�ในซ์ิมเด้่ยว สื่�ม�รูถี่ตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูทั�งด้��นคว�มสื่ะด้วกสื่บ�ยแลุ่ะคว�มค่�มค�� เห้ม�ะกับนักธุ่รูกิจิ นักท�องเท่�ยว

ช�วไทยท่�จิะเด้ินท�งไป็ยังป็รูะเทศจ่ินแลุ่ะฮ�องกง รูวมถี่่งช�วจ่ินแลุ่ะฮ�องกงท่�อ�ศัยอยู�ในป็รูะเทศไทย

นอกจิ�กน่� ทรููมูฟ์ เอช รู�วมมือกับเครูือข��ยพันธุมิตรูด้��นโทรูคมน�คมชั�นนำ�ของโลุ่ก อย��ง NTT DoCoMo ของญ่่�ป็่�น แลุ่ะ 

China Mobile Hong Kong ให้�ลูุ่กค��นักธุ่รูกิจิห้รูือนักท�องเท่�ยวท่�เดิ้นท�งเข��ม�ในป็รูะเทศไทยใช�บริูก�รู 4G VoLTE (Voice 

over the LTE network) ผู้��นเครืูอข��ยป็รูะสิื่ทธิุภ�พสูื่งของทรููมูฟ์ เอช สื่�ม�รูถี่ติด้ต�อสื่่อสื่�รูด้�วยรูะบบเส่ื่ยงท่�คมชัด้ 

โทรูติด้เรู็ว แลุ่ะรูองรูับก�รูทำ� Video Call แบบ HD

บริการโทรศััพท์ทางไกลระหว่างประเทศั

กลุ่่�มทรูู ให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์ท�งไกลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ ผู้��นบรูิษััท TUC ซ์่�งได้�รูับใบอน่ญ่�ตป็รูะกอบกิจิก�รูโทรูคมน�คม

ป็รูะเภท 3 จิ�กกสื่ทช. เพ่อให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์รูะห้ว��งป็รูะเทศแลุ่ะบรูิก�รูเสื่รูิม โด้ยเป็ิด้ให้�บรูิก�รูผู้��นห้ม�ยเลุ่ข “006” 

ซ์่�งเป็็นบรูิก�รูโทรูศัพท์รูะห้ว��งป็รูะเทศแบบต�อตรูงอัตโนมัติ (International Direct Dialing: IDD) โด้ยไม�ต�องผู้��น Operator 

ท่�ให้�ค่ณภ�พรูะด้ับพรู่เม่ยม เสื่่ยงคมชัด้ บนเครูือข��ยท่�ครูอบคลุ่่มกว�� 230 ป็ลุ่�ยท�งทั�วโลุ่ก 

กลุ่่�มทรูู นำ�เสื่นอบรูิก�รูโทรูต��งป็รูะเทศผู้��นรูหั้สื่ 006 แลุ่ะบรูิก�รูเสื่ริูมอ่นๆ ด้�วยบรูิก�รูค่ณภ�พสูื่งแลุ่ะอัตรู�ค��โทรูท่� 

ค่�มค�� โด้ยเฉพ�ะกลุ่่�มป็รูะเทศ CLMV ป็รูะกอบด้�วย กัมพูช� ลุ่�ว พม�� แลุ่ะเว่ยด้น�ม ซ์่�งม่ศักยภ�พก�รูเติบโตท�งเศรูษัฐกิจิ 

รูวมถี่่งป็รูะเทศป็ลุ่�ยท�งยอด้นิยมอ่น ๆ อ�ทิ จ่ิน อินเด่้ย สื่ห้รูัฐอเมรูิก� แลุ่ะป็รูะเทศในเอเช่ยอ่น ๆ ซ์่�งได้�รูับผู้ลุ่ตอบรัูบ

ท่�ด้่จิ�กลุู่กค��อย��งต�อเน่อง สื่ิ�งเห้ลุ่��น่� รู�วมกับก�รูให้�บริูก�รูโทรูท�งไกลุ่ค่ณภ�พสูื่งตลุ่อด้ม� สื่�งผู้ลุ่ให้�บรูิก�รูโทรูท�งไกลุ่

ต��งป็รูะเทศของกลุ่่�มทรููยังคงได้�รัูบคว�มนิยมแลุ่ะคว�มไว�ว�งใจิจิ�กลูุ่กค��อย��งต�อเน่อง 

นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรูู ยังเสื่นอบรูิก�รูโทรูท�งไกลุ่ต��งป็รูะเทศป็รูะเภทอ่น ๆ ในอัตรู�ค��โทรูท่�ค่�มค�� อ�ทิ บรูิก�รูผู้��นรูห้ัสื่ 

“00600” เฉพ�ะสื่ำ�ห้รูับ “4G ทัวรู์รูิสื่ซ์ิม” ในก�รูโทรูไป็ป็รูะเทศยอด้นิยมในรู�ค�ป็รูะห้ยัด้

ทรูออน่ไลน่์ (TRUEONLINE)

ทรููออนไลุ่น์ ป็รูะกอบด้�วย บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตแลุ่ะโซ์ลุู่ชั�น บรูิก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่ ด้�ต��เกตเวย์ แลุ่ะบรูิก�รู

เสื่รูิมต��ง ๆ ซ์่�งรูวมถี่่งบริูก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ�นภ�ยใต�ใบอน่ญ่�ตจิ�กกสื่ทช.

บริการบรอดแบน่ด์อิน่เทอร์เน่็ต

ทรููออนไลุ่น์ เป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บริูก�รูบรูอด้แบนด้์ห้รูืออินเทอรู์เน็ตคว�มเร็ูวสูื่งของป็รูะเทศ ม่ฐ�นลูุ่กค��เติบโตต�อเน่อง

เป็็น 4.2 ลุ่��นรู�ย ด้�วยก�รูให้�บรูิก�รูผู้��นโครูงข��ยไฟ์เบอรู์ป็รูะสิื่ทธิุภ�พสืู่งทั�วป็รูะเทศ โด้ย TICC เป็็นห้น่�งในบรูิษััทย�อย

ของกลุ่่�มทรูู ซ์่�งได้�รัูบใบอน่ญ่�ตจิ�กกสื่ทช. เพ่อให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตแลุ่ะบรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ�นทั�วป็รูะเทศ 

กลุ่่�มทรูู เรูิ�มให้�บรูิก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่คว�มเรู็วสืู่ง ในป็ี 2544 แลุ่ะต�อม�ได้�นำ�เสื่นอบริูก�รูอินเทอรู์เน็ตไรู�สื่�ยคว�มเร็ูวสืู่ง 

ห้รูือ WiFi เพิ�มเติม ในป็ี 2546 อ่กทั�งยังม่บรูิก�รูเสื่รูิมห้ลุ่�กห้ลุ่�ย อ�ทิ บรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ�นภ�ยใต�ใบอน่ญ่�ต 

โด้ยแพ็กเกจิบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตของทรููออนไลุ่น์ ตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูใช�ง�นท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของลุู่กค�� ให้�บรูิก�รู
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อินเทอรู์เน็ตท่�ม่คว�มเร็ูวสื่ำ�ห้รูับก�รูด้�วน์โห้ลุ่ด้อินเทอรู์เน็ตสืู่งสื่่ด้ถี่่ง 1 Gbps โด้ยม่ทั�งแพ็กเกจิเด้่�ยวสื่ำ�ห้รูับบรูิก�รู

บรูอด้แบนด้์อย��งเด้่ยว แลุ่ะแพ็กเกจิคอนเวอรู์เจินซ์์ท่�เพิ�มคว�มค่�มค��ให้�แก�ลูุ่กค��ด้�วยก�รูผู้สื่�นสื่ินค��แลุ่ะบรูิก�รู 

ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยภ�ยใต�กลุ่่�มทรููไว�ได้�อย��งลุ่งตัว ทั�งบรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� บรูิก�รูไฟ์เบอรู์บรูอด้แบนด้์ บรูิก�รู WiFi โทรูศัพท์ 

พื�นฐ�น บริูก�รูโทรูทัศน์แบบบอกรูับสื่ม�ชิก ทรููไอด้่ แลุ่ะกลุ่�องทรููไอด่้ ท่ว่ พรู�อมสิื่ทธิุพิเศษัห้ลุ่�กห้ลุ่�ยภ�ยใต�ทรููยู แลุ่ะ 

ทรููพอยท์  ทั�งน่� ทรููออนไลุ่น์ ม่�งมั�นในก�รูยกรูะด้ับแลุ่ะพัฒน�ก�รูให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตค่ณภ�พสืู่งแก�ลูุ่กค��อย��งต�อเน่อง 

พรู�อมตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใช�ง�นไฟ์เบอรู์ของผูู้�บรูิโภคท่�เพิ�มสูื่งข่�น ด้�วยเทคโนโลุ่ย่ท่�ลุ่ำ��ห้น�� นวัตกรูรูมแลุ่ะม่ก�รูขย�ย

โครูงข��ยไฟ์เบอรู์บรูอด้แบนด้์ทั�วป็รูะเทศ ทั�งก�รูนำ�เสื่นอ True Gigatex Fiber Router แลุ่ะ Gigatex Mesh WiFi ลุ่ำ�โพง

อัจิฉรูิยะพรู�อมผูู้�ช�วยสื่�วนตัว Google Nest Mini รูวมถี่่งนวัตกรูรูมเทคโนโลุ่ย่ Band Steering ท่�รูวมคลุ่่น WiFi ท่กคว�มถี่่�

เป็็นห้น่�งเด้่ยว พรู�อมเลุ่ือกสื่ัญ่ญ่�ณท่�ด้่ท่�ส่ื่ด้ให้�อัตโนมัติ ก�รูเพิ�มคว�มเรู็วแลุ่ะป็รูับเป็ลุ่่�ยนรูะด้ับคว�มเรู็วอินเทอรู์เน็ต 

ให้�ตรูงต�มก�รูใช�ง�นของลูุ่กค�� แลุ่ะก�รูอัพเกรูด้บริูก�รูด้�วยสิื่ทธิุป็รูะโยชน์จิ�กทรููก�รู์ด้

สื่ำ�ห้รัูบลูุ่กค��ธุ่รูกิจิ กลุ่่�มทรูู เสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับบริูก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมแลุ่ะโซ์ลูุ่ชั�นครูบวงจิรู ท่�ได้�รัูบคว�ม 

ไว�ว�งใจิจิ�กลูุ่กค��องค์กรูเพิ�มข่�นอย��งต�อเน่อง ด้�วยก�รูม่�งนำ�เสื่นอบริูก�รูอินเทอรู์เน็ตครูบวงจิรูแลุ่ะพัฒน�โซ์ลูุ่ชั�นให้ม�

ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยด้�วยเทคโนโลุ่ย่ท่�ทันสื่มัย ซ์่�งป็รูับเป็ลุ่่�ยนได้�ต�มคว�มต�องก�รูของลุู่กค��ในท่กป็รูะเภทธุ่รูกิจิ อ�ทิ โซ์ลุู่ชั�นด้��น

ก�รูตลุ่�ด้ ก�รูสื่่อสื่�รู เครูือข��ย คว�มป็ลุ่อด้ภัยท�งไซ์เบอรู์ รูะบบข�อมูลุ่แลุ่ะคลุ่�วด้์ รูวมถี่่งด้��น IoT พรู�อมบรูิก�รูรูะด้ับ

พรู่เม่ยมแลุ่ะบ่คลุ่�กรูท่�ม่ก�รูจัิด้สื่รูรูม�โด้ยเฉพ�ะเพ่อให้�บริูก�รูลูุ่กค��กลุ่่�มธุ่รูกิจิ พรู�อมให้�คว�มมั�นใจิในด้��นค่ณภ�พแลุ่ะ

เสื่ถี่่ยรูภ�พของโครูงข��ย แลุ่ะรูะบบคว�มป็ลุ่อด้ภัยในรูะดั้บสูื่ง นอกจิ�กน่� ได้�ม่ก�รูป็รัูบเพิ�มขน�ด้ช�องสัื่ญ่ญ่�ณ (Bandwidth) 

รูะห้ว��งป็รูะเทศให้�สื่อด้คลุ่�องกับก�รูใช�ง�นจิริูงของลูุ่กค��กลุ่่�มองค์กรูอย��งต�อเน่อง แลุ่ะขย�ยเพิ�มอ่ป็กรูณ์ CDN (Content 

Delivery Network) ให้�ม่คว�มห้ลุ่�กห้ลุ่�ยแลุ่ะม่คว�มเร็ูวท่�ม�กข่�น ให้�สื่�ม�รูถี่เข��ถี่่งคอนเทนต์ต��งป็รูะเทศได้�อย��งรูวด้เร็ูว 

อ่กทั�งม่ก�รูแยกช�องสื่ัญ่ญ่�ณรูะห้ว��งลุู่กค��ทั�วไป็แลุ่ะลุู่กค��ธุ่รูกิจิอย��งชัด้เจิน ทำ�ให้�สื่�ม�รูถี่เช่อมต�ออินเทอรู์เน็ตได้�เร็ูว

แลุ่ะม่เสื่ถี่่ยรูภ�พสูื่ง นอกจิ�กน่� ยังม่ทรููบิสื่ิเนสื่ แอป็พลิุ่เคชั�นเพิ�มช�องท�งแลุ่ะคว�มสื่ะด้วกให้�ลุู่กค��ธุ่รูกิจิ พรู�อมเพิ�มคว�ม

ค่�มค��ด้�วยสื่ิทธุิพิเศษัห้ลุ่�กห้ลุ่�ยจิ�กก�รูใช�ทรููบิสิื่เนสื่พอยท์

กลุ่่�มทรูู ให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตแลุ่ะบรูิก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่ผู้��นเทคโนโลุ่ย่ต��ง ๆ ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย ซ์่�งป็รูะกอบด้�วย บรูิก�รู

โครูงข��ยข�อมูลุ่ผู้��นเครูือข��ย IP ได้�แก� บรูิก�รู MPLS (Multiprotocol Label Switching) บริูก�รู “ทรูู อ่เธุอรู์เน็ต ไฟ์เบอรู์” 

(True Ethernet Fiber) ของกลุ่่�มทรููเป็็นบริูก�รูวงจิรูสื่่อสื่�รูคว�มเรู็วสืู่งบนโครูงข��ย IP ท่�สื่�ม�รูถี่รูับ-สื่�งข�อมูลุ่ขน�ด้ให้ญ่�

ได้�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยป็รูะเภท ผู้��นโครูงข��ยเคเบิลุ่ใยแก�วนำ�แสื่งท่�ม่คว�มเรู็ว คว�มเสื่ถี่่ยรู, บรูิก�รูวงจิรูเช�� Enterprise Private 

Line ซ์่�งออกแบบม�สื่ำ�ห้รูับก�รูเช่อมไป็ยัง Cloud Data Center ต��ง ๆ ท่�ม่คว�มต�องก�รูสื่�งข�อมูลุ่คว�มเรู็วสืู่งม�กแลุ่ะ

ต�องก�รูคว�มลุ่��ช��ของสื่ัญ่ญ่�ณตำ�� (low latency) โด้ยใช�เทคโนโลุ่ย่ DWDM (Dense  Wavelength Division Multiplexing) 

รูวมทั�งก�รูนำ�เทคโนโลุ่ย่ แบบ SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) ม�ให้�บริูก�รูลูุ่กค��ท่�ม่คว�มต�องก�รูใช� 

ง�นแบบ private network ในขณะเด้่ยวกันสื่�ม�รูถี่ใช�ง�นผู้��น public internet เพ่อใช�ง�นแอพพลิุ่เคชั�นท่�อยู�ใน public 

internet cloud ได้�โด้ยยังคงคว�มสื่�ม�รูถี่ในสื่�วนของก�รูป็้องกันคว�มป็ลุ่อด้ภัยจิ�กโจิมต่จิ�กรูะบบภ�ยนอก ซ์่�งบริูก�รู

ป็รูะเภทน่�กำ�ลุ่ังเป็็นท่�นิยมสื่ำ�ห้รูับลูุ่กค��ธุ่รูกิจิท่�ม่จิำ�นวนสื่ำ�นักง�นท่�เป็็นสื่�ข�เป็็นจิำ�นวนม�ก นอกจิ�กนั�น ยังเน�นก�รูให้� 

บรูิก�รูก�รูบรูิห้�รูจัิด้ก�รูเครูือข��ยข�อมูลุ่ (Managed Network Service) ซ์่�งเป็็นบรูิก�รูท่�ผู้สื่มผู้สื่�นบรูิก�รูเก่�ยวกับ 

ก�รูป็ฏิิบัติก�รูเครูือข��ย 3 บรูิก�รูเข��ด้�วยกัน ตั�งแต�ก�รูจัิด้ก�รูป็รูะสิื่ทธิุภ�พของเครูือข��ย ก�รูบรูิห้�รูข�อผิู้ด้พลุ่�ด้ แลุ่ะ

ก�รูกำ�ห้นด้ค��ต��ง ๆ ของเครืูอข��ย   

กลุ่่�มธุ่รูกิจิโครูงข��ยข�อมูลุ่ธุ่รูกิจิ ยังคงให้�คว�มสื่ำ�คัญ่กับกลุ่่�มลุู่กค��ในตลุ่�ด้ใยแก�วนำ�แสื่ง ซ์่�งยังม่โอก�สื่ในก�รูเติบโต

ได้�อ่กม�ก โด้ยได้�ว�งรูะบบใยแก�วนำ�แสื่ง โด้ยใช�เทคโนโลุ่ย่ GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) แลุ่ะ 

XGS-PON (คว�มเร็ูวเป็็น 10 เท��ของ GPON ห้รูือ 10 Gigabit/Second) ซ์่�งได้�เข��ถี่่งลูุ่กค��องค์กรูท่�ม่สื่ำ�นักง�นตั�งอยู� 

ในอ�ค�รูแลุ่ะบนถี่นนสื่�ยสื่ำ�คัญ่ ๆ ในเขตกรู่งเทพมห้�นครูแลุ่ะป็ริูมณฑลุ่ รูวมถี่่งนิคมอ่ตสื่�ห้กรูรูมในต��งจัิงห้วัด้ แลุ่ะ

พื�นท่�ท�องเท่�ยวห้ลุ่ัก ๆ นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรูู อัพเกรูด้อินเทอรู์เน็ตแบ็คโบน ด้�วยม�ตรูฐ�นรูะดั้บโลุ่ก เพ่อเพิ�มศักยภ�พเครูือ

ข��ยอินเทอรู์เน็ตให้�สื่�ม�รูถี่รูองรูับก�รูใช�ง�นของลุู่กค��ท่�ม่แนวโน�มเพิ�มข่�นอย��งม�ก สื่�ม�รูถี่ใช�ง�นได้�เต็มป็รูะสื่ิทธุิภ�พ

แลุ่ะม่คว�มเสื่ถี่่ยรูม�กยิ�งข่�น 

นอกเห้นือจิ�กก�รูให้�บรูกิ�รูลุ่กูค��ท่�เป็น็องคก์รูธุ่รูกิจิขน�ด้ให้ญ่�แลุ่�ว กลุ่่�มทรู ูยงัม่�งเน�นในก�รูขย�ยก�รูให้�บรูกิ�รูสืู่�กลุ่่�มธุรู่กจิิ

ขน�ด้กลุ่�งแลุ่ะขน�ด้ย�อมซ่์�งม่ศักยภ�พในก�รูเติบโตท�งธุ่รูกิจิสืู่ง กลุ่่�มทรููให้�บรูิก�รูโซ์ลูุ่ชั�นวงจิรูสื่่อสื่�รูข�อมูลุ่คว�มเร็ูวสืู่ง

ผู้��นเทคโนโลุ่ย่ MPLS แลุ่ะ Fixed-IP เพ่อตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใช�ง�นของลูุ่กค��กลุ่่�มธุ่รูกิจิขน�ด้กลุ่�งแลุ่ะขน�ด้ย�อม 
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(“SME”) ทั�วป็รูะเทศ โด้ยนำ�เสื่นอ “SME Package” ท่�รูวบรูวมบรูิก�รูแลุ่ะสื่ิทธุิป็รูะโยชน์ของกลุ่่�มทรููได้�อย��งลุ่งตัว เห้ม�ะสื่ม

กับขน�ด้ธุ่รูกิจิแลุ่ะคว�มต�องก�รูใช�ง�นท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของลูุ่กค�� SME ทำ�ให้�ได้�รูับผู้ลุ่ตอบรูับท่�ด้่จิ�กกลุ่่�มลูุ่กค��เป็้�ห้ม�ย

อย��งต�อเน่อง   

พัฒน�ก�รูเห้ลุ่��น่� เสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับคว�มเป็็นผูู้�นำ�บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตของทรููออนไลุ่น์ ผู้ลุ่ักด้ันฐ�นลุู่กค��

บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตให้�เติบโตแข็งแกรู�งเห้นืออ่ตสื่�ห้กรูรูมอย��งต�อเน่อง โด้ยในป็ี 2563 ทรููออนไลุ่น์ ม่จิำ�นวนผูู้�ใช�

บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์รู�ยให้ม�สื่่ทธุิ 3.9 แสื่นรู�ย แลุ่ะขย�ยฐ�นผูู้�ใช�บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์เพิ�มข่�นเป็็น 4.2 ลุ่��นรู�ย ในขณะท่�

รู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใช�บรูิก�รูต�อเด้ือนอยู�ท่� 533 บ�ท

ต�รู�งแสื่ด้งจิำ�นวนผูู้�ใช�บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์ แลุ่ะรู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใช�บรูิก�รู

บริการเสริม 

บริการโทรศััพท์พ้ืน่ฐาน่

กลุ่่�มทรูู ม่โครูงข��ย Next Generation Network (NGN) เพ่อให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ�นท่�ม่คว�มทันสื่มัยม�กข่�นภ�ยใต�ช่อ 

Fixed Line Plus แลุ่ะ IP-DID ซ์่�งเป็็นก�รูเช่อมต�อกับโครูงข��ยบรูอด้แบนด้์แลุ่ะโครูงข��ย MPLS ผู้สื่มผู้สื่�นก�รูให้�บริูก�รู

โทรูศัพท์พื�นฐ�นกับบริูก�รูอินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็วสูื่ง แลุ่ะ บรูิก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่ผู้��นโครูงข��ย IP (MPLS) เพ่อให้�ตอบสื่นอง

คว�มต�องก�รูของลุู่กค�� ทั�งกลุ่่�มลุู่กค��บ่คคลุ่แลุ่ะลูุ่กค��ธุ่รูกิจิ ป็รูะกอบด้�วยบรูิก�รูห้ลัุ่กดั้งน่�

• บรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ�นย่คให้ม� (Fixed Line Plus) คือ บรูิก�รูโทรูศัพท์พื�นฐ�นท่�สื่�ม�รูถี่ให้�บรูิก�รูรู�วมกับบรูิก�รู

อินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็วสืู่ง ผู้��นสื่�ยไฟ์เบอรู์ออป็ติก ทั�งแบบสื่�ยตรูงแลุ่ะแบบเช่อมต�อกับตู�สื่�ข�แบบอน�ลุ่อค

• บรูิก�รู IP-DID คือ บรูิก�รูโทรูศัพท์แบบวรูจิรูสื่่อสื่�รูรู�วมรูะบบด้ิจิิตอลุ่ บนโครูงข��ย MPLS ผู้��นสื่�ยไฟ์เบอรู์ออป็ติก 

โด้ยม่รููป็แบบก�รูเช่อมกับตู�สื่�ข�ทั�งแบบผู้��นก�รู์ด้ดิ้จิิตอลุ่แลุ่ะแบบ SIP

พรู�อมกันน่� กลุ่่�มทรููได้�พัฒน�บรูิก�รูเสื่รูิมต��ง ๆ ม�กม�ยเพ่อก�รูใช�ง�นโทรูศัพท์พื�นฐ�นให้�ม่ป็รูะสิื่ทธุิภ�พสูื่ง ตอบสื่นอง

คว�มต�องก�รูของลุู่กค��ได้�อย��งสื่มบูรูณ์ ด้ังน่� 

• บรูิก�รูเสื่รูิมพื�นฐ�น ได้�แก� บรูิก�รูโชว์สื่�ยเรู่ยกเข�� (Caller ID) บรูิก�รูรูับสื่�ยเรู่ยกซ์�อน (Call Waiting) บรูิก�รูสื่นทน�

ห้ลุ่�ยสื่�ย (Conference Call) บรูิก�รูโอนเลุ่ขห้ม�ย (Call Forwarding) บรูิก�รูจิำ�กัด้ก�รูโทรูออก (Outgoing Call Baring) 

แลุ่ะบรูิก�รูแจิ�งเตือนเบอรู์ท่�ไม�ได้�รูับสื่�ย (Smart Alert)

• บรูิก�รูพิเศษั ได้�แก� 

 - บรูิก�รูเลุ่ขห้ม�ยนำ�ห้มู� (Hunting Line) คือ บรูิก�รูท่�จัิด้กลุ่่�มเลุ่ขห้ม�ยให้�สื่�ม�รูถี่เรู่ยกเข��ได้�โด้ยใช�เลุ่ขห้ม�ยห้ลุ่ัก

เพ่ยงเลุ่ขห้ม�ยเด้่ยว

 - บรูิก�รู Free Phone 1800 คือ บรูิก�รูเลุ่ขห้ม�ยโทรูฟ์รู่ เพ่อให้�ลูุ่กค��สื่�ม�รูถี่โทรูม�ยังเลุ่ขห้ม�ยป็ลุ่�ยท�งได้�ฟ์รู่ 

โด้ยบรูิษััทผูู้�รูับสื่�ยป็ลุ่�ยท�งเป็็นผูู้�รูับผู้ิด้ชอบค��โทรู

     

  2559  2560  2561 2562 2563

 จิำ�นวนผูู้�ใช�บรูิก�รู 2,768,641 3,154,092 3,485,720 3,806,156 4,195,852

 รู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใช�บรูิก�รู

 (บ�ทต�อเด้ือน)  629 606 605 564 533

บริการบรอดแบนด

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.
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 - บรูิก�รูจิัด้เสื่�นท�งก�รูเรู่ยกเข�� (Call Routing) คือบรูิก�รูจัิด้เสื่�นท�งก�รูเรู่ยกเข��ไป็ยังป็ลุ่�ยท�งท่�ม่ห้ลุ่�ยสื่�ข�ห้รืูอ

ห้ลุ่�ยเลุ่ขห้ม�ย โด้ยลุู่กค��จิด้จิำ�แค�เลุ่ขห้ม�ยเด่้ยว

 - บริูก�รูเช่อมต�อเลุ่ขห้ม�ยพิเศษั 4 ห้ลุ่ัก คือ บริูก�รูจัิด้ทำ�โครูงข��ยเพ่อเช่อมต�อเลุ่ขห้ม�ยพิเศษั 4 ห้ลัุ่ก สื่ำ�ห้รัูบลูุ่กค��

ท่�ได้�รูับก�รูจิัด้สื่รูรูเลุ่ขห้ม�ยพิเศษั 4 ห้ลุ่ัก จิ�กกสื่ทช.

บริการอิน่เทอร์เน่็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศั

กลุ่่�มทรูู เรูิ�มให้�บรูิก�รูโครูงข��ยอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์รูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Internet Gateway) ในป็ี 2550 แลุ่ะ

บริูก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Data Gateway) ในป็ี 2551 ภ�ยใต�ใบอน่ญ่�ตป็รูะกอบกิจิก�รู 

บริูก�รูอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์รูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Internet Gateway) แลุ่ะบริูก�รูช่มสื่�ยอินเทอรู์เน็ต (Domestic 

Internet Exchange Service) ป็รูะเภทท่� 2 แบบม่โครูงข��ย แลุ่ะใบอน่ญ่�ตโทรูคมน�คมป็รูะเภทท่� 3 สื่ำ�ห้รูับก�รูให้�บรูิก�รู

วงจิรูเช��สื่�วนบ่คคลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ จิ�ก กสื่ทช. ทำ�ให้�กลุ่่�มทรููสื่�ม�รูถี่ให้�บรูิก�รูดั้งกลุ่��วได้�โด้ยผู้��นเสื่�นท�งทั�งภ�คพื�นด้ิน

แลุ่ะภ�คพื�นนำ�� โด้ยบรูิก�รูของกลุ่่�มทรููครูอบคลุ่่มทั�งบรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์รูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Internet 

Gateway) แลุ่ะบริูก�รูช่มสื่�ยอินเทอรู์เน็ต (National Internet Exchange Service ห้รูือ Domestic Internet Exchange) 

รูวมถี่่งบริูก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ ได้�แก� บริูก�รูวงจิรูเช��สื่�วนบ่คคลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Private 

Leased Circuit - IPLC) บริูก�รูวงจิรูเช��แบบอ่เทอรู์เน็ตรูะห้ว��งป็รูะเทศ (International Ethernet Line) บริูก�รูวงจิรูเช��

เสื่มือนสื่�วนบ่คคลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ (Internet Protocol Virtual Private Network - IPVPN) แลุ่ะ บริูก�รู Virtual Node

กลุ่่�มทรูู ม่ก�รูขย�ยแบนด้์วิด้ท์อย��งต�อเน่อง เพ่อรูองรัูบคว�มต�องก�รูใช�ง�นอินเทอรู์เน็ต แลุ่ะบริูก�รูด้��นข�อมูลุ่ 

ต��งป็รูะเทศท่�เติบโตข่�นท่กป็ี โด้ยม่ขน�ด้แบนด้์วิด้ท์ของโครูงข��ยห้ลัุ่ก (Backbone network) อยู�ป็รูะม�ณ 2.8 Tbps 

ซ์่�งเพิ�มสืู่งข่�นอันเป็็นผู้ลุ่จิ�กสื่ถี่�นก�รูณ์ COVID-19 ท่�ทำ�ให้�คว�มต�องก�รูใช�ง�นแบนด้์วิด้ท์รูะห้ว��งป็รูะเทศเพิ�มข่�น ทั�งจิ�ก 

ฐ�นลุู่กค��ภ�ยในกลุ่่�มทรููแลุ่ะลุู่กค��ภ�ยนอก ได้�แก� ผูู้�ให้�บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตภ�ยในป็รูะเทศแลุ่ะกลุ่่�มป็รูะเทศอินโด้จ่ิน 

บริูษััทแลุ่ะองค์กรูภ�ยในป็รูะเทศแลุ่ะต��งป็รูะเทศ แลุ่ะผูู้�ให้�บริูก�รูด้��นโทรูคมน�คมในต��งป็รูะเทศ

ก�รูให้�บริูก�รูอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์แลุ่ะบริูก�รูวงจิรูข�อมูลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ ผู้��นก�รูรัูบรูองม�ตรูฐ�นก�รูจัิด้ก�รู 

ISO 9001:2015 อันเป็็นม�ตรูฐ�นรูะบบบริูห้�รูจัิด้ก�รูค่ณภ�พท่�ได้�รูับก�รูยอมรูับม�กท่�สื่่ด้ ตอกยำ��คว�มม่�งมั�นในก�รู 

ให้�บริูก�รูโครูงข��ยค่ณภ�พสืู่งเพ่อตอบสื่นองคว�มต�องก�รูของลุู่กค��ให้�ได้�รูับบรูิก�รูท่�ด้่ท่�สื่่ด้ ทั�งน่� กลุ่่�มทรููเพิ�มค่ณภ�พ

ของโครูงข��ยห้ลุ่ักอย��งต�อเน่อง ม่เสื่�นท�งของโครูงข��ยท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ย (Diversity) ม�กยิ�งข่�น แลุ่ะรัูกษั�รูะด้ับค่ณภ�พก�รู

ให้�บริูก�รูต�มม�ตรูฐ�นสื่�กลุ่รูะด้ับสืู่งได้�อย��งแท�จิริูง 

กลุ่่�มทรูู ม่คว�มม่�งมั�นให้�บริูก�รูอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์รูะห้ว��งป็รูะเทศแลุ่ะบริูก�รูโครูงข��ยข�อมูลุ่รูะห้ว��งป็รูะเทศ แลุ่ะ

ขย�ยโครูงข��ยอย��งต�อเน่องเพ่อเช่อมต�อบรูิเวณช�ยแด้นโด้ยตรูงเข��กับป็รูะเทศเพ่อนบ��น อันได้�แก� กัมพูช� ม�เลุ่เซ์่ย 

เม่ยนม�รู์ แลุ่ะลุ่�ว รูวมถี่่งพัฒน�รููป็แบบของบริูก�รูช่มสื่�ยอินเทอรู์เน็ตภ�ยในป็รูะเทศ (ห้รืูอท่�เรู่ยกว��  “NIX” ห้รูือ  “IX”) 

ให้�เห้ม�ะสื่ม รูองรูับคว�มต�องก�รูผูู้�ป็รูะกอบก�รูคอนเทนต์ต��งป็รูะเทศม�สูื่�ไทยแลุ่ะเสื่รูิมสื่รู��งรูะบบนิเวศด้��นอินเทอรู์เน็ต

ให้�ด้่ยิ�งข่�น อันเป็็นสื่�วนสื่ำ�คัญ่ท่�ช�วยสื่นับสื่น่นให้�ป็รูะเทศไทยเป็็นดิ้จิิตอลุ่ฮับ ต�มนโยบ�ยภ�ครัูฐด้ิจิิตอลุ่ไทยแลุ่นด้์  

ในสื่�วนของโครูงก�รู Southeast Asia – Japan 2 Cable (SJC2) ท่�กลุ่่�มทรููแลุ่ะสื่ม�ชิกได้�ลุ่งน�มก�รูก�อสื่รู��งรู�วมกัน 

ไป็แลุ่�วนั�น อยู�ในช�วงเวลุ่�ของก�รูด้ำ�เนินก�รูสื่รู��งเคเบิลุ่ใต�นำ�� แลุ่ะเตรู่ยมคว�มพรู�อมของสื่ถี่�น่เคเบิลุ่ใต�นำ��ท่�จิังห้วัด้

สื่งขลุ่�ของกลุ่่�มทรูู โครูงก�รูเคเบิลุ่ใต�นำ�� SJC2 นับเป็็นก�รูเพิ�มช�องท�งแลุ่ะเสื่ริูมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับรูะบบก�รูสื่่อสื่�รู

ของกลุ่่�มทรููแลุ่ะป็รูะเทศไทยให้�ม่ป็รูะสื่ิทธุิภ�พม�กข่�น โด้ยรูะบบสื่�ม�รูถี่รูองรูับคว�มต�องก�รูใช�แบนด้์วิด้ท์ขน�ด้ให้ญ่� 

ทั�งก�รูใช�ง�นวิด้่โอสื่ตรู่มมิ�ง แอป็พลิุ่เคชั�นเสื่มือนจิรูิง ก�รูสื่่อสื่�รูในรูะบบ 5G ป็ัญ่ญ่�ป็รูะด้ิษัฐ์ รูะบบคลุ่�วด้์ ก�รูวิเครู�ะห้์

ข�อมูลุ่ (Analytics) ห้่�นยนต์ แลุ่ะ IoT ซ์่�งพัฒน�ก�รูเห้ลุ่��น่�จิะตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูใช�ง�นด้�ต��ท่�เพิ�มข่�นอย��งรูวด้เรู็วของ

ผูู้�บรูิโภค แลุ่ะลุู่กค��กลุ่่�มองค์กรูท่�กำ�ลุ่ังป็รูับเป็ลุ่่�ยนเข��สูื่�ย่คดิ้จิิทัลุ่

กลุ่่�มทรูู ม่สื่�ยสื่ัมพันธุ์อันใกลุ่�ชิด้กับผูู้�ให้�บรูิก�รูรูะห้ว��งป็รูะเทศผู้��นคว�มรู�วมมือกับพันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิต��ง ๆ อันเป็็น 

จ่ิด้แข็งท่�ทำ�ให้�สื่�ม�รูถี่ต�อยอด้แลุ่ะผู้น่กกำ�ลุ่ังเพ่อให้�บรูิก�รูครูอบคลุ่่มทั�วโลุ่กแก�กลุ่่�มลุู่กค��ได้� แลุ่ะในเวลุ่�เด่้ยวกันเพ่อเป็็น 

ก�รูเสื่รูิมสื่รู��งธุ่รูกิจิแลุ่ะขย�ยพื�นท่�ก�รูให้�บรูิก�รูของผูู้�ให้�บริูก�รูรูะห้ว��งป็รูะเทศม�ยังป็รูะเทศไทยแลุ่ะภูมิภ�คได้�
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ทรู วิชั่น่ส ์  (TRUEVISIONS)

ทรููวิชั�นสื่์ คือ ผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูโทรูทัศน์แบบบอกรูับสื่ม�ชิกแลุ่ะบรูิก�รูในรูะบบ HD ซ่์�งให้�บรูิก�รูทั�วป็รูะเทศ

ผู้��นด้�วเท่ยมในรูะบบดิ้จิิตอลุ่ตรูงสืู่�บ��นสื่ม�ชิก แลุ่ะผู้��นโครูงข��ยผู้สื่มรูะห้ว��งเคเบิ�ลุ่ใยแก�วนำ�แสื่ง แลุ่ะสื่�ยโคแอ็กเช่ยลุ่

(coaxial) ท่�ม่ป็รูะสื่ิทธุิภ�พสืู่ง อ่กทั�งยังเป็็นผูู้�ผู้ลิุ่ตคอนเทนต์ค่ณภ�พสูื่งทั�งสื่ำ�ห้รูับตลุ่�ด้ในป็รูะเทศแลุ่ะต��งป็รูะเทศ

ทรููวิชั�นสื่์ เกิด้จิ�กก�รูควบรูวมกิจิก�รูเม่อป็ี 2541 รูะห้ว��งยูบ่ซ์่ (เดิ้มคือ ไอบ่ซ์่) แลุ่ะ ยูบ่ซ่์เคเบิลุ่ (เดิ้มคือ ยูท่ว่) โด้ยกลุ่่�มทรูู 

ป็รูะสื่บคว�มสื่ำ�เรู็จิในก�รูรูวมทรููวิชั�นสื่์เข��ม�เป็็นสื่�วนห้น่�งของกลุ่่�มทรููในต�นป็ี 2549 ในอด่้ตทรููวิชั�นสื่์ ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิภ�ยใต�

สื่ัญ่ญ่�รู�วมด้ำ�เนินกิจิก�รูฯ อ�ย่ 25 ป็ี ท่�ได้�รูับจิ�กองค์ก�รูสื่่อสื่�รูมวลุ่ชนแห้�งป็รูะเทศไทย (อสื่มท) โด้ยสื่ัญ่ญ่�รู�วม

ด้ำ�เนินกิจิก�รูฯ สื่ำ�ห้รูับบรูิก�รูผู้��นด้�วเท่ยมห้มด้อ�ย่เม่อวันท่� 30 กันย�ยน ป็ี 2557 แลุ่ะสื่ัญ่ญ่�รู�วมด้ำ�เนินกิจิก�รูฯ สื่ำ�ห้รัูบ

บรูิก�รูโทรูทัศน์ท�งสื่�ย (ห้รูือ เคเบิ�ลุ่) ห้มด้อ�ย่ในวันท่� 31 ธุันว�คม ป็ี 2562 ป็ัจิจ่ิบัน ทรููวิชั�นสื่์ ด้ำ�เนินธุ่รูกิจิภ�ยใต�บริูษััท 

ทรูู วิชั�นสื่์ กรู่�ป็ จิำ�กัด้ซ่์�งได้�รัูบใบอน่ญ่�ตป็รูะกอบกิจิก�รูกรูะจิ�ยเส่ื่ยงห้รูือโทรูทัศน์จิ�กกสื่ทช. ตั�งแต�เด้ือนมกรู�คม ป็ี 2556 

ทรููวิชั�นสื่์ เรูิ�มสื่รู��งรู�ยได้�จิ�กก�รูรูับทำ�โฆษัณ�ผู้��นช�องรู�ยก�รูต��ง ๆ ตั�งแต�ป็ี 2552 โด้ยทำ�ก�รูโฆษัณ�อย��งค�อยเป็็น

ค�อยไป็ เพ่อไม�ให้�ขัด้จัิงห้วะก�รูรูับชมรู�ยก�รูของสื่ม�ชิก นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรููวิชั�นสื่์ เรูิ�มให้�บรูิก�รูโทรูทัศน์ในรูะบบด้ิจิิตอลุ่ 

ห้ลุ่ังจิ�กได้�รูับใบอน่ญ่�ตเพ่อให้�บรูิก�รูโทรูทัศน์ในรูะบบดิ้จิิตอลุ่ป็รูะเภทบรูิก�รูท�งธุ่รูกิจิรูะดั้บช�ติจิำ�นวน 2 ช�อง สื่ำ�ห้รูับ

ช�องว�ไรูต่� “True4U” แลุ่ะช�องข��ว “TNN24” จิ�กกสื่ทช. ในเด้ือนเมษั�ยน ป็ี 2557 ซ์่�งก�รูได้�รูับใบอน่ญ่�ตด้ังกลุ่��ว นอกจิ�ก

จิะสื่�งเสื่รูิมก�รูเติบโตของรู�ยได้�ค��โฆษัณ�แลุ่�ว ยังช�วยเพิ�มโอก�สื่ในก�รูทำ�ก�รูตลุ่�ด้คอนเทนต์ของทรููวิชั�นสื่์

ผู้��นฐ�นลูุ่กค��ขน�ด้ให้ญ่�ม�กยิ�งข่�น แลุ่ะทำ�ให้�เกิด้ก�รูจิด้จิำ�แลุ่ะเพิ�มค่ณค��ต�อแบรูนด้์ทรููม�กยิ�งข่�น

ทรููวิชั�นสื่์ ม่�งสื่รู��งคว�มแตกต��งแลุ่ะเสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับแพลุ่ตฟ์อรู์ม พรู�อมเดิ้นห้น��เพิ�มป็รูะสื่บก�รูณ์ก�รู

รูับชมโทรูทัศน์ท่�ด่้ท่�ส่ื่ด้แก�สื่ม�ชิกผู้��นรู�ยก�รูค่ณภ�พรูะด้ับโลุ่กท่�ครูบครูันห้ลุ่�กห้ลุ่�ย โด้ยเฉพ�ะอย��งยิ�ง ค่ณภ�พ

ก�รูรูับชมคมชัด้รูะดั้บ 4K Ultra HD แลุ่ะ HD รู�ยก�รูถี่��ยทอด้สื่ด้ แลุ่ะคอนเทนต์พิเศษัท่�ทรููวิชั�นสื่์ได้�รูับสิื่ทธุิเฉพ�ะ

ม�เผู้ยแพรู� นอกจิ�กน่� ทรููวิชั�นสื่์ ยังสื่รูรูห้�คอนเทนต์ค่ณภ�พ เพ่อตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูของผูู้�บรูิโภคในป็รูะเทศได้�ด้่

ยิ�งข่�น พรู�อมป็รูับตัวสืู่�ช�องท�งด้ิจิิทัลุ่ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยแลุ่ะนำ�เสื่นอแพ็กเกจิท่�ตอบโจิทย์พฤติกรูรูมแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ผูู้�บรูิโภค

ในยค่ให้ม�น่�ได้�อย��งตรูงจ่ิด้ อก่ทั�งยงัได้�ขย�ยช�องท�งไป็ต��งป็รูะเทศโด้ยนำ�คอนเทนตจ์ิ�ก TrueVisions Original ไป็ออกอ�ก�ศ

ในป็รูะเทศจ่ิน นอกจิ�กน่�ยังรู�วมท่นกับ ซ์่เจิ อ่เอ็นเอ็ม จิ�กเก�ห้ลุ่่ใต� แลุ่ะก�อตั�ง “ทรูู ซ่์เจิ ครู่เอชั�นสื่์” เพ่อผู้ลิุ่ตคอนเทนต์

ม�ตรูฐ�นสื่�กลุ่ สื่ำ�ห้รูับตลุ่�ด้ทั�งในแลุ่ะต��งป็รูะเทศ โด้ยคอนเทนต์ค่ณภ�พเห้ลุ่��น่� สื่�ม�รูถี่รูับชมได้�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยช�องท�ง 

โด้ยเฉพ�ะผู้��นคอนเวอรู์เจินซ์์แพลุ่ตฟ์อรู์มของกลุ่่�มทรูู ตั�งแต�โทรูทัศน์ โทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� อินเทอรู์เน็ต ไป็จินถี่่งแพลุ่ตฟ์อรู์ม

ด้ิจิิทัลุ่อย��งทรููไอด้่ แลุ่ะทรููไอด้่ท่ว่ รูวมถี่่งผู้��นช�องท�งของพันธุมิตรูชั�นนำ�ทั�งในแลุ่ะต��งป็รูะเทศ เป็็นก�รูสื่รู��งโอก�สื่ใน

ก�รูเพิ�มรู�ยได้�ในอน�คต พรู�อมตอบสื่นองคว�มต�องก�รูแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ของผูู้�บรูิโภคได้�ด่้ยิ�งข่�น

ทรููวิชั�นสื่์ ม่ฐ�นลุู่กค��รูวมจิำ�นวน 3.9 ลุ่��นรู�ย แลุ่ะม่รู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใช�บรูิก�รูอยู�ท่� 259 บ�ทต�อเด้ือน ในป็ี 2563 

โด้ยม่สื่ัด้สื่�วนฐ�นลุู่กค��รูะด้ับแมสื่ท่�เพิ�มข่�น

ต�รู�งแสื่ด้งจิำ�นวนลุู่กค��ทรููวิชั�นสื่์ แลุ่ะรู�ยได้�เฉลุ่่�ยต�อผูู้�ใช�บรูิก�รู

     

  2559  2560  2561 2562 2563

   แพ็กเกจิพรู่เม่ยม 290,394 254,934 237,922 217,725 160,041

   แพ็กเกจิม�ตรูฐ�น 1,694,611 1,906,032 2,066,023 2,035,874 2,017,333

   แพ็กเกจิฟ์รู่วิว 409,573 367,291 340,696 334,073 334,061

   กลุ่�องฟ์รู่ทูแอรู์ 1,535,457 1,436,728 1,411,984 1,408,884 1,417,969

รวมฐานลูกคาทั้งหมด 3,930,035 3,964,985 4,056,625 3,996,556 3,929,404

 รายไดเฉลี่ยตอผูใชบริการ  379 311 298 281 259

 (บริการตอเดือน)

ทรูวิชั่นส

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.
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ทรู ดิจิทัล กรุ �ป (TRUE DIGITAL GROUP)

ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ม่พันธุกิจิห้ลัุ่กในก�รูผู้ลุ่ักด้ันก�รูพัฒน�นวัตกรูรูม แลุ่ะสื่รู��งโอก�สื่ก�รูเติบโตจิ�กก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง 

สืู่�เศรูษัฐกิจิด้ิจิิทัลุ่ในย่คให้ม� โด้ยทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ได้�สื่รู��งขอบเขตคว�มสื่�ม�รูถี่เชิงลุ่่กในเทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยต��ง ๆ เช�น 

ป็ัญ่ญ่�ป็รูะดิ้ษัฐ์ (Artificial Intelligence) ก�รูรูวบรูวมแลุ่ะจัิด้ก�รูข�อมูลุ่มห้�ศ�ลุ่ (Big Data) บลุ่็อกเชน (Blockchain) 

รูะบบคลุ่�วด้์ (Cloud) Internet of Things (IoT) ห้่�นยนต์ (Robotics) รูวมถี่่งเทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภัยท�งไซ์เบอรู์ (Cyber 

Security) บรูิก�รูแลุ่ะนวัตกรูรูมเห้ลุ่��น่�ทำ�ให้�ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ สื่�ม�รูถี่สื่รู��งรูะบบนิเวศท่�ม่ทั�งแพลุ่ตฟ์อรู์มดิ้จิิทัลุ่แลุ่ะโซ์ลูุ่ชั�น 

ท่�ตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่ของผูู้�บริูโภคท่กกลุ่่�ม นอกจิ�กน่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ยังได้�จิัด้ตั�ง ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ 

เพ่อพัฒน�ศักยภ�พบ่คลุ่�กรูให้�ตอบโจิทย์ก�รูก��วเข��สูื่�ย่คด้ิจิิทัลุ่ ทั�งน่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ม่ก�รูด้ำ�เนินธุ่รูกิจิในป็รูะเทศไทย 

แลุ่ะได้�ม่ก�รูขย�ยธุ่รูกิจิออกไป็ในภูมิภ�ค ได้�แก� อินโด้น่เซ่์ยแลุ่ะฟ์ิลิุ่ป็ป็ินสื่์ แลุ่ะม่แผู้นท่�จิะขย�ยธุ่รูกิจิออกไป็ยังป็รูะเทศอ่น ๆ  

ในเอเช่ยตะวันออกเฉ่ยงใต� เพ่อให้�แพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่ท่�พัฒน�ข่�นเกิด้คว�มได้�เป็รู่ยบในเชิงต�นท่น นอกจิ�กน่� เพ่อตอบรูับ

คว�มต�องก�รูให้ม� ๆ ในตลุ่�ด้ ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ยังได้�รูวม 2 กลุ่่�มธุ่รูกิจิให้ม� ได้�แก� ธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่เฮลุ่ท์ (Digital Health) แลุ่ะ

กลุ่่�มธุ่รูกิจิเทคโนโลุ่ย่คว�มป็ลุ่อด้ภัยท�งไซ์เบอรู์ (Cyber Security)

แพลตฟอร์มส่ือดิจิทัล (DIGITAL MEDIA PLATFORM)

ด้�วยแอป็พลุ่ิเคชั�นห้ลุ่ัก “ทรููไอด้่” ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ได้�ม่บทบ�ทท่�สื่ำ�คัญ่ในตลุ่�ด้ด้ิจิิทัลุ่ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ โด้ยทรููไอด้่สื่รู��งสื่ถี่ิติให้ม� 

เพิ�มยอด้รูับชมวิด้ิโอจิ�กเด้ิม 702 ลุ่��นครูั�งในป็ี 2562 เป็็น 2.2 พันลุ่��นครูั�งในป็ี 2563 นอกจิ�กน่� จิำ�นวนผูู้�ใช�ง�นบริูก�รู

โทรูแลุ่ะแชตภ�ยในแอป็พลุ่ิเคชั�นยังคงเติบโตอย��งต�อเน่องถี่่ง 4 เท��ตั�งแต�ก�รูเป็ิด้ตัว โด้ยป็ัจิจ่ิบันม่ผูู้�ใช�ง�นอยู�ท่� 

1.1 ลุ่��นรู�ย ในด้��นคอนเทนต์บันเทิง ทรููไอด้่ยังได้�ต�อยอด้นำ�เสื่นอคอนเทนต์ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยเพิ�มข่�นจิ�กป็ีท่�แลุ่�วถี่่ง 7 เท�� 

โด้ยในป็ี 2563 ได้�ม่คอนเทนต์ให้ม�ให้�ผูู้�ใช�ง�นได้�รัูบชมรูวมม�กกว�� 20,000 ชิ�น แอป็พลิุ่เคชั�นทรููไอด่้ยังเป็็นท่�รูู�จิักในฐ�นะ 

ผูู้�ให้�บรูกิ�รูแลุ่ะม่พนัธุมติรูท่�ม่คอนเทนตท์่�สื่�ม�รูถี่รูบัชมได้�เพย่งท่�เด้ย่ว เช�น ผูู้�ถี่อืลุ่ขิสื่ทิธุิ�ถี่��ยทอด้ก�รูแข�งขนัฟ์ต่บอลุ่พรูเ่ม่ยรูล์ุ่ก่

องักฤษัสื่ำ�ห้รูบัแพลุ่ตฟ์อรูม์ดิ้จิิทลัุ่แต�เพย่งผูู้�เด้ย่วในป็รูะเทศไทย ลุ่�ว แลุ่ะกมัพชู� แลุ่ะเป็็นผูู้�ถี่อืลุ่ขิสื่ทิธุิ�ถี่��ยทอด้ ม่แพลุ่ตฟ์อรูม์ 

แลุ่ะคอนเทนต์พิเศษัเพ่ยงผูู้�เด้่ยวในไทยของก�รูป็รูะกวด้เวท่มิสื่ ยูนิเวิรู์สื่ ไทยแลุ่นด้์ ป็ี 2563 นอกจิ�กน่� แพลุ่ตฟ์อรู์ม 

สื่่อด้ิจิิทัลุ่ของทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ยังได้�ผู้นวก “ออนไลุ่น์ สื่เตชั�น” (Online Station) ช่มชนเกมออนไลุ่น์ท่�ให้ญ่�ท่�ส่ื่ด้ แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์ม

สื่่อดิ้จิิทัลุ่บันเทิงอันดั้บห้น่�งของไทย เข��ม�เพ่อสื่นองก�รูเติบโตของตลุ่�ด้เกมออนไลุ่น์ท่�กำ�ลัุ่งเติบโตอย��งต�อเน่อง 

ในป็ัจิจ่ิบัน แลุ่ะด้�วยก�รูนำ�เสื่นอคอนเทนต์บันเทิง ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ รูวมไป็ถี่่งสื่ิทธุิป็รูะโยชน์ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยจิ�กทรููพอยต์ (TruePoint) 

แลุ่ะเช่อมต�อกับบรูิก�รูกรูะเป็๋�เงินสื่ด้ ทรูู มันน่� วอลุ่เล็ุ่ต (TrueMoney Wallet) แอป็พลิุ่เคชั�นทรููไอด้่จ่ิงม่ข�อได้�เป็รู่ยบในก�รู

แข�งขันอย��งม่นัยยะสื่ำ�คัญ่ในตลุ่�ด้แอป็พลุ่ิเคชั�นด้��นบันเทิงแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ 

ในป็ี 2563 ทรููไอด้่ยังได้�ขย�ยบริูก�รูไป็สืู่�ตลุ่�ด้ต��งป็รูะเทศ เช�น อินโด้น่เซ่์ยแลุ่ะฟ์ิลุ่ิป็ป็ินสื่์ ซ์่�งม่ก�รูเติบโตอย��งต�อเน่อง 

สื่�งผู้ลุ่ให้�เกิด้ก�รูต�อยอด้สืู่�ก�รูว�งแผู้นขย�ยไป็สูื่�ป็รูะเทศอ่น ๆ ในภูมิภ�ค เช�น กัมพูช� พม�� แลุ่ะเว่ยด้น�มในอน�คต

นอกจิ�กน่� คอนเทนต์คว�มบันเทิงทั�งห้มด้ยังได้�รูับก�รูต�อยอด้ให้�ผูู้�บรูิโภคสื่�ม�รูถี่รัูบชมได้�ในรููป็แบบโทรูทัศน์ ภ�ยใต�

บริูก�รู ทรููไอด้่ ท่ว่ (TrueID TV) ซ์่�งนับเป็็นก�รูต�อยอด้แลุ่ะขย�ยแพลุ่ตฟ์อรู์มดิ้จิิทัลุ่ให้�เกิด้ป็รูะโยชน์สูื่งส่ื่ด้ โด้ยนับตั�งแต�

ก�รูเป็ิด้ตัวในป็ี 2562 ม่จิำ�นวนกลุ่�องทรููไอด้่ใช�ง�นในตลุ่�ด้แลุ่�วกว�� 2.1 ลุ่��นกลุ่�อง นับเป็็นห้น่�งในผู้ลิุ่ตภัณฑ์แอนด้รูอยด้์ 

ท่ว่ท่�ม่ยอด้เติบโตสืู่งท่�สื่่ด้ของโลุ่ก

สิทธิประโยชน่์ (PRIVILEGE) และแพลตฟอร์มเช ่อมต่อระหว่างธุรกิจออน่ไลน่์และออฟไลน่์ (O2O PLATFORM)

รูะบบสื่ิทธุิป็รูะโยชน์แลุ่ะสื่ะสื่มแต�มสื่ำ�ห้รูับลุู่กค��ทรูู ภ�ยใต� ทรููยู (TrueYou) สื่รู��งคว�มแข็งแกรู�งให้�กับธุ่รูกิจิอ่น ๆ 

ภ�ยใต�กลุ่่�มทรูู โด้ยทรููยูขย�ยเครืูอข��ยพันธุมิตรูอย��งต�อเน่องเพ่อให้�ครูอบคลุ่่มไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยโด้ยใช�ป็รูะโยชน์

จิ�กแพลุ่ตฟ์อรู์มทรููไอด้่เพ่อทำ�ก�รูตลุ่�ด้แลุ่ะป็รูะช�สื่ัมพันธุ์นำ�เสื่นอสื่ิทธุิป็รูะโยชน์ท่�น่�ด้่งดู้ด้ใจิแลุ่ะเห้ม�ะสื่มกับ 

แต�ลุ่ะกลุ่่�มลุู่กค�� 

นอกจิ�กน่� เพ่อเพิ�มข่ด้คว�มสื่�ม�รูถี่ของผูู้�ค��รู�ยย�อยในย่คด้ิจิิทัลุ่ ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ยังม่ ทรูู สื่ม�รู์ต เมอรู์ชันต์ (True Smart 

Merchant) ซ์่�งนับเป็็นก��วแรูกในก�รูเป็ลุ่่�ยนผู้��นแลุ่ะเช่อมต�อรูะห้ว��งธุ่รูกิจิออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ์ไลุ่น์ ห้รูือ O2O โด้ยทรูู 

สื่ม�รู์ต เมอรู์ชันต์ ม่รูะบบก�รูชำ�รูะเงินผู้��น QR Code ซ์่�งถี่ือเป็็นเครู่องมือสื่ำ�คัญ่ในก�รูทำ�ก�รูตลุ่�ด้แลุ่ะสื่รู��งคว�ม
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สื่ัมพันธุ์กับลุู่กค�� ด้�วยทรููยู แลุ่ะทรูู สื่ม�รู์ต เมอรู์ชันต์ รู��นค��สื่�ม�รูถี่รูับเงินจิ�กก�รูท่�ลูุ่กค��ชำ�รูะเงินค��สิื่นค��แลุ่ะบริูก�รู

ผู้��น QR Code อย��งป็ลุ่อด้ภัยแลุ่ะได้�รัูบสื่ิทธุิป็รูะโยชน์พิเศษัผู้��นก�รูชำ�รูะเงินเห้ลุ่��น่� อันเป็็นก�รูเสื่ริูมสื่รู��งคว�มผูู้กพัน

ของลุู่กค��กับกลุ่่�มทรููได้�เป็็นอย��งด้่

การวิเคราะห์ (ANALYTICS)

บริูก�รู True Analytics ได้�ก��วสืู่�ก�รูเป็็นผูู้�นำ�ตลุ่�ด้บรูิก�รูเทคโนโลุ่ย่ก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ (Analytics) ของไทย โด้ยม่ก�รู 

ขย�ยแพลุ่ตฟ์อรู์ม Big Data เพ่อรูองรูับก�รูรูวบรูวมข�อมูลุ่ ป็รูะมวลุ่ผู้ลุ่ แลุ่ะวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่นับพันลุ่��นชิ�นแบบเรู่ยลุ่ไทม์ 

ได้�แบบรู�ยวัน ซ์่�งบรูิก�รู True Analytics สื่�ม�รูถี่วิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่กว�� 2 ห้ม่นลุ่��นรู�ยก�รูต�อวัน แลุ่ะถี่ือเป็็นห้น่�ง 

ในแพลุ่ตฟ์อรู์มบิ�กด้�ต��ขน�ด้ให้ญ่�ท่�สื่่ด้ของป็รูะเทศท่�ม่ม�ตรูฐ�นทัด้เท่ยมคว�มสื่�ม�รูถี่ของป็ัญ่ญ่�ป็รูะดิ้ษัฐ์รูะด้ับโลุ่ก 

True Analytics ใช� Big Data แลุ่ะรูะบบ Analytics ท่�ลุ่ำ��สื่มัย ผู้สื่�นกับป็ัญ่ญ่�ป็รูะดิ้ษัฐ์ (AI) เพ่อสื่�งเสื่รูิมก�รูเติบโตของ 

รู�ยได้� ลุ่ด้ก�รูค��งชำ�รูะ แลุ่ะเพิ�มคว�มค่�มค��ในก�รูลุ่งท่นให้�กับธุ่รูกิจิในกลุ่่�มทรูู เช�น ทรููมูฟ์ เอช ทรููออนไลุ่น์ แลุ่ะทรููวิชั�นสื่์ 

นอกจิ�กน่� True Analytics ยังเสื่รูิมคว�มแข็งแกรู�งให้�กับลูุ่กค��องค์กรูผู้��นก�รูนำ�เสื่นอโซ์ลูุ่ชั�นด้��น Analytics ท่�สื่�ม�รูถี่

เป็็นเครู่องมือท�งก�รูตลุ่�ด้แลุ่ะให้�บริูก�รูข�อมูลุ่เชิงลุ่่กแก�ลูุ่กค��

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

ตลุ่�ด้ IoT ในป็รูะเทศไทยได้�แสื่ด้งให้�เห็้นถี่่งโอก�สื่ในก�รูเติบโตแลุ่ะจิะกลุ่�ยเป็็นป็ัจิจัิยสื่ำ�คัญ่ในก�รูขับเคลุ่่อนก�รูเติบโต

ของรู�ยได้�สื่ำ�ห้รูับเห้ลุ่��ผูู้�ป็รูะกอบก�รูโทรูคมน�คมทั�วโลุ่ก สื่ำ�ห้รูับกลุ่่�มทรูู IoT กลุ่�ยเป็็นรูะบบนิเวศท่�ครูอบคลุ่่มทั�งเครืูอ

ข��ยโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ทั�วป็รูะเทศ NB-IoT แลุ่ะ CAT-M1 อ่กทั�งยังม่แพลุ่ตฟ์อรู์ม IoT ท่�แข็งแกรู�งจิ�กเครูือข��ยพันธุมิตรู

ม�กกว�� 150 รู�ย ท่�พรู�อมให้�บรูิก�รูต��ง ๆ ให้�แก�ลุู่กค��

นอกจิ�กน่� ธุ่รูกิจิดิ้จิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชั�น (True Digital Solutions) ถีู่กสื่รู��งข่�นโด้ยม่จ่ิด้ม่�งห้ม�ยสื่ำ�คัญ่ในก�รูพัฒน�แลุ่ะนำ�ด้ิจิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชั�น

ไป็ใช�ในเชิงพ�ณิชย์ โด้ยได้�นำ�เทคโนโลุ่ย่ เช�น ป็ัญ่ญ่�ป็รูะด้ิษัฐ์ (Artificial Intelligence) รูะบบคลุ่�วด้์ (Cloud) เครืูอข��ยบลุ่็อก

เชน (Blockchain) Internet of Things (IoT) ห้่�นยนต์ (Robotics) แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยอ่น ๆ ม�พัฒน�ให้�เกิด้นวัตกรูรูม

แลุ่ะโซ์ลุู่ชั�นให้ม� ๆ ท่�ม่�งเน�นก�รูสื่รู��งนวัตกรูรูมแบบเฉพ�ะเจิ�ะจิงให้�แก�กลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมต��ง ๆ (Industry Verticals) 

เช�น อ่ตสื่�ห้กรูรูมภ�คก�รูเกษัตรู (Agriculture) อ่ตสื่�ห้กรูรูมภ�คก�รูค��ป็ลุ่่ก (Retail) อ่ตสื่�ห้กรูรูมภ�คอสื่ังห้�ริูมทรัูพย์ 

(Property) อ่ตสื่�ห้กรูรูมภ�คเพ่อก�รูอยู�อ�ศัยอัจิฉรูิยะ (Smart Living) อ่ตสื่�ห้กรูรูมภ�คก�รูผู้ลุ่ิต (Manufacturing) แลุ่ะ

อ่ตสื่�ห้กรูรูมด้��นห้�วงโซ์�อ่ป็ท�น (Supply Chain) โด้ยทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ม่คว�มม่�งห้วังท่�จิะแก�ไขคว�มท��ท�ยท่�เป็็นอ่ป็สื่รูรูค

ให้ญ่�ในแต�ลุ่ะกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูมด้�วยก�รูใช�เทคโนโลุ่ย่ลุ่ำ��สื่มัยต��ง ๆ ม�พัฒน�นวัตกรูรูมเพ่อตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูได้�

อย��งแท�จิรูิง

ทั�งน่� นับตั�งแต�ป็ี 2562 ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ได้�เป็ิด้ตัวโซ์ลูุ่ชั�นท่�ได้�รูับก�รูพัฒน�จิ�ก IoT ให้�กับห้ลุ่�ยกลุ่่�มอ่ตสื่�ห้กรูรูม เช�น เครู่อง

ตรูวจิจิับพฤติกรูรูมป็ศ่สื่ัตว์เพ่อช�วยเกษัตรูกรูเพิ�มโอก�สื่ในก�รูเพิ�มผู้ลุ่ผู้ลุ่ิต นอกจิ�กน่� ในภ�คก�รูขนสื่�ง ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ 

ยังได้�เป็ิด้ตัวโซ์ลูุ่ชั�นเทคโนโลุ่ย่ IoT สื่ำ�ห้รัูบติด้ต�มรูะบบก�รูขนสื่�ง ซ์่�งป็ัจิจ่ิบันเป็็นท่�นิยมในกลุ่่�มผูู้�นำ�ตลุ่�ด้ของอ่ตสื่�ห้กรูรูม

ขนสื่�งแลุ่ะโลุ่จิิสื่ติกสื่์ แลุ่ะสื่ำ�ห้รูับภ�คก�รูค��ป็ลุ่่ก ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ยังได้�ใช�เทคโนโลุ่ย่ เช�น ป็ัญ่ญ่�ป็รูะดิ้ษัฐ์แลุ่ะก�รูสื่รู��ง

ภ�พจิำ�ลุ่องผู้��นรูะบบคอมพิวเตอรู์ เพ่อพัฒน�เป็็นโซ์ลูุ่ชั�นให้ม�ให้�กับกลุ่่�มธุ่รูกิจิค��ป็ลุ่่กอ่กด้�วย สื่ำ�ห้รัูบภ�คอ่ตสื่�ห้กรูรูม

เพ่อก�รูอยู�อ�ศัย ทรููดิ้จิิทัลุ่ กรู่�ป็ ได้�เป็ิด้ตัวโซ์ลุู่ชั�นเพ่อก�รูอยู�อ�ศัยอัจิฉรูิยะ (Smart Living Solutions) เช�น แอป็พลุ่ิเคชั�น

เพ่อก�รูจิัด้ก�รูท่�พักอ�ศัย (Home Center Application) เซ็์นเซ์อรู์แลุ่ะอ่ป็กรูณ์อัจิฉรูิยะในท่�อยู�อ�ศัย (Home IoT Sensor 

and Devices) รูวมไป็ถี่่งโซ์ลูุ่ชั�นอ่น ๆ เพ่อท่�พักอ�ศัย เป็็นต�น  นอกจิ�กน่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ กรู่�ป็ ยังสื่รู��งแลุ่ะพัฒน�ขอบเขต

คว�มสื่�ม�รูถี่ต��ง ๆ บนเทคโนโลุ่ย่ บล็ุ่อกเชน รูะบบคลุ่�วด้์ แลุ่ะห่้�นยนต์ ซ์่�งจิะเป็็นสื่�วนสื่ำ�คัญ่ท่�จิะช�วยในก�รูสื่นับสื่น่น

ก�รูด้ำ�เนินง�นให้�กับภ�คอ่ตสื่�ห้กรูรูมต��ง ๆ ทั�งน่� กลุ่่�มธุ่รูกิจิด้ิจิิทัลุ่โซ์ลูุ่ชั�น ได้�ม่ก�รูเช่อมต�ออ่ป็กรูณ์แลุ่ะเซ็์นเซ์อรู์ IoT ไป็

แลุ่�วเป็็นจิำ�นวนกว�� 380,000 อ่ป็กรูณ์ ณ สื่ิ�นป็ี 2563
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ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (TRUE DIGITAL ACADEMY)

เพ่อตอบโจิทย์ก�รูก��วเข��สืู่�เศรูษัฐกิจิย่คด้ิจิิทัลุ่ซ์่�งทำ�ให้�ม่คว�มต�องก�รูแรูงง�นท่�ม่ทักษัะด้ิจิิทัลุ่เพิ�มข่�นอย��งต�อเน่อง 

ในขณะท่�แรูงง�นในตลุ่�ด้ป็ัจิจ่ิบันแลุ่ะจิำ�นวนแรูงง�นให้ม�ท่�ม่ทักษัะด้ิจิิทัลุ่ท่�จิำ�เป็็นนั�นกลัุ่บม่ไม�เพ่ยงพอต�อคว�มต�องก�รู

ขององค์กรูต��ง ๆ ท่�กำ�ลุ่ังม่�งสืู่�ก�รูเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งองค์กรูห้รืูอธุ่รูกิจิโด้ยก�รูใช�เทคโนโลุ่ย่ดิ้จิิทัลุ่ (Digital Transformation) 

ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�ด้�ม่ จ่ิงได้�รูับก�รูจิัด้ตั�งข่�นม�เพ่อตอบโจิทย์คว�มต�องก�รูของภ�คธุ่รูกิจิซ์่�งม่คว�มต�องก�รูแรูงง�นท่�ม่ทักษัะ

ด้��นด้ิจิิทัลุ่เป็็นจิำ�นวนม�กโด้ยม่�งห้วังในก�รูเป็็นผูู้�นำ�สื่ถี่�บันศ่กษั�ด้��นด้ิจิิทัลุ่ของภูมิภ�ค แลุ่ะช�วยเสื่รูิมคว�มสื่�ม�รูถี่ 

ทักษัะ แลุ่ะองค์คว�มรูู�ด้��นดิ้จิิทัลุ่ให้�กับทั�งรูะด้ับบ่คคลุ่ องค์กรู แลุ่ะสื่ังคม

ทั�งน่� ทรูู ด้ิจิิทัลุ่ อค�เด้ม่ ได้�รู�วมมือกับเจิเนอรูัลุ่ เอสื่เซ์็มบลุ่่ (General Assembly) สื่ถี่�บันก�รูศ่กษั�รูะดั้บโลุ่กด้��นทักษัะ

ด้ิจิิทัลุ่ เทคโนโลุ่ย่ แลุ่ะ Data Scienceในก�รูนำ�เสื่นอห้ลุ่ักสืู่ตรูท่�ได้�รูับรู�งวัลุ่ก�รูันต่แลุ่ะครูอบคลุ่่มทักษัะด้��นด้ิจิิทัลุ่ 

ท่�สื่ำ�คัญ่ 7 กลุ่่�ม ได้�แก� เทคโนโลุ่ย่ (Technology) ข�อมูลุ่แลุ่ะรูะบบวิเครู�ะห้์ (Data and Analytics) ก�รูออกแบบแลุ่ะ 

ก�รูพัฒน�ป็รูะสื่บก�รูณ์ลุู่กค�� (UX and Design) ก�รูบรูิห้�รูจัิด้ก�รูผู้ลุ่ิตภัณฑ์ (Product Management) ก�รูตลุ่�ด้ดิ้จิิทัลุ่ 

(Digital Marketing) ก�รูจัิด้ก�รูแลุ่ะบรูิห้�รูธุ่รูกิจิ (Business Management) แลุ่ะก�รูดู้แลุ่คว�มป็ลุ่อด้ภัยไซ์เบอรู์ (Cyber 

Security)

การตลาด

กลุ่่�มทรูู เป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บริูก�รูคอนเวอรู์เจินซ์์แลุ่ะด้ิจิิทัลุ่ไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ในป็รูะเทศไทย ซ์่�งม่�งมั�นในก�รูพัฒน�สื่ินค��แลุ่ะ 

ให้�บรูิก�รูสื่่อสื่�รูโทรูคมน�คมป็รูะสื่ิทธิุภ�พสูื่ง โด้ยเดิ้นห้น��พัฒน�โซ์ลูุ่ชั�นห้ลุ่�กห้ลุ่�ย โด้ยเฉพ�ะโซ์ลูุ่ชั�นด้��นดิ้จิิทัลุ่ 

พรู�อมมอบคว�มค่�มค��ให้�แก�ผูู้�บริูโภคด้�วยก�รูเช่อมโยงท่กบรูิก�รูของกลุ่่�มทรููภ�ยใต�ย่ทธุศ�สื่ตรู์คอนเวอรู์เจินซ์์ ผู้��นห้ลุ่�ย 

แพลุ่ตฟ์อรู์มของกลุ่่�มทรููทั�งโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต โทรูทัศน์ แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มดิ้จิิทัลุ่ 

คว�มม่�งมั�นอย��งต�อเน่องของกลุ่่�มทรููในก�รูให้�บรูิก�รูด้�วยเครูือข��ยป็รูะสิื่ทธุิภ�พสืู่ง แพ็กเกจิคอนเวอรู์เจินซ์์ท่�ค่�มค�� 

ก�รูให้�บรูิก�รูท่�เป็็นเลุ่ิศ แลุ่ะสื่ิทธุิพิเศษัห้ลุ่�กห้ลุ่�ย เป็็นสื่�วนสื่ำ�คัญ่ท่�ทำ�ให้�กลุ่่�มทรููเติบโต สื่�ม�รูถี่สื่รู��งคว�มพ่งพอใจิแลุ่ะ

คว�มผูู้กพันของลุู่กค��ต�อกลุ่่�มทรููม�กยิ�งข่�น นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรููขย�ยช�องท�งก�รูข�ยอย��งต�อเน่อง ผู้��นคว�มรู�วมมือกับ 

พันธุมิตรูท�งธุ่รูกิจิท่�แข็งแกรู�งทั�วป็รูะเทศ พรู�อมม่�งเน�นก�รูทำ�ก�รูตลุ่�ด้ผู้��นช�องท�งออนไลุ่น์แลุ่ะด้ิจิิทัลุ่เพ่อเพิ�ม 

คว�มสื่ะด้วกแลุ่ะเข��ถี่่งกลุ่่�มลูุ่กค��ได้�อย��งม่ป็รูะสื่ิทธิุภ�พม�กยิ�งข่�น อ่กทั�งยังให้�คว�มสื่ำ�คัญ่กับแพลุ่ตฟ์อรู์ม โซ์ลูุ่ชั�น แลุ่ะ

บริูก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่ เพ่อตอบสื่นองคว�มต�องก�รูใช�บรูิก�รูเห้ลุ่��น่�เพิ�มม�กข่�น นับเป็็นก�รูเพิ�มศักยภ�พแลุ่ะโอก�สื่ก�รูเติบโต

ท่�สืู่งให้�กับกลุ่่�มทรูู รูวมถี่่งก�รูวิเครู�ะห้์ข�อมูลุ่ ห้รูือ Analytics ทั�งภ�ยในองค์กรูแลุ่ะภ�ยนอกองค์กรู พรู�อมก�รูทำ�ก�รูตลุ่�ด้

แบบจ่ิลุ่ภ�คในแต�ลุ่ะพื�นท่�แลุ่ะแต�ลุ่ะกลุ่่�มลุู่กค�� เพ่อให้�สื่�ม�รูถี่เข��ใจิ วิเครู�ะห้์แลุ่ะตอบสื่นองท่กไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์พรู�อมเข��ถี่่ง 

ผูู้�บรูิโภคได้�อย��งม่ป็รูะสื่ิทธุิภ�พม�กข่�น กลุ่ย่ทธุ์เห้ลุ่��น่� ทำ�ให้�กลุ่่�มทรููแตกต��งแลุ่ะพรู�อมสื่ำ�ห้รูับก�รูเติบโตอย��งแข็งแกรู�ง

ในย่คดิ้จิิทัลุ่น่�

การจำาหน่่ายเเละช่่องทางการจำาหน่่าย

กลุ่่�มทรู ูม่ช�องท�งก�รูจัิด้จิำ�ห้น่�ยสื่นิค��แลุ่ะบริูก�รูห้ลุ่�กห้ลุ่�ยช�องท�ง ช�องท�งพื�นฐ�นคอืศนูย์บรูกิ�รูห้รูอืช�อป็ซ์่�งจิะม่ 

เจิ��ห้น��ท่�พรู�อมให้�คำ�แนะนำ�แลุ่ะบรูกิ�รูแบบครูบวงจิรูท่กบรูกิ�รูในจ่ิด้เด้ย่ว (One-stop) นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรู ูยงัได้�จิำ�ห้น่�ย

สื่นิค��แลุ่ะบริูก�รูผู้��นตวัแทนจิำ�ห้น่�ยทั�วป็รูะเทศ ทั�งท่�เป็็นรู��นค��ท่�เป็็นตวัแทนจิำ�ห้น่�ยแลุ่ะตัวแทนจิำ�ห้น่�ยอสิื่รูะซ์่�งรูบั 

ค��ตอบแทนจิ�กค��คอมมิชชั�น
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ช่องทางการจำาหน่่ายของกลุ่มทรู ประกอบด้วย

• ทรูชู�อป็ แลุ่ะ ทรูชู�อป็ โด้ย Com7 ซ์่�งตั�งอยู�ในพื�นท่�ท่�เห้น็ได้�ง��ยแลุ่ะเป็็นแห้ลุ่�งช่มชน เช�น ศนูย์ก�รูค�� รู��นค��ป็ลุ่ก่ขน�ด้ให้ญ่� 

อ�ค�รูสื่ำ�นกัง�น เป็็นต�น อก่ทั�งยงัให้�บรูกิ�รูผู้��น ทรู ูแบรูนด้ิ�ง ช�อป็ แลุ่ะ ทรูสูื่เฟี์ยร์ู (TrueSphere) โค-เวิร์ูคกิ�ง สื่เป็ซ์ ซ์่�งเป็็นบรูกิ�รู

ท่�มอบป็รูะสื่บก�รูณ์รูะดั้บเฟิ์ร์ูสื่คลุ่�สื่ ผู้สื่�นท่กมิตขิองบริูก�รูแลุ่ะเทคโนโลุ่ยลุ่่ำ��สื่มัยของกลุ่่�มทรูใูห้�แก�ลูุ่กค�� นอกจิ�กน่� ยงัเด้นิห้น��

เสื่รูมิคว�มแขง็แกรู�งผู้��นทรูชู�อป็ในช�องท�งก�รูข�ยของพ�ร์ูทเนอร์ู ซ์่�งครูอบคลุ่่มทั�วป็รูะเทศ อ�ท ิ ในรู��นเซ์เว�น อเ่ลุ่ฟ์เว�น 

แมคโครู แลุ่ะโลุ่ตัสื่ ซ่์�งเป็็นปั็จิจัิยท่�สื่รู��งก�รูเติบโตให้�กับกลุ่่�มทรูไูด้�สูื่งข่�นอย��งต�อเน่อง

• ทรู ูพ�ร์ูทเนอร์ู ซ์่�งเป็็นลุ่กัษัณะแฟ์รูนไชส์ื่ทรูชู�อป็ ในพื�นท่�ต�มแห้ลุ่�งช่มชน ศนูย์ก�รูค�� ในก�รูขย�ยก�รูจิำ�ห้น่�ยสิื่นค�� 

แลุ่ะก�รูให้�บรูกิ�รูลุ่กูค��ทรูใูนแต�ลุ่ะพื�นท่�

• รู��นค��ป็ลุ่ก่ป็รูะเภท Multi-retailer ซ์่�งตั�งอยู�ในรู��นค��ป็ลุ่ก่ขน�ด้ให้ญ่� (Hypermart) รู��นค��ป็รูะเภท Specialty Store รู��น

สื่ะด้วกซ์ื�อต��ง ๆ ซ์่�งรูวมถี่ง่รู��นเซ์เว�น อเ่ลุ่ฟ์เว�น

• ค��ข�ยสื่�งคือ คู�ค��ข�ยสื่�งซ์มิก�ร์ูด้ท่�ยงัไม�ได้�เปิ็ด้ใช�ง�นแลุ่ะบัตรูเตมิเงนิโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�แลุ่ะอป่็กรูณ์ของกลุ่่�มทรู ูโด้ยเป็็น

ผูู้�กรูะจิ�ยสิื่นค��ไป็ยังตัวแทนจิำ�ห้น่�ย (Sub-dealer) ตลุ่อด้จินดู้แลุ่แลุ่ะให้�ก�รูสื่นับสื่น่นด้��นก�รูกรูะจิ�ยสิื่นค��กับ  

Sub-dealer

• ช�องท�งก�รูข�ยตรูง แบ�งออกเป็็นท่มข�ยตรูง ตวัแทนข�ยตรูง แลุ่ะตวัแทนอสิื่รูะ

• เทเลุ่เซ์ลุ่ล์ุ่ แลุ่ะ อ ่คอมเมอร์ูซ์ อ�ทิ ทรูสูื่โตร์ู Wemall ทรูมัูนน่� ทรูไูอด้ ่แลุ่ะทรูไูอเซ์อร์ูวิสื่

สื่ำ�ห้รัูบบริูก�รูเตมิเงนิ ม่ช�องท�งผู้��นบริูก�รูอเิลุ่ก็ทรูอนกิส์ื่ห้ลุ่�ยช�องท�งนอกเห้นือจิ�กก�รูใช�บตัรู (เช�น บตัรูเงนิสื่ด้ห้รูอื

บตัรูเตมิเงนิ) ดั้งต�อไป็น่�

• เครู่องเอท่เอม็ แลุ่ะแอป็พลิุ่เคชั�นของธุน�ค�รู โด้ยผูู้�ใช�บรูกิ�รูสื่�ม�รูถี่โอนเงนิจิ�กบญั่ช่ธุน�ค�รูของตนเองเพ่อเติมเงิน

ได้�โด้ยตรูง

• ช�องท�งด้จิิิทลัุ่ ได้�แก� ทรูมัูนน่� วอลุ่เล็ุ่ท ทรูไูอเซ์อร์ูวิสื่ แลุ่ะทรูไูอด้ซ่่์�งเป็็นบรูกิ�รูก�รูเงนิบนแอป็พลุ่เิคชั�นแลุ่ะอนิเทอร์ูเน็ต

• บตัรูเงนิสื่ด้อเิลุ่ก็ทรูอนกิส์ื่ ซ์่�งสื่�ม�รูถี่ซ์ื�อได้�จิ�กรู��นคู�ค�� 

• เตมิเงนิโด้ยตรูง ลุ่กูค��สื่�ม�รูถี่เตมิเงนิได้�จิ�กอป่็กรูณ์ท่�ตดิ้ตั�งในรู��นค��ป็ลุ่ก่ของกลุ่่�มทรู ูแลุ่ะคู�ค�� ห้รูอืเตมิเงนิผู้��นรูะบบ

ออนไลุ่น์

• ตู�เตมิเงนิ ตู�เตมิทรู ูแลุ่ะ ตู�จิำ�ห้น่�ยสื่นิค��อฉัรูยิะ (Digital Vending Machine) ซ์่�งเพิ�มคว�มสื่ะด้วกให้�กับลุ่กูค��ในท่กสื่นิค��

แลุ่ะบรูกิ�รูของกลุ่่�มทรูู

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งท่ีมาของผู้ลิตภััณ์ฑ์์และบริการ

กลุ่่�มทรู ู สื่ั�งซ์ื�ออป่็กรูณ์โครูงข��ยโทรูคมน�คมจิ�กผูู้�ผู้ลุ่ติอป่็กรูณ์ชั�นนำ�ของโลุ่ก นอกจิ�กนั�นยงัม่ผูู้�รูบัเห้ม�จิำ�นวนม�กในก�รู

จิัด้ห้�แลุ่ะติด้ตั�งโครูงข��ยของกลุ่่�มทรูู ซ์่�งกลุ่่�มทรูู ไม�ได้�ม่ก�รูพ่�งพิงผูู้�จัิด้จิำ�ห้น่�ยห้รืูอผูู้�รูับเห้ม�รู�ยใด้เป็็นก�รูเฉพ�ะ แลุ่ะ

กลุ่่�มทรู ูไม�ม่ปั็ญ่ห้�ในก�รูจัิด้ห้�ผูู้�จิดั้จิำ�ห้น่�ยแลุ่ะผูู้�รูบัเห้ม�เน่องจิ�กม่จิำ�นวนม�กรู�ย นอกจิ�กน่� กลุ่่�มทรู ูยงัได้�รูบัป็รูะโยชน์

ท�งด้��นก�รูป็รูะห้ยัด้ต�อขน�ด้ (economy of scale) จิ�กคว�มรู�วมมือในด้��นก�รูจิดั้ซ์ื�ออป่็กรูณ์โครูงข��ยโทรูคมน�คมต��ง ๆ 

กบัพันธุมติรูท�งธุรู่กจิิรูะด้บัโลุ่กท่�แขง็แกรู�งอย��ง China Mobile 
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อุตสาหกรรมโทรคมน่าคมไทยและสภาวะการแข่ ่งขั่น่ 

ธุรกิจโทรศััพท์เคล่อน่ท่ี

ผูู้�ใช�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�โด้ยรูวมของป็รูะเทศไทย ม่จิำ�นวน 90.9 ลุ่��นรู�ย ณ สิื่�น ป็ี 2563 (ไม�รูวมจิำ�นวนผูู้�ใช�บริูก�รู

ของ CAT Telecom ท่โอท่ แลุ่ะผูู้�ให้�บรูิก�รู MVNO) โด้ยป็รูะเทศไทยยังคงเป็็นตลุ่�ด้ท่�ใช�บริูก�รูในรูะบบเติมเงินเป็็นห้ลัุ่ก 

คิด้เป็็นสื่ัด้สื่�วนรู�อยลุ่ะ 71 ของผูู้�ใช�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�โด้ยรูวม ในขณะท่�ตลุ่�ด้ผูู้�ใช�บรูิก�รูรู�ยเด้ือนเพิ�มข่�นเป็็นสื่ัด้สื่�วน

รู�อยลุ่ะ 29 ของผูู้�ใช�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�โด้ยรูวม เท่ยบกับรู�อยลุ่ะ 26 ในป็ีก�อนห้น�� แลุ่ะค�ด้ว��จิะเติบโตแข็งแกรู�ง 

ต�อไป็เน่องจิ�กผูู้�ป็รูะกอบก�รูต��งม่�งเน�นขย�ยฐ�นลุู่กค��รูะบบรู�ยเดื้อนอย��งต�อเน่องเพรู�ะสื่�ม�รูถี่สื่รู��งรู�ยได้�ป็รูะจิำ� 

ได้�ม�กกว�� ม่รู�ยได้�ต�อผูู้�ใช�บรูิก�รูท่�สืู่งกว�� แลุ่ะม่คว�มเห้น่ยวแน่นในก�รูใช�บรูิก�รูม�กกว��รูะบบเติมเงิน ทรููมูฟ์ เอช  

เป็็นผูู้�ให้�บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�อันด้ับสื่องของป็รูะเทศ ถี่ือครูองสื่�วนแบ�งตลุ่�ด้ฐ�นผูู้�ใช�บริูก�รูรูวมป็รูะม�ณรู�อยลุ่ะ 

33.7 (ไม�รูวมจิำ�นวนผูู้�ใช�บรูิก�รูของ CAT Telecom ท่โอท่ แลุ่ะผูู้�ให้�บริูก�รู MVNO) ด้�วยจิำ�นวนผูู้�ใช�บริูก�รูรูวมทั�งสื่ิ�น 30.6 

ลุ่��นรู�ย ป็รูะกอบด้�วยผูู้�ใช�บรูิก�รูในรูะบบเติมเงินจิำ�นวน 20.9 ลุ่��นรู�ย แลุ่ะผูู้�ใช�บรูิก�รูในรูะบบรู�ยเด้ือนจิำ�นวน 9.7 

ลุ่��นรู�ย โด้ยกลุ่่�มลุู่กค��รูะบบรู�ยเด้ือนของทรููมูฟ์ เอช เติบโตสูื่งกว��อ่ตสื่�ห้กรูรูมอย��งต�อเน่อง ม่รู�ยได้�แลุ่ะฐ�นลุู่กค��

รูะบบรู�ยเดื้อนท่�เพิ�มข่�นในอัตรู�แบบเลุ่ขสื่องห้ลุ่ักจิ�กป็ีก�อน

ในป็ ี2563 อต่สื่�ห้กรูรูมโทรูศพัทเ์คลุ่อ่นท่�ในป็รูะเทศไทยได้�รูบัผู้ลุ่กรูะทบจิ�กสื่ถี่�นก�รูณก์�รูแพรู�รูะบ�ด้ของโรูค COVID-19 

แลุ่ะสื่ภ�พเศรูษัฐกิจิในป็รูะเทศท่�สื่�งผู้ลุ่ให้�ก�รูใช�จิ��ยของผูู้�บรูิโภคแลุ่ะจิำ�นวนนักท�องเท่�ยวต��งช�ติลุ่ด้ลุ่ง ตลุ่�ด้บรูิก�รู 

รู�ยเด้ือนเติบโตต�อเน่องแลุ่ะม่สื่ภ�วะก�รูแข�งขันท่�ค�อนข��งทรูงตัว ห้น่นโด้ยคว�มต�องก�รูใช�ง�นด้�ต��ท่�เพิ�มข่�น ด้่ไวซ์์แลุ่ะ

แคมเป็ญ่ท่�นำ�เสื่นอสืู่�ตลุ่�ด้ม�กข่�น ก�รูเป็ิด้ให้�บรูิก�รู 5G เชิงพ�ณิชย์ในป็ี รูวมถี่่งก�รูม่�งเน�นขย�ยฐ�นผูู้�ใช�บริูก�รูแบบ 

เติมเงินม�สืู่�รูะบบรู�ยเด้ือน ในขณะท่�ตลุ่�ด้บรูิก�รูเติมเงินม่ก�รูแข�งขันสูื่งโด้ยผูู้�ให้�บรูิก�รูม่ก�รูนำ�เสื่นอแพ็กเกจิสื่ำ�ห้รูับ

ลุู่กค��ท่�นิยมใช�ง�นด้�ต��ผู้��นแพ็กเกจิป็รูะเภทใช�ง�นด้�ต��ไม�จิำ�กัด้ รูวมถี่่งก�รูนำ�เสื่นอแพ็กเกจิคว�มเร็ูวตำ��ในบ�งพื�นท่�

เพ่อเจิ�ะตลุ่�ด้ได้�ม�กยิ�งข่�น ซ์่�งกด้ดั้นก�รูเติบโตของ ARPU แลุ่ะโอก�สื่ในก�รูเติมเงินห้รืูอสื่มัครูซ์ื�อแพ็กเกจิเสื่ริูมของ 

ผูู้�บริูโภค แต�ม่เทรูนท่�ด้่ข่�นด้�วยก�รูป็รัูบรูะดั้บรู�ค�เพิ�มข่�นสื่ำ�ห้รัูบบ�งแพ็กเกจิในรูะห้ว��งป็ี ทั�งน่� ก�รูก��วเข��สืู่�ย่คดิ้จิิทัลุ่

อย��งเต็มตัวของป็รูะเทศไทยแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ต�มวิถี่่ช่วิตป็กติแบบให้ม�ห้รืูอ New Normal ซ์่�งสื่�งผู้ลุ่ให้�คว�มต�องก�รูใช�ง�น

ด้�ต�� บริูก�รูด้��นด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะ IoT ม่แนวโน�มสูื่งข่�นอย��งต�อเน่อง รูวมถี่่งก�รูผู้ลัุ่กดั้นให้�ป็รูะเทศไทยเข��สูื่�ย่คเทคโนโลุ่ย่ 5G 

โด้ยภ�ครูัฐบ�ลุ่ น่�จิะสื่�งผู้ลุ่ให้�อ่ตสื่�ห้กรูรูมแลุ่ะ ทรููมูฟ์ เอช เติบโตข่�นต�อไป็

ธุรกิจอิน่เทอร์เน่็ตความเร็วสูง (บรอดแบน่ด์)

ธุ่รูกิจิอินเทอรู์เน็ตคว�มเรู็วสืู่งในป็รูะเทศไทยยังคงเติบโตต�อเน่อง โด้ยฐ�นผูู้�ใช�บรูิก�รู บรูอด้แบนด้์ในป็รูะเทศเพิ�มข่�นเป็็น 

ป็รูะม�ณ 11 ลุ่��นรู�ย ผู้ลุ่ักด้ันให้�อัตรู�ผูู้�ใช�บริูก�รูบรูอด้แบนด้์โด้ยรูวมต�อจิำ�นวนครัูวเรืูอนในป็รูะเทศไทยเพิ�มข่�นเป็็น 

รู�อยลุ่ะ 51 ห้น่นโด้ยคว�มต�องก�รูใช�บริูก�รูไฟ์เบอรู์ บรูอด้แบนด้์ท่�เพิ�มข่�นจิ�กก�รูทำ�ง�นแลุ่ะเรู่ยนจิ�กบ��นม�กยิ�งข่�น 

ต�มวิถี่่ช่วิตป็กติแบบให้ม�ห้รืูอ New Normal โด้ยทรููออนไลุ่น์ ยังคงคว�มเป็็นผูู้�นำ�แลุ่ะเป็็นผูู้�ให้�บรูิก�รูบรูอด้แบนด้์รู�ยให้ญ่� 

ท่�สื่่ด้ในป็รูะเทศไทย ด้�วยจิำ�นวนผูู้�ใช�บริูก�รู 4.2 ลุ่��นรู�ย แลุ่ะถืี่อครูองสื่�วนแบ�งตลุ่�ด้จิำ�นวนผูู้�ใช�บริูก�รูบรูอด้แบนด้์ 

ทั�วป็รูะเทศป็รูะม�ณรู�อยลุ่ะ 38

ตลุ่�ด้บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตในป็รูะเทศไทย แข�งขันกันด้�วยก�รูขย�ยบริูก�รูไฟ์เบอรู์ ก�รูแข�งขันด้��นคว�มเร็ูวแลุ่ะ 

ก�รูใช�กลุ่ย่ทธุ์ด้��นรู�ค� อ่กทั�ง ผูู้�ป็รูะกอบก�รูยังม่�งเพิ�มคว�มค่�มค��ให้�แก�ลูุ่กค��ด้�วยก�รูผู้สื่�นแพ็กเกจิบรูอด้แบนด้์ 

รู�วมกับคอนเทนต์แลุ่ะบริูก�รูอ่น ๆ เพ่อเพิ�มคว�มผูู้กพัน ค่ณภ�พก�รูข�ยแลุ่ะขย�ยฐ�นลูุ่กค��ได้�ม�กยิ�งข่�น แม�ผู้ลุ่กรูะทบ 

จิ�กก�รูแข�งขันจิะกด้ด้ัน ARPU แต�ตลุ่�ด้บรูอด้แบนด้์อินเทอร์ูเน็ตเติบโตได้�ด่้ในป็ี 2563 ทั�งด้��นรู�ยได้�แลุ่ะฐ�นผูู้�ใช�

บริูก�รู แลุ่ะน่�จิะเติบโตได้�อย��งแข็งแกรู�งต�อเน่องในป็ีน่� ต�มวิถี่่ New Normal ท่�ผู้ลุ่ักด้ันให้�คว�มต�องก�รูใช�บรูิก�รู 

บรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ตเพิ�มสืู่งข่�น
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ธุรกิจโทรทัศัน่์แบบบอกรับสมาชิก

ป็รูะเทศไทยม่จิำ�นวนสื่ม�ชิกโทรูทัศน์ในรูะบบเคเบิลุ่แลุ่ะด้�วเท่ยม คิด้เป็็นสัื่ด้สื่�วนป็รูะม�ณรู�อยลุ่ะ 66 ของจิำ�นวนครัูวเรืูอน 

ทั�วป็รูะเทศ ทั�งน่� ทรููวิชั�นสื่์ เป็็นผูู้�นำ�ในก�รูให้�บรูิก�รูโทรูทัศน์แบบบอกรัูบสื่ม�ชิกแลุ่ะบรูิก�รูในรูะบบ HD ทั�วป็รูะเทศ โด้ย

ม่ฐ�นลุู่กค��รูวมทั�งสื่ิ�น 3.9 ลุ่��นรู�ย ณ สื่ิ�นป็ี 2563 ซ์่�งป็รูะม�ณ 2.2 ลุ่��นรู�ย สื่มัครูสื่ม�ชิกแพ็กเกจิพรู่เม่ยมแลุ่ะม�ตรูฐ�น 

แลุ่ะลุู่กค��สื่�วนท่�เห้ลุ่ือเป็็นลุู่กค��ป็รูะเภท FreeView แลุ่ะ Free-to-Air

ธุ่รูกิจิโทรูทัศน์แบบบอกรัูบสื่ม�ชิกในป็รูะเทศไทย ได้�รูับผู้ลุ่กรูะทบจิ�กเศรูษัฐกิจิ ก�รูลุ่ะเมิด้ลิุ่ขสิื่ทธุิ� แลุ่ะพฤติกรูรูมผูู้�บรูิโภค

ท่�เป็ลุ่่�ยนไป็รูับชมด้ิจิิทัลุ่ม่เด่้ยแลุ่ะคอนเทนต์ โด้ยเฉพ�ะก�รูรูับชมคอนเทนต์ผู้��นบรูิก�รู over-the-top (OTT) ห้รูือ streaming 

ผู้��นอินเทอรู์เน็ต ม�กยิ�งข่�น ซ์่�งแพลุ่ตฟ์อรู์มด้ิจิิทัลุ่ของกลุ่่�มทรููอย��งทรููไอด่้ แลุ่ะทรููไอด่้ท่ว่ ตอบสื่นองพฤติกรูรูมเห้ลุ่��น่� 

เป็็นอย��งด้่แลุ่ะได้�รัูบผู้ลุ่ตอบรัูบท่�ด่้จิ�กผูู้�ใช�บริูก�รูอย��งต�อเน่อง ขณะเด้่ยวกัน ทรููวิชั�นสื่์ ยังม่�งนำ�เสื่นอคอนเทนต์ค่ณภ�พ

ชั�นนำ�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยทั�งผู้��นทรููวิชั�นสื่์แลุ่ะแพลุ่ตฟ์อรู์มท่�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยของกลุ่่�มทรูู พรู�อมป็รัูบตัวสูื่�ช�องท�งด้ิจิิทัลุ่แลุ่ะนำ�เสื่นอ

แพ็กเกจิท่�ตอบโจิทย์พฤติกรูรูมแลุ่ะไลุ่ฟ์์สื่ไตลุ่์ผูู้�บริูโภคในย่คให้ม�น่�ได้�อย��งตรูงจ่ิด้ เพ่อสื่รู��งก�รูเติบโตต�อไป็
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บริษัทยอยและบริษัทในเครือ
ประเภท

ใบอนุญาต

อายุ

ใบอนุญาต

วันท่ีบอรด

อนุมัติ

วันท่ีใบอนุญาต

หมดอายุ

ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

 1 บรูิษััท เค เอสื่ ซ์่ คอมเมอรู์เช่ยลุ่ 1 บรูิก�รูข�ยต�อบรูิก�รู, - 11 พ.ย. 2552 -

  อินเตอรู์เนต จิำ�กัด้  บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ต

 2 บรูิษััท ทรูู อินเทอรู์เน็ต 1 บรูิก�รูข�ยต�อบรูิก�รู, - 26 สื่.ค. 2552 -

  คอรู์ป็อเรูชั�น จิำ�กัด้  บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ต

 3 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอช ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ 1 บรูิก�รูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�แบบ  - 11 พ.ค. 2559 -

  คอมมิวนิเคชั�น จิำ�กัด้  โครูงข��ยเสื่มือน, บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ต,

    บรูิก�รูข�ยต�อบรูิก�รู

 4 บรูิษััท ทรูู อินเทอรู์เน็ต  2 บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตเกตเวย์รูะห้ว��ง - 25 ก.ย. 2560 -

  คอรู์ป็อเรูชั�น จิำ�กัด้  ป็รูะเทศ แลุ่ะบรูิก�รูช่มสื่�ยอินเทอรู์เน็ต

 5 บรูิษััท ทรูู อินเทอรู์เน็ต  3 บรูิก�รูโทรูศัพท์ป็รูะจิำ�ท่� 20 ป็ี  8 ธุ.ค. 2549 7 ธุ.ค. 2569

  คอรู์ป็อเรูชั�น จิำ�กัด้  แลุ่ะบรูิก�รูวงจิรูเช��สื่�วนบ่คคลุ่

    รูะห้ว��งป็รูะเทศ

 6 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอช ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ 3 บรูิก�รูโทรูศัพท์รูะห้ว��งป็รูะเทศ 15 ป็ี 22 มิ.ย. 2559 21 มิ.ย. 2574

  คอมมิวนิเคชั�น จิำ�กัด้  แลุ่ะบรูิก�รูเสื่รูิม

 7 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอช ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ 3 บรูิก�รูอินเทอรู์เน็ตแบบ WiFi 15 ป็ี 23 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2574

  คอมมิวนิเคชั�น จิำ�กัด้

 8 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอช ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คลุ่่นคว�มถี่่� คลุ่่นคว�มถี่่�ย��น 2100 MHz 15 ป็ี 7 ธุ.ค. 2555 6 ธุ.ค. 2570

  คอมมิวนิเคชั�น จิำ�กัด้

 9 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอช ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คลุ่่นคว�มถี่่� คลุ่่นคว�มถี่่�ย��น 1800 MHz 17 ป็ี 9 เด้ือน 4 ธุ.ค. 2558 15 ก.ย. 2576

  คอมมิวนิเคชั�น จิำ�กัด้

 10 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอช ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คลุ่่นคว�มถี่่� คลุ่่นคว�มถี่่�ย��น 900 MHz 15 ป็ี 3 เด้ือน 16 ม่.ค. 2559 30 มิ.ย. 2574

  คอมมิวนิเคชั�น จิำ�กัด้

 11 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอช ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่  คลุ่่นคว�มถี่่� คลุ่่นคว�มถี่่�ย��น 2600 MHz 15 ป็ี 16 ม่.ค. 2563 15 ม่.ค. 2578

  คอมมิวนิเคชั�น จิำ�กัด้

 12 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอช ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่  คลุ่่นคว�มถี่่� คลุ่่นคว�มถี่่�ย��น 700 MHz 15 ป็ี 27 ธุ.ค. 2563 26 ธุ.ค. 2578

  คอมมิวนิเคชั�น จิำ�กัด้

 13 บรูิษััท ทรูู มูฟ์ เอช ยูนิเวอรู์แซ์ลุ่ คลุ่่นคว�มถี่่� คลุ่่นคว�มถี่่�ย��น 26 GHz 15 ป็ี 17 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2579

  คอมมิวนิเคชั�น จิำ�กัด้

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน

 14 บรูิษััท ทรูู วิชั�นสื่์ กรู่�ป็ จิำ�กัด้ โครูงข��ยกรูะจิ�ยเสื่่ยง บรูิก�รูโครูงข��ย 15 ป็ี 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2571

   ห้รูือโทรูทัศน์ (รูะด้ับช�ติ) โทรูทัศน์บอกรูับสื่ม�ชิก 

 15 บรูิษััท ทรููโฟ์รู์ยู สื่เตชั�น จิำ�กัด้ บรูิก�รูกรูะจิ�ยเสื่่ยง บรูิก�รูโทรูทัศน์ 15 ป็ี 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572

   แลุ่ะโทรูทัศน์ ท่�เป็็นก�รูทั�วไป็

 16 บรูิษััท ไทย นิวสื่์ เน็ตเวิรู์ค บรูิก�รูกรูะจิ�ยเสื่่ยง บรูิก�รูโทรูทัศน์ 15 ป็ี 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572

  (ท่เอ็นเอ็น) จิำ�กัด้ แลุ่ะโทรูทัศน์ ท่�เป็็นก�รูทั�วไป็

ใบอนุ่ญาตท่ีกลุ ่มทรูและบริษัทย่อยไดรับ

ห้ม�ยเห้ต่: ต�มป็รูะก�ศ กสื่ทช. เรู่อง ห้ลุ่ักเกณฑ์แลุ่ะวิธุ่ก�รูอน่ญ่�ตป็รูะกอบกิจิก�รูโทรูคมน�คม (ป็รูะก�ศลุ่งรู�ชกิจิจิ�น่เบกษั�เม่อวันท่� 19 ม่น�คม 2563)

 กำ�ห้นด้รูะยะเวลุ่�ใบอน่ญ่�ตแบบท่�ห้น่�งแลุ่ะแบบท่�สื่องให้�สื่�ม�รูถี่ป็รูะกอบกิจิก�รูได้�ตลุ่อด้รูะยะเวลุ่�ท่�ยังคงให้�บรูิก�รู  
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THREE-YEAR BUSINESS GOALS

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

เป ้ าหมายการด�า เ นินธุรกิจใน 3 ป ี

กลุ่่�มทรููม่�งม่�นเพื่่อเป็็นผูู้�นำ�โครูงสรู��งพื่้�นฐ�นด้��นด้ิจิิท่ลุ่ รู�วมรู่งสรูรูค์ป็รูะเทศไทยให้�เป็็นป็รูะเทศอ่จิฉรูิยะอย��งย่�งย้น 

เชื่่อมโยงผูู้�คน เศรูษฐกิจิ แลุ่ะส่งคมเข้��ไว�ด้�วยก่น พื่รู�อมนำ�คนไทยเข้��สู�เทคโนโลุ่ยีแห้�งอน�คต เพื่่อก�รูใชื่�ชื่ีวิตที�ด้ีที�ส่ด้ 

ในส่งคมด้ิจิิท่ลุ่

NETWORK ยกระดับคุุณภาพชีีวิิต ด ้วิยเคุรือข่ ่ายทีี่� เ ร็วิ คุรอบคุลุุมแลุะดีทีี่� สุุดข่อง

ไที่ย

กลุ่่�มทรููจิะเป็็นผูู้�นำ�ด้��นเทคโนโลุ่ยี 5G ในป็รูะเทศไทย ด้�วยก�รูนำ�เสนอเทคโนโลุ่ยีลุ่ำ��สม่ยแลุ่ะรูะบบนิเวศด้ิจิิท่ลุ่ที�ครูบครู่น 

พื่รู�อมยกรูะด่้บเครู้อข้��ยค่ณภ�พื่สูง ผู้��นก�รูผู้ส�นจ่ิด้เด้�นท่�งเรู่องคว�มครูบครู่นแลุ่ะครูอบคลุ่่มข้องคลุ่่นคว�มถีี่� โด้ยมี 

คลุ่่นย��นคว�มถีี่�ตำ��ที�ห้ลุ่�กห้ลุ่�ยแลุ่ะมีแบนด้์วิด้ท์ม�กที�ส่ด้ ท่�งคลุ่่น 700 MHz, 850 MHz* แลุ่ะ 900 MHz เพื่ิ�มป็รูะสิทธิิภ�พื่

ก�รูให้�บรูิก�รูท่�งในด้��นคว�มครูอบคลุ่่มพื่้�นที�กว��งไกลุ่แลุ่ะก�รูทะลุ่่ทะลุ่วงภ�ยในอ�ค�รู ท่�งย่งส�ม�รูถี่นำ�ม�ใชื่�เติมเต็มแลุ่ะ 

เสรูิมก่บคลุ่่นย��นคว�มถี่ี�กลุ่�งท่�ง 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz ซ่ึ่�งมีจ่ิด้เด้�นเรู่องคว�มจ่ิในก�รูรูองรู่บป็รูิม�ณ 

ก�รูใชื่�ง�นที�ห้น�แนน่ เห้ม�ะกบ่ก�รูให้�บรูกิ�รูในพื่้�นที�ช่ื่มชื่นห้รูอ้เม้องให้ญ่� แลุ่ะคลุ่น่ย��นคว�มถีี่�สงู 26 GHz จิะให้�บรูกิ�รูในพื่้�นที� 

ที�มีคว�มต�องก�รูโด้ยเฉพื่�ะ เชื่�น พื่้�นที�อ่ตส�ห้กรูรูม ชื่�วยเพื่ิ�มป็รูะสิทธิิภ�พื่แลุ่ะป็รูะสิทธิิผู้ลุ่ให้�ภ�คธิ่รูกิจิแลุ่ะอ่ตส�ห้กรูรูม

ผู้ส�นก่บคว�มแข็้งแกรู�งข้องพื่่นธิมิตรูท�งธิ่รูกิจิช่ื่�นนำ� ท่�งในป็รูะเทศแลุ่ะรูะด้่บโลุ่กอย��งไชื่น่�โมบ�ยลุ่์ ตลุ่อด้จินคว�มเป็็น

ผูู้�นำ�ด้��นด้ิจิิท่ลุ่เทคโนโลุ่ยีข้องกลุ่่�มทรููที�ครูบวงจิรูรู�ยเด้ียวในป็รูะเทศ ที�มีโซึ่ลูุ่ช่ื่นแลุ่ะเทคโนโลุ่ยีอ่จิฉรูิยะ ท่�ง AI, Robotics, 

Deep Data Analytics แลุ่ะ Smart IoT

สำ�ห้รู่บบริูก�รูบรูอด้แบนด้์อินเทอรู์เน็ต นอกเห้น้อจิ�กก�รูข้ย�ยโครูงข้��ยไฟเบอรู์ FTTx ให้�ครูอบคลุ่่มท่�วป็รูะเทศ 

เพื่่อเพื่ิ�มอ่ตรู�ก�รูเข้��ถี่่งอินเทอรู์เน็ตข้องครู่วเรู้อน กลุ่่�มทรููได้�ม่�งเน�นให้�คว�มสำ�ค่ญ่ในก�รูยกรูะด้่บป็รูะสบก�รูณ์ก�รูใชื่�ง�น 

อินเทอรู์เน็ตท่�งสำ�ห้รู่บครู่วเรู้อนแลุ่ะองค์กรูธิ่รูกิจิ ด้�วยโครูงข้��ยอินเทอรู์เน็ตค่ณภ�พื่สูงที�ครูอบคลุ่่มท่กพ้ื่�นที�ใชื่�ง�น 

เพื่ิ�มคว�มเรู็วในก�รูใชื่�ง�นด้�วยม�ตรูฐ�นก�รูเชื่่อมต�อไรู�ส�ยคว�มเรู็วสูง นว่ตกรูรูมแลุ่ะเทคโนโลุ่ยีให้ม� ๆ

ท่�งห้มด้เพื่่อก�รูข่้บเคลุ่่อนส่งคมแลุ่ะเรู�งปู็ท�งป็รูะเทศข้องเรู�ให้�เข้��สู�ย่คดิ้จิิท่ลุ่อย��งเต็มรููป็แบบ ข่้บเคลุ่่อนวิถี่ีชื่ีวิตให้ม� 

ให้�ก่บห้ลุ่�กห้ลุ่�ยอ่ตส�ห้กรูรูม เป็ิด้โอก�สให้�ป็รูะเทศพื่รู�อมแข้�งข่้นในรูะด้่บโลุ่ก แลุ่ะพื่ลิุ่กโฉมไทยสู�ป็รูะเทศอ่จิฉริูยะที�ย่�งย้น

TECHNOLOGY DIGITAL ยกระดับการให้บริการ สุร้างคุวิามแตกต่างอย่างต่อเน ่อง 

เติมเต็ม ECOSYSTEM ข่องคุนยุคุ DIGITAL 

เชื่่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์ สร้้างปร้ะสบการ้ณ์์ให้้เป็นห้น่�งเดีียวไร้้ร้อยต่่อ

กลุ่่�มทรููม่�งม่�นใชื่�คว�มส�ม�รูถี่ด้��นดิ้จิิท่ลุ่แลุ่ะแพื่ลุ่ตฟอรู์ม ในก�รูสรู��งป็รูะสบก�รูณ์ที�เป็็นห้น่�งเด้ียวใน omni-channel 

เชื่่อมต�อป็รูะสบก�รูณ์ออนไลุ่น์แลุ่ะออฟไลุ่น์แบบไรู�รูอยต�อ ผู้��นบริูก�รูแอป็พื่ลิุ่เคช่ื่�นโซึ่ลูุ่ช่ื่�นแลุ่ะแพื่ลุ่ตฟอรู์มต��ง ๆ 

เพื่่อสรู��งป็รูะสบก�รูณ์ที�ด้ีข้องลูุ่กค��แลุ่ะสรู��งโอก�สท�งธิ่รูกิจิให้ม�ไป็พื่รู�อมก่น 

* ภ�ยใต� CAT Telecom
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พััฒนา E-COMMERCE ECOSYSTEM สร้้างความยั�งยืนในร้ะบบเศร้ษฐกิจยุคดีิจิทััล

กลุ่่�มทรููม่�งม่�นที�จิะพื่่ฒน� e-commerce ecosystem บนโครูงข้��ยแลุ่ะ platform ต��ง ๆ  จิ�กทรูู เชื่�น True Smart Merchant, 

TrueRyde, TrueFood เพื่่อส�งเสรูิมคว�มแข้็งแกรู�งข้องธิ่รูกิจิรู�ยย�อย ให้�ส�ม�รูถี่เข้��ถี่่งกลุ่่�มลุู่กค��ให้ม� เพื่ิ�มชื่�องท�ง 

ก�รูข้�ยแลุ่ะก�รูให้�บรูิก�รู บรูิห้�รูวงจิรูชื่ีวิตลูุ่กค��ป็ัจิจ่ิบ่น เพื่่อก�รูด้ำ�เนินธิ่รูกิจิอย��งย่�งย้นในเศรูษฐกิจิย่คดิ้จิิท่ลุ่

เสร้ิมความแข็็งแกร้่งดี้วยการ้วิเคร้าะห้์ข็้อมูลและ AI

กลุ่่�มทรููม่�งม่�นข่้บเคลุ่่อนธิ่รูกิจิข้องเรู�โด้ยก�รูพื่่ฒน�คว�มส�ม�รูถี่ในก�รูวิเครู�ะห้์ข้�อมูลุ่ภ�ยใต�กฎห้ม�ยค่�มครูอง 

ข้�อมูลุ่ส�วนบ่คคลุ่ (PDPA) แลุ่ะกฎรูะเบียบอ่น ๆ ที�เกี�ยวข้�อง แลุ่ะเทคโนโลุ่ยี AI ในก�รูเรูียนรูู�เพื่่อให้�เข้��ใจิลูุ่กค��ท่�งในโลุ่ก

ออนไลุ่น์แลุ่ะออฟไลุ่น์ สรู��งกลุ่ย่ทธิ์ที�ทำ�ให้�นำ�เสนอสินค��บรูิก�รูได้�อย��งตรูงใจิแลุ่ะส�ม�รูถี่ยกรูะด้่บป็รูะสบก�รูณ์ที�ด้ี 

ให้�ลุู่กค��ได้�อย��งเห้ม�ะสมม�กยิ�งข่้�น   

สร้้าง TRUE ให้้เป็นศูนย์กลางบร้ิการ้ IOT

กลุ่่�มทรููม่�งม่�นที�จิะข้ย�ย IoT โซึ่ลุู่ช่ื่นให้�ครูอบคลุ่่มท่กอ่ตส�ห้กรูรูมแลุ่ะคว�มต�องก�รูข้องลูุ่กค�� โด้ยสรู��งแบรูนด้์ให้�เป็็น

ศูนย์กลุ่�งข้องบรูิก�รู IoT สำ�ห้รู่บท่กคนแลุ่ะเพื่ิ�มศ่กยภ�พื่ในก�รูด้ำ�เนินธิ่รูกิจิข้น�ด้ให้ญ่� ท่�งภ�คก�รูเกษตรู ก�รูอยู�อ�ศ่ย 

โรูงพื่ย�บ�ลุ่ ก�รูจ่ิด้ก�รูเม้อง ห้รู้อ โรูงง�นอ่ตส�ห้กรูรูม ท่�งนี�เพื่่อสรู��งผู้ลุ่กรูะทบเชื่ิงบวกแลุ่ะเพื่ิ�มป็รูะสิทธิิภ�พื่ก�รูทำ�ง�น

สูงส่ด้แลุ่ะให้�เกิด้ป็รูะสบก�รูณ์ก�รูใชื่�ง�นที�รูวด้เรู็ว ย้ด้ห้ย่�น แลุ่ะอ่ตโนม่ติ โด้ยแท�จิริูง

ข็ยายบร้ิการ้สู่ร้ะดีับสากล 

นอกเห้น้อจิ�กก�รูให้�บริูก�รูดิ้จิิท่ลุ่ต��ง ๆ ในป็รูะเทศ กลุ่่�มทรููเล็ุ่งเห้็นถี่่งคว�มพื่รู�อมแลุ่ะโอก�สก�รูเติบโตในตลุ่�ด้ 

ต��งป็รูะเทศ ท่�งตลุ่�ด้ B2C แลุ่ะ B2B จ่ิงมีแผู้นที�จิะข้ย�ยบรูิก�รูข้องเรู�ออกไป็ โด้ยเรูิ�มต�นจิ�กก�รูนำ� TrueID ไป็พื่ิชื่ิต

ตลุ่�ด้คว�มบ่นเทิงดิ้จิิท่ลุ่แลุ่ะไลุ่ฟ์สไตลุ่์ในอ�เซีึ่ยน

PARTNER กุญแจสุ�าคุัญที่ี�จะสุร ้างการเปลีุ�ยนแปลุงแลุะสุร ้างมูลุคุ ่า เพิ�มให ้ กับธุรกิจ    

กลุ่่�มทรููเช่ื่อว��ก�รูด้ำ�เนินธิ่รูกิจิในย่คป็ัจิจ่ิบ่น จิำ�เป็็นต�องทำ�ง�นรู�วมก่บพื่่นธิมิตรูท่กรูะด้่บอย��งใกลุ่�ชื่ิด้ จ่ิงเด้ินห้น�� 

สรู��งคว�มแข้็งแกรู�งก่บพื่่นธิมิตรู ท่�งพัันธมิิตรธุรกิิจชั้ั�นนำ�ระดัับโลกิอย��งไชื่น่�โมบ�ยลุ่์ ที�พื่รู�อมจิะถี่��ยทอด้ป็รูะสบก�รูณ์ 

ท่�งด้��นสนิค��บรูกิ�รู โครูงข้��ย ก�รูจ่ิด้ซึ่้�อ พันัธมิติรองค์์กิรใหญ่ใ่นประเทศที�มกี�รูทำ�ง�นรู�วมกน่อย��งใกลุ่�ชิื่ด้ เพื่อ่นำ�เทคโนโลุ่ยี

ข้องกลุ่่�มทรููรู�วมตอบโจิทย์ก�รูใชื่�ง�นข้องแต�ลุ่ะกลุ่่�มอ่ตส�ห้กรูรูมเพื่่อยกรูะด้่บม�ตรูฐ�นธิ่รูกิจิแลุ่ะอ่ตส�ห้กรูรูมข้องป็รูะเทศ

ให้�เทียบม�ตรูฐ�นโลุ่ก รูวมถี่่งพัันธมิิตรบริษััทในเค์รือที�มีศ่กยภ�พื่ในห้ลุ่�กห้ลุ่�ยด้��น ชื่�วยเพื่ิ�มโอก�สให้�กลุ่่�มทรููเข้��ถี่่งลูุ่กค��

ได้�ครูอบคลุ่่มแลุ่ะตรูงใจิลุู่กค��ในย่คด้ิจิิท่ลุ่ที�มีคว�มห้ลุ่�กห้ลุ่�ยได้�เป็็นอย��งด้ี อีกท่�งก�รูให้�คว�มสำ�ค่ญ่ก่บพัันธมิิตรค่่์ค์้� 
ทั�วประเทศที�เข้��ใจิคว�มท��ท�ยที�เกิด้ข้่�นในแต�ลุ่ะพื่้�นที� ทำ�ให้�ก�รูบรูิห้�รูแลุ่ะก�รูดู้แลุ่ลุู่กค��เป็็นไป็ในแนวท�งที�ลุู่กค��ต�องก�รู

ได้�อย��งแท�จิรูิง ตลุ่อด้จินพัันธมิิตรสต�ร์ทอัพัรุ่นใหมิ่ที�จิะแบ�งป็ันม่มมองให้ม� รู�วมสรู��งนว่ตกรูรูมเติมเต็มรูะบบนิเวศน์ในย่ค

ด้ิจิิท่ลุ่ข้องกลุ่่�มทรููให้�สมบูรูณ์ยิ�งข้ี�น 

 

การสุร ้างคุน พัฒนา SKILL องคุ ์กรสุนับสุนุนคุนรุ ่นใหม ่

พััฒนาความสามาร้ถข็องพันักงานสู่องค์กร้แห้่งดิีจิทััล

กลุ่่�มทรููให้�คว�มสำ�ค่ญ่ก่บพื่น่กง�นแลุ่ะก�รูป็รู่บโครูงสรู��งองค์กรู ด้�วยเชื่่อว�� “คน” เป็็นแรูงข่้บเคลุ่่อนสำ�ค่ญ่ข้อง

องค์กรู จ่ิงเตรูียมพื่รู�อมพื่น่กง�นในด้��นต��ง ๆ ครูอบคลุ่่มท่กมิติ เพื่่อรู่บก่บก�รูทรู�นสฟอรู์มสู�องค์กรูด้ิจิิท่ลุ่ ท่�งในเรู่อง 

ก�รูพื่่ฒน�ตนเอง เสรูิมคว�มรูู�พื่่ฒน�ท่กษะด้��นเทคโนโลุ่ยี ด้ิจิิท่ลุ่ แลุ่ะท่กษะอ่น ๆ ที�จิำ�เป็็นสำ�ห้รู่บก�รูทำ�ง�นในป็ัจิจ่ิบ่น
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แลุ่ะอน�คต พื่รู�อมก่บนำ�นว่ตกรูรูมเทคโนโลุ่ยีส่อส�รูม�ป็รูะย่กต์ใชื่�เพื่่อก�รูทำ�ง�นที�มีป็รูะสิทธิิภ�พื่ม�กยิ�งข่้�น ดู้แลุ่พื่น่กง�น

เสม้อนคนในครูอบครู่วให้�มีคว�มเป็็นอยู�แลุ่ะค่ณภ�พื่ชีื่วิตที�ด้ี สรู��งบรูรูย�ก�ศก�รูทำ�ง�นให้�เห้ม�ะสมก่บพื่น่กง�นท่กคน 

ตลุ่อด้จินก�รูสรู��งผูู้�นำ�รู่�นให้ม� ที�จิะก�อให้�เกิด้ว่ฒนธิรูรูมองค์กรู ที�ทำ�ให้�คนรู่�นให้ม�เห้ลุ่��นี�มีโอก�สแสด้งคว�มส�ม�รูถี่ได้�

อย��งเต็มที�

คุวิามยั�งยืน เดินหน ้าน� านวัิตกรรม สุร ้างโลุก เปลีุ�ยนแปลุงประเที่ศไที่ย

ปลูกจิต่สำาน่กเปลี�ยนโลกยั�งยืน

กลุ่่�มทรููม่�งม่�นด้ำ�เนินธิ่รูกิจิแลุ่ะพื่่ฒน�องค์กรูให้�เติบโตอย��งย่�งย้น ครูอบคลุ่่มท่กมิติ ท่�งเศรูษฐกิจิ ส่งคม แลุ่ะสิ�งแวด้ลุ่�อม 

ต�มย่ทธิศ�สตรู์ภ�ยใต�กรูอบ 3H’s : Heart Health Home ที�ให้�คว�มสำ�ค่ญ่อย��งยิ�งก่บก�รูด้ำ�เนินธิ่รูกิจิที�โป็รู�งใส 

ย่ด้ห้ลุ่่กธิรูรูม�ภิบ�ลุ่ คำ�น่งถี่่งผู้ลุ่กรูะทบเชิื่งบวกแลุ่ะเชื่ิงลุ่บต�อผูู้�มีส�วนได้�ส�วนเสีย ควบคู�ก่บก�รูดู้แลุ่ส่งคมแลุ่ะสิ�งแวด้ลุ่�อม 

พื่รู�อมสรู��งสรูรูค์ค่ณค��เพื่่อก�รูอยู�รู�วมก่นในส่งคมสู�ก�รูพื่่ฒน�อย��งย่�งย้นไป็ด้�วยก่น
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RISK FACTORS

ป ั จจั ยคว าม เ ส่ี ยง

กลุ่่�มทรููเลุ่็งเห็็นโอกาสการูเติิบโติอย่�างติ�อเน่องสำาห็รูับปีี 2564 ภาย่ห็ลุ่ังความสำาเรู็จในการูดำำาเนินย่่ทธศาสติรู์ห็ลุ่าย่

ปีรูะการูในปีีท่�ผ่�านมา โดำย่ธ่รูกิจโทรูคมนาคมห็ลัุ่กอย่�างธ่รูกิจโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�แลุ่ะบรูอดำแบนดำ์อินเทอรู์เน็ติย่ังคงเติิบโติ 

ทั�งดำ้านรูาย่ไดำ้แลุ่ะฐานผู่้ใช้้บรูิการู ธ่รูกิจโทรูทัศน์เดำินห็น้าสู�ช้�องทางออนไลุ่น์ ในขณะท่� ธ่รูกิจดำ้านดำิจิทัลุ่เติิบโติพรู้อมรูองรัูบ

ความติ้องการูของผู่้บรูิโภคแลุ่ะภาคธ่รูกิจท่�เพิ�มสูงข้�น อย่�างไรูก็ดำ่ กลุ่่�มทรููติรูะห็นักถึ้งปีัจจัย่ความเส่�ย่งติ�างๆ ซึ่้�งอาจส�ง 

ผ่ลุ่กรูะทบติ�อผ่ลุ่การูดำำาเนินงานของบรูิษััทฯ แลุ่ะ/ห็รืูอบรูิษััทย่�อย่ ดำังติ�อไปีน่�

ความเ ส่ียงเฉพาะกรณีีอัันเป ็นผลจากการได้ ้มาซึ่่่งใบอันุญาตให้ ้ ใช้ ้คล ่นความถ่ีี่ 

สำาห้รับกิจการโทรคมนาคม ย ่าน 1800 MHZ  900 MHZ และ 700 MHZ 

2600 MHZ และ 26 GHZ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

กลุ่่�มทรููอาจม่ความเส่�ย่งดำ้านการูเงิน อันเกิดำจากการูท่�บรูิษััทในกลุ่่�มทรููติ้องใช้้เงินลุ่งท่นจำานวนท่�สูงสำาห็รูับการูช้ำารูะค�า               

ใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถึ่�ท่�ได้ำรัูบการูจัดำสรูรูจากคณะกรูรูมการู กสทช้. แลุ่ะการูลุ่งท่นในการูขย่าย่โครูงข�าย่โทรูคมนาคม

อย่�างติ�อเนอ่ง เพอ่รูองรูบัการูให็บ้รูกิารูติามใบอน่ญาติดำงักลุ่�าว อย่�างไรูกต็ิาม การูให็บ้รูกิารูโทรูคมนาคมของบรูษิัทัในกลุ่่�มทรูู 

ม่การูเติิบโติท่�สูงกว�าภาพรูวมอ่ติสาห็กรูรูมทั�งดำ้านรูาย่ได้ำแลุ่ะฐานผู่้ใช้้บรูิการูอย่�างติ�อเน่อง ภาย่ห็ลุ่ังการูเปีิดำให็้บริูการู

โทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�บนคลุ่่นความถึ่�โทรูคมนาคม ย่�าน 1800 MHz แลุ่ะ ย่�าน 900 MHz อย่�างเติ็มท่� แลุ่ะเช้่อว�ากลุ่่�มทรููม่โอกาส

เติิบโติไดำ้อย่�างติ�อเน่อง ซ้ึ่�งจะทำาให็้สามารูถึลุ่ดำความเส่�ย่งทางด้ำานการูเงินลุ่ง นอกจากนั�น TUC สามารูถึขย่าย่รูะย่ะเวลุ่า 

การูแบ�งช้ำารูะเงินค�าใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถึ่�ย่�าน 900 MHz ออกไปีไดำ้จนถึ้งปีี 2568 ติามคำาสั�งหั็วห็น้าคณะรูักษัา 

ความสงบแห็�งช้าติิท่� 4/2562 เรู่อง มาติรูการูแก้ไขปีัญห็าการูปีรูะกอบกิจการูโทรูทัศน์แลุ่ะกิจการูโทรูคมนาคม (“คำาสั�ง คสช้. 

ท่� 4/2562”) โดำย่ไดำ้เริู�มช้ำารูะงวดำแรูกห็ลุ่ังจากท่�ไดำ้รูับการูขย่าย่รูะย่ะเวลุ่าในช้�วงเดำือนม่นาคม ปีี 2563 อ้างอิงติามห็นังสือ

ของสำานักงาน กสทช้. ท่� สทช้ 2509/19912.02 เรู่องข้อมูลุ่การูช้ำารูะเงินปีรูะมูลุ่คลุ่่นความถึ่�ย่�าน 900 MHz ติามคำาสั�ง คสช้.          

ท่� 4/2562 ซึ่้�งจะช้�วย่ลุ่ดำภารูะทางการูเงนิท่�จะเกดิำข้�นในรูะย่ะสั�นลุ่งได้ำ แลุ่ะ จะช้�วย่ให้็ม่เวลุ่าเพย่่งพอในการูสรูา้งรูาย่ไดำเ้พิ�มเติมิ 

เพ่อนำามาช้ำารูะภารูะทางการูเงินข้างติ้น แติ�ในขณะเดำ่ย่วกันดำ้วย่เง่อนไขของคำาสั�ง คสช้. ท่� 4/2562 ทำาให็้ TUC ม่ภารูะ           

ทางการูเงินเพิ�มเติิมจากการูขอรัูบการูจัดำสรูรูคลุ่่นความถ่ึ�ย่�าน 700 MHz ติามเง่อนไขดัำงกลุ่�าวด้ำวย่มูลุ่ค�าใบอน่ญาติเป็ีนเงิน 

17,584 ลุ่้านบาท โดำย่เม่อวันท่� 24 ธันวาคม 2563 TUC ได้ำช้ำารูะเงินค�าคลุ่่นความถ่ึ�ย่�าน 700 MHz งวดำท่�ห็น้�งแลุ้่ว เป็ีน 

จำานวนเงิน 1,758.4 ลุ่้านบาท แลุ่ะไดำ้รูับใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถึ่�ย่�าน 700 MHz เม่อวันท่� 27 ธันวาคม 2563 เพ่อให็้ 

บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�เปี็นรูะย่ะเวลุ่า 15 ปีี โดำย่ใบอน่ญาติจะสิ�นส่ดำในวันท่� 26 ธันวาคม 2578 แลุ่ะ TUC ย่ังม่ห็น้าท่� 

ในการูช้ำารูะค�าคลุ่่นความถึ่�ส�วนท่�เห็ลุ่ืออ่ก 9 งวดำ นับติั�งแติ�วันท่�ครูบรูอบการูอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถึ่�ในปีีท่�สองถึ้งปีีท่�สิบ ซึ่้�ง

คลุ่น่ความถึ่�ย่�าน 700 MHz จะเปีน็ส�วนช้�วย่ให็ก้ลุ่่�มทรู ูสามารูถึเพิ�มรูาย่ไดำจ้ากบรูกิารูโทรูศพัทเ์คลุ่อ่นท่�ไดำเ้พิ�มข้�น แม้จะม่ภารูะ

ค�าใช้้จ�าย่จากค�าคลุ่่นความถึ่�ในส�วนน่�

นอกจากน่� เม่อวันท่� 16 ก่มภาพันธ์ 2563 TUC ช้นะการูปีรูะมูลุ่คลุ่่นความถึ่�ย่�าน 2600 MHz ช้่ดำท่� 11-19 มูลุ่ค�าใบอน่ญาติ

เปี็นเงิน 17,872.88 ลุ่้านบาท แลุ่ะคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 26 GHz ช้่ดำท่� 1 - 8 มูลุ่ค�าใบอน่ญาติเปี็นเงิน 3,576.88 ลุ่้านบาท โดำย่ 

ในส�วนของคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 2600 MHz TUC ไดำ้ช้ำารูะเงินค�าคลุ่่นความถึ่�งวดำท่�ห็น้�งแลุ่้วแลุ่ะไดำ้รูับใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถึ่�

ย่�าน 2600 MHz เม่อวันท่� 16 ม่นาคม 2563 เพ่อให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�เปี็นรูะย่ะเวลุ่า 15 ปีี โดำย่ใบอน่ญาติจะสิ�นส่ดำ 

วันท่� 15 ม่นาคม 2578 แลุ่ะ TUC ย่ังม่ห็น้าท่�ในการูช้ำารูะค�าคลุ่่นความถึ่�ส�วนท่�เห็ลุ่ืออ่ก 6 งวดำ นับติั�งแติ�วันท่�ครูบรูอบการู
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อน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถึ่�ในปีีท่�ห็้าถึ้งปีีท่�สิบ ทั�งน่� ห็ากไดำ้ม่การูขย่าย่โครูงข�าย่ติามท่� กสทช้. กำาห็นดำ แลุ่ะสำาห็รูับคลุ่่นความถึ่�

ย่�าน 26 GHz TUC ติ้องช้ำารูะค�าคลุ่่นความถึ่�ทั�งจำานวนภาย่ใน 1 ปีี นับแติ�วันท่�ไดำ้รูับห็นังสือแจ้งเปี็นผู่้ช้นะการูปีรูะมูลุ่ (วันท่� 

19 ก่มภาพันธ์ 2563)

ความเสี่ยงด้านการแข่่งขั่น 

บรูิษััทฯ อาจม่ความเส่�ย่งดำ้านการูแข�งขันท่�เพิ�มข้�น เน่องจากผู่้ให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�รูาย่อ่นพย่าย่ามปี้องกันไม�ให็้

ลุู่กค้าของตินย่้าย่มาใช้้บรูิการูของกลุ่่�มบรูิษััทฯ รูวมถึ้งการูแข�งขันในรูาย่การูส�งเสรูิมการูขาย่ การูเกิดำบรูิการูท่�เก่�ย่วข้อง 

ในรููปีแบบให็ม� ๆ แลุ่ะการูม่ผู่้ให็้บริูการูรูาย่ให็ม�ในอนาคติ อย่�างไรูก็ติาม บริูษััทฯ คาดำว�า กลุ่ย่่ทธ์ห็ลัุ่กของบรูิษััทฯ ท่�ให็้ 

ความสำาคัญกบัการูให็บ้รูกิารูดำว้ย่เครูอืข�าย่ปีรูะสทิธภิาพสูง พรู้อมแคมเปีญคอนเวอรูเ์จนซึ่แ์ลุ่ะบรูกิารูดำา้นดำจิทิลัุ่ท่�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย่ 

ซึ่้�งม่�งติอบสนองความติ้องการูของผู่้บริูโภคอย่�างติ�อเน่อง ติลุ่อดำจนแพลุ่ติฟอรู์มสิทธิปีรูะโย่ช้น์สำาห็รัูบลูุ่กค้าทรูู จะสามารูถึ

ลุ่ดำความเส่�ย่งดัำงกลุ่�าว แลุ่ะช้�วย่สรู้างความผู่กพันของลูุ่กค้าไดำ้

ความเ ส่ียงท่ีเ ก่ียวกับการด้ำา เ นินงาน

ความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวข่้องกับการแข่่งขั่นทางการตลาด

กลุ่่�มทรูยัู่งคงต้ิองเผ่ชิ้ญกบัการูแข�งขันในติลุ่าดำโทรูคมนาคมท่�ย่งัคงอยู่�ในรูะดำบัสูงห็ลัุ่งการูกา้วเข้าสู�การูแข�งขันโดำย่เสรูอ่ย่�างเป็ีน

ธรูรูมมากข้�นของธรู่กจิโทรูคมนาคมในปีรูะเทศไทย่ โดำย่สภาวะการูแข�งขนัอาจม่การูทว่ความรูน่แรูงมากข้�น เห็็นไดำจ้ากกรูณ่ท่�ผู่ใ้ห็ ้

บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ติ�างม่�งขย่าย่โครูงข�าย่อย่�างติ�อเน่อง รูวมถึ้งการูขย่าย่โครูงข�าย่แลุ่ะเปีิดำให็้บรูิการู 5G เพิ�มเติิม พรู้อมทั�ง

นำาเสนอโปีรูโมช้ั�นท่�น่าดำ้งดำูดำใจรู�วมกับดำ่ไวซึ่์ท่�ม่ความห็ลุ่ากห็ลุ่าย่ เพ่อสามารูถึเพิ�มส�วนแบ�งทางการูติลุ่าดำแลุ่ะเติิบโติไปีพรู้อมกับ

ความติ้องการูใช้้งานโมบาย่อินเทอรู์เน็ติท่�เพิ�มสูงข้�นติ�อเน่อง อย่�างไรูก็ติาม กลุ่่�มทรููม่ความไดำ้เปีรู่ย่บผู่้ให็้บรูิการูรูาย่อ่น จากการู

ม่�งมอบความค่้มค�าสูงส่ดำให็้แก�ลุู่กค้าผ่�านเครูือข�าย่ปีรูะสิทธิภาพสูงซึ่้�งปีรูะกอบดำ้วย่คลุ่่นความถึ่�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย่ รูวมถึ้งรูะบบนิเวศ

ดำ้านดำิจิทัลุ่ท่�ครูอบคลุ่่มของกลุ่่�มทรูู โดำย่เครืูอข�าย่ 4G แลุ่ะ 3G ของกลุ่่�มทรููม่ความครูอบคลุ่่มรูวมกันแลุ้่วกว�ารู้อย่ลุ่ะ 98 ของ

ปีรูะช้ากรูทั�วปีรูะเทศ นอกจากน่� กลุ่่�มทรููยั่งม่�งมั�นพัฒนาค่ณภาพแลุ่ะขย่าย่โครูงข�าย่เพ่อให้็ม่ความครูอบคลุ่่มมากย่ิ�งข้�นรูวมถ้ึง

ให็้บรูิการูเครูือข�าย่ 5G แลุ่้วใน 77 จังห็วัดำทั�วปีรูะเทศ โดำย่ปีรูะกอบกับกลุ่่�มทรูู ม่คลุ่่นความถึ่�ท่�เพ่ย่งพอแลุ่ะสามารูถึรูองรูับติ�อ

การูให็้บรูิการูแลุ่ะติอบสนองติ�อความติ้องการูของผู่้ใช้้บรูิการูไดำ้อย่�างติรูงจ่ดำ ช้�วย่ให็้ผู่้ให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ภาย่ใติ้กลุ่่�มทรูู

สามารูถึให้็บรูิการูแลุ่ะออกรูาย่การูส�งเสรูิมการูขาย่ รูวมถึ้งแคมเปีญคอนเวอรู์เจนซึ่์ท่�น่าดำ้งดำูดำใจของกลุ่่�มทรูู พรู้อมการูขย่าย่

ช้�องทางการูขาย่ผ่�านความรู�วมมือกับพันธมิติรูทางธ่รูกิจ น่าจะส�งผ่ลุ่ให็้รูาย่ไดำ้กลุ่่�มทรููเติิบโติแข็งแกรู�งแลุ่ะติ�อเน่องไดำ้มากย่ิ�งข้�น

อน้�ง เน่องจากบรูิษััทในกลุ่่�มทรููท่�ให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� ย่ังม่ห็น้าท่�ในการูก�อสรู้างโครูงข�าย่ให็้ม่ความครูอบคลุ่่มพื�นท่� 

ทั�วปีรูะเทศ แลุ่ะม่พนัธะท่�จะขย่าย่โครูงข�าย่ให็ค้รูอบคลุ่ม่ติ�อๆ ไปีมากย่ิ�งข้�น ผู่ใ้ห็บ้รูกิารูโทรูศพัทเ์คลุ่่อนท่�ในกลุ่่�มทรู ูจ้งย่งัคงปีรูะสบ

ปีญัห็าปีรูะเด็ำนของการูก�อสรู้างเสาสำาห็รูบัติดิำติั�งอป่ีกรูณ์โทรูคมนาคมโทรูศพัท์เคลุ่่อนท่� โดำย่ม่ผู่รู้้องเรูย่่นเพ่อให้็รูะงบัการูก�อสรู้าง

แลุ่ะรูื�อถึอนเสาท่�ติิดำติั�งอ่ปีกรูณ์โทรูคมนาคมโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� เน่องจาก กลุ่�าวอ้างว�าไดำ้รูับความเดำือดำรู้อนจากการูก�อสรู้าง ซึ่้�ง

อาจส�งผ่ลุ่กรูะทบติ�อการูให็บ้รูกิารูโทรูศพัท์เคลุ่อ่นท่�ของกลุ่่�มทรู ูรูวมทั�งค�าใช้้จ�าย่ท่�เก่�ย่วขอ้ง ซ้ึ่�งบรูษิัทัในกลุ่่�มทรู ูกไ็ดำม่้การูดำำาเนนิ

การูติามขั�นติอนท่�เก่�ย่วข้องติามห็ลุ่ักเกณฑ์์ของ กสทช้. ควบคู�ไปีดำ้วย่ ทั�งน่� ในท้าย่ท่�ส่ดำ ห็ากม่ผ่ลุ่ย่่ติิปีรูากฏว�าติ้องม่การูรูื�อถึอน

เสาท่�ติิดำติั�งอ่ปีกรูณ์โทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� กลุ่่�มทรูู จะม่ภารูะค�าใช้้จ�าย่ในการูรูื�อถึอนเสาดำังกลุ่�าว ทั�งน่� บรูิษััทฯ เช้่อว�า ห็ากบรูิษััท 

ในกลุ่่�มทรู ูท่�ให้็บริูการูโทรูศัพท์เคลุ่อ่นท่� ดำำาเนนิการูติามขั�นติอนติ�าง ๆ  ติามห็ลัุ่กเกณฑ์ท่์�เก่�ย่วขอ้งกบัการูสรูา้งเสาท่�ติดิำตัิ�งอป่ีกรูณ์

โทรูคมนาคมโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�แลุ่้ว กลุ่่�มทรูู จะสามารูถึก�อสรู้างเสาไดำ้อย่�างรูาบรู่น

ส�วนธ่รูกิจโทรูศัพท์พื�นฐานของกลุ่่�มทรูู เน่องจากสัญญารู�วมการูงานแลุ่ะรู�วมลุ่งท่นฯ รูะห็ว�าง ท่โอท่ แลุ่ะบริูษััทฯ ได้ำสิ�นส่ดำลุ่ง 

ไปีแลุ่้วติั�งแติ�เม่อวันท่� 28 ติ่ลุ่าคม 2560 แติ�กลุ่่�มทรููย่ังคงม่ผู่้ให็้บรูิการูท่�ไดำ้รูับใบอน่ญาติปีรูะกอบกิจการูโทรูคมนาคมท่�สามารูถึให็้

บรูกิารูโทรูศพัท์พื�นฐานไดำ ้อย่�างไรูกต็ิาม ในธรู่กิจน่�ย่งัคงเผ่ชิ้ญกบัการูแข�งขนัท่�ทวค่วามรูน่แรูงย่ิ�งข้�นจากบรูกิารูโทรูศพัท์เคลุ่่อนท่�
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แลุ่ะบรูิการูเส่ย่งผ่�านการูให็้บรูิการูอินเทอรู์เน็ติ (VoIP) รูวมถึ้งบรูิการูให็ม�ๆ ท่�พัฒนามาทดำแทน เน่องจากบรูิการูดำังกลุ่�าว ม่อัติรูา

ค�าบรูิการูท่�ติำ�ากว�าอัติรูาค�าบรูิการูโทรูศัพท์พื�นฐานแบบเดำิม

สำาห็รูับติลุ่าดำอินเทอรู์เน็ติแลุ่ะบรูอดำแบนดำ์ คู�แข�งรูาย่สำาคัญของกลุ่่�มทรูู อาทิ  ท่โอท่  บรูิษััท ทรูิปีเปีิลุ่ท่ บรูอดำแบนดำ์ จำากัดำ (ห็รูือ 

3BB ในปีัจจ่บัน) ห็รูือบรูิษััท แอดำวานซึ่์ ไวรู์เลุ่ส เน็ทเวอรู์ค จำากัดำ ซึ่้�งให็้บรูิการู AIS Fiber broadband ม่�งเน้นการูขย่าย่พื�นท่�ให็ ้

บรูิการูในพื�นท่�กรู่งเทพมห็านครูแลุ่ะปีริูมณฑ์ลุ่ ซ้ึ่�งเปี็นติลุ่าดำห็ลัุ่กของกลุ่่�มทรููออนไลุ่น์ อย่�างไรูก็ดำ่ ทรููออนไลุ่น์ย่ังคงม่ความได้ำ

เปีรูย่่บจากการูให็บ้รูกิารูดำว้ย่เทคโนโลุ่ย่ท่่�ทนัสมยั่แลุ่ะม่คณ่ภาพสงูอย่�างเทคโนโลุ่ย่ ่FTTx ติลุ่อดำจนนำาเสนออนิเติอรูเ์นต็ิความเรูว็สงู 

1Gbps รู�วมกับนวัติกรูรูมดำ่ไวซึ่์ แลุ่ะแคมเปีญคอนเวอรู์เจนซึ่์ท่�ผ่สานบรูิการูแลุ่ะสิทธิปีรูะโย่ช้น์ห็ลุ่ากห็ลุ่าย่ภาย่ใติ้กลุ่่�มทรูู โดำย่ 

เฉพาะทรููไอดำ่ แลุ่ะกลุ่�องทรููไอดำ่ท่ว่ ซึ่้�งช้�วย่เพิ�มโอกาสในการูสรู้างรูาย่ไดำ้ติ�อไปี 

กลุ่่�มทรููคาดำว�าการูแข�งขันในธ่รูกิจติ�างๆ ท่�กลุ่่�มทรููให้็บรูิการูจะย่ังคงม่ติ�อเน่องในอนาคติ แติ�กลุ่่�มทรููม่ความพรู้อมสำาห็รัูบ 

การูแข�งขัน โดำย่ม่ข้อไดำ้เปีรู่ย่บจากการูม่แบรูนดำ์ท่�แข็งแกรู�ง แลุ่ะม่บรูิการูท่�ครูบวงจรู แลุ่ะม่คอนเทนติ์ ท่�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย่ โดำย่สามารูถึ

สรูา้งความแติกติ�างผ่�านการูผ่สมผ่สานสินคา้แลุ่ะบริูการูในกลุ่่�มทรูไูด้ำอย่�างลุ่งตัิวภาย่ใติก้ลุ่ย่ท่ธ์คอนเวอร์ูเจนซ์ึ่ รูวมถึง้การูม่รูะบบ

นิเวศดำิจิทัลุ่ครูบวงจรูแลุ่ะความรู�วมมือกับพันธมิติรูดำ้านช้�องทางการูขาย่ แลุ่ะจัดำจำาห็น่าย่ทั�วปีรูะเทศ

ความเสี่ยงเฉพาะธุรกิจข่องกลุ ่มทรูวิชั่นส ์

ความเส่�ย่งของกลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ท่�ผ่�านมา ไดำ้แก� การูจัดำห็ารูาย่การูจากติ�างปีรูะเทศ แลุ่ะการูแข�งขันท่�ทว่ความรู่นแรูงข้�น 

ทั�งในธ่รูกิจโทรูทัศน์แบบบอกรูับสมาช้ิกในปีรูะเทศไทย่ แลุ่ะโทรูทัศน์ในรูะบบดำิจิติอลุ่ท่�ค�อนข้างม่ช้�องรูาย่การูท่�ม่ความ 

ห็ลุ่ากห็ลุ่าย่ ทั�งย่ังเปี็นคู�แข�งท่�กรูะทบติ�อการูปีรูะกอบกิจการูของกลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ นอกจากน่� กลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ย่ังติ้องแข�งขัน

กับผู่้ให็้บรูิการูโทรูทัศน์แบบ OTT โดำย่ผู่้ปีรูะกอบการูรูาย่เดิำมแลุ่ะรูาย่ให็ม�ติ�างแข�งขันเพ่อแย่�งช้ิงส�วนแบ�งการูติลุ่าดำแลุ่ะ

เพ่อให็้ไดำ้มาซ้ึ่�งสิทธิในการูแพรู�ภาพคอนเทนติ์สำาคัญๆ ซ้ึ่�งอาจทำาให็้กลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ม่ค�าใช้้จ�าย่เพ่อการูไดำ้มาซึ่้�งคอนเทนติ์ 

ติ�างๆ เห็ลุ่�าน่�เพิ�มสูงข้�น นอกจากน่� ทรููวิชั้�นส์ยั่งม่ความเส่�ย่งจากการูถึูกลัุ่กลุ่อบใช้้สัญญาณห็รืูอการูลุ่ะเมิดำลุ่ิขสิทธิ� ทำาให็้

ห็ากกลุ่่�มทรููวิช้ั�นส์ม่อ่ปีสรูรูคในการูจัดำห็ารูาย่การูท่�เปี็นท่�สนใจของสมาช้ิก ห็รูือห็ากติ้นท่นของการูจัดำห็ารูาย่การูเพิ�มสูงข้�น

ในอนาคติก็จะม่ผ่ลุ่กรูะทบติ�อผ่ลุ่ปีรูะกอบการูของกลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ นอกจากน่� ย่ังม่ความเส่�ย่งในการูเจรูจาเพ่อติ�อสัญญาให็้ไดำ้

มาซึ่้�งสิทธิในการูแพรู�ภาพคอนเทนติ์ ซึ่้�งอาจทำาให็้กลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ไม�อาจนำาเสนอช้�องรูาย่การูบางช้�องรูาย่การูห็รืูอรูาย่การู

บางรูาย่การูติ�อไปีไดำ้ ซ้ึ่�งการูย่กเลุ่ิกช้�องรูาย่การูห็รืูอรูาย่การู ก�อให็้เกิดำความเส่�ย่งท่�ลูุ่กค้าจะย่กเลิุ่กการูใช้้บริูการู ห็รูือใช้้

สิทธิเรู่ย่กรู้องติามกฎห็มาย่ไดำ้ ปีัจจ่บันลุู่กค้าท่�สนใจในรูาย่การูจากติ�างปีรูะเทศ เปี็นลุู่กค้าท่�สมัครูแพ็กเกจพรู่เม่ย่มแลุ่ะ

แพ็กเกจทั�วไปี ท่�เปี็นส�วนช้�วย่แลุ่ะสนับสน่นธ่รูกิจของกลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ 

อย่�างไรูก็ด่ำ กลุ่่�มทรููเช้่อว�าคอนเทนติ์ค่ณภาพสูงท่�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย่แลุ่ะครูบถึ้วน ซึ่้�งคอนเทนติ์ท่�เปี็นท่�นิย่ม กลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ 

เปี็นผู่้ถึือลุ่ิขสิทธิ�เพ่ย่งรูาย่เดำ่ย่วในปีรูะเทศไทย่ รูวมถึ้งคอนเทนติ์ท่�กลุ่่�มทรููวิชั้�นส์เปี็นผู่้ผ่ลิุ่ติเอง ซ้ึ่�งไดำ้รูับความนิย่มอย่�างสูง 

จากผู่้รัูบช้มในปีรูะเทศ อ่กทั�งการูผ่สมผ่สานบริูการูอ่นๆ ของกลุ่่�มทรููผ่�านย่่ทธศาสติรู์คอนเวอรู์เจนซึ่์ จะช้�วย่รัูกษัาความไดำ้

เปีรู่ย่บในเช้ิงการูแข�งขันของกลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ นอกจากน่� ฐานสมาช้ิกท่�ม่ขนาดำให็ญ� รูวมทั�งปีรูะสบการูณ์ในการูดำำาเนินงาน

ในธ่รูกิจน่�มาย่าวนานของกลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ ย่ังเปี็นห็ลัุ่กปีรูะกันดำ้านรูาย่ไดำ้สำาห็รัูบผู่้ให็้บรูิการูคอนเทนติ์ จ้งรูักษัาความเปี็น

พันธมิติรูทางธ่รูกิจรูะห็ว�างผู่้ให็้บริูการูคอนเทนติ์กับกลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ไดำ้เปี็นอย่�างดำ่

ทั�งน่� กลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ย่ังม่ความเส่�ย่งท่�เกิดำจากห็ลัุ่กเกณฑ์์การูกำากับดูำแลุ่ของ คณะกรูรูมการู กสทช้. เช้�น ห็ลัุ่กเกณฑ์์ท่�เก่�ย่ว

กับการูจัดำลุ่ำาดัำบบรูิการูโทรูทัศน์ แลุ่ะการูจัดำเรู่ย่งช้�องรูาย่การู รูวมถึ้งห็ลัุ่กเกณฑ์์เก่�ย่วกับการูแจ้งผู่้ใช้้บรูิการูถึ้งการูย่กเลุ่ิก

ช้�องรูาย่การูซึ่้�งอาจม่ข้อจำากัดำท่�ทำาให็้ไม�สามารูถึแจ้งให็้ผู่้ใช้้บรูิการูทรูาบลุ่�วงห็น้าไดำ้ติามกำาห็นดำเวลุ่า อ่กทั�งย่ังม่ความเส่�ย่ง 

ในความไม�ชั้ดำเจนของการูกำากับดำูแลุ่ของคณะกรูรูมการู กสทช้. อาทิ การูกำากับดำูแลุ่โฆษัณา เนื�อห็ารูาย่การู แลุ่ะการู

พิจารูณามาติรูการูเย่่ย่วย่าติ�างๆ ท่�กลุ่่�มทรููวิชั้�นส์นำาเสนอเม่อม่ความจำาเปี็นติ้องย่กเลุ่ิกช้�องรูาย่การู แลุ่ะการูพิจารูณา 

ห็ลุ่ักเกณฑ์์การูเผ่ย่แพรู�กิจการูโทรูทัศน์ท่�ให็้บรูิการูเปี็นการูทั�วไปี

นอกจากน่� ในปีี 2562 สัญญาการูให็้บริูการูดำาวเท่ย่มไทย่คม 5 ท่�ใช้้ออกอากาศในรูะบบ Ku-Band สิ�นส่ดำลุ่งใน 

วันท่� 31 ธันวาคม 2562 ซึ่้�งกลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ไดำ้เช้�าช้�องสัญญาณบนดำาวเท่ย่มไทย่คม 8 ซึ่้�งเปี็นดำาวเท่ย่มดำวงลุ่�าส่ดำแลุ่ะม่
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เทคโนโลุ่ย่่ท่�ทันสมัย่ท่�ส่ดำเพ่อรูองรัูบการูให็้บริูการูในรูะบบ Ku-Band เพ่อให็้สามารูถึให็้บริูการูไดำ้อย่�างติ�อเน่องในรูะย่ะ

ย่าว อย่�างไรูก็ด่ำ สำาห็รูับการูให็้บรูิการูในรูะบบ C-Band ซึ่้�งม่กำาห็นดำรูะย่ะเวลุ่าสิ�นส่ดำการูให็้บรูิการูติามสัญญาในช้�วง

เดำือนมิถึ่นาย่น 2563 นั�น  เม่อปีรูะมาณกลุ่างเดืำอนก่มภาพันธ์ 2563 บรูิษััท ไทย่คม จำากัดำ (มห็าช้น) ไดำ้แจ้งติ�อทรููวิชั้�นส์ 

ว�าม่ความจำาเปี็นติ้องปีลุ่ดำรูะวางดำาวเท่ย่มไทย่คม 5 ในวันท่� 26 ก่มภาพันธ์ 2563 แลุ่ะติ้องย่่ติิการูให็้บรูิการูดำาวเท่ย่ม 

ไทย่คม 5 ในรูะบบ C-Band แก�ทรูวูชัิ้�นส ์ก�อนครูบกำาห็นดำรูะย่ะเวลุ่าติามสญัญาในเดืำอนมถิึน่าย่น 2563 เนอ่งจากความขดัำขอ้ง 

ทางเทคนิคของรูะบบแจ้งสถึานะของดำาวเท่ย่มไทย่คม 5 ซึ่้�งไม�สามารูถึแก้ไขไดำ้ ดำ้วย่เห็ติ่ดำังกลุ่�าว ทรููวิชั้�นส์จ้งม่ภารูะห็น้าท่�

ในการูเรู�งปีรูะช้าสัมพันธ์ให็้ลุู่กค้าในรูะบบ C-Band รู่บดำำาเนินการูเปีลุ่่�ย่นอ่ปีกรูณ์ท่�เก่�ย่วข้องเพ่อให็้สามารูถึรัูบช้มบริูการู

ทรููวิชั้�นส์ติ�อไดำ้บนรูะบบ Ku-Band 

ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ ่มทรูวิชั่นส ์อาจถูกจัดเก็บค่าลิข่สิทธิ์ ในงานอันมีลิข่สิทธิ์

ในการูแพรู�ภาพแพรู�เส่ย่งของคอนเทนติ์ติ�างๆ ทางกลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ม่นโย่บาย่ท่�จะแพรู�ภาพแพรู�เส่ย่งเฉพาะคอนเทนติ์ 

ท่�กลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ไดำ้สรูรูสรู้างข้�นมาแลุ่ะท่�กลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ไดำ้รูับสิทธิให็้แพรู�ภาพแพรู�เส่ย่งจากผู่้ทรูงสิทธิในลิุ่ขสิทธิ�ของ 

คอนเทนติ์นั�น โดำย่บริูษััทฯเข้าใจว�าสิทธิท่�กลุ่่�มทรููวิชั้�นส์ไดำ้รูับมาในการูแพรู�ภาพแพรู�เส่ย่งนั�น ผู่้ให็้บรูิการูช้�องรูาย่การูไดำ้รูับ 

สิทธิในงานนั�นๆ แลุ่้ว รูวมทั�งกลุ่่�มทรููวิช้ั�นส์ ไดำ้ทำาสัญญากับองค์กรูจัดำเก็บค�าลุ่ิขสิทธิ� เพ่อเปี็นการูรูับรูองว�างานดำนติรู่กรูรูมท่�

ติิดำมากับงานอันม่ลุ่ิขสิทธิ�ปีรูะเภทติ�างๆ  ไดำ้ม่การูช้ำารูะค�าติอบแทนอย่�างถูึกติ้องแลุ่้ว

อย่�างไรูก็ติาม บริูษััทฯเข้าใจว�าแม้ทางกลุ่่�มทรููวิชั้�นส์จะใช้้ความรูะมัดำรูะวังอย่�างเติ็มท่�แลุ่้วแติ�ก็อาจถึูกผู่้ปีรูะกอบการู 

รูาย่อ่นๆ จัดำเก็บค�าลุ่ิขสิทธิ�เพิ�มเติิม ทั�งย่ังม่ความเส่�ย่งท่�เจ้าของลุ่ิขสิทธิ�ท่�ไม�ไดำ้เปี็นสมาช้ิกขององค์กรูจัดำเก็บค�าลุ่ิขสิทธิ� 

อาจใช้้สิทธิเรู่ย่กรู้อง ห็ากม่การูเผ่ย่แพรู�งานโดำย่ไม�ไดำ้รูับอน่ญาติ

ความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวข่้องกับการเปลี่ยนแปลงข่องเทคโนโลยี

เทคโนโลุ่ย่่ท่�เก่�ย่วข้องกับการูส่อสารูม่การูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งอย่�างรูวดำเร็ูวแลุ่ะความติ้องการูของลูุ่กค้าก็เปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งไปีติาม

วิวัฒนาการูในผ่ลุ่ิติภัณฑ์์แลุ่ะบริูการูให็ม�ๆ รูวมถึ้งการูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งดำ้านกฎเกณฑ์์การูกำากับดำูแลุ่ติ�างก็ม่ส�วนทำาให็้ม่การู

เปีิดำติลุ่าดำแลุ่ะให็้บรูิการูดำ้วย่เทคโนโลุ่ย่่ให็ม�ๆ จ้งคาดำว�าปีัจจัย่ติ�างๆ ดำังกลุ่�าวข้างติ้น จะย่ังคงม่ผ่ลุ่ติ�อธ่รูกิจส่อสารูของ

ปีรูะเทศไทย่ในอนาคติ เพ่อติอบรัูบกับแนวโน้มให็ม�ๆ ดำ้านเทคโนโลุ่ย่่ อาจทำาให็้กลุ่่�มทรููม่ค�าใช้้จ�าย่ในการูลุ่งท่นแลุ่ะ 

การูดำำาเนินงานสูงข้�นเปี็นอย่�างมาก แลุ่ะห็ากกลุ่่�มทรููไม�ลุ่งท่นในเทคโนโลุ่ย่่ให็ม�อาจจะม่ผ่ลุ่ทำาให็้ข่ดำความสามารูถึในการู

แข�งขันแลุ่ะความพ้งพอใจของลูุ่กค้าลุ่ดำลุ่ง 

อย่�างไรูก็ติาม กลุ่่�มทรููคาดำว�าดำ้วย่ผ่ลิุ่ติภัณฑ์์แลุ่ะบรูิการูท่�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย่ ติลุ่อดำจนฐานรูาย่ไดำ้แลุ่ะลุู่กค้าท่�ม่ความห็ลุ่ากห็ลุ่าย่ 

จะทำาให็ส้ามารูถึรูบัมอืกบัการูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งท่�เกดิำข้�นแลุ่ะรูกัษัารูาย่ไดำใ้ห็อ้ยู่�ในกลุ่่�มทรูไูดำด้ำก่ว�าผู่ใ้ห็บ้รูกิารูท่�ม่เพย่่งบรูกิารูเดำย่่ว

ความเ ส่ียงด้ ้านการกำา กับดู้แล

ความเสี่ยงข่องบริการคงสิทธิเลข่หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

นบัติั�งแติ�ผู่ใ้ห้็บริูการูโทรูศพัท์เคลุ่่อนท่�ได้ำม่การูเปิีดำให้็บริูการูคงสิทธเิลุ่ขห็มาย่โทรูศพัท์เคลุ่่อนท่� (Mobile Number Portability-MNP) 

ทำาให็้ลุู่กค้าสามารูถึเปีลุ่่�ย่นผู่้ให็้บริูการูไดำ้โดำย่ไม�จำาเปี็นติ้องเปีลุ่่�ย่นเลุ่ขห็มาย่โทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� ดำ้วย่การูม่บรูิการูคงสิทธิ 

เลุ่ขห็มาย่โทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ทำาให็้ม่การูแข�งขันในติลุ่าดำโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ท่�รู่นแรูงในการูจูงใจให็้ผู่้ใช้้บริูการูเลุ่ือกใช้้บริูการู

โทรูศัพทเ์คลุ่่อนท่�ของผู่้ให็บ้รูิการูแติ�ลุ่ะรูาย่ ปีรูะกอบกับการูท่�มผู่่้ให็บ้รูิการูโทรูศัพทเ์คลุ่่อนท่�รูาย่ให็ม�ทำาให็ก้ลุ่่�มทรููโมบาย่อาจ 

จะม่ความเส่�ย่งในการูสูญเส่ย่ลูุ่กค้าบางส�วนให็้กับผู่้ให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�รูาย่อ่น ห็รูือม่ความเส่�ย่งท่�ผู่้ให็้บริูการู 

รูาย่อ่นอาจปีฏิเสธห็รืูอก่ดำกันการูโอนย่้าย่มิให็้ผู่้ใช้้บริูการูโอนย่้าย่มาใช้้บริูการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของกลุ่่�มทรูู อย่�างไรูก็ติาม 
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แม้ว�าจะม่การูปีฏิเสธห็รืูอการูก่ดำกันการูโอนย่้าย่อยู่�บ้างก็ติาม กลุ่่�มทรูู ม่นโย่บาย่ท่�จะช้�วย่เห็ลืุ่อแลุ่ะอำานวย่ความสะดำวก

อย่�างเติ็มท่�ให็้ผู่้ใช้้บรูิการูท่�ม่ความปีรูะสงค์จะโอนย่้าย่มาใช้้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ของกลุ่่�มทรููสามารูถึดำำาเนินการูโอน

ย่้าย่ไดำ้โดำย่สะดำวก ปีรูะกอบกับนโย่บาย่การูนำาเสนอรูาย่การูส�งเสริูมการูขาย่ท่�ม่ความน่าสนใจควบคู�ไปีกับด่ำไวซึ่์ท่�ม่ค่ณภาพ 

อ่กทั�ง กลุ่่�มทรููไดำ้เน้นย่ำ�าถึ้งการูให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ท่�ครูอบคลุ่่มพื�นท่�อย่�างทั�วถึ้งควบคู�ไปีกับบรูิการูโมบาย่

อินเทอรู์เน็ติท่�ม่ปีรูะสิทธิภาพ ซ้ึ่�งกลุ่่�มทรูู เช้่อว�าแนวทางในการูดำำาเนินการูทั�งห็มดำน่�จะช้�วย่กรูะติ่้นให็้อัติรูาการูโอนย่้าย่

ของผู่้ใช้้บรูิการูมาย่ังกลุ่่�มทรููเพิ�มมากข้�น ในขณะเดำ่ย่วกันก็จะช้�วย่ให็้อัติรูาการูโอนย่้าย่ของผู่้ใช้้บรูิการูไปีย่ังผู่้ให็้บรูิการู

อ่นลุ่ดำลุ่งไปีพรู้อมกัน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์การก�ากับดูแล

ปีัจจ่บันการูปีรูะกอบธ่รูกิจของบริูษััทฯ แลุ่ะกลุ่่�มทรูู อยู่�ภาย่ใติ้กฎเกณฑ์์แลุ่ะการูกำากับดำูแลุ่ของห็น่วย่งานภาครัูฐห็ลุ่าย่ห็น่วย่งาน 

เช้�น รูัฐบาลุ่ ห็รูือ คณะกรูรูมการู กสทช้. ซ้ึ่�งห็น่วย่งานเห็ลุ่�าน่�ม่การูพิจารูณาออกกฎเกณฑ์์การูกำากับดำูแลุ่ในดำ้านติ�างๆ แลุ่ะม่

การูทบทวนปีรูับปีรู่งกฎรูะเบ่ย่บเดำิมเก่�ย่วกับการูกำากับดำูแลุ่ธ่รูกิจท่�บรูิษััทฯ แลุ่ะกลุ่่�มทรููดำำาเนินการูอยู่� อ่กทั�งห็น่วย่งานภาครูัฐ

แติ�ลุ่ะห็น่วย่งานอาจม่การูติ่ความกฎห็มาย่ท่�แติกติ�างกันออกไปี ซึ่้�งอาจทำาให็้การูดำำาเนินงานของกลุ่่�มทรููไดำ้รูับผ่ลุ่กรูะทบจาก

ปีรูะเด็ำนดำังกลุ่�าว แลุ่ะเผ่ช้ิญความเส่�ย่งจากการูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งดำ้านกฎเกณฑ์์การูกำากับดำูแลุ่ของห็น่วย่งานภาครูัฐ นอกจากน่� 

ในส�วนของนโย่บาย่การูกำากบัดูำแลุ่ของ กสทช้. นั�น ม่ผ่ลุ่ติ�อโครูงสรูา้งแลุ่ะการูแข�งขันของธรู่กิจโทรูคมนาคมโดำย่ติรูง ซ้ึ่�งอาจส�งผ่ลุ่

ให็้กลุ่่�มทรููติ้องแบกรูับภารูะติ้นท่นการูปีรูะกอบกิจการูแลุ่ะการูแข�งขันท่�เพิ�มข้�นจากการูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งนโย่บาย่ของ กสทช้. อ่กดำ้วย่

ความเสี่ยงจากการจัดสรรคล่ืนความถ่ีส�าหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

TUC เปี็นผู่้ไดำ้รูับใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถึ่� ย่�าน 2100 MHz 1800 MHz แลุ่ะ 900 MHz จากการูจัดำสรูรูคลุ่่นความถึ่�ของ

คณะกรูรูมการู กสทช้. รูวมทั�งเม่อวันท่� 19 มิถึ่นาย่น 2562 TUC ไดำ้เข้ารูับจัดำสรูรูคลุ่่นความถ่ึ�ย่�าน 700 MHz โดำย่ 

TUC ไดำ้รูับจัดำสรูรูคลุ่่นความถึ่� 1 ช่้ดำ จำานวน 2x10 MHz โดำย่ไดำ้รูับใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถ่ึ�ย่�าน 700 MHz เม่อวันท่� 27 

ธันวาคม 2563 เพ่อให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�เปี็นรูะย่ะเวลุ่า 15 ปีี โดำย่ใบอน่ญาติจะสิ�นส่ดำวันท่� 26 ธันวาคม 

2578 นอกจากน่� เม่อวันท่� 16 ก่มภาพันธ์ 2563 TUC ช้นะการูปีรูะมูลุ่คลุ่่นความถึ่�ย่�าน 2600 MHz แลุ่ะคลุ่่นความถึ่� 

ย่�าน 26 GHz โดำย่ในส�วนของคลุ่่นความถ่ึ�ย่�าน 2600 MHz TUC ไดำ้รูับใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถ่ึ�ย่�าน 2600 MHz เม่อ

วันท่� 16 ม่นาคม 2563 เพ่อให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�เปี็นรูะย่ะเวลุ่า 15 ปีี โดำย่ใบอน่ญาติจะสิ�นส่ดำวันท่� 15 ม่นาคม 

2578 แลุ่ะสำาห็รูับคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 26 GHz TUC ติ้องช้ำารูะค�าคลุ่่นความถึ่�ทั�งจำานวนภาย่ใน 1 ปีี นับแติ�วันท่�ไดำ้รัูบห็นังสือ

แจ้งเปี็นผู่้ช้นะการูปีรูะมูลุ่ (วันท่� 19 ก่มภาพันธ์ 2563)

ทั�งน่�การูแข�งขันในธ่รูกิจโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ม่เพิ�มมากข้�น แลุ่ะจากการูท่� TUC ไดำ้รัูบการูจัดำสรูรูคลุ่่นความถึ่� ทำาให็้กลุ่่�มทรููม่ 

ห็น้าท่�ในการูช้ำารูะเงินค�าคลุ่่นความถ่ึ� แลุ่ะม่ความจำาเปี็นติ้องใช้้เงินลุ่งท่นเพิ�มข้�นจากการูขย่าย่โครูงข�าย่ให็้ม่ความครูอบคลุ่่ม

ติามเง่อนไขของการูไดำ้รัูบจัดำสรูรูคลุ่่นความถึ่� แลุ่ะการูเปี็นผู่้รูับใบอน่ญาติ รูวมทั�งก�อสรู้างแลุ่ะขย่าย่โครูงข�าย่แลุ่ะอ่ปีกรูณ์

เพ่อรูองรัูบการูให็้บรูิการูบนคลุ่่นความถึ่�ในย่�านติ�างๆ เพิ�มเติิมจากการูลุ่งท่นสำาห็รัูบการูขย่าย่บริูการูบนคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 

850 MHz แลุ่ะบรูิการู 4G ห็รูือ 5G ห็รูือเทคโนโลุ่ย่่อ่นท่�เก่�ย่วเน่อง 

กลุ่่�มทรููเช้่อว�าจากการูท่�กลุ่่�มทรููเปี็นผู่้ไดำ้รูับใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถ่ึ�ย่�านติ�างๆ จะทำาให็้กลุ่่�มทรููสามารูถึพัฒนาบริูการู

ติ�างๆ ท่�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย่เพิ�มทางเลืุ่อกให็้แก�ปีรูะช้าช้นท่�ติ้องการูใช้้บริูการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ท่�ม่ปีรูะสิทธิภาพแลุ่ะสามารูถึ 

ติอบสนองความติอ้งการูของผู่ใ้ช้บ้รูกิารูท่กกลุ่่�มไดำม้ากย่ิ�งข้�น แลุ่ะกลุ่่�มทรูเูช้อ่ว�า บรูกิารูโทรูศพัทเ์คลุ่อ่นท่�ท่�กลุ่่�มทรูใูห็บ้ริูการู

บนคลุ่่นความถึ่�ย่�านติ�างๆ ติามท่�กลุ่�าวมาข้างติ้น จะสามารูถึติอบสนองความติ้องการูของผู่้ใช้้บรูิการูไดำ้อย่�างเพ่ย่งพอ แลุ่ะ

กลุ่่�มทรููจะสามารูถึเปี็นผู่้นำาการูให็้บรูิการู 3G บรูิการู 4G บรูิการู 5G แลุ่ะบรูิการูบนเทคโนโลุ่ย่่อ่นๆ ไดำ้
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กลุ ่มทรูมีความเส่ียงจากการสิ้นสุดลงข่องสัญญาให้ด�าเนินการฯ ข่องทรูมูฟจาก CAT TELECOM 

เน่องจากสัญญาให็้ดำำาเนินการูให็้บริูการูวิทย่่คมนาคมรูะบบเซึ่ลุ่ลูุ่ลุ่�า DIGITAL PERSONAL COMMUNICATION NETWORK 

1800 (Digital PCN 1800) รูะห็ว�าง CAT Telecom กับทรููมูฟ (“สัญญาให็้ดำำาเนินการูฯ”) สิ�นส่ดำลุ่งไปีแลุ่้วติั�งแติ�เดำือนกันย่าย่น 

2556 แลุ่ะ ทรููมูฟไดำ้สิ�นส่ดำห็น้าท่�การูเปี็นผู่้ให็้บรูิการูติามปีรูะกาศคณะกรูรูมการู กสทช้. เรู่อง มาติรูการูค่้มครูองผู่้ใช้้บริูการู

เปี็นการูชั้�วครูาวในกรูณ่สิ�นส่ดำการูอน่ญาติสัมปีทาน ห็รูือสัญญาการูให็้บริูการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� พ.ศ. 2556 ปีรูะกอบกับ

คำาสั�ง คสช้. ท่� 94/2557 เรู่อง การูรูะงับการูดำำาเนินการูติามกฎห็มาย่ว�าดำ้วย่องค์กรูจัดำสรูรูคลุ่่นความถ่ึ� แลุ่ะกำากับการู

ปีรูะกอบกิจการูวิทย่่กรูะจาย่เส่ย่ง วิทย่่โทรูทัศน์ แลุ่ะกิจการูโทรูคมนาคม (“คำาสั�ง คสช้. ท่� 94/2557”) แลุ่ะติามห็ลุ่ักเกณฑ์์

ท่�เก่�ย่วข้อง เม่อวันท่� 3 ธันวาคม 2558  (รูวมเรู่ย่กว�า “ปีรูะกาศค่้มครูองผู่้ใช้้บรูิการู”) 

ห็ลุ่ังจากการูสิ�นส่ดำสัญญาให็้ดำำาเนินการูฯ ดำังกลุ่�าว ธ่รูกิจของกลุ่่�มทรููโมบาย่ยั่งคงดำำาเนินการูไปีไดำ้อย่�างติ�อเน่อง โดำย่ให็้

บริูการูบนคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 2100 MHz ท่�กลุ่่�มบริูษััทฯ ไดำ้รูับการูจัดำสรูรูแลุ่ะอน่ญาติมาก�อนห็น้า แลุ่ะการูเปี็นผู่้ขาย่ติ�อบริูการู 

โทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�บนคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 850 MHz อ่กทั�ง เม่อวันท่� 4 ธันวาคม 2558 TUC ไดำ้รูับใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่น 

ความถึ่�ย่�าน 1800 MHz แลุ่ะใบอน่ญาติปีรูะกอบกิจการูโทรูคมนาคม ซ้ึ่�งม่รูะย่ะเวลุ่าการูอน่ญาติจนถ้ึงวันท่� 15 กันย่าย่น 

2576 รูวมทั�ง เม่อวันท่� 16 ม่นาคม 2559 TUC ไดำ้รัูบใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่นความถ่ึ�ย่�าน 900 MHz ซ้ึ่�งใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่น

ความถึ่�ย่�าน 900 MHz ดำังกลุ่�าว ม่รูะย่ะเวลุ่าถึ้งวันท่� 30 มิถึ่นาย่น 2574 แลุ่ะติ�อมาเม่อวันท่� 19 มิถึ่นาย่น 2562 TUC ไดำ้

เข้ารูับจัดำสรูรูคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 700 MHz โดำย่ TUC ไดำ้รูับจัดำสรูรูคลุ่่นความถึ่� 1 ช่้ดำ จำานวน 2x10 MHz โดำย่ไดำ้รัูบใบอน่ญาติ

ให็้ใช้้คลุ่่นความถึ่�ย่�าน 700 MHz เม่อวันท่� 27 ธันวาคม 2563 เพ่อให็้บริูการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�เปี็นรูะย่ะเวลุ่า 15 ปีี โดำย่ใบ

อน่ญาติจะสิ�นส่ดำวันท่� 26 ธันวาคม 2578 นอกจากน่� เม่อวันท่� 16 ก่มภาพันธ์ 2563 TUC ช้นะการูปีรูะมูลุ่คลุ่่นความถึ่�ย่�าน 

2600 MHz แลุ่ะคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 26 GHz โดำย่ในส�วนของคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 2600 MHz TUC ไดำ้รูับใบอน่ญาติให็้ใช้้คลุ่่น

ความถึ่�ย่�าน 2600 MHz เม่อวันท่� 16 ม่นาคม 2563 เพ่อให็้บริูการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�เปี็นรูะย่ะเวลุ่า 15 ปีี โดำย่ใบอน่ญาติ

จะสิ�นส่ดำวันท่� 15 ม่นาคม 2578 แลุ่ะสำาห็รูับคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 26 GHz TUC ติ้องช้ำารูะค�าคลุ่่นความถึ่�ทั�งจำานวนภาย่ใน 1 ปี ี

นับแติ�วันท่�ไดำ้รูับห็นังสือแจ้งเปี็นผู่้ช้นะการูปีรูะมูลุ่ (วันท่� 19 ก่มภาพันธ์ 2563) 

โดำย่ปีรูะกาศค่้มครูองผู่้ใช้้บรูิการูไดำ้กำาห็นดำให็้ CAT Telecom แลุ่ะทรููมูฟ ม่ห็น้าท่�เปี็นผู่้ให็้บรูิการูติามปีรูะกาศดำังกลุ่�าว แลุ่ะ

ติ้องจัดำทำาแผ่นค่้มครูองผู่้ใช้้บรูิการู ซึ่้�งติ้องม่สารูะสำาคัญเก่�ย่วกับแผ่นงานปีรูะช้าสัมพันธ์ให็้ผู่้ใช้้บรูิการูทรูาบถึ้งการูสิ�นส่ดำ 

สัญญาสัมปีทาน แผ่นงานส�งเสรูิมให็้ผู่้ใช้้บรูิการูสามารูถึใช้้บรูิการูคงสิทธิเลุ่ขห็มาย่โทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ไดำ้ แลุ่ะปีรูะมาณ

การูค�าใช้้จ�าย่ในการูให็้บรูิการูแลุ่ะภารูะท่�เกิดำข้�นจากการูท่�ติ้องรูักษัาค่ณภาพมาติรูฐานในขณะท่�จำานวนผู่้ใช้้บรูิการูลุ่ดำลุ่ง 

ติลุ่อดำเวลุ่า นอกจากน่� ปีรูะกาศค่้มครูองผู่้ใช้้บริูการูยั่งกำาห็นดำห็้าม CAT Telecom แลุ่ะ ทรููมูฟ รูับผู่้ใช้้บริูการูรูาย่ให็ม�เพิ�ม

ข้�นจากเดำิม แลุ่ะกำาห็นดำให็้ CAT Telecom แลุ่ะ ทรููมูฟ เปี็นผู่้รูับช้ำารูะเงินรูาย่ไดำ้จากการูให็้บรูิการูแทนรูัฐโดำย่แย่กบัญช่้การู

รูับเงินไว้เปี็นการูเฉพาะ แลุ่้วรูาย่งานจำานวนเงินรูาย่ไดำ้แลุ่ะดำอกผ่ลุ่ท่�เกิดำข้�นซ้ึ่�งไดำ้ห็ักติ้นท่นค�าใช้้โครูงข�าย่ ค�าธรูรูมเน่ย่ม 

เลุ่ขห็มาย่โทรูคมนาคม ติน้ท่นค�าใช้จ้�าย่ในการูบรูหิ็ารูจดัำการู แลุ่ะติน้ท่นค�าใช้จ้�าย่อน่ท่�จำาเปีน็ในการูให็บ้รูกิารูแลุ่ว้ ส�วนท่�เห็ลุ่อื 

ให็้นำาส�งสำานักงานคณะกรูรูมการู กสทช้. เพ่อติรูวจสอบก�อนนำาส�งเปี็นรูาย่ไดำ้แผ่�นดิำนติ�อไปี ซ้ึ่�งสำานักงานคณะกรูรูมการู 

กสทช้. ไดำ้แติ�งติั�งคณะทำางานเพ่อติรูวจสอบรูาย่ไดำ้แลุ่ะติ้นท่นค�าใช้้จ�าย่ติามปีรูะกาศค่้มครูองผู่้ใช้้บรูิการู โดำย่สำานักงาน 

คณะกรูรูมการู กสทช้. ม่ห็นังสือแจ้งมติิ กทค. ท่�เห็็นช้อบให็้ทรููมูฟนำาส�งเงินรูาย่ไดำ้จากการูให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� 

บนคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 1800 MHz ในรูะย่ะเวลุ่าความค่้มครูองผู่้ใช้้บรูิการู (ช้�วงท่�ห็น้�ง) นับติั�งแติ�วันท่� 16 กันย่าย่น 

2556 ถึ้งวันท่� 17 กรูกฎาคม 2557 เปี็นเงินจำานวน 1,069.98 ลุ่้านบาท พรู้อมดำอกผ่ลุ่ท่�เกิดำข้�น มายั่งสำานักงาน 

คณะกรูรูมการู กสทช้. ซ้ึ่�ง ทรููมูฟ เห็็นว�ามติิดำังกลุ่�าวไม�ถูึกติ้องแลุ่ะไม�ช้อบดำ้วย่กฎห็มาย่ ทรููมูฟจ้งไดำ้ม่การูนำาส�งห็นังสือ

พรู้อมห็ลัุ่กฐานปีรูะกอบการูพิจารูณาเพ่อขอให็้ กทค. ทบทวนมติิดัำงกลุ่�าว แลุ่ะท้าย่ท่�ส่ดำเม่อวันท่� 17 พฤศจิกาย่น 

2558 ทรููมูฟไดำ้ย่่นคำาฟ้องเพ่อขอเพิกถึอนมติิท่�ปีรูะช่้ม กทค. เน่องจากในช้�วงรูะย่ะเวลุ่าท่� ทรููมูฟ ทำาห็น้าท่�ค่้มครูอง

ผู่้ใช้้บริูการูติั�งแติ�วันท่� 16 กันย่าย่น 2556 จนถ้ึงวันสิ�นส่ดำห็น้าท่�ในการูค่้มครูองผู่้ใช้้บริูการู คือ วันท่� 3 ธันวาคม 

2558 ทรููมูฟ ไม�ไดำ้ม่รูาย่ไดำ้แลุ่ะกำาไรูจากการูให็้บริูการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�บนคลุ่่นความถึ่�ย่�าน 1800 MHz แติ�อย่�างใดำ ปีัจจ่บัน

อยู่�รูะห็ว�างการูพิจารูณาคดำ่ของศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง 
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ติ�อมาเม่อวันท่� 2 พฤศจิกาย่น 2559 ทรููมูฟ ไดำ้ย่่นฟ้องคณะกรูรูมการู กสทช้. คณะกรูรูมการู กทค. สำานักงาน กสทช้. แลุ่ะ 

เลุ่ขาธิการู กสทช้. เปี็นผู่้ถูึกฟ้องคด่ำ ติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง เรู่ย่กให็้ผู่้ถึูกฟ้องคดำ่ช้ำารูะค�าใช้้จ�าย่ให็้ทรููมูฟอันเน่องมาจากการู

ปีฏิบัติิติามปีรูะกาศค่้มครูองผู่้ใช้้บรูิการู ช้�วงวันท่� 1 พฤศจกิาย่น 2558 ถึ้งวันท่� 3 ธันวาคม 2558 เปี็นจำานวน 709.65 ลุ่้านบาท

นอกจากน่� เม่อวันท่� 7 กันย่าย่น 2561 สำานักงานคณะกรูรูมการู กสทช้. ไดำ้ม่ห็นังสือแจ้งมติิคณะกรูรูมการู กสทช้. 

ท่� 17/2561 ลุ่งวันท่� 5 กันย่าย่น 2561 ให็้ทรููมูฟนำาส�งเงินรูาย่ไดำ้จากการูให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�บนคลุ่่นความถึ่� 

ย่�าน 1800 MHz ในรูะย่ะเวลุ่าความค่้มครูองผู่้ใช้้บริูการูตัิ�งแติ�วันท่� 18 กรูกฎาคม 2557 ถึ้งวันท่� 3 ธันวาคม 2558 เพิ�มเติิม

เปี็นเงิน 2,311.97 ลุ่้านบาท (รูวมเปี็นเงินรูาย่ไดำ้ท่�สำานักงานคณะกรูรูมการู กสทช้. ม่คำาสั�งให็้ทรููมูฟ นำาส�งทั�งสิ�น 3,381.95 

ลุ่้านบาท) อย่�างไรูก็ดำ่ ทรููมูฟ เห็็นว�ามติิคณะกรูรูมการู กสทช้. ดำังกลุ่�าวไม�ช้อบดำ้วย่กฎห็มาย่ เน่องจากในช้�วงรูะย่ะเวลุ่าท่�

ทรููมูฟ ทำาห็น้าท่�ติามปีรูะกาศค่้มครูองผู่้ใช้้บรูิการูนั�น ทรููมูฟไม�ไดำ้ม่กำาไรูจากการูให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�บนคลุ่่นความถึ่�

ย่�าน 1800 MHz แติ�อย่�างใดำ เม่อวันท่� 6 ธันวาคม 2561 ทรููมูฟ จ้งไดำ้ย่่นคำาฟ้องติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่างเพ่อขอเพิกถึอนมติิ

คณะกรูรูมการู กสทช้. ดำังกลุ่�าว ปีัจจ่บันคดำ่อยู่�รูะห็ว�างการูพิจารูณาของศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง 

แลุ่ะในวันท่� 6 กันย่าย่น 2562 ศาลุ่ปีกครูองกลุ่างไดำ้ม่คำาสั�งรูวมคด่ำทั�งสามคดำ่ข้างติ้นท่�ทรููมูฟย่่นฟ้องเข้าดำ้วย่กัน เน่องจาก

ทั�งสามคดำ่ม่คู�กรูณ่เดำ่ย่วกัน แลุ่ะข้อเท็จจรูิงแลุ่ะพย่านห็ลุ่ักฐานท่�ใช้้อ้างอิงเปี็นช่้ดำเด่ำย่วกัน ห็รืูอเก่�ย่วเน่องใกลุ่้ชิ้ดำกัน

ทั�งน่� จากผ่ลุ่ของปีรูะกาศค่้มครูองผู่้ใช้้บริูการู ทรููมูฟ ไดำ้รูับคำาฟ้องจาก CAT Telecom ท่�ไดำ้ย่่นฟ้องสำานักงานคณะกรูรูมการู 

กสทช้. กทค. คณะกรูรูมการู กสทช้. ทรููมูฟ แลุ่ะ บริูษััท ดำิจิติอลุ่ โฟน จำากัดำ ติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง เรู่ย่กให็้ช้ำารูะเงินค�าใช้้ 

ห็รืูอค�าติอบแทนการูใช้้เครูอ่งอป่ีกรูณโ์ทรูคมนาคมแลุ่ะโครูงข�าย่ ซึ่้�งส�งมอบให็ ้CAT Telecom ห็ลัุ่งจากสญัญาให้็ดำำาเนินการูฯ 

สิ�นส่ดำ นับติั�งแติ�วันท่� 16 กันย่าย่น 2556 ถึ้งวันท่� 3 ธันวาคม 2558 เปี็นจำานวนทั�งสิ�น 67,150.89 ลุ่้านบาท  

ซึ่้�งคำานวณแย่กเฉพาะทรููมูฟคงเห็ลุ่ือจำานวน 25,222.54 ลุ่้านบาท โดำย่ในคดำ่ดัำงกลุ่�าว ทรููมูฟไดำ้ดำำาเนินการูย่่นคำาให็้การูแลุ่้ว 

ปีัจจ่บันคดำ่ดัำงกลุ่�าวอยู่�ในรูะห็ว�างพิจารูณาของศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง แลุ่ะในวันท่� 24 กันย่าย่น 2562  CAT Telecom ย่่นขอ

แก้ไขคำาฟ้องโดำย่แก้ไขจำานวนท่นทรัูพย่์ให็ม�เปี็นจำานวน 8,234.57 ลุ่้านบาท 

อ่กทั�ง จากผ่ลุ่ของการูดำำาเนินการูติามปีรูะกาศค่้มครูองผู่้ใช้้บรูิการู สำานักงานคณะกรูรูมการู กสทช้. ไดำ้ย่่นฟ้องทรููมูฟ ติ�อ 

ศาลุ่ปีกครูองกลุ่างเพ่อเรู่ย่กให็้ทรููมูฟนำาส�งเงินรูาย่ไดำ้จากการูให็้บริูการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�บนคลุ่่นความถ่ึ� 1800 MHz ติาม 

ปีรูะกาศค่้มครูองผู่้ใช้้บรูิการู รูะห็ว�างเดำือนกันย่าย่น 2556 ถึ้งเดำือนกรูกฎาคม 2557 เปี็นเงินจำานวน 1,150.66 

ลุ่้านบาท ทั�งน่� เม่อวันท่� 7 มิถึ่นาย่น 2562 กสทช้. ไดำ้ย่่นคำารู้องขอแก้ไขเพิ�มเติิมคำาฟ้องโดำย่แก้ไขท่นทรูัพย่์ในคดำ่รูวม

เปี็นเงินจำานวน 3,637.63 ลุ่้านบาท ซึ่้�งวันท่� 17 ก่มภาพันธ์ 2563 ทรููมูฟ ไดำ้ย่่นคำารู้องเพ่อโติ้แย่้งคำารู้องขอแก้ไข 

เพิ�มเติมิคำาฟอ้งดำงักลุ่�าวติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่างแลุ่ว้ สำานกังานคณะกรูรูมการู กสทช้. ไดำย้่น่ฟอ้ง ทรูมููฟ ติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง 

เรู่ย่กให็้ทรููมูฟช้ำารูะค�าธรูรูมเน่ย่มเลุ่ขห็มาย่โทรูศัพท์สำาห็รูับบรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่� แลุ่ะค�าธรูรูมเน่ย่มท่�เพิ�มข้�น ติั�งแติ�

เดำือนม่นาคม 2557 ถึ้งเดำือนธันวาคม 2558 เปี็นเงินจำานวน 878.37 ลุ่้านบาท ซ้ึ่�งเปี็นช้�วงเวลุ่าติามปีรูะกาศค่้มครูองผู่้ใช้้

บริูการู แลุ่ะ คำาสั�ง คสช้. ฉบับท่� 94/2557 ปีัจจ่บันคด่ำอยู่�ในรูะห็ว�างการูพิจารูณาของศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง

ทั�งน่� จากท่�กลุ่�าวมาทั�งห็มดำซ้ึ่�งบรูิษััทฯ ม่ความเห็็นว�า ในปีัจจ่บันทรููมูฟยั่งไม�ม่ภารูะผู่กพันท่�ติ้องช้ำารูะเงินจำานวนดำังกลุ่�าว 

อย่�างไรูก็ด่ำ ผ่ลุ่ท่�ส่ดำของคด่ำความดำังกลุ่�าวข้างติ้นไม�สามารูถึคาดำการูณ์ไดำ้ในขณะน่� ดำังนั�น ทรููมูฟจ้งไม�ไดำ้ติั�งสำารูองทางบัญช่้

สำาห็รูับรูาย่การูค�าเส่ย่ห็าย่ท่�อาจเกิดำข้�นจากรูาย่การูน่�ไว้ในงบการูเงินส่ดำ 

ความเสี่ยงจากข่้อพิพาทอันเน่ืองจากภาษีสรรพสามิต (EXCISE TAX) 

ติามท่�คณะรัูฐมนติรู่ไดำ้อน่มัติิให็้ม่การูลุ่ดำอัติรูาภาษั่สรูรูพสามิติท่�จัดำเก็บจากบริูการูโทรูคมนาคมเปี็นรู้อย่ลุ่ะ 0 ในปี ี

2550 (จากเดำิมรู้อย่ลุ่ะ 2 สำาห็รูับกิจการูโทรูศัพท์พื�นฐาน แลุ่ะรู้อย่ลุ่ะ 10 สำาห็รูับกิจการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�) ทำาให็้ท่โอท่ แลุ่ะ 

CAT Telecom ไดำ้รัูบส�วนแบ�งรูาย่ไดำ้ห็รูือผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทนเต็ิมจำานวน อย่�างไรูก็ติาม ในรูะห็ว�างท่�ม่การูจัดำเก็บภาษั่

สรูรูพสามิติ ผู่้ปีรูะกอบการูภาคเอกช้นย่ังคงม่รูาย่จ�าย่รูวมให็้ภาครูัฐเท�าเดำิม (รูวมท่�จ�าย่ให็้กรูะทรูวงการูคลุ่ังแลุ่ะท่โอท่ ห็รูือ 

CAT Telecom) โดำย่ปีัจจ่บัน ย่ังม่ข้อพิพาทรูะห็ว�างภาคเอกช้นแลุ่ะคู�สัญญาภาครูัฐในปีรูะเดำ็นน่� ซึ่้�งเปี็นปีรูะเดำ็นเก่�ย่วกับ 
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การูช้ำารูะส�วนแบ�งรูาย่ไดำ้ให็้ท่โอท่ แลุ่ะช้ำารูะผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทนให็้ CAT Telecom ไม�ครูบ  CAT Telecom ไดำ้ย่่น 

อ่ทธรูณ์คำาพิพากษัาของศาลุ่ปีกครูองกลุ่างท่�ม่คำาสั�งย่กคำารู้องขอเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำอน่ญาโติติ่ลุ่าการูของ CAT Telecom  

ท่�ม่คำาช่้�ขาดำให็้ทรููมูฟไม�ติ้องช้ำารูะค�าผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทนให็้แก� CAT Telecom เปี็นจำานวนเงิน 8,969.08 ลุ่้านบาท 

ติ�อศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ ติ�อมาเม่อวันท่� 22 เมษัาย่น 2563 ศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำม่คำาพิพากษัาย่กคำารู้องขอเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำ

อน่ญาโติติ่ลุ่าการูของ CAT Telecom คดำ่น่�จ้งเปี็นท่�ส่ดำ

นอกจากน่� CAT Telecom ไดำ้เรู่ย่กให็้ทรููมูฟรูับผิ่ดำในเงินค�าภาษั่มูลุ่ค�าเพิ�มจากผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทนในส�วนค�า 

ภาษั่สรูรูพสามิติ พรู้อมเบ่�ย่ปีรูับแลุ่ะเงินเพิ�มท่� CAT Telecom ถึูกกรูมสรูรูพากรูปีรูะเมินแลุ่ะแพ้คดำ่ในชั้�นศาลุ่ภาษั่ไปีแลุ่้ว 

ติลุ่อดำจนค�าใช้้จ�าย่ในการูดำำาเนินคดำ่ ค�าธรูรูมเน่ย่ม แลุ่ะดำอกเบ่�ย่ รูวมเปี็นเงินค�าเส่ย่ห็าย่จากการูไม�ปีฏิบัติิติามสัญญาในส�วน 

ดำังกลุ่�าวท่� CAT Telecom เรู่ย่กมาในช้�วงเดืำอนม่นาคม 2555 จำานวนทั�งสิ�น 1,302.8 ลุ่้านบาท (คำานวณถึ้งสิ�นเดืำอนม่นาคม 

2555) โดำย่ CAT Telecom อาจเสนอข้อพิพาทติ�ออน่ญาโติติ่ลุ่าการูติ�อไปี ทั�งน่� กลุ่่�มทรููม่ความเห็็นว�า ทรููมูฟย่ังไม�ม่ภารูะ

ผู่กพันท่�ติ้องช้ำารูะเงินจำานวนดำังกลุ่�าว อย่�างไรูก็ด่ำ ผ่ลุ่ท่�ส่ดำของคด่ำความดำังกลุ่�าวข้างติ้นไม�สามารูถึคาดำการูณ์ไดำ้ในขณะน่� ดำัง

นั�น ทรููมูฟจ้งไม�ไดำ้ติั�งสำารูองทางบัญช่้สำาห็รัูบรูาย่การูค�าเส่ย่ห็าย่ท่�อาจเกิดำข้�นจากรูาย่การูน่�ไว้ในงบการูเงิน ซ้ึ่�งห็ากผ่ลุ่ท่�ส่ดำ

ของปีรูะเดำ็นท่�ย่ังเห็็นไม�ติรูงกันออกมาในทางลุ่บติ�อทรููมูฟแลุ่้ว ทรููมูฟอาจติ้องจ�าย่เงินดำังกลุ่�าวแลุ่ะบันท้กค�าภาษั่มูลุ่ค�าเพิ�ม 

ดำังกลุ่�าว เปี็นค�าใช้้จ�าย่แลุ่ะค�าใช้้จ�าย่ค้างจ�าย่เพิ�มเติิม ซ้ึ่�งรูวมแลุ่้วคิดำเปี็นติ้นเงินไม�เกิน 1,302.8 ลุ่้านบาท

ในส�วนของท่โอท่ ไดำ้ย่่นคำาเสนอข้อพิพาทติ�ออน่ญาโติติ่ลุ่าการู เรู่ย่กคืนส�วนแบ�งรูาย่ไดำ้ท่�บรูิษััทฯ ไดำ้รูับเกินกว�าสิทธิท่�

พ้งจะไดำ้รัูบจำานวน 1,479.62 ลุ่้านบาท พรู้อมดำอกเบ่�ย่ สำาห็รูับกิจการูโทรูศัพท์พื�นฐาน ปีัจจ่บัน บรูิษััทฯ ไดำ้ย่่นคำารู้องขอ 

เพิกถึอนคำาช่้�ขาดำของอน่ญาโติต่ิลุ่าการูท่�ช่้�ขาดำให็้บรูิษััทฯ เปี็นผู่้ม่ห็น้าท่�ช้ำารูะเงินผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทน พรู้อมดำอกเบ่�ย่ติาม 

ท่�ท่โอท่เรู่ย่กรู้องติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง ซึ่้�งก�อนห็น้าน่� ท่โอท่ไดำ้ม่ห็นังสือแจ้งให็้บริูษััทฯ คืนเงินท่�ท่โอท่ไดำ้นำาส�งให็้บริูษััทฯ 

เพ่อนำาไปีช้ำารูะเปี็นค�าภาษั่สรูรูพสามิติแลุ่ะภาษั่มูลุ่ค�าเพิ�มเพ่อกรูะทรูวงมห็าดำไทย่แทนท่โอท่ ติั�งแติ�เดำือนมกรูาคม 

2546 จนถ้ึงเดืำอนธันวาคม 2549 เปี็นเงินจำานวน 1,479.6 ลุ่้านบาท พรู้อมดำอกเบ่�ย่ ในอัติรูารู้อย่ลุ่ะ 7.5 แลุ่ะภาษั่มูลุ่ค�าเพิ�ม 

ติามกฎห็มาย่ให็้แก�ท่โอท่ โดำย่ในกรูณ่น่� บรูิษััทฯ ไม�ม่ห็น้าท่�ช้ำารูะคืนเงินดำังกลุ่�าวให็้แก�ท่โอท่ เน่องจากไดำ้ปีฏิบัติิติามท่� 

ท่โอท่มอบห็มาย่ครูบถึ้วน โดำย่ไดำ้นำาเงินดำังกลุ่�าวไปีช้ำารูะเปี็นค�าภาษั่สรูรูพสามิติแลุ่ะภาษั่มูลุ่ค�าเพิ�มเพ่อกรูะทรูวงมห็าดำไทย่

แทนท่โอท่ แลุ่ะกรูมสรูรูพสามิติไดำ้ออกใบเสร็ูจรูับเงินเปี็นเลุ่ขท่�กำากับภาษั่ของท่โอท่ ดำังนั�น บริูษััทฯ มิไดำ้ผ่ิดำสัญญา

ห็รืูอลุ่ะเมิดำกฎห็มาย่ จ้งไม�ม่ห็น้าท่�ช้ำารูะเงินดำังกลุ่�าวคืนให็้แก�ท่โอท่ อ่กทั�งท่โอท่ไดำ้เรู่ย่กรู้องเงินซึ่ำ�าซึ่้อนอันเปี็นจำานวน

เดำ่ย่วกันกับท่�ท่โอท่ไดำ้ย่่นข้อพิพาทติ�ออน่ญาโติติ่ลุ่าการูดำังกลุ่�าว ทั�งน่� เม่อวันท่� 26 กันย่าย่น 2561 ศาลุ่ปีกครูองกลุ่างไดำ้ม่ 

คำาพิพากษัาให็้เพิกถึอนคำาช่้�ขาดำของคณะอน่ญาโติติ่ลุ่าการูดัำงกลุ่�าว ทำาให็้บรูิษััทฯ ไม�ม่ห็น้าท่�ติ้องช้ำารูะเงินให็้แก�ท่โอท่ 

อย่�างไรูก็ติาม คดำ่ดำังกลุ่�าวย่ังไม�ถึ้งท่�ส่ดำ โดำย่คู�พิพาทท่�ไม�เห็็นดำ้วย่กับคำาพิพากษัาของศาลุ่ปีกครูองกลุ่างไดำ้ย่่นอ่ทธรูณ์ 

คำาพิพากษัาดำังกลุ่�าวติ�อศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ

ความเสี่ยงจากข่้อพิพาทท่ีเก่ียวข่้องกับส่วนแบ่งรายได้

ติามท่� CAT Telecom ไดำ้ย่่นคำาเสนอข้อพิพาทติ�อสถึาบันอน่ญาโติติ่ลุ่าการู เพ่อเรู่ย่กรู้องให็้ทรููมูฟช้ำารูะค�าผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์

ติอบแทนให็้ครูบถึ้วนจากการูท่�ทรููมูฟห็ักค�าเช้่อมติ�อโครูงข�าย่โทรูคมนาคม (Interconnection Charge : IC) ออกจาก 

รูาย่ไดำ้ก�อนคำานวณผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทนให็้ CAT Telecom ในปีีดำำาเนินการูท่� 10 - 17 รูวมเปี็นข้อพิพาท 4 ข้อพิพาท  

คิดำเปี็นจำานวนเงินทั�งสิ�น 18,555.95 ลุ่้านบาท โดำย่เม่อวันท่� 1 กันย่าย่น 2558 คณะอน่ญาโติต่ิลุ่าการูเส่ย่งข้างมาก 

ไดำ้ม่คำาช่้�ขาดำให็้ทรููมูฟช้ำารูะผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทนส�วนเพิ�มของปีีดำำาเนินการูท่� 15 เปี็นเงินจำานวน 1,571.60 ลุ่้านบาท 

พรู้อมเงินเพิ�มเปี็นเบ่�ย่ปีรูับในอัติรูารู้อย่ลุ่ะ 15 ติ�อปีี จากติ้นเงินดัำงกลุ่�าว นับตัิ�งแติ�วันท่� 14 ธันวาคม 2554 จนถึ้งวันช้ำารูะ

เสรู็จให็้แก� CAT Telecom โดำย่ม่อน่ญาโติติ่ลุ่าการูเส่ย่งข้างน้อย่ไดำ้ม่ทำาความเห็็นแย่้งไว้ว�า ทรููมูฟไม�ม่ห็น้าท่�ติามกฎห็มาย่

ท่�จะติ้องช้ำารูะเงินผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทนติามข้อเรู่ย่กรู้องแลุ่ะเห็็นสมควรูให็้ย่กข้อเรู่ย่กรู้องของ CAT Telecom ซ้ึ่�ง 

ทรููมูฟ ไดำ้ย่่นคำารู้องขอเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำของอน่ญาโติติ่ลุ่าการูดำังกลุ่�าวติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง ในวันท่� 4 ธันวาคม 2558  

ติ�อมา เม่อวันท่� 21 สิงห็าคม 2563 CAT Telecom แลุ่ะทรููมูฟ ย่่นคำารู้องขอถึอนคด่ำดำังกลุ่�าวเน่องจากไม�ม่ความจำาเปี็นติ้อง

ดำำาเนินคดำน่่�ติ�อไปี แลุ่ะศาลุ่ปีกครูองกลุ่างม่คำาสั�งอน่ญาติถึอนคดำดั่ำงกลุ่�าวแลุ่ะจำาห็นา่ย่คดำอ่อกจากสารูบบความ คดำจ้่งถ้ึงท่�สด่ำ 
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ทั�งน่� ผ่ลุ่จากความเห็็นของอน่ญาโติติ่ลุ่าการูเส่ย่งข้างน้อย่ดัำงกลุ่�าว ทำาให็้ ทรููมูฟ เข้าใจโดำย่ส่จรูิติว�า ทรููมูฟไม�ติ้องนำาค�า 

IC ท่�เปี็นรูาย่รูับมาคำานวณส�วนแบ�งรูาย่ไดำ้ให็้ CAT Telecom แติ�อย่�างใดำ เช้�นเดำ่ย่วกับค�า IC ท่�เปี็นรูาย่จ�าย่ ดำังนั�นเม่อ 

วันท่� 18 มกรูาคม 2559 ทรููมูฟ จ้งไดำ้ย่่นคำาเสนอข้อพิพาทติ�อสถึาบันอน่ญาโติติ่ลุ่าการูเรู่ย่กรู้องให็้ CAT ช้ำารูะคืนเงิน 

ผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทนท่�คิดำจากฐานรูาย่ไดำ้ท่�เกิดำการูเช้่อมติ�อโครูงขาย่โทรูคมนาคม ซ้ึ่�งไม�ใช้�รูาย่ไดำ้ท่�เกิดำจากการูให็้บริูการู

วิทย่่คมนาคมรูะบบเซึ่ลุ่ลูุ่ลุ่�า Digital PCN 1800 ติามสัญญาอน่ญาติท่� ทรููมูฟ ไดำ้นำามารูวมคำานวณเปี็นผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทน 

นำาส�งให็้แก� CAT Telecom ติั�งแติ�ปีีดำำาเนินการูท่� 11 ถึ้งปีีดำำาเนินการูท่� 17 ไปีแลุ่้วเปี็นจำานวนเงิน 11,827.67 ลุ่้านบาท 

พรู้อมดำอกเบ่�ย่ในอัติรูารู้อย่ลุ่ะ 15 ติ�อปีี นับแติ�วันย่่นคำาเสนอข้อพิพาทเปี็นติ้นไปีจนกว�าจะช้ำารูะเสรู็จสิ�นแก�ทรููมูฟ  เม่อวันท่� 

6 ธันวาคม 2562 คณะอน่ญาโติติ่ลุ่าการูม่คำาช่้�ขาดำย่กคำาเสนอข้อพิพาทของทรููมูฟ ซึ่้�งทรููมูฟ ไม�ปีรูะสงค์จะเพิกถึอน 

คำาช่้�ขาดำดำังกลุ่�าว ข้อพิพาทน่�จ้งย่่ติิ ติ�อมาอน่ญาโติติ่ลุ่าการูไดำ้ม่คำาช่้�ขาดำสำาห็รูับข้อพิพาทเพ่อเรู่ย่กรู้องให็้ทรููมูฟช้ำารูะค�า 

ผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทนให็้ครูบถึ้วน เน่องจากทรููมูฟไดำ้หั็กค�า IC ออกจากรูาย่ไดำ้ก�อนคำานวณผ่ลุ่ปีรูะโย่ช้น์ติอบแทนให็้ CAT 

Telecom ในปีีดำำาเนินการูอ่นท่�เห็ลืุ่อ โดำย่ 1) เม่อวันท่� 8 สิงห็าคม 2561 คณะอน่ญาโติติ่ลุ่าการูไดำ้ม่คำาช่้�ขาดำให็้ ทรููมูฟ 

ช้นะคดำ่สำาห็รูับข้อพิพาทในปีีดำำาเนินการูท่� 16 แลุ่ะย่กคำาเสนอข้อพิพาทของ CAT  Telecom ติ�อมาเม่อวันท่� 5 พฤศจิกาย่น 

2561 CAT Telecom ไดำ้ย่่นคำารู้องขอเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำดำังกลุ่�าวติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง 2) เม่อวันท่� 18 ติ่ลุ่าคม 2561 

คณะอน่ญาโติติ่ลุ่าการูไดำ้ม่คำาช่้�ขาดำให็้ ทรููมูฟ ช้นะคด่ำข้อพิพาทในปีีดำำาเนินการูท่� 17  แลุ่ะย่กคำาเสนอข้อพิพาทของ CAT 

Telecom ติ�อมาเม่อวันท่� 18 มกรูาคม 2562 CAT Telecom ไดำ้ย่่นคำารู้องขอเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำดัำงกลุ่�าวติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง 

แลุ่ะ 3) เม่อวันท่� 24 พฤษัภาคม 2562 อน่ญาโติต่ิลุ่าการูไดำ้ม่คำาช่้�ขาดำให็้ ทรููมูฟ ช้นะคด่ำข้อพิพาทในปีีดำำาเนินการูท่� 10 - 14 

แลุ่ะย่กคำาเสนอข้อพิพาทของ CAT Telecom เน่องจากค�าใช้้จ�าย่ IC เปี็นค�าใช้้จ�าย่ติามกฎห็มาย่มิใช้�รูาย่ไดำ้ของ ทรููมูฟ ทำาให็้ 

ทรููมูฟ ไม�ม่ห็น้าท่�ติ้องช้ำารูะเงินให็้แก� CAT Telecom ติามเรู่ย่กรู้องดัำงกลุ่�าว ซึ่้�ง CAT Telecom ย่่นขอเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำ 

ดำังกลุ่�าวติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่างเม่อวันท่� 16 สิงห็าคม 2562 ติ�อมาเม่อวันท่� 21 สิงห็าคม 2563 CAT Telecom ย่่นคำารู้องขอ 

ถึอนคดำ่ทั�ง 3 คดำ่ ดำังกลุ่�าว เน่องจากไม�ม่ความจำาเปี็นติ้องดำำาเนินคด่ำน่�ติ�อไปี แลุ่ะศาลุ่ปีกครูองกลุ่างม่คำาสั�งอน่ญาติถึอนคดำ่

ดำังกลุ่�าวแลุ่ะจำาห็น่าย่คดำ่ออกจากสารูบบความ คด่ำทั�ง 3 จ้งถึ้งท่�ส่ดำ

ความเสี่ยงจากข่้อพิพาทท่ีมีอยู ่ เดิมระหว่าง CAT TELECOM กับบริษัทย่อยกลุ ่มฮัทชิสันซึ่งกลุ ่มทรูเข่ ้าซื้อหุ ้น

บรูิษััท ฮััทชิ้สัน ซึ่่เอท่ ไวรู์เลุ่ส มัลุ่ติิม่เดำ่ย่ จำากัดำ (“ฮััทชิ้สัน ซ่ึ่เอท่”) ซึ่้�งกลุ่่�มทรููซืึ่�อห่็้นมาจากกลุ่่�มฮััทชิ้สันม่ข้อพิพาทเดำิมอยู่�

กับ CAT Telecom โดำย่ CAT Telecom ไดำ้ย่่นคำาเสนอข้อพิพาทติ�ออน่ญาโติต่ิลุ่าการูกับฮััทชิ้สัน ซ่ึ่เอท่ รูวมจำานวนทั�งสิ�น 2 

คดำ่ โดำย่คดำ่ท่�แรูก เม่อวันท่� 30 ธันวาคม 2551 ไดำ้ย่่นคำาเสนอข้อพิพาทเรู่ย่กรู้องให็้ฮััทชิ้สัน ซ่ึ่เอท่ ช้ำารูะเงินให็้แก� CAT  

Telecom เปี็นจำานวนรูวม 1,204 ลุ่้านบาท ทั�งน่� ฮััทชิ้สัน ซ่ึ่เอท่ ไดำ้ย่่นข้อเรู่ย่กรู้องแย่้งค�าเส่ย่ห็าย่จาก CAT Telecom เปี็น

เงินจำานวนปีรูะมาณ 2,544.72 ลุ่้านบาท ภาย่ใติ้สัญญาทำาการูติลุ่าดำวิทย่่คมนาคมรูะบบเซึ่ลุ่ลูุ่ลุ่�ารู์ Digital AMPS 800 Band 

ซึ่้�งเม่อวันท่� 11 กันย่าย่น 2558 คณะอน่ญาโติติ่ลุ่าการูไดำ้ม่คำาช่้�ขาดำให็้ย่กคำาเสนอข้อพิพาทของ CAT Telecom แลุ่ะข้อ 

เรู่ย่กรู้องแย่้งของฮััทช้ิสัน ซ่ึ่เอท่ ทั�งน่� CAT Telecom ไดำ้ย่่นคำารู้องขอเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำของคณะอน่ญาโติติ่ลุ่าการูติ�อ 

ศาลุ่ปีกครูองกลุ่างเม่อวันท่� 25 ธันวาคม 2558 เม่อวันท่� 21 สิงห็าคม 2563 CAT Telecom ไดำ้ย่่นคำารู้องขอถึอนคดำ่

ติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง แลุ่ะศาลุ่ปีกครูองกลุ่างม่คำาสั�งอน่ญาติถึอนคำารู้องแลุ่ะจำาห็น่าย่คดำ่ออกจากสารูบบความ คดำ่จ้ง 

ถึ้งท่�ส่ดำ แลุ่ะ ในส�วนของคด่ำท่� 2 เม่อวันท่�  14 ติ่ลุ่าคม 2552 CAT Telecom เรู่ย่กรู้องให็้  ฮััทช้ิสัน ซึ่่เอท่ ช้ำารูะเงิน

ให็้แก� CAT Telecom เปี็นจำานวน 241 ลุ่้านบาท ภาย่ใติ้สัญญาฉบับเดำ่ย่วกัน ซึ่้�งเม่อวันท่� 13 สิงห็าคม 2558 คณะ

อน่ญาโติต่ิลุ่าการูไดำ้ม่คำาช่้�ขาดำให็้ฮััทช้ิสัน ซึ่่เอท่ ช้ำารูะเงินจำานวน 91.83 ลุ่้านบาท พรู้อมดำอกเบ่�ย่ในอัติรูารู้อย่ลุ่ะ 7.5  

ติ�อปีี แลุ่ะย่กคำาขอของ CAT Telecom ในกรูณ่เรู่ย่กรู้องเงินจำานวน 146.82 ลุ่้านบาท โดำย่ ฮััทชิ้สัน ซึ่่เอท่ แลุ่ะ CAT Telecom 

ไดำ้ย่่นคำารู้องขอเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำของคณะอน่ญาโติติ่ลุ่าการูติ�อศาลุ่ปีกครูอง ติ�อมา เม่อวันท่� 24 กันย่าย่น 2562 

ศาลุ่ปีกครูองกลุ่างไดำ้ม่คำาพิพากษัาเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำของคณะอน่ญาโติติ่ลุ่าการูบางส�วนแลุ่ะวันท่� 24 ติ่ลุ่าคม 2562 

ฮััทช้ิสัน ซึ่่เอท่ ย่่นอ่ทธรูณ์คำาพิพากษัาดำังกลุ่�าวติ�อศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ เม่อวันท่� 21 สิงห็าคม 2563 ฮััทชิ้สัน ซึ่่เอท่ แลุ่ะ 

CAT Telecom ไดำ้ย่่นคำารู้องขอถึอนอ่ทธรูณ์ติ�อศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ แลุ่ะศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำม่คำาสั�งอน่ญาติถึอนอ่ทธรูณ์

แลุ่ะจำาห็น่าย่คดำ่ออกจากสารูบบความ คดำ่จ้งถึ้งท่�ส่ดำ

นอกจากน่� เม่อเดืำอนมกรูาคม 2557 CAT Telecom ไดำ้ม่ห็นังสือถึ้งธนาคารูเพ่อขอให็้ช้ำารูะเงินติามห็นังสือคำ�าปีรูะกัน 

จำานวนเงินปีรูะมาณ 63 ลุ่้านบาท โดำย่อ้างว�า กลุ่่�มฮััทช้ิสันปีฏิบัติิผิ่ดำสัญญาทำาการูติลุ่าดำวิทย่่คมนาคมรูะบบเซึ่ลุ่ลูุ่ลุ่�ารู์ 
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Digital AMPS 800 Band A สัญญาทำาการูติลุ่าดำบริูการูโทรูข้ามแดำนอัติโนมัติิ แลุ่ะสัญญาการูดูำแลุ่ผู่้ใช้้บริูการูวิทย่่คมนาคม

รูะบบเซึ่ลุ่ลูุ่ลุ่�า CDMA ซ้ึ่�งติ�อมา ฮััทชิ้สัน ซ่ึ่เอท่ ไดำ้ย่่นฟ้อง CAT Telecom พรู้อมกับย่่นคำารู้องขอค่้มครูองชั้�วครูาวติ�อ 

ศาลุ่แพ�งเพ่อเรู่ย่กรู้องให็้ CAT Telecom รูะงับการูใช้้สิทธิเรู่ย่กรู้องให็้ธนาคารูพาณิช้ย่์แห็�งห็น้�งช้ำารูะเงินติามห็นังสือ

สัญญาคำ�าปีรูะกัน แลุ่ะไม�ให็้ CAT Telecom รูับเงินติามห็นังสือคำ�าปีรูะกันดำังกลุ่�าวอ่ก ทั�งให็้ CAT Telecom ช้ำารูะค�าเส่ย่ห็าย่ 

เปี็นจำานวนปีรูะมาณ 63 ลุ่้านบาท ให็้แก� ฮััทชิ้สัน ซึ่่เอท่ ซึ่้�งติ�อมา ศาลุ่แพ�งม่คำาสั�งค่้มครูองชั้�วครูาวให็้ CAT Telecom รูะงับ

การูใช้้สิทธิเรู่ย่กรู้องให็้ธนาคารูช้ำารูะเงินติามห็นังสือสัญญาคำ�าปีรูะกันทั�ง 4 ฉบับ แลุ่ะให็้ CAT Telecom รูะงับการูรูับเงิน 

ติามห็นังสือคำ�าปีรูะกันดำังกลุ่�าวไว้เปี็นการูชั้�วครูาว ซึ่้�งติ�อมาไดำ้โอนคด่ำน่�ไปียั่งศาลุ่ปีกครูองแลุ่ะรูวมการูพิจารูณาคดำ่เข้ากับ

คดำ่ท่�จะไดำ้กลุ่�าวติ�อไปี

ติามข้อเท็จจรูิงดัำงกลุ่�าว เม่อวันท่� 20 ม่นาคม 2557 CAT Telecom ไดำ้ย่่นฟ้องฮััทช้ิสัน ซึ่่เอท่ บ่เอฟเคท่ แลุ่ะธนาคารู 

ผู่้ออกห็นังสือคำ�าปีรูะกันติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง โดำย่ CAT Telecom กลุ่�าวอ้างว�าฮััทชิ้สัน ซ่ึ่เอท่ แลุ่ะ บ่เอฟเคท่ กรูะทำาผ่ิดำ 

สัญญาทำาการูติลุ่าดำวิทย่่คมนาคมรูะบบเซึ่ลุ่ลุู่ลุ่�า Digital AMPS 800 Band A สัญญาทำาการูติลุ่าดำบรูิการูโทรูข้ามแดำนอัติโนมัติิ 

แลุ่ะสัญญาการูดูำแลุ่ผู่้ใช้้บริูการูวิทย่่คมนาคมรูะบบเซึ่ลุ่ลูุ่ลุ่�า CDMA แลุ่ะเรู่ย่กค�าเส่ย่ห็าย่ในส�วนท่� ฮััทชิ้สัน ซ่ึ่เอท่ จะติ้อง

รูับผ่ิดำเปี็นเงินปีรูะมาณ 1,277.79 ลุ่้านบาท แลุ่ะในส�วนท่� ฮััทชิ้สัน ซ่ึ่เอท่ แลุ่ะ บ่เอฟเคท่ ติ้องรู�วมรูับผิ่ดำเปี็นจำานวนเงิน

ปีรูะมาณ 298.40 ลุ่้านบาท ซ้ึ่�ง ฮััทชิ้สัน ซึ่่เอท่ แลุ่ะ บ่เอฟเคท่ ไดำ้ย่่นคำารู้องโติ้แย่้ง ซ้ึ่�งติ�อมาศาลุ่ปีกครูองกลุ่างไดำ้ม่คำาสั�ง 

ให็้รูวมการูพิจารูณาคดำ่กับคดำ่ท่�กลุ่�าวมาในข้างติ้น เม่อวันท่� 21 สิงห็าคม 2563 CAT Telecom แลุ่ะฮััทชิ้สัน ซึ่่เอท่ 

ย่่นคำารู้องขอถึอนคด่ำดัำงกลุ่�าวเน่องจากไม�ม่ความจำาเปี็นติ้องดำำาเนินคดำ่น่�ติ�อไปี แลุ่ะศาลุ่ปีกครูองกลุ่างม่คำาสั�งอน่ญาติถึอน

คดำ่ดำังกลุ่�าวแลุ่ะจำาห็น่าย่คดำ่ออกจากสารูบบความ คดำ่จ้งถึ้งท่�ส่ดำ  

ความเสี่ยงจากข่้อพิพาทเก่ียวกับการจัดเก็บข่้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผูู้ ้ใช ้บริการ

สืบเน่องจากท่�ทรููมูฟไดำ้ย่่นฟ้องคณะกรูรูมการู กทช้. ปีฏิบัติิห็น้าท่�คณะกรูรูมการู กสทช้. แลุ่ะเลุ่ขาธิการูสำานักงาน 

คณะกรูรูมการู กสทช้. ติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่างเก่�ย่วกับข้อพิพาทเรู่องการูดำำาเนินการูจัดำเก็บข้อมูลุ่แลุ่ะรูาย่ลุ่ะเอ่ย่ดำเก่�ย่วกับ

ผู่้ใช้้บริูการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�ปีรูะเภทเรู่ย่กเก็บค�าบรูิการูลุ่�วงห็น้า ติามปีรูะกาศคณะกรูรูมการู กทช้. เรู่อง ห็ลัุ่กเกณฑ์์การู

จัดำสรูรูแลุ่ะบรูิห็ารูเลุ่ขห็มาย่โทรูคมนาคม พ.ศ. 2551 โดำย่ฟ้องขอให็้เพิกถึอนปีรูะกาศฉบับดำังกลุ่�าว เฉพาะข้อ 38 แลุ่ะข้อ 96 

แลุ่ะเพิกถึอนมติิแลุ่ะคำาวินิจฉัย่ของคณะกรูรูมการู กทช้. ปีฏิบัติิห็น้าท่�คณะกรูรูมการู กสทช้. แลุ่ะคำาสั�งของเลุ่ขาธิการู

คณะกรูรูมการู กสทช้. ท่�ให้็ทรููมูฟปีฏิบัติิติามปีรูะกาศฉบับดัำงกลุ่�าว ซ้ึ่�งศาลุ่ปีกครูองกลุ่างได้ำพิพากษัาให้็ทรููมูฟเป็ีน 

ฝ่่าย่ช้นะคดำ่ โดำย่คณะกรูรูมการู กสทช้. ไดำ้ม่การูย่่นอ่ทธรูณ์คำาพิพากษัาติ�อศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำแลุ่้ว โดำย่ปีัจจ่บันอยู่�รูะห็ว�าง

การูแสวงห็าข้อเท็จจรูิงของศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ 

ความเสี่ยงจากข่้อพิพาทเก่ียวกับการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า

จากการูท่�สำานักงานคณะกรูรูมการู กสทช้. ไดำ้ม่ห็นังสือแจ้งเติือนให็้ทรููมูฟปีรูับปีรู่งเง่อนไขการูให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�

ปีรูะเภทเรู่ย่กเก็บเงินค�าบริูการูลุ่�วงห็น้า ไม�ให็้ม่ข้อกำาห็นดำในลัุ่กษัณะเปี็นการูบังคับให็้ผู่้ใช้้บริูการูติ้องใช้้บริูการูภาย่ใน

รูะย่ะเวลุ่าท่�กำาห็นดำ แลุ่ะห็้ามมิให็้กำาห็นดำเง่อนไขท่�ม่ลุ่ักษัณะเปี็นการูบังคับให็้ผู่้ใช้้บริูการูติ้องใช้้บริูการูภาย่ในรูะย่ะเวลุ่าท่� 

กำาห็นดำอ่กติ�อไปี แลุ่ะติ�อมาไดำ้ม่การูกำาห็นดำค�าปีรูับทางปีกครูองวันลุ่ะ 100,000 บาท ซึ่้�ง ทรููมูฟ ไดำ้ใช้้สิทธิโติ้แย่้ง รูวมถึ้ง 

ย่่นคำาฟ้องติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่างขอเพิกถึอนคำาสั�งกำาห็นดำค�าปีรูับทางปีกครูองวันลุ่ะ 100,000 บาท ติามกรูะบวนการู

แลุ่้ว ซ้ึ่�งคดำ่น่�ศาลุ่ปีกครูองกลุ่างพิพากษัาไม�เปี็นค่ณแก�ทรููมูฟ ดำังนั�น ทรููมูฟจ้งใช้้สิทธิในการูอ่ทธรูณ์คำาพิพากษัาไปีย่ัง 

ศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ ขณะน่�คดำ่อยู่�รูะห็ว�างการูพิจารูณาของศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ

ความเสี่ยงจากการใช ้และการเช ่อมต่อโครงข่่ายโทรคมนาคม (INTERCONNECTION CHARGE) ส�าหรับ

โทรศัพท์พ้ืนฐาน

จากกรูณ่ท่�คณะกรูรูมการู กสทช้. ม่คำาสั�งให็้ บริูษััทฯ ติ้องทำาข้อติกลุ่งการูเช้่อมติ�อโครูงข�าย่กับผู่้ปีรูะกอบกิจการูโทรูศัพท์
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เคลุ่่อนท่�รูาย่อ่นท่�ไม�ไดำ้อยู่�ภาย่ใติ้กลุ่่�มบรูิษััทฯ โดำย่บรูิษััทฯ ไดำ้ม่การูโติ้แย่้งคำาสั�งคณะกรูรูมการู กสทช้. ท้าย่ท่�ส่ดำศาลุ่ปีกครูอง

สูงส่ดำพิพากษัาให็้เพิกถึอนคำาสั�งคณะกรูรูมการู กสทช้. เน่องจากบรูิษััทฯ เปี็นเพ่ย่งเอกช้นคู�สัญญากับท่โอท่ซึ่้�งเปี็นเจ้าของ

โครูงข�าย่โทรูศัพท์พื�นฐาน บรูิษััทฯ จ้งไม�ติ้องทำาข้อติกลุ่งดำังกลุ่�าว โดำย่ม่กรูณ่ท่�เก่�ย่วเน่องกันท่�คณะกรูรูมการู กสทช้. ม่ 

การูออกคำาสั�งปีรูะกาศอัติรูาชั้�วครูาวของค�าเช้่อมติ�อโครูงข�าย่ (INTERCONNECTION CHARGE ห็รูือ IC) สำาห็รูับโทรูศัพท์

พื�นฐาน ทำาให็้บริูษััทฯ ม่ความเส่�ย่งท่�อาจจะถูึกเรู่ย่กเก็บค�า IC จากผู่้ให็้บรูิการูรูาย่อ่นๆ ซ้ึ่�งรูวมถึ้งผู่้ให็้บรูิการูโทรูศัพท์

เคลุ่่อนท่� ซึ่้�งอาจทำาให็้บรูิษััทฯ ม่ค�าใช้้จ�าย่เพิ�มข้�นสำาห็รูับกิจการูโทรูศัพท์พื�นฐานท่�ไดำ้เคย่ปีรูะกอบกิจการูมาก�อนสิ�นส่ดำ

สัญญารู�วมการูงานแลุ่ะรู�วมลุ่งท่นฯ โดำย่กรูณ่น่� บริูษััทฯ ไดำ้ย่่นฟ้องคณะกรูรูมการู กทช้. ติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง เม่อวันท่� 

3 สิงห็าคม 2553 เพ่อขอให็้ศาลุ่เพิกถึอนคำาสั�งท่�ออกปีรูะกาศอัติรูาชั้�วครูาวของค�า IC แลุ่ะเม่อวันท่� 31 กรูกฎาคม 

2557 ศาลุ่ปีกครูองกลุ่างไดำ้ม่คำาพิพากษัาให็้ย่กฟ้อง แลุ่ะบริูษััทฯ ไดำ้อ่ทธรูณ์คำาพิพากษัาติ�อศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ  

ติ�อมาเม่อวันท่� 26 กันย่าย่น 2562 บรูิษััทฯ ไดำ้ขอถึอนอ่ทธรูณ์คดำ่ดัำงกลุ่�าว แลุ่ะศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำไดำ้ม่คำาสั�งอน่ญาติ 

ให็้ถึอนอ่ทธรูณ์แลุ่ะจำาห็น่าย่คดำ่ออกจากสารูบบความแลุ่้ว คด่ำจ้งย่่ติิ  

ทั�งน่� ม่กรูณ่ท่�ดำ่แทคไดำ้ย่่นคำาฟ้องติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง เพ่อขอให็้บรูิษััทฯ แลุ่ะท่โอท่รู�วมกันช้ำารูะค�าใช้้แลุ่ะเช้่อมติ�อ 

โครูงข�าย่โทรูคมนาคม จำานวน 3.28 พันลุ่้านบาท ซ้ึ่�งเม่อวันท่� 26 ธันวาคม 2561 ศาลุ่ปีกครูองกลุ่างไดำ้ม่คำาพิพากษัาให็้

บริูษััทฯ จ�าย่ค�าเช้่อมติ�อโครูงข�าย่โทรูคมนาคมให็้แก� ด่ำแทค เปี็นเงิน 1,832.29 ลุ่้านบาท อย่�างไรูก็ติาม บริูษััทฯ ไม�เห็็น

พ้องดำ้วย่แลุ่ะไดำ้ย่่นอ่ทธรูณ์คำาพิพากษัาดำังกลุ่�าวติ�อศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำแลุ่้ว

ความเสี่ยงจากการท�าสัญญาท่ีเกี่ยวข่้องกับการเข่ ้าถือหุ ้นในกลุ ่มฮัทชิสัน และสัญญา HSPA ระหว่าง 

CAT TELECOM กับกลุ ่มทรู

กลุ่่�มทรููโติ้แย่้งคำาสั�งของคณะกรูรูมการู กทช้. ปีฏิบัติิห็น้าท่�คณะกรูรูมการู กสทช้. ติามท่�เลุ่ขาธิการูคณะกรูรูมการู กสทช้. 

ไดำ้ม่ห็นังสือถ้ึงบรูิษััทฯ แลุ่ะเรู่ย่ลุ่มูฟแจ้งมติิแลุ่ะคำาสั�งของคณะกรูรูมการู กทช้. ปีฏิบัติิห็น้าท่�คณะกรูรูมการู กสทช้. ท่� 

สั�งให็้แก้ไขในส�วนท่�เก่�ย่วกับการูทำาความติกลุ่งเพ่อควบรูวมกิจการูโดำย่การูเข้าซืึ่�อห่็้นของกลุ่่�มฮััทช้ิสัน ให็้เปี็นไปีติาม

ปีรูะกาศคณะกรูรูมการูกทช้. เรู่อง ห็ลุ่ักเกณฑ์์แลุ่ะวิธ่การูควบรูวมกิจการูแลุ่ะการูถึือห่็้นไขว้ในกิจการูโทรูคมนาคม พ.ศ. 

2553 แลุ่ะในส�วนท่�เก่�ย่วกับการูทำาความติกลุ่งกับ CAT Telecom เก่�ย่วกับการูให็้บรูิการูโทรูศัพท์เคลุ่่อนท่�รูะบบ CDMA 

แลุ่ะรูะบบ HSPA ให็้เปี็นไปีติามปีรูะกาศคณะกรูรูมการู กทช้. เรู่อง มาติรูการูเพ่อปี้องกันมิให็้ม่การูกรูะทำาอันเปี็นการู

ผู่กขาดำห็รืูอก�อให็้เกิดำความไม�เปี็นธรูรูมในการูแข�งขันในกิจการูโทรูคมนาคม 2549 แลุ่ะ พ.รู.บ. องค์กรูจัดำสรูรูคลุ่่น

ความถึ่� พ.ศ. 2553 นั�น บรูิษััทฯ แลุ่ะ เรู่ย่ลุ่มูฟ เห็็นว�า มติิแลุ่ะคำาสั�งของคณะกรูรูมการู กทช้. ปีฏิบัติิห็น้าท่�คณะกรูรูมการู 

กสทช้. ดำังกลุ่�าว ไม�ม่ความชั้ดำเจนแลุ่ะไม�ช้อบดำ้วย่กฎห็มาย่ บริูษััทฯ แลุ่ะ เรู่ย่ลุ่มูฟ จ้งไดำ้ย่่นฟ้องคณะกรูรูมการู กสทช้. 

แลุ่ะ เลุ่ขาธิการูคณะกรูรูมการู กสทช้. ติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง แลุ่ะเม่อวันท่� 23 ก่มภาพันธ์ 2559 ศาลุ่ปีกครูองกลุ่าง

ไดำ้ม่คำาพิพากษัาให็้เพิกถึอนคำาสั�งของคณะกรูรูมการู กทช้. ปีฏิบัติิห็น้าท่�คณะกรูรูมการู กสทช้. ติามมติิท่�ปีรูะช่้มครูั�งท่� 

30/2554 เม่อวันท่� 28 กันย่าย่น 2554 โดำย่ให็้ม่ผ่ลุ่ย่้อนห็ลัุ่งไปีถ้ึงวันท่�ม่คำาสั�งดัำงกลุ่�าว โดำย่ปีัจจ่บันคณะกรูรูมการู กสทช้. 

แลุ่ะเลุ่ขาธิการูคณะกรูรูมการู กสทช้. ไดำ้ม่การูย่่นอ่ทธรูณ์คำาพิพากษัาติ�อศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ ซึ่้�งบรูิษััทฯ แลุ่ะเรู่ย่ลุ่มูฟ

ไดำ้ดำำาเนินการูติามขั�นติอนของกฎห็มาย่ติ�อการูย่่นอ่ทธรูณ์ ปีัจจ่บันอยู่�ในกรูะบวนการูพิจารูณาของศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ

ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ ่มทรูต้องแข่่งข่ันกับทีโอที และ CAT TELECOM ซึ่งเคยเป ็นคู ่ สัญญาร่วมการงานฯ 

และคู ่สัญญาให้ด�าเนินการฯ ซึ่งอาจน�าไปสู ่ข่ ้อพิพาทต่างๆ ที่อาจส่งผู้ลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจข่องกลุ ่มทรู

บรูษิัทัฯ แลุ่ะทรูมููฟไดำเ้คย่ดำำาเนนิกจิการูภาย่ใติสั้ญญารู�วมการูงานฯ แลุ่ะ/ห็รืูอ สญัญาให้็ดำำาเนนิการูฯ กบัท่โอท่ แลุ่ะ/ห็รูอื CAT 

Telecom แลุ่้วแติ�กรูณ่ ซึ่้�งสัญญาให็้ดำำาเนินการูฯ รูะห็ว�างทรููมูฟกับ CAT Telecom ไดำ้สิ�นส่ดำลุ่งแลุ่้วติั�งแติ�วันท่� 15 กันย่าย่น 

2556 ซ้ึ่�งในช้�วงการูให้็บริูการูติามปีรูะกาศค่ม้ครูองผู่ใ้ช้้บริูการู ปีรูะกอบกับคำาสั�ง คสช้. ท่� 94/2557 แลุ่ะห็ลัุ่กเกณฑ์ท่์�เก่�ย่วข้อง 

ทรููมูฟ แลุ่ะ CAT Telecom ย่ังม่ความเห็็นท่�แติกติ�างกันเก่�ย่วกับการูทำาห็น้าท่�เปี็นผู่้ให็้บรูิการู รูวมถึ้งสิทธิอ่นๆ โดำย่ความเห็็น

ท่�แติกติ�างกันอาจม่ผ่ลุ่กรูะทบติ�อการูดำำาเนินธ่รูกิจของผู่้ปีรูะกอบกิจการูซึ่้�งเปี็นบรูิษััทในกลุ่่�มทรูู  

3. ����������������.indd   493. ����������������.indd   49 17/3/2564 BE   09:2317/3/2564 BE   09:23



รายงานประจำป 2563

50

อย่�างไรูก็ดำ ่ในกรูณ่ของสัญญารู�วมการูงานฯ ท่�กำาห็นดำให้็ บรูษิัทัฯ ทำาห็น้าท่�จดัำสรูา้งโครูงข�าย่พื�นฐานให้็แก�ท่โอท่ เพ่อให้็บริูการู 

โทรูศัพท์พื�นฐานโดำย่ท่โอท่เปี็นผู่้จัดำเก็บรูาย่ไดำ้จากลุู่กค้าในโครูงข�าย่ทั�งห็มดำ แลุ่ะแบ�งส�วนแบ�งรูาย่ไดำ้ให็้บรูิษััทฯ ติามสัดำส�วน

ท่�รูะบ่ไว้ในสัญญารู�วมการูงานฯ เม่อสัญญาดำังกลุ่�าวไดำ้สิ�นส่ดำลุ่งไปีแลุ่้วเม่อวันท่� 28 ติ่ลุ่าคม 2560 บรูิษััทฯ แลุ่ะท่โอท่ 

ไดำ้ม่การูดำำาเนินการูในส�วนท่�เก่�ย่วกับการูจัดำการูในส�วนติ�างๆ ท่�เก่�ย่วข้อง แลุ่ะอาจจะม่บางกรูณ่ท่�ม่ความเห็็นไม�ติรูงกันซึ่้�งม่ 

ความเส่�ย่งท่�ท่โอท่ จะม่ความเห็็นว�าบริูษััทฯ ปีฏิบัติิไม�เปี็นไปีติามสัญญาได้ำ โดำย่บริูษััทฯ ม่การูเจรูจาเพ่อแก้ไขในส�วนท่�ม่ 

ความเห็็นท่�แติกติ�างรูะห็ว�างกัน เพ่อให็้ไดำ้ข้อสรู่ปีอย่�างดำ่ท่�ส่ดำ 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข่้อพิพาทท่ี ทีโอที เรียกร้องให ้ บริษัทฯ ช�าระค ่าเสียหาย จากบริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง ADSL

เม่อวันท่� 28 ต่ิลุ่าคม 2548 ท่โอท่ไดำ้ย่่นคำาเสนอข้อพิพาทรูะบ่ว�าบรูิษััทฯ ลุ่ะเมิดำข้อติกลุ่งในสัญญารู�วมการูงานฯ โดำย่ 

ให็้บรูิการูห็รูือย่ินย่อมให็้ผู่้อ่นนำาอ่ปีกรูณ์ในรูะบบไปีให็้บรูิการูอินเทอรู์เน็ติความเรู็วสูง (ADSL) ท่โอท่ เรู่ย่กรู้องค�าเส่ย่ห็าย่ 

เปี็นจำานวนเงิน 2,010.21 ลุ่้านบาทพรู้อมดำอกเบ่�ย่ นอกจากน่� ท่โอท่ ย่ังเรู่ย่กรู้องให็้บริูษััทฯ ช้ำารูะค�าเส่ย่ห็าย่ติ�อ

เน่องจากเดำือนกรูกฎาคม 2548 อ่กเดำือนลุ่ะ 180.00 ลุ่้านบาท พรู้อมดำอกเบ่�ย่ แลุ่ะขอให็้บริูษััทฯ รูะงับการูให็้บริูการูห็รูือ 

อน่ญาติให็้ผู่้อ่นให็้บรูิการู ADSL ติ�อมาเม่อวันท่� 6 พฤศจิกาย่น 2558 ท่โอท่ ไดำ้ย่่นคำารู้องขอแก้ไขคำาเสนอข้อพิพาท 

โดำย่แก้ไขค�าเส่ย่ห็าย่จากการูขาดำรูาย่ไดำ้จากให็้บริูการูอินเติอรู์เน็ติความเร็ูวสูง ADSL ติั�งแติ�เดืำอนกันย่าย่น 2544 ถ้ึง 

เดำือนสิงห็าคม 2558 เปี็นจำานวน 63,457.91 ลุ่้านบาท พรู้อมดำอกเบ่�ย่ในอัติรูา MLR+1 เปี็นจำานวนเงิน 22,748.37 ลุ่้าน

บาท รูวมเปี็นเงินทั�งสิ�น 86,206.28 ลุ่้านบาท 

ทั�งน่� เม่อวันท่� 4 กันย่าย่น 2561 อน่ญาโติติ่ลุ่าการูไดำ้ม่คำาช่้�ขาดำให็้บรูิษััทฯ ช้ำารูะเงินค�าผิ่ดำสัญญาท่�นำาอ่ปีกรูณ์ไปีให็้ 

บริูการู ADSL ติั�งแติ�เดืำอนกันย่าย่น 2554 ถึ้งเดืำอนสิงห็าคม 2558 เปี็นจำานวนเงิน 59,120.65 ลุ่้านบาท แลุ่ะดำอกเบ่�ย่

เปี็นจำานวนเงิน 16,978.65 ลุ่้านบาท รูวมเปี็นจำานวนเงิน 76,099.31 ลุ่้านบาท พรู้อมดำอกเบ่�ย่รู้อย่ลุ่ะ 6.6875 ติ�อปีีจาก

ติ้นเงิน 59,120.65 ลุ่้านบาท ติั�งแติ�เดืำอนกันย่าย่น 2558 จนกว�าจะช้ำารูะเสรู็จสิ�น แลุ่ะให็้บริูษััทฯ ช้ำารูะค�าผ่ิดำสัญญาติ�อ

เน่องจากข้อ 1 ติั�งแติ�เดืำอนติ่ลุ่าคม 2558 ถึ้งเดำือนธันวาคม 2560  เปี็นจำานวนเงิน 17,076.92 ลุ่้านบาท แลุ่ะดำอกเบ่�ย่เปี็น 

จำานวนเงิน 1,298.04 ลุ่้านบาท รูวมเปี็นจำานวนเงิน 18,374.97 ลุ่้านบาท พรู้อมดำอกเบ่�ย่รู้อย่ลุ่ะ 6.6875 ติ�อปีี จากติ้นเงิน 

17,076.92 ลุ่้านบาท ติั�งแติ�เดำือนมกรูาคม 2561 จนกว�าจะช้ำารูะเสรู็จสิ�น โดำย่บรูิษััทฯ ไดำ้ย่่นคำารู้องขอเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำ

ของอน่ญาโติติ่ลุ่าการูติ�อศาลุ่ปีกครูองกลุ่างเม่อวันท่� 11 ติ่ลุ่าคม 2561 ส�วน ท่โอท่ ไดำ้ย่่นคำาขอบังคับติามคำาช่้�ขาดำติ�อ 

ศาลุ่ปีกครูองเมอ่วนัท่� 14 กม่ภาพนัธ ์2562 ซ้ึ่�งบรูษิัทัฯไดำย้่น่คำาคัดำคา้นคำารูอ้งขอบงัคบัติามคำาช่้�ขาดำของคณะอน่ญาโติติลุ่่าการู

ของ ท่โอท่ แลุ่้ว ติ�อมาวันท่� 15 กรูกฎาคม 2562 ศาลุ่ปีกครูองกลุ่างไดำ้ม่คำาสั�งรูวมสำานวนคด่ำ  เม่อวันท่� 29 ธันวาคม 2563 

ศาลุ่ปีกครูองกลุ่างไดำ้ม่คำาพิพากษัาเพิกถึอนคำาช่้�ขาดำของคณะอน่ญาโติต่ิลุ่าการูแลุ่ะย่กคำารู้องขอบังคับติามคำาช่้�ขาดำของ 

ท่โอท่ อันเปี็นค่ณแก� บรูิษััทฯ ทั�งน่� ผ่ลุ่ของคดำ่ยั่งไม�ถ้ึงท่�ส่ดำ เน่องจากคู�พิพาทฝ่่าย่ท่�ไม�เห็็นดำ้วย่กับคำาพิพากษัาดำังกลุ่�าวม่

สิทธิย่่นอ่ทธรูณ์คำาพิพากษัาติ�อศาลุ่ปีกครูองสูงส่ดำ 

ความเสี่ยงจากการอนุญาตต่างๆ ที่ เ ก่ียวข่้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ และ/หรือ กิจการโทรคมนาคม 

นโย่บาย่การูกำากับดำูแลุ่ของ คณะกรูรูมการู กสทช้. ม่ผ่ลุ่ติ�อการูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งโครูงสรู้างธ่รูกิจโดำย่รูวม ซึ่้�งคาดำว�าการูแข�งขัน

ในติลุ่าดำจะรู่นแรูงมากข้�น อ่กทั�ง กลุ่่�มทรููอาจไดำ้รูับความเส่�ย่งจากนโย่บาย่การูกำากับดูำแลุ่ของคณะกรูรูมการู กสทช้. ท่�ม่

ความไม�แน่นอน แลุ่ะจากนโย่บาย่การูกำากับดำูแลุ่ท่�ก�อให็้เกิดำติ้นท่นการูปีรูะกอบกิจการูเพิ�มข้�น รูวมถึ้งความเส่�ย่งจากความ

เปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งในเรู่องกฎเกณฑ์์การูกำากับดำูแลุ่การูปีรูะกอบกิจการู แลุ่ะการูกำากับดำูแลุ่การูแข�งขันสำาห็รูับบรูิษััทในกลุ่่�มทรูู 

ท่�เปี็นผู่้รูับใบอน่ญาติ
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ความเสี่ยงจากข่้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา

ปีัจจ่บันสถึานการูณ์รูะห็ว�างปีรูะเทศเกิดำความติ้งเครู่ย่ดำข้�นโดำย่ม่สาเห็ติ่มาจากกรูณ่ข้อพิพาททางการูค้ารูะห็ว�าง 

สาธารูณรัูฐปีรูะช้าช้นจ่นแลุ่ะสห็รัูฐอเมริูกา โดำย่อ้างว�าสาธารูณรัูฐปีรูะช้าช้นจ่นดำำาเนินนโย่บาย่การูค้าอย่�างไม�เปี็นธรูรูม 

ม่การูให็้เงินอ่ดำห็น่นบริูษััทเอกช้นภาย่ในปีรูะเทศ กำาห็นดำห็ลัุ่กเกณฑ์์ให็้บริูษััทเอกช้นของสห็รัูฐอเมรูิกาท่�ดำำาเนินธ่รูกิจใน

สาธารูณรูัฐปีรูะช้าช้นจ่นติ้องถึ�าย่ทอดำเทคโนโลุ่ย่่ให็้กับบริูษััทรู�วมท่นของจ่น รูวมทั�ง กลุ่�าวห็าว�าสาธารูณรัูฐปีรูะช้าช้นจ่น

ขโมย่ทรูัพย่์สินทางปีัญห็าของสห็รัูฐอเมริูกาจากเห็ติ่การูณ์ดำังกลุ่�าวอาจส�งผ่ลุ่ให็้กลุ่่�มทรููไดำ้รูับผ่ลุ่กรูะทบทางการูดำำาเนินงาน 

เน่องจากปีัจจ่บันกลุ่่�มทรููม่คู�ค้าท่�เปี็นบรูิษััทเอกช้นของสาธารูณรูัฐปีรูะช้าช้นจ่นห็ลุ่าย่รูาย่ ซึ่้�งบรูิษััทเห็ลุ่�าน่�เปี็นผู่้ผ่ลุ่ิติแลุ่ะ

จัดำจำาห็น่าย่รูะบบแลุ่ะอ่ปีกรูณ์โทรูคมนาคมให็้แก�กลุ่่�มทรููโดำย่วัติถึ่ดิำบบางส�วนท่�บริูษััทคู�ค้าในสาธารูณรัูฐปีรูะช้าช้นจ่นใช้้

ในกรูะบวนการูผ่ลุ่ิตินั�นติ้องนำาเข้ามาจากสห็รัูฐอมเรูิกา  ห็ากรูัฐบาลุ่ของสห็รูัฐอเมรูิกาม่คำาสั�งห็้ามไม�ให็้บริูษััทในปีรูะเทศ

ของตินจำาห็น่าย่ผ่ลุ่ิติภัณฑ์์ของตินเองให็้แก�บริูษััทในสาธารูณรัูฐปีรูะช้าช้นจ่น อาจทำาให็้บริูษััทคู�ค้าดัำงกลุ่�าวปีรูะสบปีัญห็า

ในการูผ่ลุ่ิติแลุ่ะจัดำจำาห็น่าย่ แลุ่ะส�งผ่ลุ่ให็้ไม�สามารูถึจัดำส�งสินค้าให็้แก�กลุ่่�มทรููติามท่�ติกลุ่งกันไดำ้

อย่�างไรูก็ดำ่ กลุ่่�มทรููไดำ้ติรูะห็นักถึ้งความเส่�ย่งจากกรูณ่ข้อพิพาททางการูค้ารูะห็ว�างสาธารูณรูัฐปีรูะช้าช้นจ่นแลุ่ะ

สห็รัูฐอเมรูิกาดัำงกลุ่�าว แลุ่ะไดำ้ดำำาเนินการูห็าผ่ลิุ่ติภัณฑ์์ทดำแทนท่�ม่ค่ณภาพเท�าเท่ย่มห็รืูอใกลุ่้เค่ย่งกันจากปีรูะเทศอ่นๆ  

เพ่อลุ่ดำผ่ลุ่กรูะทบท่�อาจเกิดำข้�นติ�อการูปีรูะกอบธ่รูกิจของกลุ่่�มทรููจ้งทำาให็้มั�นใจไดำ้ว�าความเส่�ย่งดำังกลุ่�าวอยู่�ในรูะดำับท่�กลุ่่�มทรูู 

บริูห็ารูจัดำการูไดำ้

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

ความเสี่ ยงจากการมีหนี้ สิน

ณ สิ�นปีี 2563 กลุ่่�มทรูู ม่ห็น่�สินท่�ม่ภารูะดำอกเบ่�ย่จ�าย่ ปีรูะกอบดำ้วย่เงินกู้ย่ืมรูะย่ะสั�น ส�วนท่�ถึ้งกำาห็นดำช้ำารูะภาย่ใน 

1 ปีี ของเงินกู้ย่ืมรูะย่ะย่าว แลุ่ะเงินกู้ย่ืมรูะย่ะย่าว (ไม�รูวมห็น่�สินภาย่ใติ้สัญญาเช้�าการูเงิน) จำานวน 223.0 พันลุ่้าน

บาท เพิ�มข้�นจากจำานวน 205.1 พันลุ้่านบาท ณ สิ�นปีี 2562 จากการูกู้ยื่มเพิ�มเติิมเพ่อสนับสน่นการูขย่าย่ธ่รูกิจ 

การูจ�าย่ค�าใบอน่ญาติคลุ่่นความถึ่� แลุ่ะการูใช้้เปี็นเงินท่นห็ม่นเว่ย่น ทั�งน่� ทางบรูิษััทฯ อาจม่แผ่นในการูจัดำห็าเงินท่น

ผ่�านการูกู้ยื่มเงิน แลุ่ะ/ห็รืูอ การูออกติรูาสารูห็น่� จ้งอาจม่ความเส่�ย่งจากการูท่�ไม�สามารูถึจัดำห็าเงินท่นได้ำเพ่ย่งพอ

สำาห็รูับการูช้ำารูะเงินติ้นแลุ่ะดำอกเบ่�ย่ในแติ�ลุ่ะปีี ห็รูืออาจม่ผ่ลุ่กรูะทบติ�อการูขย่าย่การูลุ่งท่นในอนาคติไดำ้ อย่�างไรูก็ดำ่ 

กลุ่่�มทรูู เช้่อว�าจะสามารูถึจัดำห็าเงินกู้ย่ืมให็ม� เพ่อช้ำารูะคืนห็น่�สินเดำิมแลุ่ะปีรูับเปีลุ่่�ย่นการูช้ำารูะคืนเงินติ้นให็้เห็มาะสม

กับกรูะแสเงินสดำของกลุ่่�มทรููไดำ้เปี็นอย่�างดำ่ นอกจากน่� กลุ่่�มทรูู ย่ังม่แห็ลุ่�งเงินท่นห็ลุ่าย่ช้�องทาง อาทิ เงินสดำจากการู 

ดำำาเนินงานท่�ปีรัูบติัวดำ่ข้�น เครูดำิติเทอมจากกลุ่่�มผู่้จัดำจำาห็น่าย่อ่ปีกรูณ์ (vendor financing) รูวมถึ้งการูขาย่สินทรูัพย์่ 

ของบรูษิัทัฯ ทั�งน่� กลุ่่�มทรูมู่การูคำาน้งถึง้วนิยั่ทางการูเงนิอย่�างเครู�งครูดัำแลุ่ะจะพจิารูณาโครูงสรูา้งเงนิท่นท่�เห็มาะสม 

สำาห็รูับการูขย่าย่ธ่รูกิจในอนาคติ

ความเสี่ยงจากการเคล ่อนไหวข่องอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่่�มทรูู ม่ค�าใช้้จ�าย่ท่�ติ้องจ�าย่ให็้เจ้าห็น่�การูค้าเปี็นสก่ลุ่เงินติ�างปีรูะเทศ อย่�างไรูก็ติาม กลุ่่�มบรูิษััทฯ ไดำ้นำาวิธ่การูบรูิห็ารู

ความเส่�ย่งท่�เกิดำจากเงินติรูาติ�างปีรูะเทศดัำงติ�อไปีน่�มาใช้้แลุ่้วแติ�กรูณ่ เพ่อปี้องกันแลุ่ะครูอบคลุ่่มความเส่�ย่งท่�เกิดำจากการู

ผ่ันผ่วนของอัติรูาแลุ่กเปีลุ่่�ย่นเงินติรูาติ�างปีรูะเทศ

 - ทำาสัญญาซึ่ื�อขาย่เงินติรูาติ�างปีรูะเทศลุ่�วงห็น้า 

 - เจรูจาติกลุ่งเง่อนไขการูจ�าย่ช้ำารูะห็น่�ในสก่ลุ่เงินติรูาติ�างปีรูะเทศเปี็นแติ�ลุ่ะรูาย่การู 

 - เจรูจาติกลุ่งกับเจ้าห็น่�ติ�างปีรูะเทศ เพ่อแบ�งภารูะจากการูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งของอัติรูาแลุ่กเปีลุ่่�ย่นเงินติรูาติ�างปีรูะเทศ

 - นำาเงินสก่ลุ่ดำอลุ่ลุ่ารู์สห็รูัฐฯ ท่�ฝ่ากไว้ในบัญช่้เงินฝ่ากท่�เปี็นสก่ลุ่เงินติ�างปีรูะเทศไปีช้ำารูะภารูะห็น่�สินท่�เปี็นเงินสก่ลุ่ 

  ดำอลุ่ลุ่ารู์สห็รัูฐฯ
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วันท่� 31 ธันวาคม 2563 แลุ่ะ 31 ธันวาคม 2562 ย่อดำห็น่�สินท่�ม่มูลุ่ค�าเปี็นเงินติรูาติ�างปีรูะเทศม่ดัำงน่�

  	 งบการเงินรวม

	 	 					ปีี	2563	 	 	 	 ปีี	2562

	 	 			หน่วยเงินตรา			 	 	หน่วยเงินตรา

	 	 																		ต่างปีระเทศ	:	ล้้าน	 						ต่างปีระเทศ	:	ล้้าน

หน้�สิิน

ดำอลุ่ลุ่ารู์สห็รูัฐ 1,605.66 1,558.54

เย่นญ่�ปี่่น 0.04 0.04

ปีอนดำ์สเติอรู์ลุ่ิง 0.08 0.03

ยู่โรู 0.08 0.81

ดำอลุ่ลุ่ารู์ฮั�องกง 0.19 1.04

ดำอลุ่ลุ่ารู์สิงคโปีรู์ 0.01 0.01

เปีโซึ่ฟิลิุ่ปีปีินส์ 1.16 -

ย่อดำห็น่�สินท่�ม่มูลุ่ค�าเปี็นเงินติรูาติ�างปีรูะเทศ ปีรูะกอบดำ้วย่ย่อดำเจ้าห็น่�การูค้า เจ้าห็น่�อ่น แลุ่ะห็น่�สินติามสัญญาเช้�าการูเงิน

ความเสี่ ยงจากการลงทุนที่อ าจท� า ให ้ เ กิดการด ้อยค ่ า

กลุ่่�มทรูู ม่การูปีรูะเมินมูลุ่ค�าแลุ่ะพิจารูณาถึ้งความค่้มค�าของการูลุ่งท่นอย่�างถึ่�ถึ้วนก�อนจะทำาการูลุ่งท่นในแติ�ลุ่ะธ่รูกิจห็รูือ

สนิทรูพัย่ใ์ดำ ๆ  นอกจากน่� บรูษิัทัฯ ม่การูทดำสอบการูดำอ้ย่ค�าของมลูุ่ค�าของเงนิลุ่งท่นเมอ่ม่ขอ้บ�งช่้�ว�าเงนิลุ่งท่นนั�นอาจเกดิำการู

ดำ้อย่ค�า สิ�งเห็ลุ่�าน่�ทำาให็้ผู่้บรูิห็ารูเช้่อมั�นว�าบรูิษััทฯ ไม�ม่ความเส่�ย่งจากการูดำ้อย่ค�าอย่�างม่นัย่สำาคัญติ�องบการูเงินของบรูิษััทฯ

ความเส่ียงขอังหุ้ ้นกู ้

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ห็มาย่ถึ้ง ความเส่�ย่งท่�ผู่้ออกห็่้นกู้จะไม�สามารูถึจ�าย่ดำอกเบ่�ย่ (ถึ้าม่) ห็รูือไม�สามารูถึคืน 

เงินติ้นห็รูือเงินลุ่งท่นไม�ว�าดำ้วย่เห็ติ่ใดำๆ ซ้ึ่�งเม่อผู่้ออกห่็้นกู้ห็ย่่ดำจ�าย่ดำอกเบ่�ย่ห็รืูอเงินติ้น จะถืึอเปี็นการูผิ่ดำนัดำช้ำารูะห็น่�ห่็้นกู้ 

(default) โดำย่ห็ากผู่้ออกห้่็นกู้ปีรูะกาศลุ้่มลุ่ะลุ่าย่ห็รืูอผิ่ดำนัดำช้ำารูะห็น่�ห้่็นกู้ ผู่้ถึือห้่็นกู้จะม่สิทธิในการูขอรัูบช้ำารูะห็น่�เท�าเท่ย่ม 

กับเจ้าห็น่�ไม�ดำ้อย่สิทธิแลุ่ะไม�ม่ห็ลุ่ักปีรูะกันรูาย่อ่นๆ ของผู่้ออกห่็้นกู้  ในการูปีรูะเมินความเส่�ย่งดำ้านเครูดำิติของ 

ผู่้ออกห้่็นกู ้ผู่ลุ้่งท่นสามารูถึดำอูนัดำบัความนา่เช้อ่ถึอืท่�จดัำทำาโดำย่สถึาบนัจดัำอนัดำบัความนา่เช้อ่ถึอื ปีรูะกอบการูติดัำสนิใจลุ่งท่นไดำ้ 

ถึ้าอันดำับความน่าเช้่อถืึอของห่็้นกู้ติำ�า แสดำงว�าความเส่�ย่งดำ้านเครูดำิติของห่็้นกู้สูง ผ่ลุ่ติอบแทนท่�ผู่้ลุ่งท่นไดำ้รัูบควรูจะสูงดำ้วย่

เพ่อช้ดำเช้ย่ความเส่�ย่งท่�สูงของห่็้นกู้ดำังกลุ่�าว ห็รูือในทำานองกลัุ่บกัน

อย่�างไรูก็ติาม ก�อนการูลุ่งท่นผู่้ลุ่งท่นควรูศ้กษัาข้อมูลุ่ผ่ลุ่การูดำำาเนินงานของผู่้ออกห้่็นกู้ นอกเห็นือจากการูพิจารูณาอันดำับ 

ความนา่เช่้อถึอืของผู่อ้อกห้่็นกู ้แลุ่ะผู่ลุ้่งท่นควรูติดิำติามข้อมลูุ่ข�าวสารูของผู่อ้อกห้่็นกูรู้วมถ้ึงการูปีรัูบปีรูง่เปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งการูจัดำ 

อนัดำบัความน่าเช้อ่ถึอืไดำจ้ากเวบ็ไซึ่ติข์องสำานกังาน ก.ลุ่.ติ. สถึาบันจดัำอนัดำบัความน่าเช้อ่ถึอื ห็รูอืสมาคมติลุ่าดำติรูาสารูห็น่�ไทย่

ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) เม่อผู่้ขาย่ห็่้นกู้ปีรูะสงค์จะขาย่ห็่้นกู้ก�อนวันครูบกำาห็นดำไถึ�ถึอนห็่้นกู้ ห็่้นกู้อาจขาย่ไดำ้ติำ�ากว�า         

มูลุ่ค�าท่�ติรูาไว้ห็รูือรูาคาท่�ซึ่ื�อมา ซึ่้�งเปี็นผ่ลุ่จากการูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งของอัติรูาดำอกเบ่�ย่ในติลุ่าดำ กลุ่�าวคือ ห็ากอัติรูาดำอกเบ่�ย่   

ในติลุ่าดำปีรัูบติัวสูงข้�นห็ลัุ่งจากท่�ผู่้ลุ่งท่นได้ำลุ่งท่นในห้่็นกู้ดัำงกลุ่�าวไปีแลุ้่ว รูาคาห้่็นกู้จะลุ่ดำลุ่ง ทั�งน่�รูาคาห้่็นกู้ท่�ม่อาย่่คงเห็ลืุ่อ           

ย่าวกว�าจะไดำ้รูับผ่ลุ่กรูะทบจากการูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งอัติรูาดำอกเบ่�ย่ในติลุ่าดำมากกว�า
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ห็มาย่ถึ้ง ความเส่�ย่งท่�จะเกิดำข้�นเม่อผู่้ถึือห็่้นกู้ปีรูะสงค์จะขาย่ห็่้นกู้ในติลุ่าดำรูอง 

ก�อนครูบกำาห็นดำไถึ�ถึอน ผู้่ถึือห้่็นกู้อาจไม�สามารูถึขาย่ห้่็นกู้ไดำ้ทันท่ในรูาคาท่�ตินเองต้ิองการู เน่องจากการูซึ่ื�อขาย่เปีลุ่่�ย่นมือ 

ของติรูาสารูในติลุ่าดำรูองอาจม่ไม�มาก ทั�งน่� ผู่้ออกห่็้นกู้ไม�ไดำ้นำาห่็้นกู้ไปีซืึ่�อขาย่ในติลุ่าดำรูองใดำๆ ผู่้ถึือห่็้นกู้สามารูถึ                         

ซึ่ื�อขาย่ห่็้นกู้ไดำ้ท่�ธนาคารูพาณิช้ย่์ บรูิษััทห็ลัุ่กทรูัพย่์ ห็รูือนิติิบ่คคลุ่อ่นใดำ ท่�ม่ใบอน่ญาติค้าห็ลัุ่กทรูัพย่์อันเปี็นติรูาสารูแห็�งห็น่�

ความเส่ียงจากการท่ีบริษััทฯ มีผู ้ ถืี่อัหุ้ ้นรายให้ญ่ ถี่ือัหุ้ ้นในสัด้ส่วนมากกว่าร ้อัยละ 25

ณ วันท่� 21 พฤษัภาคม 2563 กลุ่่�มผู่้ถึือห่็้นรูาย่ให็ญ�ของบรูิษััทฯ คือ บรูิษััท เครูือเจรูิญโภคภัณฑ์์ จำากัดำ แลุ่ะบรูิษััทท่�เก่�ย่วข้อง 

ถึือห่็้นของบรูิษััทฯ รูวมกันเปี็นจำานวนรู้อย่ลุ่ะ 49.99 ของจำานวนห่็้นท่�จำาห็น่าย่ไดำ้แลุ่้วทั�งห็มดำของบรูิษััทฯ ซ้ึ่�งโดำย่ลุ่ักษัณะ 

เช้�นน่� จ้งอาจทำาให็้วารูะท่�กฎห็มาย่ห็รืูอข้อบังคับกำาห็นดำให็้ติ้องไดำ้รูับคะแนนเส่ย่งไม�น้อย่กว�า 3 ใน 4 ของจำานวนเส่ย่ง                          

ทั�งห็มดำของผู่้ถืึอห่็้นซึ่้�งมาปีรูะช่้มแลุ่ะม่สิทธิออกเส่ย่งลุ่งคะแนน ไม�ผ่�านการูลุ่งมติิ ห็ากบรูิษััท เครูือเจรูิญโภคภัณฑ์์ จำากัดำ 

แลุ่ะ บรูิษััทท่�เก่�ย่วข้อง งดำออกเส่ย่งห็รูือลุ่งคะแนนเส่ย่งไม�เห็็นดำ้วย่ในวารูะดัำงกลุ่�าว  

ความเส่ียงท่ีเกิด้ข่�นในช้่วงการแพร่ระบาด้ขอังเช้ื�อัโควิด้-19

จากสถึานการูณ์การูรูะบาดำของโรูคติิดำเชื้�อไวรูัสโคโรูนา 2019 (โควิดำ-19) ท่�ขย่าย่วงกว้างไปีทั�วโลุ่ก กลุ่่�มบรูิษััททรูู ไดำ้วาง

แนวทางรูับมือวิกฤติการูแพรู�รูะบาดำของเช้ื�อไวรูัสโคโรูนา 2019 ติั�งแติ�ปีลุ่าย่เดำือนมกรูาคม 2563 ท่�ผ่�านมา โดำย่ม่การูแติ�งติั�ง

คณะทำางาน COVID-19 War Room รูาย่งานติรูงติ�อกรูรูมการูผู่้จัดำการูให็ญ� (รู�วม) ของบรูิษััทฯ เพ่อกำาห็นดำมาติรูการูปี้องกัน

การูแพรู�รูะบาดำท่�อาจเกิดำข้�นกับพนักงาน ลุู่กค้า คู�ค้า แลุ่ะผู่้มาติิดำติ�อ พรู้อมสั�งการูแลุ่ะอำานวย่การูสนับสน่นการูบรูิการูลุู่กค้า

ให็้เปี็นไปีไดำ้อย่�างติ�อเน่อง ทั�งมาติรูการูคัดำกรูอง การูทำาความสะอาดำทั�งในอาคารูสำานักงานแลุ่ะพื�นท่�ให็้บรูิการู การูกำาห็นดำ

แนวทางมาติรูฐานดำ้านส่ขอนามัย่สำาห็รูับพนักงานท่�ติ้องทำางานในพื�นท่� ทั�งช้�างติิดำติั�ง ช้�างซึ่�อมบำารู่ง รูวมถึ้งพนักงานขาย่

แลุ่ะพนักงานท่�ให็้บรูิการูลุู่กค้า

บรูิษััทฯ ได้ำนำาเทคโนโลุ่ย่่แลุ่ะดำิจิทัลุ่แพลุ่ติฟอรู์มเข้ามาอำานวย่ความสะดำวกให้็กับพนักงานสามารูถึปีฏิบัติิงานจากท่�บ้าน (Work 

from home) ได้ำอย่�างติ�อเน่องในภาวะวกิฤติ แอปีพลิุ่เคชั้น True Connect ช้�วย่ให้็บรูษิัทัฯ สามารูถึบริูห็ารูจัดำการูให้็พนักงานปีฏบิตัิิ

งานจากท่�บ้าน (Work from home) เพ่อลุ่ดำความเส่�ย่งจากการูเดำินทางไดำ้อย่�างม่ปีรูะสิทธิภาพ โดำย่เปี็นช้�องทางแจ้งข�าวสำาคัญ            

ขององคก์รู แลุ่ะมาติรูการูของบรูษิัทัฯ ไดำอ้ย่�างทั�วถึง้ สามารูถึสรู้างแบบฟอรูม์ออนไลุ่น์ เช้�น คำาขออน่มตัิ ิใบสั�งงาน การูมอบห็มาย่ 

แลุ่ะติิดำติามงาน รูองรูับการูส�งข้อความ รูวมถึ้งไฟลุ่์เอกสารู การูปีรูะช้่มออนไลุ่น์ผ่�านเส่ย่ง (Voice Call) ห็รูือวิดำ่โอ (Video Call) 

ใน VRoom ไดำ้ทั�งแบบกลุ่่�มแลุ่ะรูาย่บ่คคลุ่เพ่อช้�วย่ให็้การูดำำาเนินงานเปี็นไปีในทิศทางเดำ่ย่วกัน นอกจากน่� บรูิษััทฯ ย่ังให็้แพ็กเกจ 

เสริูมให้็พนักงานโทรูฟรู่ในเครืูอข�าย่ TrueMove H แลุ่ะใช้้อินเทอร์ูเน็ติไม�จำากัดำ รูวมถ้ึงจัดำเติรู่ย่มอ่ปีกรูณ์ความปีลุ่อดำภัย่แลุ่ะ 

ช้่วอนามัย่ให็้กับพนักงาน เช้�น ห็น้ากากอนามัย่ ติิดำติั�งจ่ดำบรูิการูเจลุ่ลุ่้างมือแอลุ่กอฮัอลุ่์ท่กช้ั�น ทำาความสะอาดำพื�นท่�ส�วนกลุ่าง 

แลุ่ะจ่ดำสัมผ่ัสสาธารูณะดำ้วย่นำ�าย่าฆ�าเชื้�อท่กชั้�วโมง เช้�น ปี่่มกดำลิุ่ฟท์ แลุ่ะม่การูอบพ�นฆ�าเชื้�อในพื�นท่�สำานักงานเป็ีนปีรูะจำา 

ท่กเดำือน เปี็นติ้น พรู้อมทั�งในช้�วงผ่�อนปีรูนรูะย่ะติ�างๆ บรูิษััทฯ ม่การูจัดำการูกำาลุ่ังพลุ่ในการูเข้าสำานักงาน การูกำาห็นดำมาติรูการู 

Social Distancing ในพื�นท่�อาคารูสำานักงานแลุ่ะพื�นท่�ส�วนรูวมของบรูิษััทฯ การูส�งเสรูิมให็้พนักงานม่ความติรูะห็นักรูู้ถ้ึงการู

ปีอ้งกันแลุ่ะการูปีฏิบตัิติินเพอ่สข่ภาพท่�ดำ ่ทั�งน่�เพอ่ความปีลุ่อดำภยั่ของพนกังาน ครูอบครูวั แลุ่ะช้ม่ช้นท่�พนกังานอยู่�ไปีพรูอ้มกนั

ในขณะเด่ำย่วกัน เพ่ออำานวย่ความสะดำวกในการูให้็บรูิการูลุู่กค้าบริูษััทฯ ได้ำนำาดำิจิทัลุ่เทคโนโลุ่ย่่แลุ่ะดิำจิทัลุ่แพลุ่ติฟอร์ูมเข้ามา

ใช้้ เช้�น แอปีพลุ่ิเคช้ัน True iService ท่�ให็้บรูิการูห็ลุ่ังการูขาย่ท่กบรูิการู ทั�งทรููมูฟ เอช้ ทรููออนไลุ่น์ แลุ่ะทรููวิช้ั�นส์ โดำย่พรู้อม

ดำูแลุ่ลุู่กค้าติลุ่อดำ 24 ช้ั�วโมง นอกจากน่�ย่ังม่บรูิการูผ่�านไลุ่น์ True Store, application True ID, รูวมถึ้ง “มะลุ่ิ Chat” ทำาให็้ลุู่กค้า

สามารูถึติิดำติ�อบรูิษััทฯ ผ่�านทาง digital platform ลุ่ดำการูออกจากบ้าน ลุ่ดำการูสัมผ่ัส ลุ่ดำความเส่�ย่งจากโรูครูะบาดำไดำ้อ่กทาง

กลุ่่�มทรููติรูะห็นักดำ่ว�าโครูงสรู้างพื�นฐานดำ้านการูส่อสารูเปี็นเรู่องท่�สำาคัญแลุ่ะจำาเปี็นติ�อการูใช้้ช้่วิติเปี็นอย่�างมาก ดำังนั�นจ้งเปี็น

ความรูับผ่ิดำช้อบของท่มงานดำูแลุ่รูะบบโครูงข�าย่กลุ่่�มทรููท่กคน ทั�งไฟเบอรู์บรูอดำแบนดำ์ เคเบิ�ลุ่ท่ว่ แลุ่ะโมบาย่ลุ่์ ท่�จะติ้องดำูแลุ่

ความพรู้อมให็้คนไทย่สามารูถึส่อสารูไดำ้อย่�างติ�อเน่องติลุ่อดำเวลุ่า รูองรูับทั�งการูทำางานท่�บ้าน การูเรู่ย่นท่�บ้าน ห็รูือออนไลุ่น์

ใช้้ช่้วิติติ�างๆ ภาย่ในบ้านไดำ้อย่�างเติ็มปีรูะสิทธิภาพ ทั�งน่� กลุ่่�มทรููไดำ้ขย่าย่แบนดำ์วิธเพิ�มเปี็น 3 เท�าของการูขย่าย่งานปีกติิ 

ทั�งแบนดำ์วิธภาย่ในปีรูะเทศ  (Domestic  Bandwidth) ท่�เช้่อมติ�อแลุ่กเปีลุ่่�ย่นข้อมูลุ่ท่�เกติเวย่์ภาย่ในปีรูะเทศ แลุ่ะแบนดำ์วิธไปี 
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ติ�างปีรูะเทศ (International Bandwidth) ให็้พรู้อมรูองรูับการูเช้่อมติ�อคอนเทนติ์บันเทิง ห็รูือติิดำติามข�าวสารู การูปีรูะช้่มผ่�าน 

วด่ิำโอคอนเฟอเรูนซึ่ ์ติลุ่อดำจนการูทำาธรู่กรูรูมออนไลุ่น ์ แลุ่ะไดำจ้ดัำท่มวศิวกรูดำแูลุ่คณ่ภาพโครูงข�าย่แบบเรูย่่ลุ่ไทมต์ิลุ่อดำ 24 ชั้�วโมง 

สามารูถึรู่โมทการูทำางานแลุ่ะติรูวจสอบสัญญาณไดำ้จากท่กท่� เปี็นการูสนับสน่นให็้ทำางานจากท่�บ้านอ่กดำ้วย่

นอกจากน่� ย่งัส�งรูถึโมบาย่ลุ่ช่์้มสาย่เคลุ่อ่นท่�เรูว็ (COW) ไปีปีรูะจำาติามโรูงพย่าบาลุ่ติ�างๆ เพอ่เพิ�มปีรูะสทิธภิาพโครูงข�าย่รูองรูบั

พื�นท่�ท่�ม่การูใช้้งานอินเทอรู์เน็ติปีรูิมาณมาก อ่กทั�งย่ังจัดำท่มช้�างท่�พรู้อมเข้าแก้ไขปีัญห็าอย่�างทันท�วงท่ ทั�งน่� ท่มเน็ติเวิรู์คไดำ้ม่

การูซึ่กัช้อ้มแผ่นการูทำางานในภาวะฉก่เฉนิมาอย่�างติ�อเนอ่ง เพอ่ให็โ้ครูงข�าย่ทั�วปีรูะเทศม่ความพรูอ้มแลุ่ะม่ปีรูะสทิธภิาพสงูสด่ำ 

สามารูถึรูองรัูบการูใช้้งานท่�เพิ�มข้�นได้ำอย่�างติ�อเน่องเพ่อให้็คนไทย่เขา้ถึง้การูส่อสารูติลุ่อดำเวลุ่า แลุ่ะสามารูถึผ่�านพ้นช้�วงวิกฤติ

ไปีดำ้วย่กัน เพรูาะการูส่อสารูในขณะน่�เปี็นสิ�งท่�ท่กคนติ้องเข้าถึ้ง ทรููจ้งขอดำูแลุ่คนไทย่อย่�างเติ็มท่�

บรูิษััทฯ ติรูะห็นักถึ้งผ่ลุ่กรูะทบท่�วิกฤติการูแพรู�รูะบาดำน่�ไดำ้ส�งผ่ลุ่กรูะทบติ�อสังคมท่กภาคส�วนเปี็นวงกว้าง บริูษััทฯ ไดำ้จัดำห็า 

Solution ท่�สามารูถึช้�วย่เห็ลุ่ือสังคมแลุ่ะช่้มช้นในช้�วงสถึานการูณ์วิกฤติโรูครูะบาดำน่�อย่�างติ�อเน่องตัิวอย่�างเช้�น

 •  TRUE VIRTUAL WORLD - แพลุ่ติฟอรู์มให็ม�ซึ่้�งเปี็นศูนย่์รูวมโซึ่ลูุ่ชั้นครูบวงจรู VLearn/VWork/VRoom 

 •  การูพัฒนาเทคโนโลุ่ย่่แพลุ่ติฟอรู์ม “Tele Clinic” รู�วมกับศูนย่์ COVID-19 ของโรูงพย่าบาลุ่จ่ฬาลุ่งกรูณ์ 

 •  True Digital Health Connect รูวบรูวมข้อมูลุ่ส่ขภาพเพ่อส่อสารูรูะห็ว�างผู่้ปี่วย่แลุ่ะโรูงพย่าบาลุ่ 

 •  True Health Platform พัฒนาข้�นเพ่อช้�วย่ให็้แพทย่์ดำูแลุ่การูรูักษัาผู่้ปี่วย่ไดำ้อย่�างติ�อเน่องจากข้อมูลุ่ผู่้ปี่วย่ท่�แพทย่์

สามารูถึเข้าถึ้งไดำ้

 •  สนับสน่นห่็�นย่นติ์ True5G ทางการูแพทย่์ 

 •  มอบอ่ปีกรูณ์มือถึือแลุ่ะ SIM ช้�วย่บ่คลุ่ากรูทางการูแพทย่์โรูงพย่าบาลุ่สม่ทรูสาครู 

 •  “ซึ่ิมสามัญ ปีรูะจำาบ้าน” “ซึ่ิมกักติัว ไม�กลัุ่วเห็งา” มอบฟรู่ให็้คนไทย่ 

 •  ฟรู่ Data สำาห็รูับการูใช้้ application ห็มอช้นะ

 • ฟรู่ค�าโทรู 60 นาท่ท่กเครูือข�าย่ผ่�าน TrueID

 • ฟรู่ปีรูะกัน COVID-19 เปีิดำ SIM True เติิมเงิน

ดำังท่�กลุ่�าวมา กลุ่่�มบรูิษััททรูู ม่การูวางแผ่นรูับมือ แลุ่ะสามารูถึปีรูับเปีลุ่่�ย่นแนวทางวางแผ่นการูดำำาเนินธ่รูกิจ แลุ่ะการูลุ่งท่นใน

อนาคติได้ำทันกับพฤติิกรูรูมของลูุ่กค้าท่�เปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งไปี รูวมถ้ึงการูเติรู่ย่มพรู้อมให้็พนักงานสามารูถึปีรัูบตัิวแลุ่ะใช้้ช้่วิติวิถึ่ให็ม�

แบบ New Normal ได้ำอย่�างติ�อเน่อง พรู้อมส�งเสริูมแลุ่ะพฒันาเทคโนโลุ่ย่ใ่ห็ม�ๆ แลุ่ะม่ส�วนช้�วย่เห็ลืุ่อปีรูะเทศเพ่อให้็เกิดำความย่ั�งยื่น

ในสังคมไทย่อย่�างสมำ�าเสมอติลุ่อดำมาอยู่�เค่ย่งคู�คนไทย่เพ่อก้าวผ่�านวิกฤติไปีดำ้วย่กัน

ป ั จ จั ย เ ส่ี ย ง ธุุ ร กิ จ ใ น อั น า ค ต 

การูเฝ่้าติิดำติามแลุ่ะปีรูะเมินปีัจจัย่ความเส่�ย่งในอนาคติม่ความสำาคัญติ�อการูดำำาเนินธ่รูกิจอย่�างย่ั�งย่ืนเปี็นอย่�างย่ิ�ง เน่องจาก

เปี็นพื�นฐานแลุ่ะสรู้างความมั�นใจกับผู่้ม่ส�วนไดำ้เส่ย่ว�า ทรููม่ความพรู้อมรูับมือติ�อความเส่�ย่งแลุ่ะความเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งท่�อาจ

เกิดำข้�นเห็ลุ่�านั�นแลุ่ะย่ังม่มาติรูการูการูบรูิห็ารูจัดำการูความเส่�ย่งเชิ้งรู่ก เพ่อลุ่ดำผ่ลุ่กรูะทบอันอาจเกิดำข้�นกับการูดำำาเนินงาน

ของบรูิษััทฯ

ภัย่ค่กคามจากการูรูะบาดำของเชื้�อไวรูัสโควิดำ-19 การูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งพฤติิกรูรูมของผู่้บรูิโภค แลุ่ะปีัจจัย่ทางเศรูษัฐกิจของ

ปีรูะเทศไทย่ท่�ปีรัูบตัิวลุ่ดำลุ่งอย่�างติ�อเน่อง ลุ่้วนเปี็นสิ�งท้าทาย่กับการูดำำาเนินงานของบริูษััทฯ อย่�างไรูก็ติามการูก้าวสู�ย่่ค 5G 

แลุ่ะการูจะบังคับใช้้พรูะรูาช้บัญญัติิค่้มครูองข้อมูลุ่ส�วนบ่คคลุ่ พ.ศ. 2562 ในกลุ่างปีี 2564 น่�จะเปี็นปีัจจัย่เส่�ย่งสำาคัญแลุ่ะ

ส�งผ่ลุ่กรูะทบในแง�ม่มติ�างๆ ในอนาคติติ�อธ่รูกิจโทรูคมนาคม ดำังนั�น ทรููเล็ุ่งเห็็นว�าเทคโนโลุ่ย่่ 5G รูวมถึ้งพรูะรูาช้บัญญัติิ

ค่้มครูองข้อมูลุ่ส�วนบ่คคลุ่ พ.ศ. 2562 ม่ความสำาคัญติ�อการูปีฏิวัติิอ่ติสาห็กรูรูม 4.0 ซึ่้�งเปี็นนโย่บาย่รูะดำับปีรูะเทศแลุ่ะถึือว�า

เปี็นการูส�งเสริูมสนับสน่นพัฒนาโครูงสรู้างพื�นฐานครูั�งสำาคัญของช้าติิอ่กวารูะห็น้�ง เพ่อให็้คนไทย่ ปีรูะเทศไทย่ ก้าวทันโลุ่ก 

ท่�เปีลุ่่�ย่นไปีอย่�างรูวดำเร็ูว การูพัฒนาครูั�งสำาคัญน่�ตัิ�งอยู่�บนพื�นฐานปีรูะโย่ช้น์ของพ่�น้องปีรูะช้าช้นแลุ่ะรูะบบเศรูษัฐกิจ
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ดำิจิทัลุ่ ทั�งย่ังก�อให็้เกิดำการูพัฒนาดำ้านเทคโนโลุ่ย่่การูส่อสารู การูพัฒนาโครูงสรู้างพื�นฐาน แลุ่ะมิติิอ่นๆ เช้�น การูย่กรูะดัำบ

รูะบบการูให็้บรูิการูดำ้านสาธารูณส่ขรูะบบรัูกษัาความปีลุ่อดำภัย่ รูะบบคมนาคมขนส�งทั�งทางบก ทางนำ�า แลุ่ะทางอากาศ 

ให็้รูวดำเร็ูวปีลุ่อดำภัย่ สอดำคลุ่้องติ�อการูพัฒนาช้าติิอย่�างย่ั�งยื่นในอนาคติ ดำ้วย่เห็ติ่น่� ทรููจ้งไดำ้ปีรูะเมินปีัจจัย่ความเส่�ย่งท่�อาจ

เกิดำข้�นในอนาคติ ไดำ้แก�

1. ความเ ส่ียงจากการถูี่กฟ้ ้อังร ้อังเน ่อังจากการให้ ้บริการ 5G ท่ีมีบทบาทในการ 

ด้ำารงช้ีวิต 

เทคโนโลุ่ย่่ 5G ท่�ให็้บรูิการูแก�ลุู่กค้า ม่ปีรูะสิทธิภาพแลุ่ะค่ณสมบัติิท่�เห็็นเดำ�นชั้ดำ คือ เรู่องของค่ณภาพการูรูับ-ส�งข้อมูลุ่ท่�ม่ 

ความเสถึ่ย่รู  คมช้ัดำ แลุ่ะรูวดำเรู็วเท่ย่บเท�ากับการูใช้้งานผ่�านโครูงข�าย่ใย่แก้วนำาแสง (Fiber Optic) ห็รืูอการูท่�สามารูถึทำางาน

แลุ่ะเข้าถึ้งข้อมูลุ่ท่กอย่�างท่�อยู่�บนคลุ่าวดำ์ (Cloud) ไดำ้แบบทันท่ท่�ติ้องการู ซึ่้�งการูพัฒนาเทคโนโลุ่ย่่น่� ม่ผ่ลุ่ให็้ความเรู็วในการู

ดำาวน์โห็ลุ่ดำแลุ่ะอัพโห็ลุ่ดำสูงกว�าเทคโนโลุ่ย่่ 4G สามารูถึสั�งงาน แลุ่ะควบค่มสิ�งติ�างๆ ไดำ้อย่�างรูวดำเรู็วแลุ่ะม่ปีรูะสิทธิภาพ 

แลุ่ะจากผ่ลุ่กรูะทบของการูรูะบาดำเชื้�อไวรัูสโควิดำ-19 แลุ่ะสภาพเศรูษัฐกิจในปีัจจ่บัน เปี็นตัิวเรู�งให็้ม่การูพัฒนาการู

ใช้้เทคโนโลุ่ย่่ 5G ในท่กมิติิ เพ่อติอบสนองการูใช้้ช่้วิติปีรูะจำาวัน เช้�น การูใช้้ 5G สนับสน่นทางการูแพทย่์ การูใช้้ 

5G ในการูควบค่มย่านพาห็นะ เปี็นติ้น ห็ากลูุ่กค้าไดำ้รูับความเส่ย่ห็าย่ซึ่้�งม่ผ่ลุ่มาจากการูให็้บรูิการู 5G ผู่้ให็้บรูิการูอาจจะ

ถึูกฟ้องรู้อง เพ่อให็้รู�วมรูับผ่ิดำช้อบติ�อความเส่ย่ห็าย่ท่�จะเกิดำข้�น ซึ่้�งกลุ่่�มทรููปีรูะเมินมูลุ่ค�าความเส่ย่ห็าย่ท่�อาจเกิดำข้�นสำาห็รัูบ

กรูณ่น่� ไม�น้อย่กว�า 5 ลุ่้านบาทติ�อกรูณ่

เพ่อเปี็นการูลุ่ดำความเส่�ย่งจากการูถึูกฟ้องรู้องเน่องจากการูให็้บรูิการู 5G ท่�ม่บทบาทในการูดำำารูงช่้วิติ กลุ่่�มทรููม่การูบรูิห็ารู

จัดำการูเพ่อลุ่ดำความเส่�ย่ง โดำย่

 • แติ�งตัิ�งคณะกรูรูมการูกำากับดูำแลุ่ดำ้านการูพัฒนา 5G เพ่อวิเครูาะห็์ผ่ลุ่กรูะทบจากการูให็้บรูิการู 5G ในท่กมิติิแลุ่ะ 

  พิจารูณาจัดำทำาแผ่นดำำาเนินงานอย่�างเห็มาะสม

 

 • โครูงข�าย่โทรูคมนาคมไดำ้รูับการูออกแบบให็้ทำางานทดำแทนกันไดำ้ในกรูณ่ท่�ม่เห็ติ่เส่ย่ เพ่อปี้องกันแลุ่ะลุ่ดำโอกาส 

  การูไม�สามารูถึให็้บรูิการูไดำ้อย่�างติ�อเน่อง

 • ลุ่ดำช้�วงเวลุ่าของเห็ติ่เส่ย่โดำย่เพิ�มปีรูะสิทธิภาพท่มงานในการูเข้าซึ่�อมบำารู่งในแติ�ลุ่ะพื�นท่� รูวมถึ้งปีรูับปีรู่ง ดำูแลุ่ 

  แลุ่ะซึ่�อมบำารู่งอย่�างสมำ�าเสมอ

2. ความเ ส่ียงจากการถูี่กกีด้กันทางการค ้าจากกลุ ่มประเทศทางตะวันตก เน ่อังจาก 

บริษััทฯ พัฒนาเทคโนโลยี 5G ร่วมกับผู ้ประกอับการในประเทศสาธุารณีรัฐประช้าช้นจีน

บริูษััทโทรูคมนาคมของจ่นไดำ้รัูบการูสนับสน่นจากรูัฐบาลุ่จ่นในท่กดำ้าน ให็้เรู�งรูัดำพัฒนาแลุ่ะผ่นวกรูวมเทคโนโลุ่ย่่สารูสนเทศ 

ให็ม�ๆ เข้ากับเทคโนโลุ่ย่่ 5G ในท่กอ่ติสาห็กรูรูม เช้�น การูขนส�งพลัุ่งงานเกษัติรูกรูรูม การูศ้กษัา แลุ่ะส่ขภาพ แลุ่ะดำ้วย่ 

การูพัฒนาท่�ปีรูะสบความสำาเรู็จในติ้นท่นท่�แข�งขันไดำ้ในอ่ติสาห็กรูรูมเดำ่ย่วกัน ทำาให็้บรูิษััทโทรูคมนาคมของจ่นม่บทบาทใน

การูวางรููปีแบบการูส่อสารูไปีทั�วโลุ่ก

ปีรูะเทศทางติะวันติกม่ความกังวลุ่ว�า ฮัารู์ดำแวรู์เครูือข�าย่ 5G ของบรูิษััทโทรูคมนาคมของจ่น เปี็นภัย่ค่กคามดำ้าน 

ความปีลุ่อดำภัย่ทางไซึ่เบอรู์ อาจสามารูถึสอดำแนมบนเครืูอข�าย่การูส่อสารูทั�วโลุ่กไดำ้ จ้งออกกฎรูะเบ่ย่บก่ดำกันทางการูค้า

ดำ้วย่เห็ติ่ผ่ลุ่ดำังกลุ่�าว บริูษััทฯ อาจไดำ้รัูบผ่ลุ่กรูะทบจากการูก่ดำกันทางการูค้ารู�วมไปีดำ้วย่ เน่องจากบริูษััทฯ ใช้้เทคโนโลุ่ย่่ 5G 

ของบรูิษััทโทรูคมนาคมของจ่น ซ้ึ่�งกลุ่่�มทรููปีรูะเมินว�าจะกรูะทบติ�อลูุ่กค้าของบรูิษััทฯ อย่�างน้อย่ 10 ลุ่้านรูาย่
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เพ่อเปี็นการูลุ่ดำความเส่�ย่งดัำงกลุ่�าวกลุ่่�มทรููไดำ้ม่การูบรูิห็ารูจัดำการูเพ่อลุ่ดำความเส่�ย่ง โดำย่

 • ติิดำติามแลุ่ะศ้กษัาเทคโนโลุ่ย่่ท่�จะใช้้ให็้เห็มาะสม โดำย่ไม�พ้�งพิงกับเทคโนโลุ่ย่่ของค�าย่ใดำค�าย่ห็น้�ง เพ่อกรูะจาย่ 

รูะบบโครูงข�าย่โทรูคมนาคมแลุ่ะอ่ปีกรูณ์แลุ่ะสามารูถึปีรัูบเปีลุ่่�ย่นเทคโนโลุ่ย่่ไดำ้ห็ากม่ความจำาเปี็น

 • พิจารูณาเทคโนโลุ่ย่่ 5G จากท่กค�าย่ ในการูรู�วมพัฒนา วางรูะบบ ติิดำตัิ�ง โครูงข�าย่ อ่ปีกรูณ์5G ของบรูิษััทฯ เพ่อ

ให็้มั�นใจไดำ้ว�า จะสามารูถึให็้บริูการูลุู่กค้าไดำ้อย่�างเต็ิมปีรูะสิทธิภาพ ติลุ่อดำอาย่่สัญญาของอ่ปีกรูณ์ท่�ติกลุ่งกับบริูษััทฯ

 • ส�งเสรูิมการูพัฒนานวัติกรูรูมรูะบบปีฏิบัติิการูติ�างๆ ภาย่ในกลุ่่�มทรูู เพ่อลุ่ดำผ่ลุ่กรูะทบห็ากปีรูะสบกับเห็ติ่การูณ์

ท่�คาดำไม�ถึ้ง รูวมทั�งถึูกก่ดำกันทางการูค้า แลุ่ะม่แผ่นในการูรู�วมลุ่งท่นกับผู่้พัฒนารูะบบเพ่อลุ่ดำความเส่�ย่งน่�

 • ติิดำติามแลุ่ะศ้กษัาแนวโน้มของกฎรูะเบ่ย่บติ�างๆ ของปีรูะเทศติะวันติกอย่�างติ�อเน่องแลุ่ะใกลุ่้ชิ้ดำ เพ่อให็้แน่ใจว�า

จะไม�ม่ผ่ลุ่กรูะทบติ�อกิจการูของบรูิษััทฯ

3. ความเ ส่ียงด้ ้านภััยคุกคามไซึ่เบอัร ์ และ ข ้อัมูลส ่วนบุคคลขอังลูกค ้า

สบืเนอ่งจากการูพฒันาเทคโนโลุ่ย่ส่ารูสนเทศแลุ่ะการูสอ่สารูอย่�างรูวดำเรูว็โดำย่เฉพาะเมอ่ม่การูให็บ้รูกิารู 5G ซึ่้�งจะเปีน็สนิคา้

แลุ่ะบรูิการูห็ลุ่ักของบรูิษััทฯ คาดำว�า ความนิย่มของลุู่กค้าท่�ใช้้บรูิการูดำ้านโทรูคมนาคมจะเพิ�มข้�น ทั�งการูใช้้งานดำ้านอินเทอรู์เน็ติ

จดำห็มาย่อิเลุ่็กทรูอนิกส์ ส่อสังคม การูซึ่ื�อขาย่สินค้าผ่�านรูะบบเครูือข�าย่ แลุ่ะบ้านอัจฉรูิย่ะ เปี็นติ้น ดำังนั�น การูท่�ม่เทคโนโลุ่ย่่

ดำจิทิลัุ่ช้นดิำให็ม�เขา้มาอย่�างรูวดำเรูว็ จ้งทำาให็เ้กดิำความเส่�ย่งติ�อผู่ใ้ช้้เทคโนโลุ่ย่ซ่ึ่้�งอาจติามไม�ทนัติ�อความกา้วห็นา้ของภยั่คก่คาม

ช้นิดำให็ม�ท่�มาพรู้อมกันกับเทคโนโลุ่ย่่ให็ม�ๆ เช้�น ความพย่าย่ามของผู่้ไม�ห็วังดำ่ท่�จะขโมย่ข้อมูลุ่ส�วนบ่คคลุ่ของลุู่กค้า แลุ่ะบริูษััทฯ

อาจถึูกฟ้องรู้องจากลุู่กค้า แลุ่ะ กสทช้.

กลุ่่�มทรููไดำ้เลุ่็งเห็็นความเส่�ย่งน่�จากการูพ้�งพาเทคโนโลุ่ย่่ดำิจิทัลุ่ท่�มากข้�นของผู่้ใช้้ (end-user) แลุ่ะข้อมูลุ่ส�วนบ่คคลุ่ท่�บรูิษััทฯ

เก็บรูักษัาเท�าท่�จำาเปี็นติ�อการูให็้บรูิการู จ้งไดำ้พย่าย่ามให็้ความรูู้แก�ลูุ่กค้า พรู้อมกับพัฒนาข่ดำความสามารูถึในการูปี้องกัน

ให็้เท�าทันติ�อภัย่ค่กคามไซึ่เบอรู์ (cyber threat)

ปีรูะเดำ็นความกังวลุ่ของบรูิษััทฯ คือ เม่อข้อมูลุ่ท่�สำาคัญของผู้่ใช้้รูั�วไห็ลุ่เน่องจากการูใช้้อ่ปีกรูณ์ดิำจิทัลุ่ติ�างๆ ผ่�านทาง 

อินเทอรู์เน็ติ ซ้ึ่�งอาจจะเปี็นผ่ลุ่จากการูใช้้งานอ่ปีกรูณ์อย่�างไม�เท�าทัน ห็รืูอไม�ไดำ้รูับความรูู้ท่�เพ่ย่งพอของผู่้ใช้้ แลุ่ะ/ห็รืูอ 

อาจจะเกิดำจากการูโจมติ่จากภาย่นอก เช้�น มัลุ่แวรู์ (malware) ฟิช้ชิ้ง (phishing) เปี็นติ้น บรูิษััทฯ อาจสูญเส่ย่ความเช้่อมั�น 

ส�งผ่ลุ่ติ�อธ่รูกิจในรูะย่ะย่าว มผ่่ลุ่ติ�อความสามารูถึในการูแข�งขัน แลุ่ะกรูะทบติ�อผ่ลุ่ปีรูะกอบการูในอนาคติ ซึ่้�งกลุ่่�มทรููปีรูะเมนิ

มูลุ่ค�าความเส่ย่ห็าย่ท่�อาจเกิดำข้�นสำาห็รูับกรูณ่น่� ไม�น้อย่กว�า 20 ลุ่้านบาท โดำย่ทรููไดำ้จัดำการูปี้องกันแลุ่ะลุ่ดำความเส่�ย่ง ดำังน่�

 • เติรู่ย่มขั�นติอน เพ่อให้็คำาแนะนำาแลุ่ะช้่�แจง สนับสน่นให้็การูปีรูะช้าสัมพันธ์แลุ่ะจัดำฝ่ึกอบรูมความรูู้ทางด้ำาน 

  ความปีลุ่อดำภยั่ของข้อมลูุ่ การูปีอ้งกนัเบื�องต้ิน แลุ่ะปีรูะเด็ำนอ่นๆ ท่�จำาเปีน็ แลุ่ะเปิีดำช้�องทางการูติดิำติ�อสอ่สารูแก�ผู่ใ้ช้้  

  เพ่อให็้คำาแนะนำาในการูแก้ไขแลุ่ะปี้องกันไดำ้อย่�างเห็มาะสมทันท�วงท่

 • ม่การูติดิำติามแลุ่ะรูะบบเฝ้่ารูะวงัภยั่คก่คามอย่�างใกลุ่ช้้ดิำ โดำย่ม่การูทดำสอบแลุ่ะปีรูะเมนิรูะบบในท่กๆ ปีี เพอ่วางแผ่น 

  การูปี้องกันเชิ้งรู่กอย่�างม่ปีรูะสิทธิภาพ นอกจากน่� ทางบริูษััทฯ ย่ังม่การูลุ่งท่นในการูฝึ่กอบรูมให้็กับบ่คลุ่ากรูทั�งภาย่ใน 

  บรูิษััทฯ แลุ่ะบ่คคลุ่ทั�วไปี

 • สรู้างความเข้าใจแลุ่ะติรูะห็นักถึ้งภัย่ค่กคามไซึ่เบอรู์ (cybersecurity) แลุ่ะข้อมูลุ่ส�วนบ่คคลุ่ (data privacy) ให็้กับผู่้ใช้้ 

  แลุ่ะบ่คลุ่ากรูภาย่ในองค์กรู เพ่อสรู้างภูมิค่้มกันในการูใช้้งานเทคโนโลุ่ย่่ดำิจิทัลุ่ ผ่�านการูฝ่ึกอบรูมเช้ิงปีฏิบัติิการู
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 • ปีรูะสานงานกับห็น่วย่งานติ�างๆ รูวมถึ้งผู่้ให็้บรูิการูรูาย่อ่น (partnership) ในการูปี้องกันแลุ่ะให็้ความรูู้แก�ผู่้ใช้้ เก่�ย่วกับ

  ภัย่ค่กคามไซึ่เบอรู์ (cybersecurity) แลุ่ะข้อมูลุ่ส�วนบ่คคลุ่ (data privacy) เน่องจากการูรูั�วไห็ลุ่ของข้อมูลุ่ ไม�ว�าจาก 

  สาเห็ติ่ใดำ จะส�งผ่ลุ่กรูะทบดำ้านลุ่บติ�อทั�งภาคโทรูคมนาคม 

4. ความเ ส่ียงด้ ้านสภัาวะโลกร ้อันจากพลังงานไฟ้ฟ้้า ท่ีสูงข่�นในการให้ ้บริการ 5G

เทคโนโลุ่ย่่ 5G ท่�พรู้อมให็้บรูิการูแก�ลุู่กค้าแลุ่้วทั�วปีรูะเทศส�งผ่ลุ่ให็้ความเรู็วของบรูิการูอินเทอรู์เน็ติเพิ�มข้�น แลุ่ะม่เสถึ่ย่รูภาพ

ในการูเช้่อมติ�ออ่ปีกรูณ์ติ�างๆ ท่�ติ�ออินเทอรู์เน็ติ ห็รูือ IoT (Internet of Things) ไดำ้อย่�างม่ปีรูะสิทธิภาพมากข้�น ในอ่กดำ้านห็น้�ง 

การูใช้้พลุ่ังงานไฟฟ้ากับอ่ปีกรูณ์ 5G ก็จะสูงข้�นเช้�นกัน ปีรูะเดำ็นน่�ทำาให็้บรูิษััทฯ เปี็นผู่้ปีลุ่�อย่ก๊าซึ่คารู์บอนไดำออกไซึ่ดำ์ 

มากข้�นแลุ่ะในทางเดำ่ย่วกัน บรูิษััทฯ เปี็นผู่้ทำาให็้โลุ่กรู้อนข้�นดำ้วย่เช้�นกัน

การูเพิ�มข้�นของการูใช้้พลุ่ังงานในสถึาน่ฐานแลุ่ะช่้มสาย่ 5G (network infrastructure) ท่�เพิ�มข้�นมากถ้ึง 3 เท�า เม่อเท่ย่บ

กับพลุ่ังงานท่�ใช้้ในสถึาน่ฐาน 4G โดำย่เฉพาะจากเทคโนโลุ่ย่่ เช้�น small cells แลุ่ะ MIMO (multiple input, multiple output) 

ในการูส�งสัญญาณ 5G รูวมถ้ึงแนวโน้มท่�รูาคาพลัุ่งงานในอนาคติอาจเพิ�มสูงข้�นจากการูปีรัูบโครูงสรู้างการูผ่ลิุ่ติไฟฟ้าให็้ม่

สัดำส�วนของพลัุ่งงานทดำแทนมากข้�นจากแรูงกดำดำันดำ้านการูเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งสภาพภูมิอากาศของโลุ่ก ดำังนั�น นอกจากปีรูะเด็ำน

การูใช้้พลุ่ังงานท่�มากข้�นแลุ่ะรูาคาพลุ่ังงานท่�สูงข้�น จะส�งผ่ลุ่ให็้ติ้นท่นของการูบรูิการูสูงข้�นแลุ่้ว ย่ังส�งผ่ลุ่ติ�อการูปีลุ่�อย่ก๊าซึ่

คารู์บอนไดำออกไซึ่ดำ์สู�ชั้�นบรูรูย่ากาศ ซึ่้�งจะม่ผ่ลุ่โดำย่ติรูงติ�อสภาวะโลุ่กดำ้วย่

ในปีรูะเดำ็นน่� กลุ่่�มทรููปีรูะเมินมูลุ่ค�าความเส่ย่ห็าย่ท่�อาจเกิดำข้�นสำาห็รูับกรูณ่น่� ไม�น้อย่กว�า 60 ลุ่้านบาท โดำย่ทรููไดำ้จัดำการู

ปี้องกันแลุ่ะลุ่ดำความเส่�ย่ง ดำังน่�

 • ดำำาเนินการูติิดำติั�งแผ่งโซึ่ลุ่�ารู์เซึ่ลุ่ลุ่์ ผ่ลุ่ิติไฟฟ้าจากพลุ่ังงานแสงอาทิติย่์ ณ สถึาน่ฐานแลุ่ะช้่มสาย่ โดำย่ ณ สิ�นปีี 2562  

  สามารูถึผ่ลุ่ติิไฟฟา้ไดำก้ว�า 557.9 MWh ติ�อปีี (455 สถึาน่ฐาน) เพอ่ลุ่ดำติน้ท่นแลุ่ะความเส่�ย่งของรูาคาไฟฟา้ท่�ผ่นัผ่วน 

  ในรูะย่ะย่าว

 • สนับสน่นให็้ม่การูคิดำค้นแลุ่ะพัฒนานวัติกรูรูมให็ม�ๆ (innovation) ภาย่ในบรูิษััทฯ เพ่อเปี็นแนวทางในการูดำำาเนินการู 

  การูออกแบบช้่มสาย่ปีรูะสิทธิภาพสูง เพ่อลุ่ดำการูใช้้พลุ่ังงานให็้ไดำ้ปีรูะสิทธิภาพสูงส่ดำ
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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)

บริิษััท ทรูิ คอริ์ปอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)  (“บริิษััทฯ”)  มีชั่่อย่่อหลัักัทรัิพย่์ในตลั�ดหลัักัทรัิพย่์แห่งปริะเทศไทย่ว่่� “TRUE” 

ได้จำดทะเบีย่นกั่อตั�งบริิษััทฯ เม่อว่ันที� 13 พฤศจำิกั�ย่น 2533 ในน�มบริิษััท ซีีพี เทเลัคอมมิว่นิเคชั่ั�น จำำ�กััด โดย่มีทุนจำดทะเบีย่น

เริิ�มแริกั 1,000 ลั้�นบ�ท เพ่อดำ�เนินธุุริกิัจำท�งด้�นโทริคมน�คม ต่อม�ได้จำดทะเบีย่นแปริสภ�พเป็นบริิษััทมห�ชั่นจำำ�กััด 

เม่อว่ันที� 11 กัุมภ�พันธุ์ 2536 ทะเบีย่นเลัขที� 0107536000081

ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�คม 2563 บริิษััทฯ มีทุนจำดทะเบีย่นทั�งสิ�น 133,474,621,856 บ�ท  เป็นหุ้นส�มัญจำำ�นว่น 33,368,655,464 หุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 4 บ�ท โดย่มีทุนที�เริีย่กัชั่ำ�ริะแลั้ว่จำำ�นว่น 133,472,781,204 บ�ท เป็นหุ้นส�มัญจำำ�นว่น 33,368,195,301 หุ้น

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 4 บ�ท

โดย่มีที�ตั�งสำ�นักัง�นใหญ่อยู่่ที�

เลัขที� 18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์ ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพมห�นคริ 10310

โทริศัพท์  (662) 859-1111 โทริส�ริ (662) 859-9134

Website : www.truecorp.co.th

บริษัทย่อย บริษัทร ่วม และ บริษัทท่ีเข ้ำร ่วมลงทุน 

ชื่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริิษััท เอพีแอนด์เจำ 

โปริดักัชั่ัน จำำ�กััด

เลัขที� 105/1 

ถนนเทศบ�ลัสงเคริ�ะห์

แขว่งลั�ดย่�ว่ เขตจำตุจำักัริ 

กัริุงเทพฯ 10900

โทริศัพท์ (662) 954-3512

โทริส�ริ (662) 954-3513

ธุุริกัิจำบันเทิง 16.67 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 166,667 หุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

70.00

บริิษััท เอเซีีย่ ไว่ริ์เลัส 

คอมมิว่นิเคชั่ั�น จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ผู้ให้เชั่่�อุปกัริณ์

โทริคมน�คม

5,720.92 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 1,144.18 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 5 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00
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ชื่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริิษััท กัรุิงเทพ 

อินเตอริ์เทเลัเทค จำำ�กััด 

(มห�ชั่น)

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ธุุริกัิจำลังทุน 16,229 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 6,491.74 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 2.50 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

99.74

บริิษััท บีเอฟเคที 

(ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ให้เชั่่�อุปกัริณ์

โทริคมน�คม 

23,358.32 ลั้�นบ�ท   

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 233.58 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท ซีีนิเพลั็กัซี์ จำำ�กััด 118/1 อ�ค�ริทิปโกั้  

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

ผลัิตริ�ย่กั�ริ

โทริทัศน์ 

1,283.43 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 128.34  ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท ฮัทชั่ิสัน ซีีเอที 

ไว่ริ์เลัส มัลัติมีเดีย่ 

จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

หยุ่ดดำ�เนินง�น 950 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 95 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

68.38

บริิษััท ฮัทชั่ิสัน 

มัลัติมีเดีย่ เซีอริ์ว่ิส 

(ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

หยุ่ดดำ�เนินง�น 230 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 23 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท ฮัทชั่ิสัน

เทเลัคอมมิว่นิเคชัั่�นส์ 

(ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

หยุ่ดดำ�เนินง�น 54 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 3.6 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 15 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท ฮัทชั่ิสัน ไว่ริ์เลัส 

มัลัติมีเดีย่ โฮลัดิ�งส์ 

จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ธุุริกัิจำลังทุน 10 ลั้�นบ�ท แบ่งเป็น 

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 590,000 หุ้น  

แลัะ หุ้นบุริิมสิทธุิจำำ�นว่น 

410,000 หุ้น มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้

หุ้นลัะ 10 บ�ท เริีย่กัชั่ำ�ริะ

เต็มมูลัค่�

92.50
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ชื่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริิษััท ศูนย่์บริิกั�ริ

ว่ิทย่�กั�ริ อินเตอริ์เนต 

จำำ�กััด

2/4 อ�ค�ริชั่ับบ์ ชั่ั�น 10  

ถนนว่ิภ�ว่ดีริังสิต  

แขว่งทุ่งสองห้อง เขตหลัักัสี� 

กัริุงเทพฯ 10210

โทริศัพท์ (662) 779-7777

โทริส�ริ (662) 779-7111

กั�ริสื�อส�ริ

โทริคมน�คมที� 

มิใชั่่ภ�คริัฐ

50 ลั้�นบ�ท แบ่งเป็น 

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 12 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

ซีึ�งปริะกัอบด้ว่ย่ หุ้นส�มัญ

ที�เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�แลั้ว่ 

จำำ�นว่น 2.67 ลั้�นหุ้น แลัะ 

หุ้นส�มัญที�เริีย่กัชั่ำ�ริะย่ังไม่เต็ม

มูลัค่�อีกัจำำ�นว่น 9.33 ลั้�นหุ้น  

โดย่เริีย่กัชั่ำ�ริะไว่้ที� 

มูลัค่�หุ้นลัะ 2.50 บ�ท

56.93

บริิษััท เค เอส ซีี 

คอมเมอริ์เชีั่ย่ลั  

อินเตอริ์เนต จำำ�กััด

2/4 อ�ค�ริชั่ับบ์ ชั่ั�น 10    

ถนนว่ิภ�ว่ดีริังสิต  

แขว่งทุ่งสองห้อง เขตหลัักัสี�

กัริุงเทพฯ 10210

โทริศัพท์ (662) 779-7777

โทริส�ริ (662) 779-7111

บริิกั�ริ

อินเตอริ์เน็ต

153.04 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 15.3 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

56.84

บริิษััท เอ็มเคเอสซีีเว่ิลัด์ 

ดอทคอม จำำ�กััด

2/4 อ�ค�ริชั่ับบ์ ชั่ั�น 10  

ถนนว่ิภ�ว่ดีริังสิต 

แขว่งทุ่งสองห้อง เขตหลัักัสี�

กัริุงเทพฯ 10210

โทริศัพท์ (662) 779-7777

โทริส�ริ (662) 779-7111

ธุุริกัิจำอินเตอริ์เน็ต

แลัะผู้จำัดจำำ�หน่�ย่

139.64 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 13.95 ลั้�นหุ้น  

แลัะหุ้นบุริิมสิทธุิ 

จำำ�นว่น 0.01 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

91.08

บริิษััท แพนเทอริ์  

เอ็นเทอริ์เทนเมนท์ 

จำำ�กััด

118/1 อ�ค�ริทิปโกั้  

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

ให้บริิกั�ริด้�น 

กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ 

แกั่ศิลัปิน แลัะ

ธุุริกัิจำอื�นที�

เกัี�ย่ว่ข้อง

555 ลั้�นบ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 105.50 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท  

ซีึ�งปริะกัอบด้ว่ย่ หุ้นส�มัญที� 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�แลั้ว่ 

จำำ�นว่น 15.50 ลั้�นหุ้น แลัะ 

หุ้นส�มัญที�เริีย่กัชั่ำ�ริะย่ังไม่เต็ม

มูลัค่�อีกัจำำ�นว่น  90 ลั้�นหุ้น  

โดย่เริีย่กัชั่ำ�ริะไว่้ที� 

มูลัค่�หุ้นลัะ 4.44 บ�ท 

99.99

บริิษััท สมุทริปริ�กั�ริ 

มีเดีย่ คอริ์ปอเริชั่ั�น 

จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

หยุ่ดดำ�เนินง�น 1 ลั้�นบ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 10,000 หุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

99.69

บริิษััท แซีทเทลัไลัท์  

เซีอริ์วิ่ส จำำ�กััด

118/1 อ�ค�ริทิปโกั้  

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

หยุ่ดดำ�เนินง�น 1,338 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 223 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 6 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

99.53
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ชื่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริิษััท เอสเอ็ม ทริู 

จำำ�กััด

118/1 อ�ค�ริทิปโกั้  

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

ให้บริิกั�ริด้�น 

กั�ริบริิห�ริ

จำัดกั�ริแกั่ศิลัปิน

แลัะธุุริกัิจำอื�นที�

เกัี�ย่ว่ข้อง

20 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 0.2 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

51.00

บริิษััท ส่องด�ว่ จำำ�กััด 18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

หยุ่ดดำ�เนินง�น 1 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 10,000 หุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

99.72

บริิษััท เทเลัเอ็นจำิเนีย่ริิ�ง 

แอนด์ เซีอริ์ว่ิสเซีส 

จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

หยุ่ดดำ�เนินง�น 25 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 2.5 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท เทเลัคอม 

แอสเซีท แมเนจำเมนท์ 

จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

บริิห�ริจำัดกั�ริ

กั�ริตลั�ด

2.5 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 1 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท  

เริีย่กัชั่ำ�ริะมูลัค่�หุ้นลัะ 

2.50 บ�ท

100.00

บริิษััท เทเลัคอมโฮลัดิ�ง 

จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ธุุริกัิจำลังทุน 39,160.99 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น  5,082.62 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 8 บ�ท  

เริีย่กัชั่ำ�ริะค่�หุ้นเต็มมูลัค่�แลั้ว่

จำำ�นว่น 4,332.62 ลั้�นหุ้น แลัะ

หุ้นส�มัญที�เริีย่กัชั่ำ�ริะ 

ย่ังไม่เต็มมูลัค่�อีกัจำำ�นว่น  

750 ลั้�นหุ้น โดย่เริีย่กัชั่ำ�ริะไว่้

ที�มูลัค่�หุ้นลัะ 6 บ�ท

100.00

บริิษััท เทเลัคอม 

เค เอส ซีี  จำำ�กััด

2/4 อ�ค�ริชั่ับบ์ ชัั่�น 10

ถนนว่ิภ�ว่ดีริังสิต 

แขว่งทุ่งสองห้อง เขตหลัักัสี� 

กัริุงเทพฯ 10210

โทริศัพท์ (662) 779-7777

โทริส�ริ (662) 779-7111

หยุ่ดดำ�เนินง�น 250,000 บ�ท

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 100,000 หุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท

เริีย่กัชั่ำ�ริะมูลัค่�หุ้นลัะ 

2.50 บ�ท

34.39
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ช่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริิษััท ไทย่ นิว่ส์ 

เน็ตเว่ิริ์ค (ทีเอ็นเอ็น) 

จำำ�กััด

118/1 อ�ค�ริทิปโกั้  

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

ชั่่องข่�ว่โทริทัศน์ 1,600 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 20 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

ซีึ�งปริะกัอบด้ว่ย่ หุ้นส�มัญที�

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�แลั้ว่ 

จำำ�นว่น 10 ลั้�นหุ้น แลัะ 

หุ้นส�มัญที�เริีย่กัชั่ำ�ริะย่ังไม่เต็ม

มูลัค่�อีกัจำำ�นว่น 10 ลั้�นหุ้น 

โดย่เริีย่กัชั่ำ�ริะไว่้ที�มูลัค่�

หุ้นลัะ 60 บ�ท 

100.00

บริิษััท ทรูิ ดิจำิทัลั กัริุ�ป 

จำำ�กััด

101 อ�ค�ริทริู ดิจำิทัลั พ�ริ์ค 

ชัั่�น 9-12 ถนนสุขุมว่ิท 

แขว่งบ�งจำ�กั เขตพริะโขนง 

กัริุงเทพฯ 10260

โทริศัพท์ (662) 021-0200

ปริะกัอบกัิจำกั�ริ

ค้�แลัะให้บริิกั�ริ

ท�งอินเทอริ์เน็ต 

ริว่มถึง ส่อดิจำิทัลั

ออนไลัน์

บนเว็่บไซีต์แลัะ

อุปกัริณ์ส่อส�ริ

802.37 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 8.02 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท ทรูิ ดิจำิทัลั 

พ�ริ์ค จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ให้บริิกั�ริธุุริกิัจำ

คริบว่งจำริ

100.75 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 40 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

ซีึ�งปริะกัอบด้ว่ย่หุ้นส�มัญ

ที�เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�แลั้ว่

จำำ�นว่น 1 แสนหุ้น แลัะหุ้น

ส�มัญที�เริีย่กัชั่ำ�ริะย่ังไม่เต็ม

มูลัค่�จำำ�นว่น 39.90 ลั้�นหุ้น 

โดย่เริีย่กัชั่ำ�ริะไว่้ที�มูลัค่�หุ้นลัะ 

2.50 บ�ท

100.00

บริิษััท ทริู ดิสทริิบิว่ชั่ั�น 

แอนด์ เซีลัส์ จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ธุุริกิัจำจัำดจำำ�หน่�ย่ 16,301 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 163.01 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

99.70

บริิษััท ทรูิโฟริ์ยู่ 

สเตชั่ั�น จำำ�กััด 

118/1 อ�ค�ริทิปโกั้  

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

กัิจำกั�ริโทริทัศน์

แลัะบริิกั�ริอ่น

ที�เกัี�ย่ว่เน่อง

3,260 ลั้�นบ�ท แบ่งเป็น

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 70 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

ซีึ�งปริะกัอบด้ว่ย่หุ้นส�มัญ

ที�เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�แลั้ว่

จำำ�นว่น 10 ลั้�นหุ้น แลัะ หุ้น

ส�มัญที�เริีย่กัชั่ำ�ริะย่ังไม่เต็ม

มูลัค่�จำำ�นว่น 60 ลั้�นหุ้น โดย่

เริีย่กัชั่ำ�ริะไว่้ที�มูลัค่�หุ้นลัะ 

37.67 บ�ท

100.00
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ช่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริิษััท ทรูิ ไอคอนเท้นท์ 

จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ให้บริิกั�ริเนื�อห� 201 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 20.1 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท ทรูิ อินคิว่บ์ 

จำำ�กััด 

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ธุุริกิัจำลังทุน 40 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 16 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะมูลัค่�หุ้นลัะ 

2.50 บ�ท

100.00

บริิษััท ทริู อีโลัจำิสติกัส์ 

จำำ�กััด 

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ที�ปริึกัษั�แลัะ

บริิห�ริจำัดกั�ริ

ด้�นกั�ริขนส่ง

สินค้� 

1,347 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 134.7 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท ทรูิ อินเตอริ์

เนชัั่�นแนลั  

คอมมิว่นิเคชั่ั�น จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

หยุ่ดดำ�เนินง�น 22  ลั้�นบ�ท แบ่งเป็นหุ้น

ส�มัญจำำ�นว่น 850,000 หุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

ซีึ�งปริะกัอบด้ว่ย่หุ้นส�มัญที�

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�แลั้ว่จำำ�นว่น 

10,000 หุ้น แลัะ หุ้นส�มัญ

ที�เริีย่กัชั่ำ�ริะย่ังไม่เต็มมูลัค่� 

จำำ�นว่น 840,000 หุ้น โดย่เริีย่กั

ชั่ำ�ริะไว่้ที�มูลัค่�หุ้นลัะ 25 บ�ท

100.00

บริิษััท ทริู อินเตอริ์

เนชั่ั�นแนลั  

เกัตเว่ย่์ จำำ�กััด  

1 อ�ค�ริฟอริ์จำูนท�ว่น์

ชั่ั�น 15 ถนนริัชั่ด�ภิเษักั

แขว่งดินแดง เขตดินแดง 

กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 641-1800

บริิกั�ริ 

โทริคมน�คมแลัะ

อินเทอริ์เน็ต

436  ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 4.36 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท ทรูิ อินเทอริ์เน็ต  

คอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด 

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

บริิกั�ริ 

โทริคมน�คมแลัะ

อินเทอริ์เน็ต

22,000 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 220 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00
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ช่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริิษััท ทรูิ ไลัฟ์ พลััส 

จำำ�กััด 

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ผู้ปริะกัอบธุุริกิัจำ

ค้�ปลัีกั

2,195 ลั้�นบ�ท แบ่งเป็น 

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 257.5 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

ซีึ�งปริะกัอบด้ว่ย่หุ้นส�มัญ 

ที�เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�แลั้ว่

จำำ�นว่น 97.5 ลั้�นหุ้น แลัะ  

หุ้นส�มัญที�เริีย่กัชั่ำ�ริะ 

ย่ังไม่เต็มมูลัค่�อีกัจำำ�นว่น  

160 ลั้�นหุ้น โดย่เริีย่กัชั่ำ�ริะไว่้

ที�มูลัค่�หุ้นลัะ 7.625 บ�ท

100.00

บริิษััท ทรูิ มีเดีย่ 

โซีลัูชัั่�นส์ จำำ�กััด 

118/1 อ�ค�ริทิปโกั้  

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

ข�ย่โฆษัณ� แลัะ

ตัว่แทนโฆษัณ�

25 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 2.5 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท ทรูิ มูฟ จำำ�กััด 18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ผู้ให้บริิกั�ริ 

ด้�นกั�ริ

จำัดกั�ริธุุริกัิจำ

โทริคมน�คม

3,387.07 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 677.41 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 5 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

99.70

บริิษััท ทรูิ มูฟ เอชั่ 

ยู่นิเว่อริ์แซีลั 

คอมมิว่นิเคชัั่�น จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ให้บริิกั�ริ

โทริคมน�คม

ปริะเภทสื�อส�ริ 

ไริ้ส�ย่

141,959.30 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 14,195.93 ลั้�นหุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

บริิษััท ทรูิ มัลัติมีเดีย่ 

จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ปริะกัอบธุุริกัิจำที�

เกัี�ย่ว่ขอ้งกับักัจิำกั�ริ

โทริคมน�คม

6,562 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 656.2 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท  

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

91.08

บริิษััท ทรูิ มิว่สิค จำำ�กััด 18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

หยุ่ดดำ�เนินง�น 200,000 บ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 20,000 หุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

99.68

บริิษััท ทรูิ ยู่ไนเต็ด  

ฟุตบอลั คลัับ จำำ�กััด

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

จำัดกั�ริทีมฟุตบอลั

แลัะกัิจำกัริริมที�

เกัี�ย่ว่ข้อง

320 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 32 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

70.00
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บริิษััท ทรูิ ว่ิชั่ั�นส์ เคเบิ�ลั 

จำำ�กััด (มห�ชั่น)

118/1 อ�ค�ริทิปโกั้  

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท  

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

ให้บริิกั�ริ 

โทริทัศน์ 

ริะบบบอกัริับ 

เป็นสม�ชิั่กั 

ผ่�นส�ย่เคเบิ�ลั

7,608.65 ลั้�นบ�ท  

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 760.86 ลั้�นหุ้น   

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

99.10

บริิษััท ทรูิ ว่ิชั่ั�นส์ กัริุ�ป 

จำำ�กััด 

118/1 อ�ค�ริทิปโกั้  

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

โทริทัศน์ 

ริะบบบอกัริับ 

เป็นสม�ชิั่กั

24,516.70 ลั้�นบ�ท แบ่งเป็น 

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 305.17 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

ซีึ�งปริะกัอบด้ว่ย่หุ้นส�มัญ 

ที�เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�แลั้ว่

จำำ�นว่น 225.17 ลั้�นหุ้น แลัะ 

หุ้นส�มัญที�เริีย่กัชั่ำ�ริะ 

ย่ังไม่เต็มมูลัค่�อีกัจำำ�นว่น  

80 ลั้�นหุ้น โดย่เริีย่กัชั่ำ�ริะไว่้ที�

มูลัค่�หุ้นลัะ 25 บ�ท

100.00

บริิษััท ทรูิ ว่ิชั่ั�นส์ จำำ�กััด 

(มห�ชั่น) 

118/1 อ�ค�ริทิปโกั้ 

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท 

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

หยุ่ดดำ�เนินง�น 2,266.72 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 755.57 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 3 บ�ท  

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

99.53

K.I.N. (Thailand) 

Co., Ltd.

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุุริกัิจำลังทุน USD 1 แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 

จำำ�นว่น 1 หุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ  USD 1  

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

Gold Palace 

Investments Limited

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุุริกัิจำลังทุน USD 15.22 ลั้�น แบ่งเป็น

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 15.22 ลั้�นหุ้น

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ USD 1 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

Golden Light 

Co., Ltd.

Suite 308, St James Court, 

St Denis Street, Port Louis, 

Republic of Mauritius

ธุุริกัิจำลังทุน USD 17.72 ลั้�น 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำำ�นว่น 

17.72 ลั้�นหุ้น

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ USD 1 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

Goldsky 

Co., Ltd.

Suite 308, St James Court,  

St Denis Street, Port Louis, 

Republic of Mauritius

ธุุริกัิจำลังทุน USD 4.97 ลั้�น แบ่งเป็น 

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 4.97 ลั้�นหุ้น

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ USD 1 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

Rosy Legend Limited P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุุริกัิจำลังทุน USD 1 แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 1 หุ้น  

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ USD 1 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00
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Prospect Gain Limited P.O. Box 957,

Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola,  

British Virgin Islands

ธุุริกิัจำลังทุน USD 1 แบ่งเป็น

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 1 หุ้น

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ USD 1 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

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

พัฒน� ออกัแบบ 

ผลัิตแลัะข�ย่ 

ผลัิตภัณท์

ซีอฟท์แว่ริ์

USD 16 ลั้�น แบ่งเป็น

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 16 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ USD 1 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

True Trademark 

Holdings Company 

Limited  

P.O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

ธุุริกัิจำลังทุน USD 4.97 ลั้�น แบ่งเป็น

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 4.97 ลั้�นหุ้น

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ USD 1 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00

Crave Interactive 

Limited

Derwent House University   

Way Cranfield Technology Park 

Cranfield Bedfordshire United 

Kingdom MK43 0AZ 

ให้บริิกั�ริ

เทคโนโลัยี่สำ�หริับ

ธุุริกัิจำโริงแริมแลัะ

กั�ริบริิกั�ริ

GBP 11.49 ลั้�น แบ่งเป็น

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 68.25 ลั้�นหุ้น

51.00

Crave Interactive B.V. Warmoezenierstraat 5 

2671 ZP Naaldwijk 

The Netherlands

ให้บริิกั�ริ

เทคโนโลัยี่สำ�หริับ

ธุุริกัิจำโริงแริมแลัะ

กั�ริบริิกั�ริ

EUR 18,000 แบ่งเป็น

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 180 หุ้น

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ EUR 100 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

51.00

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

New York, NY 10003

United States

ให้บริิกั�ริ

เทคโนโลัยี่สำ�หริับ

ธุุริกัิจำโริงแริมแลัะ

กั�ริบริิกั�ริ

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 200 หุ้น 51.00

PT True Digital 

Indonesia   

Gran Rubina Tower Lt. 19 JL 

HR Rasuna Said Kuningan 

Jakarta Selatan 12940

แพลัตฟอริ์ม

ดิจำิทัลัเพ่อกั�ริ

พ�ณิชั่ย่์

61,500 ลั้�นริูเปีย่ห์อินโดนีเซีีย่

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำำ�นว่น 2.46 

ลั้�นหุ้น มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 

25,000 ริูเปีย่ห์อินโดนีเซีีย่

99.98

True Digital Philippines 

Inc.

16
th
 Floor, JMT Building, 27 

ADB Avenue, Ortigas Center 

Pasig City

ให้บริิกั�ริด้�นกั�ริ

บริิห�ริจำัดกั�ริ

ท�งด้�นเทคนิค

กั�ริตลั�ดแลัะ

ลัูกัค้�สัมพันธุ์

10 ลั้�น เปโซีฟิลัิปปินส์ 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำำ�นว่น 

10 ลั้�นหุ้น มูลัค่�ที�ตริ�

ไว่้หุ้นลัะ 1 เปโซีฟิลัิปปินส์

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

100.00
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True Digital Vietnam 

Joint Stock Company

21
st 

Floor, VPBank Tower, 

No.89 Lang Ha, Lang Ha Ward, 

Dong Da District, Hanoi City, 

Vietnam

ว่ิทย่�กั�ริกั�ริ

ว่ิเคริ�ะห์ข้อมูลั

แลัะกั�ริแกั้ไข

ปัญห�ด้ว่ย่ดิจำิทัลั

4,649,600,000 ดองเว่ีย่ดน�ม 

 แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำำ�นว่น 

464,960 หุ้น มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ

10,000 ดองเว่ีย่ดน�ม

99.99

บริิษััท เอเซีีย่ 

อินโฟเน็ท จำำ�กััด

1 อ�ค�ริฟอริ์จำูนท�ว่น์

ชั่ั�น 14, 17 ถนนริัชั่ด�ภิเษักั

แขว่งดินแดง เขตดินแดง 

กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 641-1800

หยุ่ดดำ�เนินง�น 15 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 1.5 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

65 .00

บริิษััท ทริ�นส์ฟอริ์เมชั่ั�น 

ฟิลั์ม จำำ�กััด

เลัขที� 6 ซีอย่น�คนิว่�ส 12

ถนนน�คนิว่�ส

แขว่งลั�ดพริ้�ว่ เขตลั�ดพริ้�ว่

กัริุงเทพฯ 10230

โทริศัพท์ (662) 932-5600

โทริส�ริ (662) 932-5600

ผลัิตริ�ย่กั�ริ

ภ�พย่นตริ์

245 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 2.45 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

34 .69

บริิษััท ทรูิ ซีีเจำ 

คริีเอชั่ั�นส์ จำำ�กััด

118/1 อ�ค�ริทิปโกั้  

ถนนพริะริ�ม 6 แขว่งพญ�ไท    

เขตพญ�ไท กัริุงเทพฯ 10400

โทริศัพท์ (662) 764-9000

โทริส�ริ (662) 764-9900

ผลัิตริ�ย่กั�ริ

ภ�พย่นตริ์

115.50 ลั้�นบ�ท แบ่งเป็น

หุ้นส�มัญ จำำ�นว่น 1,108,800 หุ้น

แลัะหุ้นบุริิมสิทธุ์ จำำ�นว่น 

46,200 หุ้น มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 

100 บ�ท เรีิย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

51.00

บริิษััท ทริู ว่อย่ซี์ จำำ�กััด 18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

ให้บริิกั�ริเกัี�ย่ว่กัับ

กั�ริริู้จำำ�เสีย่งพูด

แลัะอุปกัริณ์

ฮ�ริ์ดแว่ริ์แลัะ

ซีอฟท์แว่ริ์ที�

เกัี�ย่ว่ข้อง

24 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 240,000 หุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

55.00

True-Kona Cayman 

GP

P.O. Box 10008, Willow House, 

Cricket Square, Grand Cayman, 

KY1-1001, Cayman Islands

ดำ�เนินธุุริกัิจำเป็น 

ผู้จำัดกั�ริกัองทุน

USD 454,401 แบ่งเป็น

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 2,200 หุ้น

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

50.00

LINE Games-True-

Kona Global Fund 

Limited Partnership

P.O. Box 10008, Willow House, 

Cricket Square, Grand Cayman, 

KY1-1001, Cayman Islands

ดำ�เนินธุุริกัิจำห�

โอกั�สในกั�ริ

ลังทุนในบริิษััท

ที�อยู่่ในกัลัุ่ม

ธุุริกัิจำเกัมส์แลัะ

เทคโนโลัยี่

USD 22.72 ลั้�น 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 22.72 ลั้�นหุ้น

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ USD 1 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

26.00
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ช่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริิษััท ทรูิ จำีเอส จำำ�กััด 18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

จำำ�หน่�ย่สินค้�

ผ่�นสื�อต่�งๆ

340 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 3.40 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

46.80

บริิษััท ทรูิ แอกัซีิออน 

อินเตอริ์แอคทีฟ จำำ�กััด 

18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

พัฒน�เกัมส์แลัะ

เป็นสถ�บันกั�ริ

ฝึกัอบริม

177 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 177,000 หุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 1,000 

บ�ท เรีิย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

40.00

บริิษััท คิว่ คิว่ 

(ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด

630/1 อ�ค�ริศิริิชั่ัย่ ถนน

ลั�ดพริ้�ว่ แขว่งจำันทริเกัษัม    

เขตจำตุจำักัริ กัริุงเทพฯ 10900

ดำ�เนินธุุริกัิจำให้ 

คำ�ปริึกัษั�ท�ง

ด้�นซีอฟต์แว่ริ์

8.68 ลั้�นบ�ท  แบ่งเป็น

หุ้นส�มัญ จำำ�นว่น 1.17 ลั้�นหุ้น 

แลัะหุ้นบุริิมสิทธุิ� 0.56 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 5 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

30.00

Yi Tunnel (Beijing) 

Technoligy Co.,Ltd.

Unit 8, Room 1151, 13F, No.3 

Building, East Daqiao Road, 

Chaoyang District Beijing, China

พัฒน�เทคโนโลัยี่ หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 524,431 หุ้น 25.00

Mediaload PTE.Ltd. 51 Goldhill Plaza #07-10/11, 

Singapore 30890

ส่อดิจำิทัลั หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 6.68 ลั้�นหุ้น 40.05

บริิษััท ซุีปเปอริ์แนป 

(ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด

390/2 นิคมอุตส�หกัริริม

เหมริ�ชั่  ชั่ลับุริี 2 

หมู่ที� 2  ตำ�บลัเข�คันทริง

อำ�เภอศริีริ�ชั่�

ชั่ลับุริี 20230

โทริศัพท์ (003) 125-100

สริ้�งศูนย่์ข้อมูลั 2,000 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 200 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่� 

15.00

บริิษััท ศูนย่์ให้บริิกั�ริ

คงสิทธุิเลัขหม�ย่

โทริศัพท์ จำำ�กััด

98 อ�ค�ริส�ทริ สแคว่ริ์ ออฟฟิศ 

ท�ว่เว่อริ์ ห้องเลัขที� 403 

ชัั่�นที� 4 ถนนส�ทริเหนือ 

แขว่งสีลัม เขตบ�งริักั 

กัริุงเทพฯ 10500

โทริศัพท์ (662) 108-1544

บริิกั�ริคงสิทธุิ

เลัขหม�ย่ต�มที�

กัฎหม�ย่กัำ�หนด

2 ลั้�นบ�ท 

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำำ�นว่น 20,000 หุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 100 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

19.97

บริิษััท พี ยู่ ยู่ เอ็น 

อินเทลัลัิเจำนท์ จำำ�กััด

145/161 ซีอย่คู้บอน 27 แย่กั 7 

แขว่งท่�แริ้ง เขตบ�งเขน 

กัริุงเทพมห�นคริ 10220

ให้บริิกั�ริ 

จำัดทำ�โปริแกัริม

คอมพิว่เตอริ์

256,015 บ�ท แบ่งเป็น 

หุ้นส�มัญ จำำ�นว่น 37,327 หุ้น  

แลัะหุ้นบุริิมสิทธุิ� 13,876 หุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 5 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

11.95
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ช่อบริษัท สถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนช�ำระแล้ว % กำรถือหุ้น

บริิษััท ทรูิ ทัชั่ จำำ�กััด 18 อ�ค�ริทริู ท�ว่เว่อริ์

ถนนรัิชั่ด�ภิเษักั แขว่งห้ว่ย่ขว่�ง 

เขตห้ว่ย่ขว่�ง กัริุงเทพฯ 10310

โทริศัพท์ (662) 859-1111

โทริส�ริ (662) 859-9134

บริิกั�ริ Call Center 173.7 ลั้�นบ�ท แบ่งเป็น 

หุ้นส�มัญ จำำ�นว่น 1.93 ลั้�นหุ้น 

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 90 บ�ท 

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

50.00

บริิษััท เจำนซัีส ว่ิซี จำำ�กััด 140/62 อ�ค�ริไอ ที เอฟ

ท�ว่เว่อริ์ ชัั่�น 25 ถนนสีลัม

สุริิย่ว่งศ์ เขตบ�งริักั

กัริุงเทพมห�นคริ

กัิจำกั�ริบริิกั�ริริับ

จำัดง�น แลัะ

กัิจำกัริริมส่งเสริิม

กั�ริตลั�ด

1.08 ลั้�นบ�ท แบ่งเป็น 

หุ้นส�มัญจำำ�นว่น 108,334 หุ้น

มูลัค่�ที�ตริ�ไว่้หุ้นลัะ 10 บ�ท

เริีย่กัชั่ำ�ริะเต็มมูลัค่�

7.69

ข ้อมูลท่ัวไปของบุคคลอ ้ำงอิง

น�ย่ทะเบีย่นหุ้นส�มัญ : บริิษััท ศูนย่์รัิบฝ�กัหลัักัทรัิพย่์ (ปริะเทศไทย่) จำำ�กััด

       93 อ�ค�ริตลั�ดหลัักัทรัิพย่์แห่งปริะเทศไทย่

       ถนนริัชั่ด�ภิเษักั แขว่งดินแดง เขตดินแดง กัริุงเทพฯ 10400

       โทริศัพท์ :  (662) 009-9000 

       โทริส�ริ :  (662) 009-9991 

       SET Contact center: (662) 009-9999 

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

ผู้สอบบัญชั่ี    : น�ย่พิสิฐ ท�งธุนกุัลั ผู้สอบบัญชีั่ริับอนุญ�ตเลัขที� 4095

       บริิษััท ไพริ้ซีว่อเตอริ์เฮ�ส์คูเปอริ์ส เอบีเอเอส จำำ�กััด

       179/74-80 บ�งกัอกัซีิตี�ท�ว่เว่อริ์ ชัั่�น 15

       ถนนส�ทริใต้ แขว่งทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทริ  

       กัรุิงเทพฯ 10120

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

               โทริส�ริ  (662) 286-5050

น�ย่ทะเบีย่นหุ้นกัู้/  : ธุน�ค�ริกัริุงศริีอยุ่ธุย่� จำำ�กััด (มห�ชั่น)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกัู้   1222 ถนนพริะริ�มที� 3 

       แขว่งบ�งโพงพ�ง เขตย่�นน�ว่� กัริุงเทพฯ 10120

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

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

       โทริส�ริ  (662) 683-1389, (662) 683-1298
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ข้อมูลส�ำคัญอ่น 

กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี�ต ่อประชำชนท่ัวไป

 กำรใช ้ เงินที่ ได ้จำกกำรเสนอขำยตรำสำรหนี� 

  (1) กั�ริใชั่้เงินที�ได้จำ�กักั�ริเสนอข�ย่ตริ�ส�ริหนี�คริั�งที� 1/2562

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
จ�ำนวนเงินท่ีใช้

โดยประมำณ

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน

โดยประมำณ
รำยละเอียด

1. เพ่อชั่ำ�ริะคืนหนี�คงค้�ง (เชั่่น 

หนี�เงินกัู้ หริือหนี�จำ�กักั�ริออกั

ตริ�ส�ริหนี�)

11,098 ลั้�นบ�ท ภ�ย่ในเดือน

มกัริ�คม 2562

เพ่อชั่ำ�ริะคืนหนี�หุ้นกัู้ที�คริบกัำ�หนดไถ่ถอนในเดือน

มกัริ�คม 2562 มูลัค่�ปริะม�ณ 11,098 ลั้�นบ�ท

2. เพ่อขย่�ย่ธุุริกัิจำในส่ว่นที�เกัี�ย่ว่กัับ

กั�ริซีื�อสินทริัพย่์หริือลังทุนในกิัจำกั�ริ

ที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำ

ปัจำจำุบัน หรืิอเพ่อใชั่้เป็นเงินทุนที�ใชั่้

หมุนเว่ีย่นในกัิจำกั�ริ

1,148 ลั้�นบ�ท ภ�ย่ในปี 2562 เพ่อใชั่้ในกั�ริปริะกัอบธุุริกัิจำทั�ว่ไปของผู้ออกัหุ้นกัู้ 

แลัะ/หริือกั�ริลังทุน หริือเพ่อกั�ริขย่�ย่ธุุริกัิจำของ 

บริิษััทฯ แลัะบริิษััทย่่อย่ หริือเพ่อใชั่้เป็นเงินทุนที�ใชั่้

หมุนเวี่ย่นในกัิจำกั�ริ ในกัิจำกั�ริที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับกั�ริ

ดำ�เนินธุุริกิัจำในปัจำจุำบันของบริิษััทฯ

ซีึ�งริว่มถึงธุุริกัิจำโทริคมน�คม กั�ริให้บริิกั�ริ

โทริศัพท์ เคลืั�อนที� แลัะกั�ริให้บริิกั�ริด้�นดิจำิทัลั

  (2) กั�ริใชั่้เงินที�ได้จำ�กักั�ริเสนอข�ย่ตริ�ส�ริหนี�คริั�งที� 3/2562 ชัุ่ดที� 1 – 3

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
จ�ำนวนเงินท่ีใช้

โดยประมำณ

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน

โดยประมำณ
รำยละเอียด

1. เพ่อชั่ำ�ริะคืนหนี�คงค้�ง (เชั่่น         

หนี�เงินกัู้ หริือหนี�จำ�กักั�ริออกั

ตริ�ส�ริหนี�)

13,000 ลั้�นบ�ท ภ�ย่ในเดือน

กัริกัฎ�คม 2562

เพ่อชั่ำ�ริะคืน (1) หนี�หุ้นกัู้ที�จำะคริบกัำ�หนดไถ่ถอน

ในเดือนเมษั�ย่น-พฤษัภ�คม 2562 มูลัค่�ปริะม�ณ 

6,467 ลั้�นบ�ท แลัะ (2) บ�งส่ว่นของหนี�ต�ม

ตริ�ส�ริหนี�ที�จำะคริบกัำ�หนดไถ่ถอนในเดือน

กัริกัฎ�คม 2562 มลูัค่�ปริะม�ณ 6,533 ล้ั�นบ�ท

2. เพ่อขย่�ย่ธุุริกัิจำในส่ว่นที�เกัี�ย่ว่กัับ

กั�ริซีื�อสินทริัพย่์หริือลังทุนในกิัจำกั�ริ

ที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำ

ปัจำจำุบัน

12,000 ลั้�นบ�ท ภ�ย่ในปี 2562 เพ่อใชั่้ในกั�ริปริะกัอบธุุริกัิจำทั�ว่ไปของผู้ออกัหุ้นกัู ้

แลัะ/หริือกั�ริลังทุน หริือเพ่อกั�ริขย่�ย่ธุุริกัิจำของ 

บริิษััทฯ แลัะบริิษััทย่่อย่ในกัิจำกั�ริที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับกั�ริ

ดำ�เนินธุุริกิัจำในปัจำจุำบันของบริิษััทฯ ซีึ�งริว่มถึงธุุริกิัจำ

โทริคมน�คม กั�ริให้บริิกั�ริโทริศัพท์ เคลั่อนที� แลัะ

กั�ริให้บริิกั�ริด้�นดิจำิทัลั
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  (3)  กั�ริใชั่้เงินที�ได้จำ�กักั�ริเสนอข�ย่ตริ�ส�ริหนี�คริั�งที� 3/2563 ชัุ่ดที� 1 – 4

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
จ�ำนวนเงินท่ีใช้

โดยประมำณ

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน

โดยประมำณ
รำยละเอียด

1. เพ่อชั่ำ�ริะคืนหนี�คงค้�ง

(เชั่่น หนี�เงินกัู้หริือหนี�จำ�กักั�ริออกั

ตริ�ส�ริหนี�)

15,735 ลั้�นบ�ท ภ�ย่ในปี 2563 เพ่อชั่ำ�ริะคืนหนี�หุ้นกัู้ที�จำะคริบกัำ�หนดไถ่ถอน

ของผู้ออกัหุ้นกัู้แลัะบริิษััทย่่อย่ ในเดือนกัริกัฎ�คม 

2563 มูลัค่�ปริะม�ณ 5,100 ลั้�นบ�ท แลัะในเดือน

สิงห�คม 2563 มูลัค่�ปริะม�ณ 10,635 ลั้�นบ�ท

2. เพ่อใชั่้เป็นเงินทุนหมุนเว่ีย่นใน

กัิจำกั�ริ

ส่ว่นที�เหลัือไม่เกัิน 

8,265 ลั้�นบ�ท

ภ�ย่ในปี 2563 เพ่อใชั่้เป็นเงินทุนหมุนเว่ีย่นในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำของ

กัลัุ่มบริิษััทของผู้ออกัหุ้นกัู้

 กฎหมำยท่ี ใช ้บังคับ

 - กัฎหม�ย่ไทย่

สรุปสำระส�ำคัญของสัญญำท่ีเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจของกลุ ่มทรู

(1)	 สััญญาเช่่าเครื่่องและอุปกรื่ณ์์วิิทยุุคมนาคมเพื่่อให้้บรื่ิการื่โทรื่ศััพื่ท์เคล่อนท่�ในรื่ะบบ	 HSPA	 (“สััญญาเช่่าเครื่่อง

และอุปกรื่ณ์์ฯ”)	 รื่ะห้วิ่าง	CAT	Telecom	 ในฐานะผู้้้เช่่า	 และ	บ่เอฟเคท่	 ในฐานะผู้้้ให้้เช่่า	 ลงวิันท่�	 27	มกรื่าคม	

2554	โดยุม่กำาห้นดรื่ะยุะเวิลา	14.5	ปี	 (วิันท่�	27	มกรื่าคม	2554	–	วัินท่�	3	สิังห้าคม	2568)	และบันทึกข้้อตกลง

แนบท้ายุสััญญาฉบับลงวิันท่�	27	มกรื่าคม	2554	และฉบับลงวิันท่�	17	กุมภาพื่ันธ์์	2554	และท่�ม่การื่แก้ไข้เพื่ิ�มเติม

 โดย่สัญญ�เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ฯ นี� มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อให้ CAT Telecom เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ริะบบ HSPA 

ทั�ว่ปริะเทศที�จำะมีกั�ริติดตั�งบนโคริงข่�ย่ของ CAT Telecom แลัะ เส�โทริคมน�คมของทั�งในส่ว่นกัลั�งแลัะภูมิภ�ค

ของบีเอฟเคที แลัะ บีเอฟเคที ตกัลังให้เชั่่� แลัะตกัลังรัิบดำ�เนินกั�ริ เปลัี�ย่น ซี่อมแซีม แลัะบำ�ริุงริักัษั� เคริ่องแลัะ

อุปกัริณ์ HSPA ที�ให้เชั่่�ทั�ว่ปริะเทศ เป็นริะย่ะเว่ลั�ปริะม�ณ 14.5 ปี (ต�มริะย่ะเว่ลั�ของใบอนุญ�ตปริะกัอบกิัจำกั�ริ

โทริคมน�คมแบบที�ส�มของ CAT Telecom) โดย่ บีเอฟเคที ได้ริับค่�เชั่่�อุปกัริณ์เป็นกั�ริตอบแทนโดย่คำ�นว่ณจำ�กั

จำำ�นว่นสถ�นีฐ�นที�นำ�ออกัให้บริิกั�ริเชิั่งพ�ณิชั่ย่์ ซีึ�งมีกั�ริคำ�นว่ณค่�เชั่่�ต�มหลัักัเกัณฑ์์แลัะวิ่ธุีกั�ริคำ�นว่ณค่�เชั่่�ที�

กัำ�หนดในสัญญ�เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ฯ แลัะเริีย่กัเกั็บจำ�กั CAT Telecom ทั�งนี� บีเอฟเคที หรืิอ CAT Telecom 

อ�จำขอปริับหริือเปลัี�ย่นแปลังค่�เชั่่�ได้เป็นคริั�งคริ�ว่ต�มเง่อนไขที�กัำ�หนดในสัญญ�เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ฯ

(2)	 สััญญาบริื่การื่ข้ายุสั่งบริื่การื่โครื่งข้่ายุโทรื่ศััพื่ท์เคล่อนท่�	(HSPA)	(“สััญญาข้ายุสั่งบรื่ิการื่ฯ”)	รื่ะห้วิ่าง	CAT	Telecom	

ในฐานะผู้้้ให้้บริื่การื่ข้ายุสั่ง	และ	TUC		ในฐานะผู้้้ให้้บริื่การื่ข้ายุต่อบริื่การื่	โดยุม่กำาห้นดรื่ะยุะเวิลา	14.5	ปี	 (วัินท่�	

27	มกรื่าคม	2554	–	วิันท่�	3	สัิงห้าคม	2568)	และบันทึกข้้อตกลงแนบท้ายุสััญญาฉบับลงวิันท่�	27	มกรื่าคม	2554	

และฉบับลงวิันท่�	17	กุมภาพื่ันธ์์	2554	และท่�ม่การื่แก้ไข้เพื่ิ�มเติม

 โดย่สัญญ�ข�ย่ส่งบริิกั�ริฯ นี� เป็นสัญญ�ข�ย่ส่งบริิกั�ริโทริศัพท์เคลั่อนที� ต�มปริะกั�ศคณะกัริริมกั�ริ กัทชั่. เริ่อง กั�ริ

ปริะกัอบกัิจำกั�ริโทริคมน�คมปริะเภทกั�ริข�ย่ส่งบริิกั�ริแลัะบริิกั�ริข�ย่ต่อบริิกั�ริ  ฉบับปริะกั�ศในริ�ชั่กิัจำจำ�นุเบกัษั� 

เลั่มที� 123 ตอนพิเศษั 136 ง ว่ันที� 29 ธุันว่�คม 2549 แลัะต�มที�จำะได้มีกั�ริแกั้ไขเพิ�มเติมเป็นคริ�ว่ ๆ  ไป ริว่มทั�งปริะกั�ศ

อ่นของหน่ว่ย่ง�นกัำ�กัับดูแลัที�จำะออกัในอน�คตในเริ่องกั�ริข�ย่ต่อบริิกั�ริโทริศัพท์เคลั่อนที� โดย่ในกั�ริข�ย่ส่งบริิกั�ริ

โทริศัพท์เคลั่อนที�ดังกัลั่�ว่ CAT Telecom ตกัลังข�ย่ส่งบริิกั�ริโทริศัพท์เคลั่อนที�ให้แกั่ เรีิย่ลัมูฟ ทั�งนี�นับตั�งแต่ว่ันที� 

1 กัันย่�ย่น 2562 เป็นต้นไป เริีย่ลัมูฟ ได้โอนกัิจำกั�ริทั�งหมดให้แกั่ TUC แลัะ TUC ริับโอนกิัจำกั�ริทั�งหมดจำ�กั เรีิย่ลัมูฟ 

ดังนั�น นับตั�งแต่ว่ันดังกัลั่�ว่ TUC จำึงทำ�หน้�ที�เป็นผู้ให้บริิกั�ริข�ย่ต่อบริิกั�ริต่อไป จำนสิ�นสุดริะย่ะเว่ลั�ต�มสัญญ� 

ข�ย่ส่งบริิกั�ริฯ หริือผู้ปริะกัอบกัิจำกั�ริข�ย่ต่อบริิกั�ริที�ได้ริับอนุญ�ตจำ�กัคณะกัริริมกั�ริ กัสทชั่. โดย่ TUC ตกัลังริับซีื�อ 
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บริิกั�ริแลัะคว่�มจำุ (Capacity) ส่ว่นใหญ่ ของคว่�มจุำในโคริงข่�ย่โทริศัพท์เคลั่อนที� HSPA ของ CAT Telecom ทั�งหมด 

หรืิอเท่�กัับจำำ�นว่นผู้ใชั่้บริิกั�ริจำำ�ลัองปริะม�ณ 13.3 ลั้�นริ�ย่ ภ�ย่ในวั่นที� 31 ธุันว่�คม 2555 เพ่อให้บริิกั�ริข�ย่ต่อ 

บริกิั�ริโทริศพัทเ์คลัอ่นที�แกัป่ริะชั่�ชั่นในฐ�นะผูป้ริะกัอบกัจิำกั�ริโทริคมน�คมข�ย่ตอ่บริกิั�ริโทริศพัทเ์คลัอ่นที�บนโคริงข�่ย่ 

โทริศัพท์เคลั่อนที�ริะบบ HSPA ทั�งนี� เง่อนไขของสัญญ�ข�ย่ส่งบริิกั�ริฯ  จำะเป็นเง่อนไขสัญญ�ที�เป็นม�ตริฐ�น 

แลัะใชั่้กัับผู้ปริะกัอบกั�ริข�ย่ต่อทุกัริ�ย่ต�มเง่อนไขที� CAT Telecom กัำ�หนด โดย่ CAT Telecom มีสิทธิุนำ� Capacity 

ที�เหลัือไปข�ย่ต่อแกั่ผู้ปริะกัอบกัิจำกั�ริข�ย่ต่อบริิกั�ริริ�ย่อ่นได้ นอกัจำ�กันี� CAT Telecom จำะสอบถ�มคว่�มต้องกั�ริ

ซีื�อคว่�มจำุเพิ�มเติมของ TUC หรืิอ ผู้ปริะกัอบกัิจำกั�ริข�ย่ต่อบริิกั�ริริ�ย่อ่นในทุกั ๆ ปี เพ่อปริะกัอบกั�ริพิจำ�ริณ�ขย่�ย่

คว่�มจำุโคริงข่�ย่ในปีต่อๆ ไป

(3)	 ควิามสััมพัื่นธ์์รื่ะห้วิ่างกลุ่มทร้ื่และกองทุนรื่วิมโครื่งสัรื่้างพ้ื่�นฐานโทรื่คมนาคม	ดิจิิทัล

 กัองทุนริว่มโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คม ดิจำิทัลั (“กัองทุน”) เป็นกัองทุนริว่มโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คม 

ริ�ย่แริกัแลัะริ�ย่ใหญ่ที�สุดในปริะเทศไทย่ แลัะเป็นผู้ให้บริิกั�ริริะบบโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมที�เป็นอิสริะ โดย่

ไม่ได้ปริะกัอบธุุริกัิจำให้บริิกั�ริโทริคมน�คมเคลั่อนที�ด้ว่ย่ตนเอง หน่ว่ย่ลังทุนของกัองทุนได้ริับกั�ริจำดทะเบีย่นเป็น 

หลัักัทริัพย่์จำดทะเบีย่นซึี�งซืี�อข�ย่อยู่่ในตลั�ดหลัักัทริัพย่์แห่งปริะเทศไทย่ ซีึ�งบริิษััทฯ เป็นผู้ถือหน่ว่ย่ลังทุนริ�ย่ใหญ่

ของกัองทนุ โดย่ถอืหนว่่ย่ลังทนุจำำ�นว่นปริะม�ณริอ้ย่ลัะ 23.38 ของจำำ�นว่นหนว่่ย่ลังทนุทั�งหมด ณ ว่นัที� 31 ธุนัว่�คม 2563   

 ณ ว่ันที�ของเอกัส�ริฉบับนี� กัองทุนมีกั�ริลังทุนในทรัิพย่์สินกิัจำกั�ริโคริงสริ้�งพื�นฐ�นที�ได้ม�จำ�กักัลุั่มทรูิ ทั�งในริูปแบบ

ของกั�ริเป็นเจำ้�ของกัริริมสิทธุิ� กั�ริได้ริับสิทธุิกั�ริเชั่่�ริะย่ะย่�ว่ แลัะกั�ริมีสิทธุิในกั�ริริับปริะโย่ชั่น์จำ�กัริ�ย่ได้สุทธุิที�เกัิด

จำ�กัค่�เชั่่�จำ�กั (กั) เส�โทริคมน�คมทั�งหมดจำำ�นว่น 16,059 เส� (ข) FOC ริะย่ะท�งปริะม�ณ 95,560 กัิโลัเมตริหริือ

ปริะม�ณ 2,872,599 คอริ์กัิโลัเมตริ แลัะ (ค) ริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่�งจัำงหว่ัด จำำ�นว่นปริะม�ณ 1.2 ลั้�นพอริ์ต 

ที�มีคว่�มย่�ว่ของ FOC ปริะม�ณ 6,114 กัิโลัเมตริหริือปริะม�ณ 198,085 คอริ์กัิโลัเมตริ 

 ทั�งนี� TUC แลัะ TICC มีกั�ริเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สินกิัจำกั�ริโคริงสริ้�งพื�นฐ�นของกัองทุนบ�งส่ว่น 

ในฐ�นะผู้เชั่่�แลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักัต�มสัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักัที�ได้มีกั�ริแกั้ไขแลัะแทนที�ที�

เกัี�ย่ว่ข้อง ซึี�งมีหน้�ที�รัิบผิดชั่อบเกัี�ย่ว่กัับกั�ริดำ�เนินง�นแลัะกั�ริบำ�ริุงริักัษั�ทริัพย่์สิน ริว่มทั�งเป็นผู้รัิบผิดชั่อบค่�ใชั่้จำ่�ย่

เกัี�ย่ว่กัับกั�ริดำ�เนินง�นแลัะกั�ริบำ�ริุงรัิกัษั�ทริัพย่์สินดังกัลั่�ว่ โดย่ผู้เชั่่�แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัจำะต้องปฏิิบัติหน้�ที�ให้

เป็นไปต�มม�ตริฐ�นที�กัำ�หนดไว่้ในสัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัที�ได้มีกั�ริแกั้ไขแลัะแทนที� นอกัจำ�กันี� 

บริิษััท เทเลัคอม แอสเซีท แมเนจำเมนท์ จำำ�กััด (“TAM”) ได้รัิบมอบหม�ย่จำ�กักัองทุนให้ทำ�หน้�ที�เป็นผู้จัำดกั�ริทรัิพย่์สิน

โทริคมน�คม โดย่มีหน้�ที�ให้บริิกั�ริเกัี�ย่ว่กัับง�นด้�นธุุริกั�ริ แลัะกั�ริตลั�ดให้แกั่กัองทุน

 ริ�ย่ลัะเอีย่ดโดย่สริุปของสัญญ�เกัี�ย่ว่กัับกั�ริโอนข�ย่ทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมแลัะสัญญ�เกัี�ย่ว่กัับกั�ริ

จำัดห�ผลัปริะโย่ชั่น์จำ�กัทรัิพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมมีดังนี�

	 ก.	 สััญญาเก่�ยุวิกับการื่โอนข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัินโครื่งสัรื่้างพื่้�นฐานโทรื่คมนาคม

 กัลัุ่มทรูิแลัะกัองทุนได้เข้�ทำ�สัญญ�เกัี�ย่ว่กัับกั�ริโอนข�ย่ทรัิพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมดังต่อไปนี�

	 1.	 สััญญาโอนข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัินและสัิทธ์ิรื่ายุได้

	 1.1	 	 	สััญญาโอนข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สัินและสัิทธ์ิรื่ายุได้รื่ะห้วิ่างบ่เอฟเคท่ในฐานะผู้้้ข้ายุ	และ	กองทุน	(เดิมช่่อกองทุนรื่วิม 

โครื่งสัรื่้างพ้ื่�นฐานโทรื่คมนาคม	 ทร้ื่	 โกรื่ท)	 ในฐานะผู้้้ซ้ื้�อ	 (“สััญญาโอนข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัินและสัิทธ์ิรื่ายุได้ 

บ่เอฟเคท่”)	ม่รื่ะยุะเวิลา	12	ปี	นับตั�งแต่วิันท่�	24	ธ์ันวิาคม	2556	-	วิันท่�	3	สัิงห้าคม	2568

   สัญญ�โอนข�ย่ทริัพย่์สินแลัะสิทธุิริ�ย่ได้ บีเอฟเคที มีวั่ตถุปริะสงค์เพ่อข�ย่แลัะโอนริ�ย่ได้ที�ค�ดว่่�จำะได้ริับ

ของ บีเอฟเคที จำ�กั (กั) ค่�เชั่่�ทริัพย่์สินโทริคมน�คมของ บีเอฟเคที ซีึ�งปริะกัอบไปด้ว่ย่เส�โทริคมน�คม
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จำำ�นว่น 1,485 เส�แลัะริะบบ FOC ริว่มทั�งอุปกัริณ์ริะบบส่อสัญญ�ณริว่ม 9,169 links ต�มสัญญ�เชั่่�เคริ่อง

แลัะอุปกัริณ์ฯ (ริว่มถึงสิทธุิเริีย่กัริ้อง แลัะสิทธิุอ่นทั�งหมดที�เกิัดจำ�กัริ�ย่ได้ดังกัลั่�ว่ต�มที�ริะบุไว่้ในสัญญ�โอน

ข�ย่ทริัพย่์สินแลัะสิทธุิริ�ย่ได้ บีเอฟเคที) นับแต่วั่นเริิ�มคำ�นว่ณริ�ย่ได้ (1 ตุลั�คม 2556) จำนถึงว่ันคริบกัำ�หนด

สัญญ� แลัะ (ข) ค่�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ บีเอฟเคที จำำ�นว่นไม่เกิัน 50 เส� นับแต่วั่นถัดจำ�กัว่ันคริบกัำ�หนด

สัญญ�หรืิอวั่นที�สัญญ�เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ฯ ถูกัย่กัเลัิกักั่อนคริบกัำ�หนดริะย่ะเว่ลั�หรืิอคริบกัำ�หนดริะย่ะ

เว่ลั�ที�ได้มีกั�ริขย่�ย่ (“ว่ันย่กัเลิักัสัญญ�เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ฯ”) แลั้ว่แต่กัริณีใดจำะเกัิดขึ�นกั่อน จำนถึงว่ันคริบ

ริอบ 10 ปีนับแต่ว่ันถัดจำ�กัว่ันคริบกัำ�หนดสัญญ�หรืิอว่ันย่กัเลิักัสัญญ�เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ฯ ดังกัลั่�ว่ ใน

แต่ลัะกัริณีหักัด้ว่ย่ต้นทุนแลัะค่�ใชั่้จำ่�ย่บ�งส่ว่นสำ�หริับกั�ริดำ�เนินง�นแลัะซี่อมบำ�ริุง เงินค่�เชั่่�ต�มสัญญ�

เชั่่�ที�ดิน (ริว่มถึงภ�ษัีโริงเริือน) แลัะเบี�ย่ปริะกัันภัย่ แลัะค่�ใชั่้จำ่�ย่ในกั�ริให้ได้ม�ซีึ�งสิทธุิแห่งท�ง เพ่อเป็น

ริ�ย่ได้สุทธุิของ บีเอฟเคที ในกั�ริโอนให้แกั่กัองทุน 

   นอกัจำ�กันี� บีเอฟเคที ตกัลังให้สิทธุิโดย่เพิกัถอนมิได้แกั่กัองทุนในกั�ริซีื�อทริัพย่์สินโทริคมน�คมของ บีเอฟเคที 

บ�งส่ว่น (“ทรัิพย่์สิน บีเอฟเคที หลัักั”) ในริ�ค� 10 ลั้�นบ�ท ซึี�งกัองทุนส�ม�ริถใชั่้สิทธิุได้ในวั่นคริบกัำ�หนด

สัญญ�หริือว่ันย่กัเลัิกัสัญญ�เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ฯ แลั้ว่แต่กัริณี ทริัพย่์สิน บีเอฟเคที หลัักั ณ ว่ันที�ของ

สัญญ�โอนข�ย่ทริัพย่์สินแลัะสิทธุิริ�ย่ได้ บีเอฟเคที ปริะกัอบด้ว่ย่เส�โทริคมน�คมจำำ�นว่น 1,435 เส� แลัะ

ริะบบ FOC แลัะอุปกัริณ์ริะบบส่อสัญญ�ณจำำ�นว่น 9,169 links โดย่คว่�มย่�ว่ของริะบบ FOC อยู่่ที� 47,250 

กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 680,400 คอริ์กัิโลัเมตริ

	 1.2	 	 	สััญญาโอนข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัินและสัิทธ์ิรื่ายุได้รื่ะห้วิ่าง	AWC	ในฐานะผู้้้ข้ายุ	และกองทุนในฐานะผู้้้ซ้ื้�อ	(“สััญญา

โอนข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สัินและสัิทธ์ิรื่ายุได้	 AWC”)	 ม่รื่ะยุะเวิลา	 12	ปี	 นับตั�งแต่วิันท่�	 24	 ธ์ันวิาคม	 2556	 -	 วัินท่� 

3	สัิงห้าคม	2568

   สัญญ�โอนข�ย่ทรัิพย่์สินแลัะสิทธิุริ�ย่ได้ AWC นี� มีวั่ตถุปริะสงค์เพ่อข�ย่แลัะโอนริ�ย่ได้ที�ค�ดว่่�จำะได้ริับของ 

AWC จำ�กั (กั) ค่�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC จำำ�นว่น 4,360 เส�ต�มสัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC 

ลังว่ันที� 1 ตุลั�คม 2556 ริะหว่่�ง บีเอฟเคที แลัะ AWC ริว่มทั�งที�แกั้ไขเพิ�มเติม (“สัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คม 

ของ AWC”) (ริว่มถึงเงินที�ได้ริับจำ�กักั�ริใชั่้สิทธุิเริีย่กัริ้อง แลัะสิทธุิอ่นทั�งหมดที�เกัิดจำ�กัริ�ย่ได้ดังกัลั่�ว่ต�มที�ริะบุ

ไว่้ในสัญญ�โอนข�ย่ทริัพย่์สินแลัะสิทธุิริ�ย่ได้ AWC) นับแต่ว่ันเริิ�มคำ�นว่ณริ�ย่ได้จำนถึงว่ันที�คริบกัำ�หนดสัญญ�

เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC (“วั่นคริบกัำ�หนดสัญญ� AWC”) แลัะ (ข) ค่�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC 

จำำ�นว่นไม่เกัิน 392 เส� นับแต่ว่ันถัดจำ�กัว่ันคริบกัำ�หนดสัญญ� AWC หริือว่ันที�สัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ 

AWC ถูกัย่กัเลัิกักั่อนคริบกัำ�หนดริะย่ะเว่ลั�หรืิอกัำ�หนดริะย่ะเว่ลั�ที�ได้มีกั�ริขย่�ย่ (“ว่ันย่กัเลิักัสัญญ� AWC”) 

แลั้ว่แต่กัริณีใดจำะเกัิดขึ�นกั่อน จำนถึงว่ันคริบริอบ 10 ปีนับแต่วั่นถัดจำ�กัว่ันคริบกัำ�หนดสัญญ� AWC หรืิอว่ัน

ย่กัเลัิกัสัญญ� AWC ดังกัลั่�ว่ ในแต่ลัะกัริณีหักัด้ว่ย่ต้นทุนแลัะค่�ใชั่้จำ่�ย่บ�งส่ว่นสำ�หริับกั�ริดำ�เนินง�นแลัะ

ซี่อมบำ�ริุง เงินค่�เชั่่�ต�มสัญญ�เชั่่�ที�ดิน (ริว่มถึงภ�ษัีโริงเริือน) แลัะเบี�ย่ปริะกัันภัย่ เพ่อเป็นริ�ย่ได้สุทธุิของ 

AWC ในกั�ริโอนให้แกั่กัองทุน

   ภ�ย่หลัังว่ันคริบกัำ�หนดสัญญ� AWC หรืิอว่ันคริบย่กัเลิักัสัญญ� AWC แลั้ว่แต่กัริณี AWC จำะต้องโอนให้แกั่

กัองทุน แลัะกัองทุนจำะต้องรัิบโอนเส�โทริคมน�คมของ AWC จำำ�นว่น 3,968 เส� (“ทรื่ัพื่ยุ์สิัน	AWC	ห้ลัก”)	

ในว่ันที�กัำ�หนดไว่้ให้เป็นวั่นที�ทำ�กั�ริโอนแลัะส่งมอบทรัิพย่์สิน AWC หลัักั

	 1.3	 	 สััญญาโอนข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัินและสิัทธ์ิรื่ายุได้ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	 รื่ะห้วิ่าง	 AWC	 ในฐานะผู้้้ข้ายุ	 และกองทุน													

ในฐานะผู้้้ซื้้�อ	(“สััญญาโอนข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สัินและสัิทธ์ิรื่ายุได้	AWC	ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	ครื่ั�งท่�	1”)	ม่รื่ะยุะเวิลา	10	ปี 

นับตั�งแต่วิันท่�	1	ม่นาคม	2558	-	วิันท่�	3	สัิงห้าคม	2568

   สัญญ�โอนข�ย่ทรัิพย่์สินแลัะสิทธิุริ�ย่ได้ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติมคริั�งที� 1 มีวั่ตถุปริะสงค์เพ่อให้ AWC ข�ย่แลัะ

โอนแกั่กัองทุน แลัะเพ่อให้กัองทุนซีื�อแลัะริับโอนริ�ย่ได้ที�ค�ดว่่�จำะได้ริับของ AWC จำ�กัค่�เชั่่�เส�โทริคมน�คม

ของ AWC จำำ�นว่น 338 เส� (“เส�โทริคมน�คมของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1”) ต�มสัญญ�เชั่่�เส�
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โทริคมน�คมของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 1 (ริว่มถึงเงินที�ได้ริับจำ�กักั�ริใชั่้สิทธุิเริีย่กัริ้อง แลัะสิทธุิอ่นทั�งหมดที�เกัิด 

จำ�กัริ�ย่ได้ดังกัลั่�ว่ต�มที�ริะบุไว่้ในสัญญ�โอนข�ย่ทรัิพย่์สินแลัะสิทธิุริ�ย่ได้ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1) 

นบัแตว่่นัเริิ�มคำ�นว่ณริ�ย่ไดส้ำ�หริบักั�ริลังทนุเพิ�มเตมิ คริั�งที� 1 จำนถงึวั่นที�คริบกัำ�หนดสัญญ�เชั่�่เส�โทริคมน�คม

ของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 1 (“วั่นคริบกัำ�หนดสัญญ� AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 1”) โดย่หักัด้ว่ย่ต้นทุนแลัะค่�ใชั่้จำ่�ย่ 

บ�งส่ว่นสำ�หริับกั�ริดำ�เนินง�นแลัะซี่อมบำ�ริุง เงินค่�เชั่่�ต�มสัญญ�เชั่่�ที�ดิน (ริว่มถึงภ�ษัีโริงเริือน) แลัะเบี�ย่

ปริะกัันภัย่ เพ่อเป็นริ�ย่ได้สุทธุิของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 ในกั�ริโอนให้แกั่กัองทุน

   ภ�ย่หลัังว่ันคริบกัำ�หนดสัญญ� AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 1 หรืิอว่ันที�สัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC เพิ�ม

เติมถูกัย่กัเลัิกักั่อนคริบกัำ�หนดริะย่ะเว่ลั�หริือกัำ�หนดริะย่ะเว่ลั�ที�ได้มีกั�ริขย่�ย่ แลั้ว่แต่กัริณี AWC จำะต้องโอน

เส�โทริคมน�คมของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 ให้แกั่กัองทุน แลัะกัองทุนจำะต้องริับโอนเส�โทริคมน�คม

ของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 ดังกัลั่�ว่	(“ทรื่ัพื่ยุ์สิัน	AWC	ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	ครัื่�งท่�	1”)	ในวั่นที�กัำ�หนด

ไว่้ให้เป็นว่ันที�ทำ�กั�ริโอนแลัะส่งมอบทรัิพย่์สิน AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1

	 1.4	 	 	สััญญาโอนข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สัินและสัิทธิ์รื่ายุได้ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	ครัื่�งท่�	2	รื่ะห้วิ่าง	AWC	ในฐานะผู้้้ข้ายุ	และกองทุน	

ในฐานะผู้้้ซื้้�อ	(“สััญญาโอนข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สัินและสัิทธ์ิรื่ายุได้	AWC	ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	ครื่ั�งท่�	2”)	ม่รื่ะยุะเวิลา	7	ปี	

นับตั�งแต่วิันท่�	1	ม่นาคม	2560	-	วิันท่�	3	สัิงห้าคม	2568

   สัญญ�โอนข�ย่ทรัิพย่์สินแลัะสิทธุิริ�ย่ได้ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 มีวั่ตถุปริะสงค์เพ่อให้ AWC ข�ย่

แลัะโอน แลัะกัองทุนจำะต้องซีื�อแลัะรัิบโอนริ�ย่ได้ที�ค�ดว่่�จำะได้ริับของ AWC จำ�กัค่�เชั่่�เส�โทริคมน�คม

ของ AWC จำำ�นว่น 149 เส�แลัะอุปกัริณ์โทริคมน�คมปริะเภท Passive อ่นที�เกัี�ย่ว่ข้อง (“เส�โทริคมน�คม

ของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) ต�มสัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 2 (ริว่มถึง 

เงินที� ได้ริับจำ�กักั�ริใชั่้สิทธุิเริีย่กัริ้อง แลัะสิทธุิอ่นทั�งหมดที� เกัิดจำ�กัริ�ย่ได้ดังกัลั่�ว่ต�มที�ริะบุไว่้ ใน 

สัญญ�โอนข�ย่ทริัพย่์สินแลัะสิทธุิริ�ย่ได้ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2) นับแต่ว่ันเริิ�มคำ�นว่ณริ�ย่ได้

สำ�หริับกั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 จำนถึงวั่นที�คริบกัำ�หนดสัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC เพิ�มเติม 

คริั�งที�  2 (“วั่นคริบกัำ�หนดสัญญ� AWC เพิ�มเติม คริั�งที�  2”) หักัด้ว่ย่ต้นทุนแลัะค่�ใชั่้จำ่�ย่บ�งส่ว่น 

สำ�หริับกั�ริดำ�เนินง�นแลัะซี่อมบำ�รุิง เงินค่�เชั่่�ต�มสัญญ�เชั่่�ที�ดิน (ริว่มถึงภ�ษัีโริงเริือนแลัะที�ดิน) 

แลัะเบี�ย่ปริะกัันภัย่ เพ่อเป็นริ�ย่ได้สุทธุิของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ในกั�ริโอนให้แกั่กัองทุน

   ภ�ย่หลัังวั่นคริบกัำ�หนดสัญญ� AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 2 หริือวั่นที�สัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC 

เพิ�มเติม คริั�งที� 2 ถูกัย่กัเลิักักั่อนคริบกัำ�หนดริะย่ะเว่ลั�หริือกัำ�หนดริะย่ะเว่ลั�ที�ได้มีกั�ริขย่�ย่ แลั้ว่แต่กัริณี 

AWC จำะต้องโอนเส�โทริคมน�คมของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ให้แกั่กัองทุน แลัะกัองทุนจำะ 

ต้องริับโอนเส�โทริคมน�คมของ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ดังกัลั่�ว่ (“ทรัิพย่์สิน AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม 

คริั�งที� 2”) ในวั่นที�กัำ�หนดไว่้ให้เป็นว่ันที�ทำ�กั�ริโอนแลัะส่งมอบทรัิพย่์สิน AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 2  

2.	 สััญญาโอนข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัิน

	 2.1	 	 	สัญัญาโอนข้ายุทรัื่พื่ยุส์ันิรื่ะห้วิา่งบริื่ษัทัฯ	ในฐานะผู้้ข้้ายุ	และกองทุน	ในฐานะผู้้ซ้้ื้�อ	(“สัญัญาโอนข้ายุทรัื่พื่ยุส์ันิ 

ทรื่้”)		

   สัญญ�โอนข�ย่ทริัพย์่สินทริู มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อข�ย่แลัะโอนให้แกั่กัองทุน แลัะกัองทุนตกัลังรัิบซีื�อแลัะ 

ริับโอน (กั) ทริัพย่์สินเส�โทริคมน�คม 3,000 เส� ภ�ย่ในวั่นที� 31 ธุันว่�คม 2557 แลัะ (ข) เส�โทริคมน�คม 

3,000 เส� ภ�ย่ในว่ันที� 31 ธุันว่�คม 2558 โดย่ริ�ค�ซีื�อข�ย่ทริัพย่์สินเส�โทริคมน�คมดังกัล่ั�ว่เป็นจำำ�นว่น 

16,390,555,464 บ�ท
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	 2.2	 	 	สััญญาโอนข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สัินรื่ะห้วิ่าง	TICC	ในฐานะผู้้้ข้ายุและกองทุน	ในฐานะผู้้้ซ้ื้�อ	(“สััญญาโอนข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สัิน	

TICC”)   

   สัญญ�โอนข�ย่ทริัพย่์สิน TICC นี� มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อข�ย่แลัะโอนให้แกั่กัองทุน แลัะกัองทุนตกัลังซีื�อแลัะ 

ริับโอน (กั) ริะบบ FOC หลัักั คว่�มย่�ว่ 5,112 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 122,974 คอริ์กัิโลัเมตริ (ริว่มทั�งอุปกัริณ์

ริะบบส่อสัญญ�ณ) ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัด แลัะ (ข) ริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัดซีึ�งมีคว่�มจำุที�

ส�ม�ริถริองรัิบได้จำำ�นว่นปริะม�ณ 1.2 ลั้�นพอริ์ต (ริว่มเรีิย่กัว่่� “ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TICC”) ในว่ันที� 25 

ธุันว่�คม 2556 โดย่ริ�ค�ซีื�อข�ย่ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TICC เป็นจำำ�นว่น 15,384,010,040 บ�ท 

	 2.3			 สััญญาโอนข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สัินรื่ะห้วิ่าง	TUC	ในฐานะผู้้้ข้ายุ	และกองทุน	ในฐานะผู้้้ซ้ื้�อ	(“สััญญาซ้ื้�อข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สิัน

ข้อง	TUC	ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	ครัื่�งท่�	2	และครัื่�งท่�	3”)		

   สัญญ�ซีื�อข�ย่ทริัพย่์สินของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติมคริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 มีวั่ตถุปริะสงค์เพ่อให้ TUC ข�ย่แลัะ

โอนให้แกั่กัองทุน แลัะกัองทุนจำะต้องซีื�อแลัะริับโอนกัริริมสิทธุิ�ในทริัพย่์สินดังต่อไปนี� (1) ณ ว่ันที�กัำ�หนดให้

เป็นว่ันทำ�กั�ริโอนแลัะส่งมอบทรัิพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�น (“ว่ันที�ทำ�กั�ริโอน

ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�น”) (กั) เส�โทริคมน�คม จำำ�นว่น 350 เส� แลัะ (ข) 

FOC คว่�มย่�ว่ 1,113 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 62,594 คอริ์กิัโลัเมตริ ซึี�งปัจำจุำบันใชั่้ในธุุริกิัจำให้บริิกั�ริโทริศัพท์

เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัด (“ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) แลัะ (2) ณ ว่ันที�กัำ�หนด

ให้เป็นว่ันทำ�กั�ริโอนแลัะส่งมอบทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น (“ว่ันที�ทำ�กั�ริโอน

ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสร็ิจำสิ�น”) (กั) เส�โทริคมน�คม จำำ�นว่น 2,589 เส� แลัะ 

(ข) FOC คว่�มย่�ว่โดย่ปริะม�ณ 8,017 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 252,006 คอริ์กัิโลัเมตริ ซึี�งปัจำจุำบันใชั่้ในธุุริกิัจำ

ให้บริิกั�ริโทริศัพท์เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหวั่ด (“ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

   ทั�งนี� ริ�ค�ซีื�อข�ย่สำ�หริับทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เป็นจำำ�นว่นเงิน 3,629,906,842 

บ�ท แลัะริ�ค�ซีื�อข�ย่สำ�หริับทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เป็นไปต�มจำำ�นว่นที�ริะบุไว่้ 

ในสัญญ�ซีื�อข�ย่ทริัพย่์สินของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะ คริั�งที� 3 โดย่กัองทุนต้องชั่ำ�ริะริ�ค�ซีื�อข�ย่ 

เต็มจำำ�นว่นในว่ันที�ทำ�กั�ริโอนทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�น หริือว่ันที�ทำ�กั�ริโอน

ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น แลั้ว่แต่กัริณี

	 2.4			 	สััญญาซ้ื้�อข้ายุทรัื่พื่ยุ์สิันรื่ะห้วิ่างทร้ื่ม้ฟ	ในฐานะผู้้้ข้ายุ	และกองทุนในฐานะผู้้้ซ้ื้�อ	(“สััญญาซ้ื้�อข้ายุทรัื่พื่ยุ์สิัน

ข้องทร้ื่ม้ฟ	ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	ครัื่�งท่�	2	และครัื่�งท่�	3”)

   สัญญ�ซีื�อข�ย่ทริัพย่์สินของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 มีวั่ตถุปริะสงค์เพ่อให้ทรูิมูฟข�ย่

แลัะโอนให้แกั่กัองทุน แลัะกัองทุนจำะต้องซีื�อแลัะริับโอนกัริริมสิทธุิ�ในทรัิพย่์สินดังต่อไปนี� (1) ณ ว่ันที�กัำ�หนด

ให้เป็นว่ันทำ�กั�ริโอนแลัะส่งมอบทรัิพย่์สินที�ข�ย่ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�น (“วั่นที�ทำ�กั�ริ

โอนทริัพย่์สินที�ข�ย่ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�น”) FOC หลัักั คว่�มย่�ว่ 542 กัิโลัเมตริ หริือ

ปริะม�ณ 117,147 คอริ์กัิโลัเมตริ ซีึ�งปัจำจำุบันใชั่้ในธุุริกัิจำให้บริิกั�ริโทริศัพท์เคลั่อนที�แลัะอินเทอริ์เน็ตในเขต

พื�นที�กัริุงเทพมห�นคริแลัะปริิมณฑ์ลั (“ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) แลัะ (2) ณ 

ว่ันที�กัำ�หนดให้เป็นว่ันทำ�กั�ริโอนแลัะส่งมอบทริัพย่์สินที�ข�ย่ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น 

(“วั่นที�ทำ�กั�ริโอนทรัิพย่์สินที�ข�ย่ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น”) (กั) FOC หลัักั คว่�มย่�ว่

โดย่ปริะม�ณ 546 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 117,871 คอริ์กัิโลัเมตริ ซึี�งปัจำจุำบันใชั่้ในธุุริกิัจำให้บริิกั�ริโทริศัพท์

เคลั่อนที�แลัะอินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที�กัริุงเทพมห�นคริแลัะปริิมณฑ์ลั แลัะ (ข) FOC คว่�มย่�ว่โดย่ปริะม�ณ 

5,933 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 220,428 คอริ์กัิโลัเมตริ ซึี�งปัจำจุำบันใชั่้ภ�ย่ใต้โคริงข่�ย่ FTTx สำ�หริับธุุริกิัจำ

ให้บริิกั�ริอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที�ต่�งจัำงหว่ัด (“ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของทริูมูฟ  

ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”) 
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   ทั�งนี� ริ�ค�ที�ซีื�อข�ย่สำ�หริับทรัิพย่์สินทรูิมูฟที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เป็นจำำ�นว่นเงิน 5,312,107,901 บ�ท แลัะ

ริ�ค�ซีื�อข�ย่สำ�หรัิบทรัิพย่์สินที�ข�ย่ของทรูิมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เป็นไปต�มจำำ�นว่นที�ริะบุไว่้ในสัญญ�ซีื�อ

ข�ย่ทริัพย่์สินของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 โดย่กัองทุนต้องชั่ำ�ริะริ�ค�ซืี�อข�ย่เต็มจำำ�นว่น

ในว่ันที�ทำ�กั�ริโอนทริัพย่์สินที�ข�ย่ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสร็ิจำสิ�น หรืิอว่ันที�ทำ�กั�ริโอนทรัิพย่์สิน

ที�ข�ย่ของทรูิมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น แลั้ว่แต่กัริณี

	 2.5			 	สััญญาซ้ื้�อข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัินรื่ะห้วิ่าง	TUC	ในฐานะผู้้้ข้ายุ	และกองทุนในฐานะผู้้้ซ้ื้�อ(“สััญญาซ้ื้�อข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สัิน

ข้อง	TUC	ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	ครัื่�งท่�	4”)

   สัญญ�ซืี�อข�ย่ทริัพย่์สินของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อให้ TUC ข�ย่แลัะโอนให้

แกั่กัองทุน แลัะกัองทุนจำะต้องซืี�อแลัะรัิบโอนกัริริมสิทธุิ� ณ ว่ันที�กัำ�หนดให้เป็นวั่นทำ�กั�ริโอนแลัะส่งมอบ

ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น (“ว่ันที�ทำ�กั�ริโอนทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุน

เพิ�มเติม ครัิ�งที� 4 เสริ็จำสิ�น”) (กั) เส�โทริคมน�คม จำำ�นว่นปริะม�ณ 788 เส� แลัะโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คม

ปริะเภท Passive อ่นที�เกัี�ย่ว่ข้อง แลัะ (ข) FOC คว่�มย่�ว่ปริะม�ณ 1,795 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 107,694 

คอริ์กัิโลัเมตริ ซีึ�งปัจำจำุบันใชั่้ในธุุริกิัจำให้บริิกั�ริโทริศัพท์เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหวั่ด (“ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ 

TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”) โดย่มีริ�ค�ซืี�อข�ย่สำ�หริับทรัิพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 4 

เป็นไปต�มจำำ�นว่นที�ริะบุไว่้ในสัญญ�ซืี�อข�ย่ทริัพย่์สินของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 โดย่กัองทุนต้อง

ชั่ำ�ริะริ�ค�ซีื�อข�ย่เต็มจำำ�นว่นในวั่นที�ทำ�กั�ริโอนทรัิพย่์สินที�ข�ย่ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสร็ิจำสิ�น

	 2.6			 	สััญญาซ้ื้�อข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัินรื่ะห้วิ่าง	เร่ื่ยุลม้ฟ	ในฐานะผู้้้ข้ายุ	กองทุนในฐานะผู้้้ซ้ื้�อ	และ	TUC	ในฐานะผู้้้ท่�จิะ 

เข้้ารื่ับห้น้าท่�ข้อง	 เร่ื่ยุลม้ฟ	 ในฐานะผู้้้ข้ายุภายุใต้สััญญาซ้ื้�อข้ายุทรื่ัพื่ยุ์สิันข้อง	 เร่ื่ยุลม้ฟ	 ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	

ครัื่�งท่�	 4	 เม่อเกิดเห้ตุการื่ณ์์ตามท่�กำาห้นดไวิ้(“สััญญาซ้ื้�อข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัินข้อง	 เร่ื่ยุลม้ฟ	 ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม 

ครัื่�งท่�	4”)

   สัญญ�ซืี�อข�ย่ทริัพย่์สินของ เรีิย่ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อให้ เรีิย่ลัมูฟ ข�ย่แลัะ

โอนให้แกั่กัองทุน แลัะกัองทุนจำะต้องซืี�อแลัะริับโอนกัริริมสิทธุิ� ณ ว่ันที�กัำ�หนดให้เป็นวั่นทำ�กั�ริโอนแลัะ 

ส่งมอบทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ เริีย่ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสร็ิจำสิ�น (“ว่ันที�ทำ�กั�ริโอนทรัิพย่์สินที�ข�ย่ของ              

เริีย่ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสร็ิจำสิ�น”) (กั) FOC คว่�มย่�ว่โดย่ปริะม�ณ 315 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 

40,823 คอริ์กัิโลัเมตริ ซึี�งในปัจำจำุบันใชั่้ริองริับเทคโนโลัยี่ริะบบ FTTx ในธุุริกิัจำให้บริิกั�ริอินเทอริ์เน็ตแลัะ

บริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที�กัริุงเทพมห�นคริแลัะปริิมณฑ์ลั แลัะ (ข) FOC คว่�มย่�ว่โดย่ปริะม�ณ 

617 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 37,505 คอริ์กิัโลัเมตริ ซึี�งในปัจำจุำบันใชั่้ริองริับเทคโนโลัยี่ริะบบ FTTx ในธุุริกิัจำ

ให้บริิกั�ริอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที�ต่�งจัำงหว่ัด (“ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ เรีิย่ลัมูฟ 

ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”) โดย่มีริ�ค�ซืี�อข�ย่สำ�หริับทรัิพย่์สินที�ข�ย่ของ เริีย่ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 

เป็นไปต�มจำำ�นว่นที�ริะบุไว่้ในสัญญ�ซืี�อข�ย่ทริัพย่์สินของ เรีิย่ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 โดย่กัองทุนต้อง

ชั่ำ�ริะริ�ค�ซีื�อข�ย่เต็มจำำ�นว่นในวั่นที�ทำ�กั�ริโอนทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ เรีิย่ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสร็ิจำสิ�น 

   ทั�งนี� TUC ตกัลังจำะเข้�รัิบสิทธุแิลัะหน�้ที�ต�่ง ๆ  ที� เรีิย่ลัมูฟ มอียู่ต่่อกัองทุนภ�ย่ใต้สัญญ�ซีื�อข�ย่ทริพัย่สิ์นของ เรีิย่ลัมูฟ 

ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 4 เม่อกั�ริโอนกัิจำกั�ริทั�งหมดของ เรีิย่ลัมูฟ ให้แกั่ TUC ได้เกิัดขึ�นแลั้ว่โดย่เสร็ิจำสมบูริณ์ 

(ณ ว่ันที�ของเอกัส�ริฉบับนี� กั�ริโอนกัิจำกั�ริทั�งหมดของเริีย่ลัมูฟ ให้แกั่ TUC ได้เกัิดขึ�นแลั้ว่โดย่เสริ็จำสมบูริณ์แลั้ว่) 

โดย่ TUC ตกัลังจำะปฏิบิตัหิน�้ที�ของผูข้�ย่ ซีึ�งย่งัคงมอียู่ภ่�ย่ใตสั้ญญ�ซีื�อข�ย่ทริพัย่สิ์นของ เริยี่ลัมฟู ที�ลังทนุเพิ�มเตมิ 

คริั�งที� 4 ณ ว่ันที�กั�ริโอนกัิจำกั�ริทั�งหมดของ เรีิย่ลัมูฟ ให้แกั่ TUC เสร็ิจำสมบูริณ์แทนที� เริีย่ลัมูฟ ทุกัปริะกั�ริ
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	 2.7			 	สััญญาซ้ื้�อข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัินรื่ะห้วิ่าง	TICC	ในฐานะผู้้้ข้ายุ	และกองทุนในฐานะผู้้้ซ้ื้�อ	(“สััญญาซ้ื้�อข้ายุทรัื่พื่ยุ์สัิน

ข้อง	TICC	ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	ครัื่�งท่�	4”)

   สัญญ�ซีื�อข�ย่ทรัิพย่์สินของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อให้ TICC ข�ย่แลัะโอน

ให้แกั่กัองทุน แลัะกัองทุนจำะต้องซีื�อแลัะริับโอนกัริริมสิทธุิ� ณ ว่ันที�กัำ�หนดให้เป็นว่ันทำ�กั�ริโอนแลัะ

ส่งมอบทรัิพย่์สินที�ข�ย่ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น (“ว่ันที�ทำ�กั�ริโอนทริัพย่์สินที�ข�ย่

ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสร็ิจำสิ�น”) FOC คว่�มย่�ว่ปริะม�ณ 2,797 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 

109,704 คอริ์กัิโลัเมตริ ซีึ�งปัจำจุำบันใชั่้ริองรัิบเทคโนโลัย่ีริะบบ FTTx ในธุุริกัิจำให้บริิกั�ริอินเทอริ์เน็ตแลัะ

บริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตพื�นที�ต่�งจำังหวั่ด (“ทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”) 

โดย่มีริ�ค�ซีื�อข�ย่สำ�หริับทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที�  4 เป็นไปต�มจำำ�นว่น

ที�ริะบุไว่้ในสัญญ�ซีื�อข�ย่ทริัพย่์สินของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติมคริั�งที� 4 โดย่กัองทุนต้องชั่ำ�ริะริ�ค�

ซีื�อข�ย่เต็มจำำ�นว่นในว่ันที�ทำ�กั�ริโอนทริัพย่์สินที�ข�ย่ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น

3.	 สััญญาเช่่าทรัื่พื่ยุ์สัินรื่ะยุะยุาวิ

	 3.1			 	สััญญาเช่่าทรัื่พื่ยุ์สัินรื่ะยุะยุาวิรื่ะห้วิ่าง	AWC	ในฐานะผู้้้ให้้เช่่า	และ	กองทุนในฐานะผู้้้เช่่า	(“สััญญาเช่่า	FOC	

รื่ะยุะยุาวิท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	ครัื่�งท่�	1”)

   สัญญ�เชั่่� FOC ริะย่ะย่�ว่ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อให้ AWC ให้กัองทุนเชั่่� FOC คว่�มย่�ว่

ปริะม�ณ 7,981 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 303,453 คอริ์กัิโลัเมตริ ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัด (“ทริัพย่์สินที�เชั่่�”) โดย่ 

มีริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเชั่่� 20 ปี นับตั�งแต่วั่นที� 5 มีน�คม พ.ศ. 2558 กั�ริใชั่้ทรัิพย่์สินที�เชั่่�นั�น AWC ริับทริ�บ

แลัะย่ินย่อมว่่� กัองทุน จำะจำัดห�ผลัปริะโย่ชั่น์ในทรัิพย่์สินที�เชั่่�โดย่กั�รินำ�ออกัให้เชั่่�ชั่่ว่ง โดย่มีมูลัค่�กั�ริเชั่่�

สำ�หรัิบทรัิพย่์สินที�เชั่่�เป็นจำำ�นว่น 12,293,102,380 บ�ท ทั�งนี� กัองทุนไม่มีหน้�ที�ใด ๆ  ในกั�ริดำ�เนินกั�ริ บำ�ริุง

ริักัษั� แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สินที�เชั่่� โดย่ผู้ที�มีหน้�ที�ดำ�เนินกั�ริ บำ�ริุงริักัษั� แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สินที�

เชั่่�ดังกัลั่�ว่จำะเป็นผู้เชั่่�ชั่่ว่งทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กักัองทุน โดย่ในเบื�องต้น TICC ในฐ�นะผู้เชั่่�ชั่่ว่งทริัพย่์สินที�เชั่่�

บ�งส่ว่นจำ�กักัองทุนจำะเป็นผู้มีหน้�ที�คว่�มริับผิดชั่อบในกั�ริดำ�เนินกั�ริ บำ�ริุงรัิกัษั� แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สิน

ที�เชั่่� ให้เป็นไปต�มริะดับม�ตริฐ�นกั�ริบริิกั�ริที�ริะบุไว่้ในสัญญ�เชั่่� FOC ริะย่ะย่�ว่ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 

แลัะสัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริ FOC (ต�มที�นิย่�มไว่้ท้�ย่นี�) ริะหว่่�ง กัองทุน แลัะ TICC 

   ทั�งนี� AWC ตกัลังให้สิทธุิโดย่เพิกัถอนมิได้แกั่กัองทุนในกั�ริซีื�อทริัพย่์สินที�เชั่่�ในริ�ค� 500 ลั้�นบ�ท ซีึ�งกัองทุน 

จำะตอ้งแจำง้ AWC ว่�่จำะใชั่ส้ทิธุดิงักัลั�่ว่หริอืไมภ่�ย่ในริะย่ะเว่ลั� 2 ป ีกัอ่นว่นัคริบกัำ�หนดสญัญ�เชั่�่ FOC ริะย่ะย่�ว่ 

ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 1 แลัะจำะส�ม�ริถใชั่้สิทธุิในกั�ริซีื�อได้ในว่ันคริบกัำ�หนดสัญญ�เชั่่� FOC ริะย่ะย่�ว่ที�

ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 

	 3.2			 	สััญญาเช่่าทรัื่พื่ยุ์สัินรื่ะยุะยุาวิรื่ะห้วิ่าง	TICC		ในฐานะผู้้้ให้้เช่่า	และกองทุนในฐานะผู้้้เช่่า	(“สััญญาเช่่า	FOC	

รื่ะยุะยุาวิ	ท่�ลงทุนเพื่ิ�มเติม	ครัื่�งท่�	2	และครัื่�งท่�	3”)

   สัญญ�เชั่่� FOC ริะย่ะย่�ว่ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 มีวั่ตถุปริะสงค์เพ่อให้ TICC ให้กัองทุนเชั่่� 

แลัะกัองทุนจำะริับกั�ริเชั่่�ริะย่ะย่�ว่จำ�กั TICC ดังนี� (1) ณ ว่ันที�กัำ�หนดให้เป็นว่ันส่งมอบทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั 

TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 2 เสริ็จำสิ�น (“วั่นโอนทรัิพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�น”) 

FOC หลัักั คว่�มย่�ว่ 670 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 80,014 คอริ์กัิโลัเมตริ ซีึ�งปัจำจุำบันใชั่้ริองรัิบเทคโนโลัยี่

ริะบบ FTTx ในธุุริกัิจำให้บริิกั�ริอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตกัริุงเทพมห�นคริแลัะปริิมณฑ์ลั 

(“ทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) แลัะ (2) ณ ว่ันที�กัำ�หนดให้เป็นว่ันส่งมอบทริัพย่์สินที�เชั่่�

จำ�กั TICC ที�ลังทนุเพิ�มเตมิ คริั�งที� 3 เสริจ็ำสิ�น (“ว่นัโอนทริพัย่ส์นิที�เชั่�่จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเตมิ คริั�งที� 3 เสริจ็ำสิ�น”) 

FOC คว่�มย่�ว่ปริะม�ณ 12,872 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 619,986 คอริ์กัิโลัเมตริ ซีึ�งปัจำจำุบันใชั่้ริองริับ 

เทคโนโลัยี่ริะบบ FTTx ในธุุริกิัจำให้บริิกั�ริอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตกัรุิงเทพมห�นคริแลัะ 
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ปริิมณฑ์ลั (“ทริัพย่์สินที�เช่ั่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”) โดย่มีมูลัค่�กั�ริเชั่่�สำ�หริับทริัพย่์สินที�เชั่่� 

จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เป็นจำำ�นว่นเงิน 3,410,271,951 บ�ท แลัะมูลัค่�กั�ริเชั่่�สำ�หริับทรัิพย่์สิน 

ที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เป็นไปต�มจำำ�นว่นที�ริะบุไว่้ในสัญญ�เชั่่� FOC ริะย่ะย่�ว่ที�ลังทุน 

เพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 โดย่กัองทุนต้องชั่ำ�ริะมูลัค่�กั�ริเชั่่�ทรัิพย่์สินเต็มจำำ�นว่นในวั่นโอนทรัิพย่์สินที�

เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 2 เสริ็จำสิ�น หริือว่ันโอนทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 

เสริ็จำสิ�น แลั้ว่แต่กัริณี แลัะมีริะย่ะเว่ลั�กั�ริเชั่่�ทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะ 

ทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 มีกัำ�หนดริะย่ะเว่ลั� 30 ปี นับจำ�กัวั่นโอนทรัิพย่์สินที�เชั่่�

จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�น หริือ ว่ันโอนทรัิพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 

เสริ็จำสิ�น แลั้ว่แต่กัริณี 

   ในกั�ริใชั่้ทริัพย่์สินที�เชั่่� TICC ริับทริ�บแลัะย่ินย่อมว่่� กัองทุนจำะจำัดห�ผลัปริะโย่ชั่น์ในทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั 

TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 โดย่กั�รินำ�ออกัให้เชั่่�ชั่่ว่ง โดย่กัองทุนไม่มีหน้�ที�ใด ๆ ในกั�ริ

ดำ�เนินกั�ริ บำ�ริุงรัิกัษั� แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะครัิ�งที� 3 

ทั�งนี� ผู้เชั่่�ชั่่ว่งทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 จำ�กักัองทุนจำะเป็นผู้ที�มีหน้�

ที�ดำ�เนินกั�ริ บำ�ริุงรัิกัษั� แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะครัิ�งที� 3 

ดังกัลั่�ว่ โดย่ในเบื�องต้นกัองทุนจำะให้เชั่่�ชั่่ว่งบ�งส่ว่นของทรัิพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 

แลัะคริั�งที� 3 แกั่ TICC แลัะ TICC ในฐ�นะผู้เชั่่�ชั่่ว่งจำะเป็นผู้มีหน้�ที�คว่�มริับผิดชั่อบในกั�ริดำ�เนินกั�ริ บำ�ริุง

ริักัษั� แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริทรัิพย่์สินที�เชั่่�ชั่่ว่งนั�น ให้เป็นไปต�มริะดับม�ตริฐ�นกั�ริบริิกั�ริที�ริะบุไว่้ในสัญญ�เชั่่� 

FOC ริะย่ะย่�ว่ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 แลัะสัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริ FOC 

ริะหว่่�งกัองทุนแลัะ TICC (ต�มที�ได้มีกั�ริแกั้ไขเพิ�มเติม)

   นอกัจำ�กันี� TICC ตกัลังให้สิทธุิโดย่เพิกัถอนมิได้แกั่กัองทุนในกั�ริซีื�อทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม 

ครัิ�งที� 2 ในริ�ค� 200 ลั้�นบ�ท แลัะทริัพย่์สินที�เชั่่�จำ�กั TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 ในริ�ค� 1,300 

ลั้�นบ�ท ซีึ�งกัองทุนจำะต้องแจำ้ง TICC ว่่�จำะใชั่้สิทธิุดังกัลั่�ว่หริือไม่ภ�ย่ในริะย่ะเว่ลั� 2 ปี กั่อนวั่นคริบกัำ�หนด

สัญญ�เชั่่� FOC ริะย่ะย่�ว่ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 แลัะจำะส�ม�ริถใชั่้สิทธุิในกั�ริซืี�อได้ในว่ันคริบ

กัำ�หนดสัญญ�เชั่่� FOC ริะย่ะย่�ว่ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3

ข้.		 สััญญาเก่�ยุวิกับการื่จัิดห้าผู้ลปรื่ะโยุช่น์จิากทรื่ัพื่ยุ์สิันโครื่งสัรื่้างพื่้�นฐานโทรื่คมนาคม

กัลัุ่มทริูแลัะกัองทุนได้เข้�ทำ�สัญญ�เกัี�ย่ว่กัับกั�ริจัำดห�ผลัปริะโย่ชั่น์จำ�กัทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมดังต่อไปนี�

1.	 สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่และบริื่ห้ารื่จิัดการื่ห้ลัก

	 1.1.		 	สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่	บำารืุ่งรื่ักษัา	และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่ห้ลัก	รื่ะห้วิ่าง	TUC	ในฐานะผู้้้เช่่า	ดำาเนินการื่	บำารืุ่ง

รื่ักษัาและบรื่ิห้ารื่จิัดการื่	และ	กองทุนในฐานะผู้้้ให้้เช่่า	(“สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่ห้ลักข้อง	

TUC”)

   สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักัของ TUC มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อเชั่่�พื�นที� (slots) บนเส�โทริคมน�คม  

   แลัะทรัิพย่์สินสิ�งอำ�นว่ย่คว่�มสะดว่กัปริะเภท Passive ที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับเส�โทริคมน�คมบ�งเส� (ริว่มเรีิย่กัว่่�  

   “ทริพัย์่สนิที�เช่ั่�”) ริว่มทั�งดำ�เนินกั�ริแลัะบริหิ�ริจัำดกั�ริทริพัย่ส์นิที�เช่ั่� โดย่ทริพัย่ส์นิที�เช่ั่� ปริะกัอบไปด้ว่ย่ทริพัย์่สิน 

   ดังต่อไปนี�เป็นอย่่�งน้อย่

   (กั)   พื�นที� (slots) จำำ�นว่น 6,619 พื�นที� (slots) บนเส�โทริคมน�คม 3,000 เส� เริิ�มตั�งแต่วั่นที� 1 มกัริ�คม 2558

   (ข)  พื�นที� (slots) จำำ�นว่น 13,993 พื�นที� (slots) บนเส�โทริคมน�คม 6,000 เส� เริิ�มตั�งแต่ว่ันที� 1 มกัริ�คม 2559 

แลัะ 
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   (ค)  พื�นที� (slots) จำำ�นว่น 15,249 พื�นที� (slots) บนเส�โทริคมน�คม 6,000 เส� เริิ�มตั�งแต่ว่ันที� 1 มกัริ�คม 2560

   ริว่มเริีย่กัว่่� “ทริัพย่์สินจำ�กัทริัพย่์สินเส�โทริคมน�คมของทริูซีึ�งเป็นส่ว่นหนึ�งของทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�น

โทริคมน�คมเบื�องต้น” ทั�งนี� อัตริ�ค่�เชั่่�สำ�หริับทริัพย่์สินที�เชั่่�จำะขึ�นอยู่่กัับปริะเภทของทริัพย่์สินที�เชั่่� โดย่

เป็นไปต�มที�กัำ�หนดไว่้ในสัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัของ TUC แลัะอ�จำมีส่ว่นลัด แลัะ/

หริือ กั�ริปริับเปลัี�ย่นที�เหม�ะสมต�มเง่อนไขที�ริะบุไว่้

	 1.2	 	 	สััญญาแก้ไข้และแทนท่�สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่	บำารืุ่งรื่ักษัา	และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่ห้ลัก	รื่ะห้วิ่าง	TUC	ในฐานะ

ผู้้้เช่่าดำาเนินการื่	 บำารืุ่งรัื่กษัาและบริื่ห้ารื่จัิดการื่	 และ	 กองทุนในฐานะผู้้้ให้้เช่่า	 (“สััญญาแก้ไข้และแทนท่�

สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่	และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่ห้ลักเสัาโทรื่คมนาคม”)

   สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักัเส�โทริคมน�คม มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อแกั้ไข

แลัะแทนที�สญัญ�เชั่�่ ดำ�เนนิกั�ริ แลัะบริหิ�ริจำดักั�ริหลัักัของ TUC ใหร้ิว่มถงึกั�ริเชั่�่ทริพัย่สิ์นโคริงสริ�้งพื�นฐ�น 

โทริคมน�คมที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 ที�เกัี�ย่ว่ข้อง โดย่ทริัพย่์สินที� TUC เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริ

จำัดกั�ริภ�ย่ใต้สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เช่ั่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัเส�โทริคมน�คม ได้แกั่ 

(กั) พื�นที� (slots) บนเส�โทริคมน�คม แลัะ (ข) ทริัพย่์สินสิ�งอำ�นว่ย่คว่�มสะดว่กัปริะเภท Passive ที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับ

เส�โทริคมน�คมบ�งเส� (ริว่มเริีย่กัว่่� “ทริัพย่์สินที�เชั่่�”) ซีึ�ง ปริะกัอบไปด้ว่ย่ทริัพย่์สินดังต่อไปนี�เป็นอย่่�งน้อย่

   (กั)  ทริัพย่์สินจำ�กัทริัพย่์สินเส�โทริคมน�คมของทริู ซึี�งเป็นส่ว่นหนึ�งของทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�น

โทริคมน�คมเบื�องต้น 

   (ข)  ทริัพย่์สินจำ�กัเส�โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2: พื�นที� (slots) จำำ�นว่น 700 พื�นที� (slots) 

บนเส�โทริคมน�คม 350 เส� เริิ�มตั�งแต่วั่นที� 28 พฤศจำิกั�ย่น 2560

   (ค)  ทริัพย่์สินจำ�กัเส�โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: พื�นที� (slots) จำำ�นว่น 5,178 พื�นที� 

(slots) บนเส�โทริคมน�คม 2,589 เส� เริิ�มตั�งแต่วั่นที� 17 พฤษัภ�คม 2561

   ข้อสัญญ�ของสัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ บำ�รุิงรัิกัษั� แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัเส�

โทริคมน�คมจำะมีผลับังคับใชั่้เม่อกั�ริซืี�อข�ย่เส�โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสมบูริณ์ 

ซีึ�งคือว่ันที� 28 พฤศจำิกั�ย่น 2560 (“ว่ันมีผลัใชั่้บังคับของกั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) ทั�งนี� ข้อสัญญ�บ�ง 

ปริะกั�ริที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับเส�โทริคมน�คมที� TUC จำะข�ย่ให้แกั่กัองทุน ภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 3 (“เส�

โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”) มีผลับังคับใชั่้เม่อกั�ริซีื�อข�ย่เส�โทริคมน�คมของ TUC ที� 

ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 3 เสริ็จำสมบูริณ์ ซีึ�งคือว่ันที� 17 พฤษัภ�คม 2561 (“ว่ันมีผลัใชั่้บังคับของกั�ริลังทุน 

เพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

   ทั�งนี� อัตริ�ค่�เชั่่�สำ�หริับทริัพย่์สินที�เชั่่�จำะขึ�นอยู่่กัับปริะเภทของทริัพย่์สินที�เชั่่� โดย่เป็นไปต�มที�กัำ�หนดไว่้

ในสัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัเส�โทริคมน�คม แลัะอ�จำมีส่ว่นลัด 

แลัะ/หริือ กั�ริปริับเปลัี�ย่นที�เหม�ะสมต�มเง่อนไขที�ริะบุไว่้ โดย่ริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริ

จำัดกั�ริทริัพย่์สินที�เชั่่� มีดังต่อไปนี�    

   (กั)  ทริัพย่์สินจำ�กัทรัิพย่์สินเส�โทริคมน�คมของทรูิ: จำนถึง 31 ธุันว่�คม 2570 แลัะนับแต่ว่ันมีผลัใชั่้ 

   บังคับของกั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เกิัดขึ�น ริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเชั่่�ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริจำะ 

   ขย่�ย่ให้สิ�นสุดลังในวั่นที� 15 กัันย่�ย่น 2576 

   (ข)  ทริัพย่์สินจำ�กัเส�โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะทรัิพย่์สินเส�โทริคมน�คมของ 

TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: จำนถึง 15 กัันย่�ย่น 2576 
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   นอกัจำ�กันี� กัองทุนไม่มีหน้�ที�ใดๆ ในกั�ริดำ�เนินกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริโคริงข่�ย่หรืิอบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สิน ทั�งนี�  

   TUC มีหน้�ที�คว่�มริับผิดชั่อบ (ไม่ว่่�จำะดำ�เนินกั�ริด้ว่ย่ตนเอง หรืิอ ผ่�นบุคคลัอ่นใดที� TUC แต่งตั�ง) ในกั�ริ 

   บำ�ริุงริักัษั� กั�ริดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริทริัพย่์สินที�เชั่่� แลัะเส�โทริคมน�คมที�เกัี�ย่ว่ข้อง ตลัอดจำนพื�นที�ซีึ�ง 

   ทริัพย่์สนิที�เชั่�่ตั�งอยู่ใ่ห้เปน็ไปต�มริะดับม�ตริฐ�นกั�ริบริิกั�ริที�ริะบไุว่้ในสญัญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สญัญ�เชั่�่ ดำ�เนนิกั�ริ 

   แลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักัเส�โทริคมน�คม แลัะต�มหลัักัเกัณฑ์์ที� กัสทชั่. กัำ�หนด

	 1.3	 	 	สััญญาแก้ไข้และแทนท่�สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่	บำารืุ่งรื่ักษัา	และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่ห้ลัก	ครัื่�งท่�	2	รื่ะห้วิ่าง	TUC	

ในฐานะผู้้้เช่่า	ดำาเนินการื่	บำารืุ่งรื่ักษัาและบรื่ิห้ารื่จิัดการื่	และ	กองทุนในฐานะผู้้้ให้้เช่่า	(“สััญญาแก้ไข้และ

แทนท่�สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่	และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่ห้ลักเสัาโทรื่คมนาคม	ครัื่�งท่�	2”)

สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัเส�โทริคมน�คม คริั�งที� 2 มีว่ัตถุปริะสงค์

เพ่อแกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัของ TUC แลัะสัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�

สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักัเส�โทริคมน�คม ให้ริว่มถึงกั�ริเชั่่�ทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�น

โทริคมน�คมที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 ที�เกัี�ย่ว่ข้อง โดย่ทริัพย่์สินที� TUC เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริ

ภ�ย่ใต้สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัเส�โทริคมน�คม ได้แกั่ (กั) พื�นที� 

(slots) บนเส�โทริคมน�คม แลัะ (ข) ทรัิพย่์สินสิ�งอำ�นว่ย่คว่�มสะดว่กัปริะเภท Passive ที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับ 

เส�โทริคมน�คมบ�งเส� (ริว่มเริีย่กัว่่� “ทริัพย่์สินที�เชั่่�”) ซีึ�ง ปริะกัอบไปด้ว่ย่ทริัพย่์สินดังต่อไปนี�เป็นอย่่�งน้อย่  

 

(กั) ทริัพย่์สินจำ�กัทริัพย่์สินเส�โทริคมน�คมของทริู ซึี�งเป็นส่ว่นหนึ�งของทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�น 

 โทริคมน�คมเบื�องต้น 

   (ข) ทริัพย่์สินจำ�กัเส�โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2: พื�นที� (slots) จำำ�นว่น 700 พื�นที� (slots) 

บนเส�โทริคมน�คม 350 เส� เริิ�มตั�งแต่วั่นที� 28 พฤศจำิกั�ย่น 2560

   (ค) ทริัพย่์สินจำ�กัเส�โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: พื�นที� (slots) จำำ�นว่น 5,178 พื�นที� 

(slots) บนเส�โทริคมน�คม 2,589 เส� เริิ�มตั�งแต่วั่นที� 17 พฤษัภ�คม 2561

   (ง) ทริัพย่์สินจำ�กัเส�โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4: พื�นที� (slots) จำำ�นว่น 1,576 พื�นที� 

(slots) บนเส�โทริคมน�คม 788 เส� เริิ�มตั�งแต่วั่นมีผลัใชั่้บังคับของกั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4

   ข้อสัญญ�ที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับเส�โทริคมน�คมที� TUC จำะข�ย่ให้แกั่กัองทุน ภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 (“เส� 

   โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”) ภ�ย่ใต้สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ บำ�ริุง 

   รัิกัษั� แลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักัเส�โทริคมน�คม คริั�งที� 2 จำะมีผลับังคับใชั่้เม่อกั�ริซืี�อข�ย่เส�โทริคมน�คมของ  

   TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 4 เสริ็จำสมบูริณ์ ซีึ�งคือ 28 สิงห�คม 2562 (“ว่ันมีผลัใชั่้บังคับของกั�ริลังทุน 

   เพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

   ทั�งนี� อัตริ�ค่�เชั่่�สำ�หริับทริัพย่์สินที�เชั่่�จำะขึ�นอยู่่กัับปริะเภทของทรัิพย่์สินที�เชั่่� โดย่เป็นไปต�มที�กัำ�หนดไว่้ใน 

   สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัเส�โทริคมน�คม คริั�งที� 2 แลัะอ�จำมี 

   ส่ว่นลัด แลัะ/หริือ กั�ริปริับเปลัี�ย่นที�เหม�ะสมต�มเง่อนไขที�ริะบุไว่้ โดย่ริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะ 

   บริิห�ริจำัดกั�ริทริัพย่์สินที�เชั่่� มีดังต่อไปนี� 

   (กั) ทริัพย่์สินจำ�กัทริัพย่์สินเส�โทริคมน�คมของทริู ทริัพย่์สินจำ�กัเส�โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเตมิ 

คริั�งที� 2 แลัะทริัพย่์สินเส�โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: จำนถึงว่ันที� 15 กัันย่�ย่น 2576

   (ข) ทริัพย่์สินจำ�กัเส�โทริคมน�คมของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4: จำนถึง 15 กัันย่�ย่น 2576

4. ������������.indd   804. ������������.indd   80 17/3/2564 BE   09:2317/3/2564 BE   09:23



รายงานประจำป 2563

81

     นอกัจำ�กันี� กัองทุนไม่มีหน้�ที�ใด ๆ  ในกั�ริดำ�เนินกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริโคริงข่�ย่หริือบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สิน 

ทั�งนี� TUC มีหน้�ที�คว่�มริับผิดชั่อบ (ไม่ว่่�จำะดำ�เนินกั�ริด้ว่ย่ตนเอง หริือ ผ่�นบุคคลัอ่นใดที� TUC แต่งตั�ง) 

ในกั�ริบำ�ริุงริักัษั� กั�ริดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริทริัพย่์สินที�เชั่่� แลัะเส�โทริคมน�คมที�เกัี�ย่ว่ข้อง 

ตลัอดจำนพื�นที�ซีึ�งทริัพย่์สินที�เชั่่�ตั�งอยู่่ให้เป็นไปต�มริะดับม�ตริฐ�นกั�ริบริิกั�ริที�ริะบุไว่้ในสัญญ�แกั้ไข

แลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัเส�โทริคมน�คม คริั�งที� 2 แลัะต�มหลัักัเกัณฑ์์

ที� กัสทชั่. กัำ�หนด

 1.4	 	 	สัญัญาเช่า่	ดำาเนนิการื่	บำารุื่งรื่กัษัา	และบริื่ห้ารื่จัิดการื่ห้ลัก	รื่ะห้วิา่ง	TICC	ในฐานะผู้้เ้ช่า่	ดำาเนนิการื่	บำารุื่งรื่กัษัา 

และบริื่ห้ารื่จัิดการื่	 และ	 กองทุน	 ในฐานะผู้้้ให้้เช่่า	 (“สััญญาเช่่า	 ดำาเนินการื่และบริื่ห้ารื่จัิดการื่ห้ลัก 

ข้อง	TICC”)	

   สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักัของ TICC มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริ  

   (กั) ริะบบ FOC หลัักั คว่�มย่�ว่ปริะม�ณ 5,112 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 122,974 คอริ์กัิโลัเมตริ โดย่ที�ในแต่ลัะปี 

   TICC จำะเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริริะบบ FOC หลัักั ไม่น้อย่กัว่่�จำำ�นว่นที�กัำ�หนดในสัญญ�เชั่่� ดำ�เนิน 

   กั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักัของ TICC (ข) อุปกัริณ์ริะบบส่อสัญญ�ณที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับริะบบ FOC หลัักั (ค) ริะบบ 

   บริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัดซีึ�งเป็นอุปกัริณ์โทริคมน�คมปริะเภท Passive (สำ�หริับกั�ริใชั่้แต่เพีย่งผู้เดีย่ว่ 

   ของ TICC เว่้นแต่ TICC ตกัลังเป็นอย่่�งอ่นหลัังจำ�กัริะย่ะเว่ลั� 5 ปีแริกั) แลัะ (ง) ริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที� 

   ต่�งจำังหว่ัดซีึ�งเป็นอุปกัริณ์โทริคมน�คมปริะเภท Active (สำ�หริับกั�ริใชั่้แต่เพีย่งผู้เดีย่ว่ของ TICC) (ริว่มเริีย่กัว่่�  

   “ทริัพย่์สินที�เชั่่�”) โดย่มีริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริ ดังต่อไปนี�

   (กั) จำนถึง ปี 2569 สำ�หริับริะบบ FOC หลัักั แลัะริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหวั่ดซึี�งเป็นอุปกัริณ์

โทริคมน�คมปริะเภท Passive แลัะ

   (ข)  จำนถึง ปี 2561 สำ�หรัิบอุปกัริณ์ริะบบส่อสัญญ�ณที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับริะบบ FOC หลัักั แลัะ ริะบบ 

บริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหวั่ดซึี�งเป็นอุปกัริณ์โทริคมน�คมปริะเภท Active

   ริว่มเรีิย่กัว่�่ “ทรัิพย่ส์นิจำ�กัส่ว่นหนึ�งของทริพัย่สิ์นโคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมเบื�องต้น” ทั�งนี� อตัริ�ค่�เช่ั่�สำ�หริบั 

   ทริัพย่์สินที�เชั่่�จำะขึ�นอยู่่กัับปริะเภทของทริัพย่์สินที�เชั่่� โดย่เป็นไปต�มที�กัำ�หนดไว่้ในสัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะ 

   บริิห�ริจำัดกั�ริหลัักัของ TICC แลัะอ�จำมีส่ว่นลัด แลัะ/หริือกั�ริปริับเปลัี�ย่นที�เหม�ะสมต�มเง่อนไขที�ริะบุไว่้

 1.5	 	 	สััญญาแก้ไข้และแทนท่�สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่	และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่ห้ลักรื่ะห้วิ่าง	TICC	TUC	ในฐานะผู้้้เช่่า

และบริื่ห้ารื่จัิดการื่	และกองทุนในฐานะผู้้้ให้้เช่่า	(“สััญญาแก้ไข้และแทนท่�สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่	และบริื่ห้ารื่

จิัดการื่ห้ลัก	FOC”)

   สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักั FOC มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อแกั้ไขแลัะแทนที� 

 สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัของ TICC ให้ริว่มถึงกั�ริเชั่่�ทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�น

โทริคมน�คมที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะคริั�งที� 3 ที�เกัี�ย่ว่ข้อง โดย่ทริัพย่์สินที� TUC แลัะ TICC เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ 

แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริภ�ย่ใต้สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักั FOC ได้แกั่

 (กั) ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของทรัิพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมเบื�องต้น 

   (ข) ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2:

   TUC

    •  ริ้อย่ลัะ 80 ของ FOC ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ซีึ�งเป็น FOC สำ�หริับใชั่้ในธุุริกัิจำให้บริิกั�ริโทริศัพท ์

   เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัด ซีึ�งมีริะย่ะท�ง 1,113 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 62,594 คอริ์กัิโลัเมตริ
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   •  ริ้อย่ลัะ 80 ของ FOC หลัักัของ ทรูิมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 ซึี�งคือ FOC หลัักัสำ�หริับใชั่้ในธุุริกิัจำให้ 

   บริิกั�ริโทริศัพท์เคลั่อนที�แลัะอินเทอริ์เน็ตในเขตกัรุิงเทพมห�นคริแลัะปริิมณฑ์ลั ซีึ�งมีริะย่ะท�งปริะม�ณ  

   542 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 117,147 คอริ์กัิโลัเมตริ

   (ค)  ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: 

   TICC

   •  ริ้อย่ลัะ 80 ของ FOC ที�ริองริับริะบบ FTTx ที�ทริูมูฟจำะข�ย่ให้แกั่กัองทุนภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 

ซีึ�งคือ FOC ที�ริองริับริะบบ FTTx สำ�หริับใชั่้ในธุุริกิัจำให้บริิกั�ริอินเทอริ์เน็ตแลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ต

ในเขตต่�งจัำงหวั่ด ซึี�งมีริะย่ะท�งปริะม�ณ 5,933 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 220,428 คอริ์กัิโลัเมตริ (“FOC 

ริองริับริะบบ FTTx ของทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

   TUC

   • ริ้อย่ลัะ 80 ของ FOC ที� TUC จำะข�ย่ ให้แกั่กัองทุนภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 ซีึ�งคือ FOC สำ�หริับ

ใชั่้ในธุุริกิัจำให้บริิกั�ริโทริศัพท์เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหวั่ด ซึี�งมีริะย่ะท�งปริะม�ณ 8,017 กัิโลัเมตริ 

หริือปริะม�ณ 252,006 คอริ์กัิโลัเมตริ (“FOC ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

   •  ริ้อย่ลัะ 80 ของ FOC หลัักัที�ทริูมูฟจำะข�ย่ให้แกั่กัองทุนภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 ซีึ�งคือ 

FOC หลัักัที�ริองริับริะบบ FTTx สำ�หริับใชั่้ในธุุริกิัจำให้บริิกั�ริโทริศัพท์เคลั่อนที�แลัะอินเทอริ์เน็ตในเขต

กัริงุเทพมห�นคริแลัะปริมิณฑ์ลั ซีึ�งมรีิะย่ะท�งปริะม�ณ 546 กัโิลัเมตริ หริอืปริะม�ณ 117,871 คอริก์ัโิลัเมตริ 

(“FOC หลัักัของ ทริูมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

   ริว่มเรีิย่กัว่่� “ทริัพย่์สินที�เชั่่�”

   ข้อสัญญ�ของสัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักั FOC มีผลับังคับใชั่้ 

เม่อกั�ริซีื�อข�ย่ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเ ติม คริั� ง ที�  2 เสร็ิจำสิ�น ซีึ� งคือว่ันที�  28 พฤศจิำกั�ย่น 2560  

(“ว่ันมีผลัใชั่้บังคับของกั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) ทั�งนี� ข้อสัญญ�บ�งปริะกั�ริที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับ FOC ที� TUC 

แลัะ ทรูิมูฟจำะข�ย่ให้แกั่กัองทุนภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 (“FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”) จำะมี 

ผลับังคับใชั่้เม่อกั�ริซีื�อข�ย่ FOC เพ่อลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น ซีึ�งคือว่ันที� 17 พฤษัภ�คม 2561  

(“ว่ันมีผลัใชั่้บังคับของกั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

   ทั�งนี� อัตริ�ค่�เชั่่�สำ�หริับทริัพย่์สินที�เชั่่�จำะขึ�นอยู่่กัับปริะเภทของทรัิพย่์สินที�เชั่่� โดย่เป็นไปต�มที�กัำ�หนดไว่้ใน

สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักั FOC แลัะอ�จำมีส่ว่นลัด แลัะ/หรืิอ กั�ริ

ปริับเปลัี�ย่นที�เหม�ะสมต�มเง่อนไขที�ริะบุไว่้ โดย่ริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สิน

ที�เชั่่� มีดังต่อไปนี� 

    (กั)  ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของทรัิพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมเบื�องต้น สำ�หรัิบริะบบ FOC หลัักั  

   แลัะริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัดซีึ�งเป็นอุปกัริณ์โทริคมน�คมปริะเภท Passive จำนถึง 

   31 ธุนัว่�คม พ.ศ. 2569 นบัตั�งแตว่่นัมผีลัใชั่บ้งัคบัของกั�ริลังทนุเพิ�มเตมิ คริั�งที� 3 ซีึ�งคอืว่นัที� 17 พฤษัภ�คม  

   2561 เกัิดขึ�น ริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริจำะขย่�ย่ให้สิ�นสุดลังในว่ันที�  

   15 กัันย่�ย่น 2576 แลัะสำ�หริับอุปกัริณ์ริะบบส่อสัญญ�ณที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับริะบบ FOC หลัักั แลัะ  

   ริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัดซีึ�งเป็นอุปกัริณ์โทริคมน�คมปริะเภท Active (ย่กัเว่้นอุปกัริณ์ 

   Wifi แลัะ DSLAM ซีึ�งจำะเชั่่�จำนถึง 31 ธุันว่�คม 2561) จำนถึง 31 ธุันว่�คม 2564
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   (ข)  ทริัพย่์สินของกัองทุนจำ�กัส่ว่นหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: 

จำนถึง 15 กัันย่�ย่น 2576

   นอกัจำ�กันี� กัองทุนไม่มีหน้�ที�ใด ๆ ในกั�ริดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริโคริงข่�ย่หริือบริิห�ริจำัดกั�ริ

ทริัพย่์สิน ทั�งนี� TICC แลัะ/หริือ TUC มีหน้�ที�คว่�มริับผิดชั่อบ (ไม่ว่่�จำะดำ�เนินกั�ริด้ว่ย่ตนเอง หริือ 

ผ่�นบุคคลัอ่นใดที� TICC แลัะ/หริือ TUC แต่งตั�ง) ในกั�ริบำ�ริุงริักัษั� กั�ริดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริ

ทริัพย่์สินที�เชั่่� แลัะ FOC ที�ย่ังว่่�งอยู่่ ให้เป็นไปต�มริะดับม�ตริฐ�นกั�ริบริิกั�ริที�ริะบุไว่้ในสัญญ�แกั้ไข

แลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักั FOC แลัะต�มหลัักัเกัณฑ์์ที� กัสทชั่. กัำ�หนด

	 1.6	 	 	สััญญาแก้ไข้และแทนท่�สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่ห้ลัก	ครัื่�งท่�	 2	 รื่ะห้วิ่าง	 TUC	TICC	 ใน

ฐานะผู้้้เช่่า	 ดำาเนินการื่	 บำารืุ่งรื่ักษัาและบรื่ิห้ารื่จิัดการื่	 และ	 กองทุนในฐานะผู้้้ให้้เช่่า	 (“สััญญาแก้ไข้และ

แทนท่�สััญญาเช่่า	ดำาเนินการื่และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่ห้ลัก	FOC	ครัื่�งท่�	2”)

   สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักั FOC คริั�งที� 2 มีวั่ตถุปริะสงค์เพ่อแกั้ไข

แลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักัของ TICC แลัะสัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� 

ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักั FOC ให้ริว่มถึงกั�ริเชั่่�ทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมที�ลังทุน

เพิ�มเติม คริั�งที� 4 ที�เกัี�ย่ว่ข้อง โดย่ทริัพย่์สินที� TICC แลัะ TUC เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริภ�ย่ใต้สัญญ�

แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักั FOC คริั�งที� 2 ได้แกั่

   (กั)  ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมเบื�องต้น 

   (ข)  ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 

      โปรดพิิจารณารายละเอีียดทรัพิย์สิินในข้้อี 1.5 สิัญญาแก้้ไข้และแทนที�สิัญญาเช่่า ดำาเนินก้าร และบริหาร 
   จัดก้ารหลัก้ระหว่่าง TICC TUC ในฐานะผู้้้เช่่าและบริหารจัดก้าร และก้อีงทุนในฐานะผู้้้ให้เช่่า (“สิัญญา 
   แก้้ไข้และแทนที�สิัญญาเช่่า ดำาเนินก้าร และบริหารจัดก้ารหลัก้ FOC”)

   (ค)  ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 

      โปรดพิิจารณารายละเอีียดทรัพิย์สิินในข้้อี 1.5 สิัญญาแก้้ไข้และแทนที�สิัญญาเช่่า ดำาเนินก้าร และบริหาร 
   จัดก้ารหลัก้ระหว่่าง TICC TUC ในฐานะผู้้้เช่่าและบริหารจัดก้าร และก้อีงทุนในฐานะผู้้้ให้เช่่า (“สิัญญา 
   แก้้ไข้และแทนที�สิัญญาเช่่า ดำาเนินก้าร และบริหารจัดก้ารหลัก้ FOC”)

   (ง)  ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4

   TUC

   • ริ้อย่ลัะ 80 ของ FOC ที� TUC จำะข�ย่ให้แกั่กัองทุนภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 ซึี�งคือ FOC สำ�หรัิบ 

  ใชั่้ในธุุริกัิจำให้บริิกั�ริโทริศัพท์เคลั่อนที�ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัด ซีึ�งมีริะย่ะท�งปริะม�ณ 1,795 กัิโลัเมตริ หริือ 

  ปริะม�ณ 107,694 คอริ์กัิโลัเมตริ (“FOC ของ TUC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

   TICC

   • ริ้อย่ลัะ 80 ของคว่�มจำุ FOC ที�ริองริับริะบบ FTTx ที� เริีย่ลัมูฟจำะข�ย่ให้แกั่กัองทุนภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเติม 

  คริั�งที� 4 ซีึ�งคือ (กั) FOC ซึี�งปัจำจำุบันใช้ั่ริองริับเทคโนโลัยี่ริะบบ FTTx ในธุุริกิัจำให้บริิกั�ริอินเทอร์ิเน็ตแลัะ 

  บริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตกัริุงเทพมห�นคริแลัะปริิมณฑ์ลั ซีึ�งมีริะย่ะท�งปริะม�ณ 315 กัิโลัเมตริ หริือ 
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  ปริะม�ณ 40,823 คอริ์กัิโลัเมตริ แลัะ (ข) FOC ที�ริองริับริะบบ FTTx สำ�หริับใชั่้ในธุุริกัิจำให้บริิกั�ริอินเทอริ์เน็ต 

  แลัะบริอดแบนด์อินเทอริ์เน็ตในเขตต่�งจำังหว่ัด ซีึ�งมีริะย่ะท�งปริะม�ณ 617 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 37,505  

  คอริ์กัิโลัเมตริ (“FOC ริองริับริะบบ FTTx ของ เริีย่ลัมูฟ ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

   • ริ้อย่ลัะ 80 ของคว่�มจำุ FOC ที�ริองรัิบริะบบ FTTx ที� TICC จำะข�ย่ให้แกั่กัองทุนภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเติม  

  คริั�งที� 4 ซีึ�งคอื FOC ซีึ�งปจัำจำบุนัใชั่ร้ิองริบัเทคโนโลัยี่ริะบบ FTTx ในธุรุิกัจิำใหบ้ริกิั�ริอินเทอริเ์นต็แลัะบริอดแบนด์ 

  อินเทอริ์เน็ตในเขตกัริุงเทพมห�นคริแลัะปริิมณฑ์ลั ซีึ�งมีริะย่ะท�งปริะม�ณ 2,797 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ  

  109,704 คอริ์กัิโลัเมตริ (“FOC ริองริับริะบบ FTTx ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

   ริว่มเรีิย่กัว่่� “ทริัพย่์สินที�เชั่่�” 

   ข้อสญัญ�ที�เกัี�ย่ว่ข้องกับั FOC ที� เริยี่ลัมูฟ TUC แลัะ TICC จำะข�ย่ใหแ้กัก่ัองทุน ภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเตมิ คริั�งที� 4 

(“FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”) ของสัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักั 

FOC คริั�งที� 2 มีผลับังคับใชั่้เม่อกั�ริซีื�อข�ย่ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4 เสริ็จำสิ�น ซีึ�งคือ 28 สิงห�คม 2562 

(“ว่ันมีผลัใชั่้บังคับของกั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4”)

   ทั�งนี� อัตริ�ค่�เช่ั่�สำ�หริับทรัิพย์่สินที�เชั่่�จำะขึ�นอยู่่กัับปริะเภทของทรัิพย่์สินที�เชั่่� โดย่เป็นไปต�มที�กัำ�หนดไว้่ใน

สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักั FOC คริั�งที� 2 แลัะอ�จำมีส่ว่นลัด แลัะ/

หริือ กั�ริปรัิบเปลัี�ย่นที�เหม�ะสมต�มเง่อนไขที�ริะบุไว่้ โดย่ริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเช่ั่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริ

ทริัพย่์สินที�เชั่่� มีดังต่อไปนี�

   (กั)   ทริพัย์่สนิจำ�กัสว่่นหนึ�งของทริพัย์่สนิโคริงสริ�้งพื�นฐ�นโทริคมน�คมเบื�องต้น: สำ�หริบัริะบบ FOC หลักัั แลัะ 

   ริะบบบริอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัดซีึ�งเป็นอุปกัริณ์โทริคมน�คมปริะเภท Passive จำนถึง 31 ธุันว่�คม  

   2569 นับตั�งแต่ว่ันมีผลัใช้ั่บังคับของกั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 (ซีึ�งคือ ว่ันที� 17 พฤษัภ�คม 2561) 

   เกัิดขึ�น ริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริจำะขย่�ย่ให้สิ�นสุดลังในว่ันที� 15 กัันย่�ย่น  

   2576 แลัะสำ�หริับอุปกัริณ์ริะบบส่อสัญญ�ณที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับริะบบ FOC หลัักั แลัะ ริะบบบริอดแบนด์ 

   ในเขตพื�นที�ต่�งจำังหว่ัดซีึ�งเป็นอุปกัริณ์โทริคมน�คมปริะเภท Active (ย่กัเว่้นอุปกัริณ์ Wifi แลัะ DSLAM ซีึ�ง 

   จำะเชั่่�จำนถึง 31 ธุันว่�คม 2561) จำนถึง  31 ธุันว่�คม 2564

   (ข)  ทริัพย่์สินของกัองทุนจำ�กัส่ว่นหนึ�งของ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 3 

   แลัะ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 4: จำนถึง 15 กัันย่�ย่น 2576 

   นอกัจำ�กันี� กัองทุนไม่มีหน้�ที�ใด ๆ ในกั�ริดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริโคริงข่�ย่หริือบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สิน 

ทั�งนี� TICC แลัะ/หรืิอ TUC มีหน้�ที�คว่�มริับผิดชั่อบ (ไม่ว่่�จำะดำ�เนินกั�ริด้ว่ย่ตนเอง หรืิอ ผ่�นบุคคลัอ่นใดที� 

TICC แลัะ/หรืิอ TUC แต่งตั�ง) ในกั�ริบำ�ริุงริักัษั� กั�ริดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สินที�เชั่่� แลัะ FOC 

ที�ย่ังว่่�งอยู่่ ให้เป็นไปต�มริะดับม�ตริฐ�นกั�ริบริิกั�ริที�ริะบุไว่้ในสัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ 

แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักั FOC คริั�งที� 2 แลัะต�มหลัักัเกัณฑ์์ที� กัสทชั่. กัำ�หนด

2.	 สััญญาเช่่าช่่วิง	ดำาเนินการื่	บำารืุ่งรื่ักษัา	และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่

	 2.1.		 	สััญญาเช่่าช่่วิง	ดำาเนินการื่	บำารืุ่งรื่ักษัา	และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่	 FOC	 รื่ะห้วิ่าง	 TICC	 ในฐานะผู้้้เช่่าช่่วิงและ

บรื่ิห้ารื่จิัดการื่	และกองทุน	ในฐานะผู้้้ให้้เช่่าช่่วิง	(“สััญญาเช่่าช่่วิง	ดำาเนินการื่และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่	FOC”)

 สัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริ FOC ของ TICC มีว่ัตถุปริะสงค์เพ่อเชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะ 

 บริิห�ริจำัดกั�ริ FOC คว่�มย่�ว่ปริะม�ณ 7,981 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 303,453 คอริ์กิัโลัเมตริ ซึี�ง กัองทุน 

 ได้ริับสิทธุิกั�ริเชั่่�ริะย่ะย่�ว่จำ�กั AWC แลัะมีสิทธุินำ�ออกัห�ปริะโย่ชั่น์โดย่กั�ริให้เชั่่�ชั่่ว่งได้ภ�ย่ใต้สัญญ�เชั่่�  

 FOC ริะย่ะย่�ว่ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1 (“ทริัพย่์สินที� กัองทุน ส�ม�ริถให้เชั่่�ชั่่ว่ง”) โดย่ที�ในแต่ลัะปี 
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 TICC  จำะเชั่�่ชั่ว่่งดำ�เนนิกั�ริแลัะบริหิ�ริจำดักั�ริ FOC ไมน่อ้ย่กัว่�่ที�กัำ�หนดในสัญญ�เชั่�่ชั่ว่่ง ดำ�เนนิกั�ริแลัะบริิห�ริ 

 จำัดกั�ริ FOC (“ทริัพย่์สินที�เชั่่�ชั่่ว่ง”) โดย่อัตริ�ค่�เชั่่�ชั่่ว่ง สำ�หริับทรัิพย่์สินที�เชั่่�ชั่่ว่งเป็นไปต�มที�กัำ�หนดไว่้ใน 

 สัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริ FOC 

 ทั�งนี� TICC อ�จำนำ�ทริัพย่์สินที�เชั่่�ชั่่ว่งบ�งอย่่�งออกัให้เชั่่�ชั่่ว่งอีกัทอดหนึ�งได้ ต�มข้อกัำ�หนดแลัะเง่อนไขที� 

 ริะบุในสัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริ FOC

	 2.2.		 	สััญญาแก้ไข้และแทนท่�สััญญาเช่่าช่่วิง	ดำาเนินการื่	บำารืุ่งรื่ักษัา	และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่	FOC	รื่ะห้วิ่าง	 TICC 

ในฐานะผู้้้เช่่าช่่วิงและบริื่ห้ารื่จิัดการื่	และ	กองทุน	ในฐานะผู้้้ให้้เช่่าช่่วิง	(“สััญญาแก้ไข้และแทนท่�สััญญา

เช่่าช่่วิง	ดำาเนินการื่และบรื่ิห้ารื่จิัดการื่	FOC”)

 สัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริ FOC มีวั่ตถุปริะสงค์เพ่อแกั้ไขแลัะแทนที� 

 สัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริ FOC ให้ริว่มถึงกั�ริเชั่่�ทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คม 

 ที�ลังทุนเพิ�มเติมที�เกัี�ย่ว่ข้อง โดย่ทรัิพย่์สินที� TICC เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริภ�ย่ใต้สัญญ�แกั้ไข 

 แลัะแทนที�สัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริ FOC ได้แกั่

 (กั) ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 1: FOC  

  คว่�มย่�ว่ 7,981 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 303,453 คอริ์กัิโลัเมตริ โดย่ที�ในแต่ลัะปี TICC จำะเชั่่�ชั่่ว่ง  

  ดำ�เนนิกั�ริแลัะบริหิ�ริจัำดกั�ริ FOC ไม่นอ้ย่กัว่�่ที�กัำ�หนดในสัญญ�แกัไ้ขแลัะแทนที�สญัญ�เชั่�่ช่ั่ว่ง ดำ�เนินกั�ริ 

  แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริหลัักั FOCC

 (ข) ทริัพย่์สินจำ�กั FOC ริองริับริะบบ FTTx ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2: ริ้อย่ลัะ 80 ของ FOC ใน 

  ริะบบ FTTx สำ�หริบัใชั่ใ้นธุรุิกัจิำใหบ้ริกิั�ริอนิเทอริเ์นต็แลัะบริอดแบนดอ์นิเทอริเ์นต็ในเขตกัริงุเทพมห�นคริ 

  แลัะปริิมณฑ์ลั ริะย่ะท�ง 670 กิัโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 80,014 คอริ์กัิโลัเมตริ

 (ค) ทริัพย่์สินซีึ�งกัองทุนได้ริับสิทธิุกั�ริเชั่่�ริะย่ะย่�ว่จำ�กั TICC กัลั่�ว่คือ FOC  ในริะบบ FTTx สำ�หรัิบใชั่้ใน 

  ธุรุิกัจิำใหบ้ริกิั�ริอนิเทอริเ์นต็แลัะบริอดแบนดอ์นิเทอริเ์นต็ในเขตกัริงุเทพมห�นคริ แลัะปริมิณฑ์ลั ริะย่ะท�ง 

  ปริะม�ณ 12,872 กัิโลัเมตริ หริือปริะม�ณ 619,986 คอริ์กัิโลัเมตริ แลัะมีสิทธิุนำ�ออกัห�ปริะโย่ชั่น์ 

  โดย่กั�ริให้เชั่่�ชั่่ว่งได้ภ�ย่ใต้สัญญ�เชั่่�ชั่่ว่งริะย่ะย่�ว่อันเกัี�ย่ว่เน่องกัับ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม ครัิ�งที� 3  

  (“FOC ริองริับริะบบ FTTx ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”): ริ้อย่ลัะ 80 ของ FOC ในริะบบ FTTx  

  สำ�หริบัใชั่ใ้นธุรุิกัจิำใหบ้ริกิั�ริอนิเทอริเ์นต็แลัะบริอดแบนดอ์นิเทอริเ์นต็ในเขตกัริงุเทพมห�นคริแลัะปริมิณฑ์ลั 

  ริะย่ะท�งปริะม�ณ 12,872 กัิโลัเมตริ หรืิอปริะม�ณ 619,986 คอริ์กัิโลัเมตริ

 ริว่มเรีิย่กัว่่� “ทริัพย่์สินที�เชั่่�ชั่่ว่ง” 

 ข้อสัญญ�ของสัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริ FOC จำะมีผลับังคับใชั่้เม่อ 

 กั�ริซีื�อข�ย่ FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 เสริ็จำสิ�นซึี�งคือว่ันที� 28 พฤศจิำกั�ย่น 2560 (“ว่ันมีผลัใชั่้บังคับ 

 ของกั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2”) ทั�งนี� ข้อสัญญ�บ�งปริะกั�ริที�เกัี�ย่ว่ข้องกัับ FOC ที�จำะถูกัให้เชั่่�โดย่ TICC  

 ให้แกั่กัองทุน ภ�ย่ใต้กั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 (“FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”) จำะมีผลับังคับใชั่้เม่อกั�ริ 

 เชั่่� FOC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 เสริ็จำสิ�น ซีึ�งคือ ว่ันที� 17 พฤษัภ�คม 2561 (“ว่ันมีผลัใชั่้บังคับของ 

 กั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3”)

 ทั�งนี� อัตริ�ค่�เชั่่�สำ�หรัิบทรัิพย่์สินที�เชั่่�ชั่่ว่งจำะเป็นไปต�มที�กัำ�หนดไว่้ในสัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง  

 ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริ FOC โดย่ริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริทริัพย่์สินที�เชั่่� 

 มีดังต่อไปนี�

 (กั) ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของทรัิพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 1: จำนถึง 

  ว่ันที� 7 ธุันว่�คม 2569 แลัะตั�งแต่ว่ันมีผลัใชั่้บังคับของกั�ริลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3 (ซีึ�งคือ ว่ันที� 
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  17 พฤษัภ�คม 2561) เกัิดขึ�น ริะย่ะเว่ลั�ของกั�ริเชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริจำะขย่�ย่ให้สิ�น 

  สุดลังในวั่นที� 15 กัันย่�ย่น 2576 

 (ข) ทริัพย่์สินจำ�กัส่ว่นหนึ�งของ FOC ริองริับริะบบ FTTx ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2 แลัะทรัิพย่์สิน 

  จำ�กัส่ว่นหนึ�งของ FOC ริองริับริะบบ FTTx ของ TICC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3: จำนถึงว่ันที� 15 กัันย่�ย่น  

  2576

 นอกัจำ�กันี� กัองทุนไม่มีหน้�ที�ใด ๆ  ในกั�ริดำ�เนินกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริโคริงข่�ย่หริือบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย่์สิน ทั�งนี�  

 TICC มีหน้�ที�คว่�มริับผิดชั่อบ (ไม่ว่่�จำะดำ�เนินกั�ริด้ว่ย่ตนเอง หรืิอ ผ่�นบุคคลัอ่นใดที� TICC แต่งตั�ง) ในกั�ริ 

 บำ�ริุงริักัษั� (ซี่อม FOC เส้นเดิมที�ชั่ำ�ริุดเสีย่ห�ย่ หรืิอห� FOC เส้นใหม่ที�มีคว่�มส�ม�ริถอย่่�งน้อย่เท่�เดิมม� 

 แทน) กั�ริดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริทริัพย่์สินที�เชั่่�ชั่่ว่ง แลัะ FOC ที�ย่ังว่่�งอยู่่ ให้เป็นไปต�มริะดับม�ตริฐ�น 

 กั�ริบริิกั�ริที�ริะบุไว่้ในสัญญ�แกั้ไขแลัะแทนที�สัญญ�เชั่่�ชั่่ว่ง ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจำัดกั�ริหลัักั FOC แลัะต�ม 

 หลัักัเกัณฑ์์ที� กัสทชั่. กัำ�หนด

ค.	 ห้นังสั้อข้้อตกลงรื่่วิมกัน	(Letter	of	Agreement)	ท่�เก่�ยุวิข้้องกับทรื่ัพื่ยุ์สิันโครื่งสัรื่้างพื่้�นฐานโทรื่คมนาคม	HSPA	 

	 รื่ะห้วิ่าง	TUC	TICC	และกองทุน	(“ห้นังสั้อข้้อตกลงรื่่วิมกันท่�เก่�ยุวิข้้องกับทรัื่พื่ยุ์สัินโครื่งสัรื่้างพ้ื่�นฐานโทรื่คมนาคม	 

	 HSPA”)

 หนังสือข้อตกัลังนี� ขึ�นอยู่่กัับกั�ริได้ม�ซึี�งทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คม ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 3  

 TUC แลัะ TICC ตกัลังจำะเชั่่�ทรัิพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คม HSPA ซึี�งปัจำจุำบันอยู่่ภ�ย่ใต้โคริงกั�ริ 

 ข�ย่ริ�ย่ได้ ซีึ�งทริัพย่์สินดังกัลั่�ว่เป็นทรัิพย่์สินในปัจำจุำบันของ บีเอฟเคที แลัะ AWC ซึี�งปัจำจุำบัน บีเอฟเคที แลัะ  

 AWC อยู่่ริะหว่่�งกั�ริข�ย่ริ�ย่ได้ที�เกัิดจำ�กักั�ริให้เช่ั่�ทรัิพย่์สินดังกัล่ั�ว่ (AWC ข�ย่ริ�ย่ได้ที�ตนได้ริับจำ�กับี 

 เอฟเคที แลัะ บีเอฟเคที ข�ย่ริ�ย่ได้ที�ตนได้ริับจำ�กั กัสท) ให้แกั่กัองทุน แลัะทรัิพย่์สินดังกัลั่�ว่ จำะมีกั�ริโอน 

 โดย่ AWC แลัะ บีเอฟเคที (ต่อเม่อกัองทุนใชั่้สิทธิุในกั�ริซืี�อทริัพย่์สิน (call option)) ม�ย่ังกัองทุนในอน�คต 

 ภ�ย่หลัังจำ�กัวั่นที� สัญญ�เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ HSPA สัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC สัญญ�เชั่่� 

 เส�โทริคมน�คมของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 1 แลัะสัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 2 สิ�นสุด 

 ลังต�มข้อกัำ�หนดแลัะเง่อนไขที�กัำ�หนดในสัญญ�โอนข�ย่ทริัพย่์สินแลัะสิทธุิริ�ย่ได้ที�เกัี�ย่ว่ข้อง (ซีึ�งริว่มถึง 

 สัญญ�โอนข�ย่ทริัพย่์สินแลัะสิทธุิริ�ย่ได้ AWC ที�ลังทุนเพิ�มเติม คริั�งที� 2) ทั�งนี� มีริะย่ะเว่ลั�กั�ริเชั่่�ตั�งแต่ 

 วั่นที�สัญญ�เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ HSPA สัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC สัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คม 

 ของ AWC เพิ�มเติมคริั�งที� 1 แลัะสัญญ�เชั่่�เส�โทริคมน�คมของ AWC เพิ�มเติม คริั�งที� 2 สิ�นสุด ไปจำนถึงว่ันที� 

 15 กัันย่�ย่น 2576 ซีึ�งคู่สัญญ�ที�เกัี�ย่ว่ข้องจำะดำ�เนินกั�ริเจำริจำ�แลัะตกัลังจำำ�นว่นทริัพย่์สินที�จำะเชั่่�ต่อไป  

 อย่�่งไริกัดี็ จำำ�นว่นเงนิสทุธุทีิ�เกัดิขึ�นจำ�กัทริพัย่สิ์นดงักัลั�่ว่จำะตอ้งไมน่อ้ย่กัว่�่จำำ�นว่นที�กัองทนุไดร้ิบัจำ�กั บเีอฟเคที  

 แลัะ AWC ต�มโคริงกั�ริข�ย่ริ�ย่ได้ในทรัิพย่์สินดังกัลั่�ว่

ง.	 สััญญาห้ร้ื่อข้้อตกลงอ้�น	ๆ	กับ	กองทุน

	 1.	 สััญญาบริื่การื่ห้ลักฉบับลงวิันท่�	 24	 ธั์นวิาคม	 2556	 รื่ะห้วิ่างผู้้้จัิดการื่ทรัื่พื่ยุ์สัินโทรื่คมนาคมและกองทุน	 

	 	 (ตามท่�ได้ม่การื่แก้ไข้เพื่ิ�มเติม	 รื่วิมถึึงตามข้้อตกลงเพื่ิ�มเติม	 ฉบับลงวิันท่�	 5	 ม่นาคม	 2558	 และ 

	 	 ข้้อตกลงเพื่ิ�มเติม	ครัื่�งท่�	2	รื่ะห้วิ่างผู้้้จัิดการื่ทรื่ัพื่ยุ์สิันโทรื่คมนาคมและกองทุน)	(“สััญญาบรื่ิการื่ห้ลัก”)

 กัองทุนจำะแต่งตั�งผู้จัำดกั�ริทริัพย่์สินโทริคมน�คมเป็นผู้ให้บริิกั�ริดังต่อไปนี�

 (1) บริิกั�ริด้�นธุุริกั�ริสำ�หริับทริัพย่์สินที�เป็นโคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมที�เกัี�ย่ว่ข้องของกัองทุนต�มที� 

  กัำ�หนดไว้่ในสญัญ�บริกิั�ริหลัักั (“ทรัิพย่ส์นิที�ใหบ้ริกิั�ริด�้นธุรุิกั�ริ”) โดย่บริกิั�ริดังกัล่ั�ว่ ริว่มถงึ กั�ริจำดักั�ริ 

  กั�ริเข้�ใช้ั่สถ�นที�ตั�งทรัิพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คม กั�ริจำัดกั�ริสัญญ�เช่ั่�สถ�นที�ตั�งทริัพย่์สิน 

  โคริงสริ�้งพื�นฐ�นโทริคมน�คม กั�ริติดต�มผลัแลัะริ�ย่ง�นเกัี�ย่ว่กับังบปริะม�ณแลัะปริะม�ณกั�ริปริะจำำ�ปี 

  ที�เกัี�ย่ว่ข้องกั�ริดำ�เนินกั�ริเกัี�ย่ว่กัับกั�ริปริะกัันภัย่ แลัะกั�ริจำัดเกั็บค่�เชั่่�เป็นริ�ย่เดือน (ต�มสัญญ�เชั่่� 

  ดำ�เนนิกั�ริ แลัะบริหิ�ริจัำดกั�ริหลักััที�ไดม้กีั�ริแกัไ้ขแลัะแทนที�แลัะสัญญ�เช่ั่�อ่น ๆ ) ริว่มถงึกั�ริจำดักั�ริเกัี�ย่ว่กับั 
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  ใบแจำ้งหนี�สำ�หริับค่�เชั่่�เป็นริ�ย่เดือน แลัะบริิกั�ริอ่นใดต�มที�กัองทุนแลัะผู้จำัดกั�ริทริัพย่์สินโทริคมน�คม 

  จำะได้ตกัลังกััน (“บริิกั�ริด้�นธุุริกั�ริ”) แลัะ

 (2) บริิกั�ริด้�นกั�ริตลั�ดสำ�หรัิบทรัิพย่์สินที�เป็นโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมที�เกัี�ย่ว่ข้องของกัองทุนที�ให้ 

  ผู้จำัดกั�ริทริัพย่์สินโทริคมน�คมทำ�กั�ริตลั�ด ต�มที�กัำ�หนดไว่้ในสัญญ�บริิกั�ริหลัักั (“ทรัิพย่์สินที�ให้บริิกั�ริ 

  ด้�นกั�ริตลั�ด”) โดย่บริิกั�ริดังกัลั่�ว่ ริว่มถึง กั�ริจำัดทำ�แผนกั�ริตลั�ดปริะจำำ�ปีเพ่อนำ�พื�นที� (slots) บน 

  เส�โทริคมน�คม แลัะ/หริือคว่�มจุำของริะบบ (capacity) ของทริัพย่์สินที�ให้บริิกั�ริที�เกัี�ย่ว่ข้องที�ย่ังไม่มี 

  กั�ริใชั่้ง�นออกัให้เชั่่� ดำ�เนินกั�ริแลัะบริิห�ริจัำดกั�ริ แลัะกั�ริดำ�เนินกั�ริให้คว่�มชั่่ว่ย่เหลัือผู้เชั่่�แลัะ 

  บริิห�ริจำัดกั�ริริ�ย่ใหม่ในกั�ริเข้�ทำ�สัญญ�เชั่่� ดำ�เนินกั�ริ แลัะบริิห�ริจัำดกั�ริ (“บริิกั�ริด้�นกั�ริตลั�ด”)

 ริว่มเรีิย่กัว่่� “บริิกั�ริฯ” 

 กั�ริให้บริิกั�ริฯ มีกั�ริปริะเมินผลัโดย่กั�ริใชั่้ดัชั่นีปริะเมินผลัง�น (“ดัชั่นีว่ัดผลั”) ต�มที�กัำ�หนดไว่้ในสัญญ�บริิกั�ริ 

 หลัักั ดัชั่นีวั่ดผลัปริะกัอบด้ว่ย่ดัชั่นีต่�ง ๆ  ริว่มถึงกั�ริคว่บคุมกั�ริใชั่้จำ่�ย่แลัะริ�ย่ได้ต�มงบปริะม�ณที�ค�ดกั�ริณ์  

 แลัะกั�ริต่ออ�ยุ่สัญญ�เชั่่�สถ�นที�ตั�งทริัพย่์สิน ห�กักั�ริให้บริิกั�ริไม่เป็นไปต�มดัชั่นีว่ัดผลัที�กัำ�หนดไว่้จำะมีกั�ริ 

 ลัดค่�บริิกั�ริ โดย่คู่สัญญ�จำะพิจำ�ริณ�แลัะปรัิบปรุิงดัชั่นีวั่ดผลัเป็นริ�ย่ปีโดย่ตกัลังริ่ว่มกัันต�มข้อกัำ�หนดแลัะ 

 เง่อนไขของสัญญ�บริิกั�ริหลัักั ทั�งนี� กั�ริเรีิย่กัเก็ับค่�บริิกั�ริเป็นไปต�มข้อกัำ�หนดแลัะเง่อนไขในสัญญ�บริิกั�ริ 

 หลัักั ให้เริีย่กัเกั็บค่�บริิกั�ริสำ�หริับกั�ริบริิกั�ริฯ 

 ริะย่ะเว่ลั�กั�ริให้บริิกั�ริฯ เริิ�มจำ�กัว่ันที�ทำ�กั�ริโอนข�ย่ทริัพย่์สินโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คมเบื�องต้นเสริ็จำสิ�น 

 แลัะต่อเน่องไปเป็นริะย่ะเว่ลั� 15 ปี ซึี�งสิ�นสุด ณ ว่ันที� 25 ธุันว่�คม 2571 แลัะให้อ�ยุ่สัญญ�ต่อไป 

 โดย่อัตโนมัติอีกั 5 ปี เว่้นแต่ มีกั�ริบอกัเลัิกัสัญญ�ด้ว่ย่ว่ิธุีอ่นใดต�มข้อกัำ�หนดแลัะเง่อนไขในสัญญ�บริิกั�ริหลัักั

	 2.	 สััญญารื่ักษัาสััดสั่วินการื่ถ้ึอห้น่วิยุลงทุน	ฉบับลงวิันท่�	24	ธั์นวิาคม	พื่.ศั.	2556	รื่ะห้วิ่างทร้ื่และกองทุน	(ตาม 

	 	 ท่�ไดม่้การื่แกไ้ข้โดยุสัญัญาแกไ้ข้เพื่ิ�มเติมรื่ะห้วิา่งทร้ื่และกองทนุ)	(“สัญัญารื่กัษัาสัดัสัว่ินการื่ถ้ึอห้นว่ิยุลงทนุ”)

 บริิษััทฯ ตกัลังว่่� กัลัุ่มทริู จำะจำองซีื�อ แลัะจำะถือแลัะรัิกัษั�กั�ริถือหน่ว่ย่ลังทุนไว่้โดย่ตลัอดเว่ลั�

 (กั) นับแต่ว่ันจำดทะเบีย่นกัองทุนจำนถึงว่ันที�คริบห้�ปีนับจำ�กัว่ันจำดทะเบีย่นกัองทุน สำ�หริับหน่ว่ย่ลังทุนอย่่�ง 

  น้อย่ริ้อย่ลัะ 18 ของจำำ�นว่นหน่ว่ย่ลังทุนที�ออกัโดย่กัองทุนในกั�ริเสนอข�ย่คริั�งแริกั แลัะ  

 (ข) นับแต่ว่ันจำดทะเบีย่นเพิ�มทุนของกัองทุนคริั�งแริกั (“ว่ันเพิ�มทุนของกัองทุนคริั�งแริกั”) จำนถึงว่ันที�คริบ 

  ส�มปนีบัจำ�กัว่นัเพิ�มทุนของกัองทุน หน่ว่ย่ลังทนุที�ออกัใหม่ภ�ย่ใตก้ั�ริเสนอข�ย่สำ�หริบักั�ริเพิ�มทุนคริั�งแริกั 

  ซีึ�งกัลัุ่มทริูได้จำองซีื�อ (โดย่นับริว่มกััน) ในส่ว่นที�ไม่เกัินริ้อย่ลัะ 18 ของจำำ�นว่นหน่ว่ย่ลังทุนทั�งหมดที� 

  ออกัใหม่ภ�ย่ใต้กั�ริเสนอข�ย่สำ�หริับกั�ริเพิ�มทุนคริั�งแริกั แลัะ

 (ค) นับแต่ว่ันเพิ�มทุนของกัองทุนคริั�งแริกั จำนถึงว่ันที�คริบหนึ�งปีนับจำ�กัวั่นเพิ�มทุนของกัองทุน หน่ว่ย่ลังทุน 

  ที�ออกัใหม่ภ�ย่ใต้กั�ริเสนอข�ย่สำ�หริับกั�ริเพิ�มทุนคริั�งแริกัซีึ�งกัลุั่มทริูได้จำองซีื�อเฉพ�ะในส่ว่นที�เกัินกัว่่� 

  ริ้อย่ลัะ 18 ของจำำ�นว่นหน่ว่ย่ลังทุนทั�งหมดที�ออกัใหม่ภ�ย่ใต้กั�ริเสนอข�ย่สำ�หริับกั�ริเพิ�มทุนคริั�งแริกั (ห�กัมี)

 (ง) นับแต่วั่นจำดทะเบีย่นเพิ�มทุนของกัองทุนครัิ�งที� 2 (“วั่นเพิ�มทุนของกัองทุนครัิ�งที� 2”) จำนถึงวั่นที�คริบ 

  ส�มปีนับจำ�กัวั่นเพิ�มทุนของกัองทุนคริั�งที� 2 หน่ว่ย่ลังทุนที�ออกัใหม่ภ�ย่ใต้กั�ริเสนอข�ย่สำ�หรัิบกั�ริ 

  เพิ�มทุนคริั�งที� 2 ซีึ�งกัลัุ่มทริูได้จำองซีื�อ (โดย่นับริว่มกััน) ในส่ว่นที�ไม่เกัินริ้อย่ลัะ 18 ของจำำ�นว่นหน่ว่ย่ 

  ลังทุนทั�งหมดที�ออกัใหม่ภ�ย่ใต้กั�ริเสนอข�ย่สำ�หริับกั�ริเพิ�มทุนครัิ�งที� 2 แลัะ

 (จำ) นับแต่ว่ันเพิ�มทุนของกัองทุนคริั�งที� 2 จำนถึงว่ันที�คริบหนึ�งปีนับจำ�กัว่ันเพิ�มทุนของกัองทุนครัิ�งที� 2 

  หนว่่ย่ลังทนุที�ออกัใหมภ่�ย่ใตก้ั�ริเสนอข�ย่สำ�หริบักั�ริเพิ�มทนุคริั�งที� 2 ซีึ�งกัลัุม่ทริไูดจ้ำองซีื�อเฉพ�ะในสว่่นที� 

  เกัินกัว่่�ริ้อย่ลัะ 18 ของจำำ�นว่นหน่ว่ย่ลังทุนทั�งหมดที�ออกัใหม่ภ�ย่ใต้กั�ริเสนอข�ย่สำ�หริับกั�ริเพิ�มทุน 

  คริั�งที� 2 (ห�กัมี)
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 ข้อตกัลังที�จำะต้องรัิกัษั�กั�ริถือหน่ว่ย่ลังทุนดังกัลั่�ว่ไม่จำำ�กััดกั�ริข�ย่แลัะกั�ริซีื�อหน่ว่ย่ลังทุนริะหว่่�งกัันเอง 

 ภ�ย่ในกัลัุ่มทริู ทั�งนี� กัลัุ่มทริู หม�ย่ถึง บริิษััทฯ แลัะบริิษััทย่่อย่ซึี�งบริิษััทฯ ถือหุ้นไม่ว่่�ท�งตริงหรืิอท�งอ้อม 

 ไม่น้อย่กัว่่�ริ้อย่ลัะ 50 ของจำำ�นว่นหุ้นที�จำำ�หน่�ย่ได้แลั้ว่ทั�งหมดของบริิษััทย่่อย่นั�น

	 3.	 ห้นังสั้อข้้อตกลงกรื่ะทำาการื่	(Letter	of	Undertaking)	ลงวิันท่�	24	ธ์ันวิาคม	2556	โดยุ	TUC	

 TUC ตกัลังว่่� นับแต่ว่ันที�กัองทุนลังทุนคริั�งแริกัจำนถึงว่ันที� กัสท. โทริคมน�คมเริิ�มชั่ำ�ริะเงินต�มสัญญ�เชั่่� 

 เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ HSPA TUC จำะชั่ำ�ริะหริือดำ�เนินกั�ริให้มีกั�ริชั่ำ�ริะริ�ย่ได้สุทธิุริ�ย่เดือนให้แกั่กัองทุนต�ม 

 สัญญ�โอนข�ย่ทรัิพย่์สินแลัะริ�ย่ได้ริะหว่่�งกัองทุนแลัะบีเอฟเคที

	 4.	 ห้นังสั้อสันับสันุน	(Letter	of	Support)	ลงวิันท่�	24	ธ์ันวิาคม	2556	ข้อง	TUC	ท่�ให้้แก่	บ่เอฟเคท่

 TUC ปริะสงค์ที�จำะเป็นผู้ถือหุ้นริ�ย่ใหญ่ที�สุดของ บีเอฟเคที เม่อนับริว่มหุ้นที�ถือโดย่บริิษััทในเคริือริ�ย่เดีย่ว่หรืิอ 

 หลั�ย่ริ�ย่ริว่มกััน แลัะไม่กัริะทำ�กั�ริใด ๆ อันจำะส่งผลัทำ�ให้ บีเอฟเคที ไม่ส�ม�ริถปริะกัอบธุุริกัิจำหรืิอดำ�ริง 

 สถ�นะท�งกั�ริเงินได้ แลัะให้คว่�มสนับสนุนแกั่ บีเอฟเคที โดย่ว่ิธุีกั�ริที�เหม�ะสมในเชั่ิงธุุริกัิจำเพ่อให้ บีเอฟเคที  

 ส�ม�ริถปฏิิบัติต�มภ�ริะผูกัพันท�งกั�ริเงินหรืิออ่นๆ ได้ตริงต�มเว่ลั�ที�กัำ�หนด ทั�งนี� เท่�ที�ไม่ขัดต่อกัฎหม�ย่  

 โดย่ริะย่ะเว่ลั�ที�หนังสือสนับสนุนมีผลั คือ นับแต่ว่ันที� กัสท. โทริคมน�คม เริิ�มชั่ำ�ริะเงินค่�เชั่่�ให้แกั่ บีเอฟเคที  

 ต�มสัญญ�เชั่่�เคริ่องแลัะอุปกัริณ์ HSPA จำนกัริะทั�งภ�ริะหน้�ที�ของ บีเอฟเคที ในกั�ริโอนริ�ย่ได้สุทธุิต�ม 

 สัญญ�โอนข�ย่ทรัิพย่์สินแลัะสิทธุิริ�ย่ได้ที�กัองทุนทำ�กัับ บีเอฟเคที สิ�นสุดลัง

 ทั�งนี� หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) จำะไม่มีผลัผูกัพันต�มกัฎหม�ย่แลัะมิได้เป็นกั�ริคำ��ปริะกัันโดย่ TUC  

 (ไม่ว่่�จำะเป็นโดย่ชัั่ดแจำ้งหริือโดย่ปริิย่�ย่) ในกั�ริที�จำะชั่ำ�ริะหริือดำ�เนินกั�ริให้มีกั�ริชั่ำ�ริะริ�ย่ได้สุทธุิที� บีเอฟเคที  

 มีหน้�ที�ต้องชั่ำ�ริะให้แกั่กัองทุน หรืิอปริะกัันกั�ริจำ่�ย่ผลัตอบแทนหรืิอเงินจำำ�นว่นอ่นใดให้แกั่ผู้ถือหน่ว่ย่ลังทุน 

 ของกัองทุน

สำ�หรัิบริ�ย่ลัะเอีย่ดเพิ�มเติมเกัี�ย่ว่กัับคว่�มสัมพันธุ์ริะหว่่�งกัลัุ่มทริูแลัะกัองทุนริว่มโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คม ดิจำิทัลั 

โปริดพิจำ�ริณ�หนังสือชีั่�ชั่ว่นเสนอข�ย่หน่ว่ย่ลังทุนของกัองทุนริว่มโคริงสริ้�งพื�นฐ�นโทริคมน�คม ดิจิำทัลั
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SHAREHOLDERS

ผู ้ ถือหุ ้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
1/

ณ วัันท่่ 21 พฤษภำคม 2563

ชื่อผู ้ ถือหุ ้น

จ� ำนวันหุ ้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. บริษัท ไทยเอ็นวีีดีอำร์ จ�ำกัด
4/

2,030.52 6.08

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
5/

370.61 1.11

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

270.77  0.81

6. STATE STREET EUROPE LIMITED
5/

262.48  0.78

7. UBS AG HONG KONG BRANCH
6/

 220.44  0.66

8. CORE PACIFIC YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LIMITED-CLIENT
3/

  148.57    0.44

9. นำยสมภพ  ติิงธนำธิกุล 121.00  0.36

10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
5/

104.51  0.31

1/ ไม่มีกำรถือหุ้นไขวี้กันระหวี่ำงบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

2/ กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด ประกอบด้วีย  

    (1)  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (“CPG”) ประกอบธุรกิจลงทุน น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ และให้บริกำรด้ำนเทคนิควีิชำกำร (CPG มีผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก 

ได้แก่ บริษัท สุเมธเจียรวีนนท์ จ�ำกัด ร้อยละ 12.96 นำงสมอุไร จำรุพนิช ร้อยละ 8.42 นำยธนินท์ เจียรวีนนท์ ร้อยละ 6.48 นำยนกุล เจียรวีนนท์ ร้อยละ 6.00 

  บริษัท ซีี.พี.โฮลดิ�ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร้อยละ 4.53 นำยพงษ์เทพ เจียรวีนนท์ ร้อยละ 4.26 นำยมนัส เจียรวีนนท์ ร้อยละ 4.22 นำงสมศรี ล��ำซี�ำ ร้อยละ 4.21 

  นำยนพดล เจียรวีนนท์ ร้อยละ 3.00 และ นำงนุชนำรถ เจียรวีนนท์ ร้อยละ 3.00) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 17.84

 (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 เน็ติเวิีร์ค จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ�ง 41.06% และ บจ.เอทีซีีเอ็ม โฮลดิ�ง 58.94%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.31

 (5) Jumbo Kingdom Ventures Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย Active Business Holding Limited) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.36 

 (6)  บรษิทั ไวีด์ บรอด คำสท์ จ�ำกดั ประกอบธรุกจิลงทนุ (ถอืหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ�ง 58.55% และ บรษิทั เอทซีีเีอม็ โฮลดิ�ง  41.45%) ถอืหุ้นบรษิทัฯ ร้อยละ 2.84

 (7)  Worth Access Trading Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.32  

 (8) บริษัท ซีี.พี.อินเติอร์ฟูู้�ด (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิติและจ�ำหน่ำยส่ง ผลิติภัณฑ์อำหำรส�ำเร็จรูปจำกเนื�อสัติวี์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ 

ร้อยละ 2.21  

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

 (10)  บริษัท กรุงเทพโปรดิ�วีส จ�ำกัด  (มหำชน) ประกอบธุรกิจซีื�อและขำยวีัติถุดิบอำหำรสัติวี์ (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร (“CPF”) 99.44%) ถือหุ้นบริษัทฯ 

ร้อยละ 0.80 

 (11)  บริษัท ซีี.พี. โฮลดิ�ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ�ง 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.66  

 (12)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ�ง จ�ำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.62 

 (13) บริษัท เกษติรภัณฑ์อุติสำหกรรม จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิติและจ�ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเลี�ยงสัติวี์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.61 และ 

 (14)  Creative Light Investments Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ�ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.31 

 (ทั�ง 14 บริษัทดังกล่ำวีไม่มีบริษัทใดประกอบธุรกิจเดียวีกันและแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ)  

3/ บริษัทจดทะเบียนที�ฮ่องกง ซีื�อขำยหุ้นในติลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยวี่ำถือหุ้นเพ่อตินเองหรือเพ่อบุคคลอ่น บริษัทฯ ไม่มีอ�ำนำจที�จะขอให้ 

 ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวีเปิดเผยข้อมูลเช่นวี่ำนั�น

4/ บริษัทย่อยที�ติลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดติั�งข้�น  NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัติโนมัติิ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิ

 ประโยชน์ทำงกำรเงินติ่ำง ๆ เสมือนกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ แติ่ไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในที�ประชุมผู้ถือหุ้น

5/ บรษิทัจดทะเบยีนที�สหรำชอำณำจกัร ซืี�อขำยหุน้ในติลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยไมไ่ดเ้ปดิเผยวีำ่ถอืหุน้เพอ่ตินเองหรอืเพอ่บคุคลอน่ บรษิทัฯ ไมมี่อ�ำนำจที�จะขอให้

 ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวีเปิดเผยข้อมูลเช่นวี่ำนั�น

6/ บริษัทจดทะเบียนที�ประเทศสวีิติเซีอร์แลนด์ ซีื�อขำยหุ้นในติลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยวี่ำถือหุ้นเพ่อตินเองหรือเพ่อบุคคลอ่น บริษัทฯ ไม่มีอ�ำนำจ 

 ที�จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวี เปิดเผยข้อมูลเช่นวี่ำนั�น
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DIVIDEND POLICY

น โยบ ายก ารจ ่ า ย เ งิ นป ั นผล

 

บริิษััทฯ มีีนโยบายการิจ่่ายเงิินปัันผลในอััตริาอัย่างิน้อัยริ้อัยละ 50 ขอังิกำาไริสุุทธิิจ่ากงิบการิเงิินเฉพาะขอังิบริิษััทฯ              

ในแต่ละปัี ภายหลังิการิจ่ัดสุริริเปั็นสุำาริอังิต่างิๆ และหากมีีเงิินสุดคงิเหลือั ริวมีทั�งิเปั็นไปัตามีข้อักำาหนดขอังิกฎหมีาย       

ที�เกี�ยวข้อังิ และสัุญญาเงิินก้้ต่างิๆ

สุำาหริับนโยบายการิจ่่ายเงิินปัันผลขอังิบริิษััทย่อัย คณะกริริมีการิขอังิบริิษััทย่อัยแต่ละแห่งิจ่ะพิจ่าริณาการิจ่่ายเงิินปัันผล

จ่ากกริะแสุเงิินสุดคงิเหลือัเทียบกับงิบลงิทุนขอังิบริิษััทย่อัยนั�นๆ หากกริะแสุเงิินสุดคงิเหลือัขอังิบริิษััทย่อัยมีีเพียงิพอั และ

ได้ตั�งิสุำาริอังิตามีกฎหมีายแล้ว คณะกริริมีการิขอังิบริิษััทย่อัยนั�นๆ จ่ะพิจ่าริณาจ่่ายเงิินปัันผลเปั็นกริณีไปั

ข ้อมูลการจ ่ายเงินป ันผลย ้อนหลัง

ในริะยะเวลาที�ผ่านมีา บริิษััทฯ ได้มีีการิจ่่ายปัันผลให้แก่ผ้้ถือัหุ้น ดังินี� 

1. จ่ากกำาไริสุุทธิิขอังิบริิษััทฯ ปัริะจ่ำาปัี 2558 ในอััตริา 0.06667 บาทต่อัหุ้น โดยจ่่ายเปั็นหุ้นสุามีัญขอังิบริิษััทฯ บางิสุ่วน 

และเงิินสุดบางิสุ่วน กล่าวคือั (1) จ่่ายปัันผลบางิสุ่วนเปั็นหุ้นสุามัีญขอังิบริิษััทฯ ในอััตริา 200 หุ้นเดิมีต่อั 3 หุ้นปัันผล 

อััตริาการิจ่่ายปัันผลคิดคำานวณเปั็นเงิินเท่ากับ 0.06 บาทต่อัหุ้น และ (2) จ่่ายเงิินปัันผลอีักสุ่วนหน่�งิเปั็นเงิินสุดในอััตริา

หุ้นละ 0.00667 บาท

2. จ่่ายเงิินปัันผลจ่ากกำาไริสุุทธิิขอังิบริิษััทฯ ปัริะจ่ำาปัี 2560 ในอััตริา 0.031 บาทต่อัหุ้น

3. จ่่ายเงิินปัันผลจ่ากกำาไริสุุทธิิขอังิบริิษััทฯ ปัริะจ่ำาปัี 2561 ในอััตริา 0.09 บาทต่อัหุ้น และ

4. จ่่ายเงิินปัันผลริะหว่างิกาลจ่ากกำาไริสุุทธิิขอังิบริิษััทฯ ปัริะจ่ำาปัี 2562 ในอััตริา 0.09 บาทต่อัหุ้น
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MANAGEMENT STRUCTURE

โ ครงสร ้ า งก ารจั ดก าร

1.	คณะกรรมการบริ ษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษััทประกอบด้้วยกรรมการท่�ม่คุณสมบัติิหลากหลาย ทั�งในด้้านทักษัะ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้้านท่�เป็นประโยชน์กับบริษััทฯ และความหลากหลายทางเช้�อชาติิ สัญชาติิ และเพศ ของกรรมการ 

ทั�งน่� ติามข้อบังคับของบริษััทฯ กำาหนด้ให้คณะกรรมการของบริษััทฯประกอบด้้วยกรรมการจำำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่าก่�งหน่�งของจำำานวนกรรมการทั�งหมด้นั�นติ้องม่ถิ�นท่�อย่่ในราชอาณาจำักร โด้ยกรรมการของบริษััทฯ จำะ

ติ้องเป็นผู้่้ม่คุณสมบัติิติามท่�กฎหมายกำาหนด้

ณ วันท่� 3 กุมภาพันธ์์ 2564 คณะกรรมการบริษััท ประกอบด้้วยบุคคลผู้่้ทรงคุณวุฒิิ รวมทั�งสิ�น จำำานวน 16 ท่าน ประกอบด้้วย

 (1) กรรมการท่�ม่ส่วนร่วมในการบริหาร (Executive Directors) จำำานวน 2 ท่าน

 (2) กรรมการท่�มิใช่ผู่้้บริหาร (Non-Executive Directors) จำำานวน 14 ท่าน คิด้เป็นสัด้ส่วนร้อยละ 87.50 ของจำำานวน 

  กรรมการทั�งหมด้ ประกอบด้้วย

  - กรรมการอิสระ (Independent Directors) จำำานวน 6 ท่าน คิด้เป็นสัด้ส่วน ร้อยละ 37.50 ของจำำานวนกรรมการ

ทั�งคณะ ซึ่่�งเป็นไปติามข้อกำาหนด้ของคณะกรรมการกำากับติลาด้ทุน

  - กรรมการผู้่้ทรงคุณวุฒิิ  ซึ่่�งไม่เก่�ยวข้องในการบริหารงานประจำำา ซ่ึ่�งรวมตัิวแทนของผู้่้ถ้อหุ้นรายใหญ่ จำำานวน 

8 ท่าน

ค�ำนิยำม

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หมายถ่ง

กรรมการท่�ด้ำารงติำาแหน่งเป็นผู้่้บริหาร หร้อ ม่ส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษััทฯ 

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร หมายถ่ง

กรรมการท่�มิได้้ด้ำารงติำาแหน่งเป็นผู้่้บริหาร และ ไม่ม่ส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษััทฯ โด้ยอาจำจำะเป็นหร้อไม่เป็น

กรรมการอิสระก็ได้้

กรรมการอิสระ หมายถ่ง

กรรมการผู้่้ซึ่่�งเป็นอิสระจำากผู้่้ถ้อหุ้นรายใหญ่หร้อกลุ่มของผู้่้ถ้อหุ้นรายใหญ่และผู้่้บริหารของนิติิบุคคลท่�เป็นผู้่้ถ้อหุ้น 

รายใหญ่ ติลอด้จำนเป็นอิสระจำากความสัมพันธ์์อ่นใด้ท่�จำะกระทบติ่อการใช้ดุ้ลพินิจำอย่างอิสระ อ่กทั�งม่คุณสมบัติิครบถ้วน

ติามข้อกำาหนด้ของติลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำากับติลาด้ทุน และนโยบายการกำากับด้่แลกิจำการ

ท่�ด้่ของบริษััทฯ

7. 7.1-7.6������������������.indd   917. 7.1-7.6������������������.indd   91 17/3/2564 BE   09:2217/3/2564 BE   09:22



รายงานประจำป 2563

92

ณ วันท่� 3 กุมภาพันธ์์ 2564 คณะกรรมการบริษััท ประกอบด้้วยกรรมการ จำำานวน 16 คน ด้ังม่รายนามติ่อไปน่�

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. ด้ร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ  กรรมการติรวจำสอบ และ 

    ประธ์านคณะกรรมการกำากับด่้แลกิจำการท่�ด่้ 

 2. นายโชติิ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธ์านคณะกรรมการติรวจำสอบ 

    กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิน และ

    กรรมการในคณะกรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการ

 3. ด้ร. ฮาราลด้์ ลิงค์ กรรมการอิสระ และ 

    ประธ์านคณะกรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการ

 4. ศ. (พิเศษั) เรวัติ ฉำ�าเฉลิม กรรมการอิสระ 

 5. นายฉว่� เกิงโหล่ว  กรรมการอิสระ 

 6. นางปร่เปรม เสร่วงษั์  กรรมการอิสระ และ กรรมการติรวจำสอบ  

 7. นายศุภชัย เจ่ำยรวนนท์ ประธ์านกรรมการ    

 8. ด้ร. อาชว์ เติาลานนท์ รองประธ์านกรรมการ  ประธ์านคณะกรรมการด้้านการเงิน และ

    กรรมการในคณะกรรมการกำากับด่้แลกิจำการท่�ด่้

 9. ด้ร. เกา   ถงชิ�ง  รองประธ์านกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกำาหนด้ 

    ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการ

 10. นายอำารุง สรรพสิทธ์ิ�วงศ์ รองประธ์านกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิน 

    และ กรรมการในคณะกรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทน

    และสรรหากรรมการ

 11. ด้ร. หล่� เฝิิง กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิน

 12. ศ. ด้ร. วรภัทร โติธ์นะเกษัม กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิน และ 

    กรรมการในคณะกรรมการกำากับด่้แลกิจำการท่�ด่้

 13. นายชัชวาลย์ เจ่ำยรวนนท์ กรรมการ  

 14. นายณรงค์ เจ่ำยรวนนท์ กรรมการ 

 15.  นายอติิรุฒิม์ โติทว่แสนสุข กรรมการ

 16.  ด้ร. กิติติิณัฐ ท่คะวรรณ กรรมการ 

ทั�งน่� กรรมการบริษััททุกท่าน เป็นผู่้้ม่คุณสมบัติิครบถ้วนติามท่�กฎหมายกำาหนด้ ไม่ม่ลักษัณะติ้องห้ามติามกฎหมาย และ 

ไม่ม่ลักษัณะขาด้ความน่าไว้วางใจำติามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และติลาด้หลักทรัพย์ 

กรรมการทุกท่านทุ่มเทให้กับการปฏิิบัติิหน้าท่�เป็นกรรมการ ให้ความร่วมม้อช่วยเหล้อในการด้ำาเนินกิจำการของบริษััทฯ  

ในทุก ๆ  ด้้าน ซึ่่�งเป็นภาระท่�หนกัและติ้องรับผู้ิด้ชอบอย่างยิ�ง สำาหรับบทบาท หน้าท่� และ ความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการ

บริษััท ติลอด้จำนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแติ่ละท่านนั�น กรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมทุกครั�ง เว้นแติ่กรณ่

ท่�ม่เหติุสำาคัญและจำำาเป็นท่�ไม่อาจำหล่กเล่�ยงได้้ อย่างไรก็ติาม กรรมการท่านใด้ท่�ติิด้ภารกิจำจำำาเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษััทได้้ จำะบอกกล่าวแจำ้งเหติุผู้ลขอลาการประชุมและให้ความคิด้เห็นติ่อวาระการประชุมท่�สำาคัญเป็นการ

ล่วงหน้า นอกจำากน่� กรรมการของบริษััทฯ ให้ความสำาคัญกับนโยบายการกำากับด่้แลกิจำการท่�ด่้ส่งเสริมให้กรรมการเข้า

อบรมพัฒินาความร่้อย่างติ่อเน่อง โด้ยเฉพาะหลักส่ติรท่�จัำด้โด้ยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
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กรรมกำรซึ่่�งมีอำ�ำนำจลงลำยมือำชื่่อำแทนบริษััทฯ

นายศุภชัย เจ่ำยรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจ่ำยรวนนท์ นายอติิรุฒิม์ โติทว่แสนสุข นายกิติติิณัฐ ท่คะวรรณ กรรมการ 

สองในส่�คนลงลายม้อช่อร่วมกัน และ ประทับติราสำาคัญของบริษััทฯ ในกรณ่ท่�ลงลายม้อช่อในงบการเงิน หนังส้อรับรอง

งบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน แบบแสด้งรายการข้อม่ลประจำำาปี แบบแสด้งรายการข้อม่ลการเสนอขาย 

หลกัทรพัย ์หรอ้ เอกสารใด้ ๆ  เพอ่นำาสง่ติอ่หนว่ยงานราชการ สำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละติลาด้หลกัทรพัย์ 

ติลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หร้อ บริษััท ศ่นย์รับฝิากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำำากัด้ ให้กรรมการคนใด้คนหน่�งใน 

ส่�คนด้ังกล่าวข้างติ้น ลงลายม้อช่อและประทับติราสำาคัญของบริษััทฯ

อำ�ำนำจหน้ำที�และควำมรับผิิดชื่อำบขอำงคณะกรรมกำรบริษััท

• กำากับด่้แลการด้ำาเนินกิจำการของบริษััทฯ ให้เป็นไปติามกฎหมาย วัติถุประสงค์และข้อบังคับของบริษััทฯ ติลอด้จำน

มติิของท่�ประชุมผู้่้ถ้อหุ้น ด้้วยความรอบคอบระมัด้ระวัง ความซึ่่อสัติย์สุจำริติ เพ่อรักษัาผู้ลประโยชน์ของบริษััทฯ และ 

ผู้่้ถ้อหุ้น และเปิด้เผู้ยข้อม่ลติ่อผู้่้ถ้อหุ้นอย่างถ่กติ้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทันเวลา

• กำากับด้่แลกิจำการเพ่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจำการอย่างยั�งย้น

• อนุมัติิวิสัยทัศน์ แผู้นยุทธ์ศาสติร์ พันธ์กิจำ แผู้นการธ์ุรกิจำ และ เป้าหมายทางการเงิน โด้ยม่การทบทวนเป็นประจำำา 

ทุกปี รวมทั�งติิด้ติามด้่แลให้ม่การนำาเร่องด้ังกล่าวไปปฏิิบัติิ

• ประเมินผู้ลการด้ำาเนินการของบริษััทฯ และผู้ลการปฏิิบัติิงานของประธ์านคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ 

ผู้่้จำัด้การใหญ่ (ร่วม)

• ด้่แลให้เกิด้ความมั�นใจำในการรับช่วงบริหารงานของสมาชิกระดั้บส่งในฝิ่ายจัำด้การ

• ด้่แลให้ม่การปฏิิบัติิติามนโยบายท่�เก่�ยวกับจำริยธ์รรมทางธุ์รกิจำ รวมทั�งคุณธ์รรมและข้อพ่งปฏิิบัติิในการทำางาน 

ข้อกำาหนด้การเปิด้เผู้ยข้อม่ล ข้อกำาหนด้ของการเข้าทำารายการระหว่างกัน ติลอด้จำนข้อกำาหนด้การใช้ข้อม่ลภายใน

เพ่อซ้ึ่�อขายหลักทรัพย์ รวมทั�งติรวจำสอบให้ม่การปฏิิบัติิติามข้อกำาหนด้ดั้งกล่าว โด้ยย่ด้หลักความพอประมาณ 

ความม่เหตุิผู้ล และ การม่ภ่มิคุ้มกันท่�ด้่ในตัิว
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จาํนวนกรรมการทั�งหมด 16 คน 

กรรมการ����ม่เป็นผูบ้ริหาร

กรรมการ���ม��่วนร่วมในการบริหาร

ทักษัะ ควำมร้ ้ ประสบกำรณ์ขอำงคณะกรรมกำรบริษััท
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• กำาหนด้และอนุมัติิมาติรการติ่อติ้านการคอร์รัปชั�น และกำากับด้่แลให้ฝิ่ายบริหารนำามาติรการติ่อติ้านการคอร์รัปชั�น 

ไปปฏิิบัติิ

• ด้่แลให้ม่การปฏิิบัติิติามมาติรฐานการบัญช่ การจำัด้การความเส่�ยง ติลอด้จำนระบบการควบคุมและกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง

• ด้่แลให้ม่กลไกในการรับเร่องร้องเร่ยนและการด้ำาเนินการกรณ่ม่การช่�เบาะแส

• เสนอช่อผู้่้ท่�จำะเข้ารับการคัด้เล้อกเป็นกรรมการบริษััทติ่อผู่้้ถ้อหุ้น

ในส่วนของการจำัด้การบริษััทฯ นั�น คณะกรรมการบริษััทม่อำานาจำหน้าท่�ติัด้สินใจำและด้่แลการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ 

เวน้แติเ่รอ่งท่�กฎหมายกำาหนด้ใหต้ิอ้งได้ร้บัมติอินมุตัิจิำากท่�ประชมุผู้่ถ้อ้หุน้ นอกจำากนั�น  คณะกรรมการบรษิัทัอาจำมอบหมายให้ 

กรรมการคนหน่�งหร้อหลายคนหร้อบุคคลอ่นใด้ ปฏิิบัติิการอย่างใด้อย่างหน่�งแทนคณะกรรมการบริษััทได้้ อย่างไรก็ติาม 

การตัิด้สินใจำในการด้ำาเนินงานท่�สำาคัญ  อาทิเช่น การลงทุนและการก่้ย้มท่�ม่นัยสำาคัญ ฝิ่ายบริหารจำะติ้องนำาเสนอติ่อ 

คณะกรรมการบริษััท เพ่อพิจำารณาอนุมัติิ

อำ�ำนำจหน้ำที�และควำมรับผิิดชื่อำบขอำงประธำนกรรมกำร

• รับผู้ิด้ชอบในฐานะผู้่ ้นำาของคณะกรรมการในการกำากับด่้แลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษััท และ                      

คณะกรรมการชุด้ย่อยอ้�นๆ ให้บรรลุวัติถุประสงค์ติามแผู้นงานท่�วางไว้

• เป็นประธ์านท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััท

• เป็นประธ์านท่�ประชุมผู้่้ถ้อหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปติามข้อบังคับและระเบ่ยบวาระท่�กำาหนด้ไว้

• ปฏิิบัติิหน้าท่�ติามท่�กฎหมายกำาหนด้ไว้โด้ยเฉพาะให้เป็นหน้าท่�ของประธ์านกรรมการ

2.	คณะกรรมการชุดย ่อย

2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอำบ

คณะกรรมการติรวจำสอบของบริษััทฯ ม่วาระการด้ำารงติำาแหน่ง 3 ปี ณ วันท่� 3 กุมภาพันธ์์ 2564 คณะกรรมการ 

ติรวจำสอบประกอบด้ว้ยกรรมการอิสระ จำำานวน 3 คน และม่กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน ท่�ม่ความร่แ้ละประสบการณเ์พย่งพอท่�จำะ 

สามารถทำาหน้าท่�ในการสอบทานความน่าเช่อถ้อของงบการเงิน โด้ยม่รายนามด้ังติ่อไปน่�

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. นายโชติิ  โภควนิช  ประธ์านคณะกรรมการติรวจำสอบ

 2. ด้ร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์  กรรมการติรวจำสอบ 

 3. นางปร่เปรม เสร่วงษั์    กรรมการติรวจำสอบ 

หมายเหติุ : -  นายโชติิ โภควนิช เป็นผู้่้ม่ความร่้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษััทฯ โด้ยม่รายละเอ่ยด้เก่�ยวกับ

คุณวุฒิิการศ่กษัา และ ประสบการณ์การทำางานติามท่�ปรากฏิในรายงานประจำำาปี และ แบบแสด้งรายการข้อม่ลประจำำาปี 

2563 (“แบบ 56-1”)

   -  ในปี 2563 คณะกรรมการติรวจำสอบม่การประชุมทั�งสิ�น จำำานวน 7 ครั�ง โด้ยท่�เป็นการประชุมกับผู่้้สอบบัญช่โด้ยไม่ม่ 

ฝิ่ายจำัด้การเข้าร่วมประชุมด้้วย จำำานวน 1 ครั�ง
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อำ�ำนำจหน้ำที�ขอำงคณะกรรมกำรตรวจสอำบ

1. สอบทานให้บริษััทฯ ม่การรายงานทางการเงินอย่างถ่กติ้องและเพ่ยงพอ

2. สอบทานให้บริษััทฯ ม่ระบบการควบคุมภายใน (internal control) รวมถ่งการบริหารความเส่�ยง (risk management) 

และระบบการติรวจำสอบภายใน (internal audit) ท่�เหมาะสมและม่ประสิทธ์ิผู้ล และ พิจำารณาความเป็นอิสระของ 

หน่วยงานติรวจำสอบภายใน ติลอด้จำนให้ความเห็นชอบในการพจิำารณาแต่ิงติั�ง โยกย้าย เลิกจ้ำาง หัวหน้าหน่วยงานติรวจำสอบ

ภายใน หร้อหน่วยงานอ้�นใด้ท่�รับผู้ิด้ชอบเก่�ยวกับการติรวจำสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษััทฯ ปฏิิบัติิติามกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์และติลาด้หลักทรัพย์ ข้อกำาหนด้ของติลาด้หลักทรัพย์          

แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุ์รกิจำของบริษััทฯ

4. สอบทานกระบวนการควบคุมภายในของบริษััทฯ ท่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัติิติามมาติรการติ่อติ้านการคอร์รัปชั�น

5. พิจำารณาและให้คำาแนะนำาในการเสนอแติ่งติั�ง เล้อกกลับเข้ามาใหม่ ติลอด้จำนเลิกจำ้าง บุคคลซ่ึ่�งม่ความเป็นอิสระเพ้�อ

ทำาหน้าท่�เป็นผู้่้สอบบัญช่ของบริษััทฯ  และเสนอค่าสอบบัญช่ รวมทั�งเข้าร่วมประชุมกับผู้่้สอบบัญช่ โด้ยไม่ม่ฝิ่ายจำัด้การ

เข้าร่วมประชุมด้้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง

6. พิจำารณารายการท่�เก่�ยวโยงกันหร้อรายการท่�อาจำม่ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์ ให้เป็นไปติามกฎหมายและข้อกำาหนด้

ของติลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ้�อให้มั�นใจำว่ารายการดั้งกล่าวสมเหติุสมผู้ลและเป็นประโยชน์ส่งสุด้ติ่อบริษััทฯ  

7. จำัด้ทำารายงานของคณะกรรมการติรวจำสอบโด้ยเปิด้เผู้ยไว้ในรายงานประจำำาปีของบริษััทฯ ซึ่่�งรายงานด้ังกล่าว                   

จำะได้้ลงนามโด้ยประธ์านคณะกรรมการติรวจำสอบและประกอบด้้วยข้อม่ลอย่างน้อยดั้งติ่อไปน่�

 ก) ความเห็นเก่�ยวกับความถ่กติ้อง ครบถ้วน เป็นท่�เช้�อถ้อได้้ของรายงานทางการเงินของบริษััทฯ

 ข) ความเห็นเก่�ยวกับความเพ่ยงพอของระบบควบคุมภายในของบริษััทฯ

 ค) ความเห็นเก่�ยวกับการปฏิิบัติิติามกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์และติลาด้หลักทรัพย์ ข้อกำาหนด้ของติลาด้หลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หร้อกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุ์รกิจำของบริษััทฯ

 ง) ความเห็นเก่�ยวกับประสิทธิ์ผู้ลของกระบวนการควบคุมภายในของบริษััทฯ ท่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัติิติามมาติรการ

ติ่อติ้านการคอร์รัปชั�น

 จำ) ความเห็นเก่�ยวกับความเหมาะสมของผู้่้สอบบัญช่

 ฉ) ความเห็นเก่�ยวกับรายการท่�อาจำม่ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์

 ช) จำำานวนครั�งของการประชุมคณะกรรมการติรวจำสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการติรวจำสอบแติ่ละท่าน

 ซึ่) ความเห็นหร้อข้อสังเกติโด้ยรวมท่�คณะกรรมการติรวจำสอบได้้รับจำากการปฏิิบัติิหน้าท่�ติามกฎบัติร (Charter)

 ฌ) ข้อม่ลอ่นท่�เห็นว่าผู่้้ถ้อหุ้นและผู่้้ลงทุนทั�วไปควรทราบ ภายใติ้ขอบเขติหน้าท่�และความรับผู้ิด้ชอบท่�ได้้รับมอบหมาย

จำากคณะกรรมการบริษััท และ

8. ปฏิิบัติิการอ้�นใด้ติามท่�กฎหมายกำาหนด้ หร้อ คณะกรรมการของบริษััทฯ จำะมอบหมาย

ทั�งน่� บริษััทฯ ได้้ม่การเปิด้เผู้ยกฎบัติรของคณะกรรมการติรวจำสอบไว้บนเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th และ

เปิด้เผู้ยรายงานจำากคณะกรรมการติรวจำสอบสำาหรับการปฏิิบัติิงาน ประจำำาปี 2563 ไว้ในรายงานประจำำาปี แบบ 56-1 และ 

บนเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ ด้้วย
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2.2 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอำบแทนและสรรหำกรรมกำร

คณะกรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการ ทำาหน้าท่�เสนอความเห็นเก่�ยวกับค่าติอบแทนของกรรมการ 

เสนอชอ่บุคคลติอ่คณะกรรมการบริษัทั เพอ่การแติง่ติั�งเปน็กรรมการบริษัทั กรรมการในคณะกรรมการชุด้ยอ่ย และ กรรมการ 

ผู้่้จำัด้การใหญ่ (ร่วม) ติลอด้จำนประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของประธ์านคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู่้้จัำด้การใหญ่ 

(ร่วม) ก่อนนำาเสนอติ่อท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััท ณ วันท่� 3 กุมภาพันธ์์ 2564 คณะกรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและ

สรรหากรรมการ ประกอบด้้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการ 2 คน โด้ยม่ประธ์านคณะกรรมการ

กำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ด้ังม่รายนามติ่อไปน่�

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. ด้ร. ฮาราลด้์ ลิงค์ ประธ์านคณะกรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการ

 2. นายโชติิ โภควนิช กรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการ 

 3. ด้ร. เกา ถงชิ�ง กรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการ 

 4. นายอำารุง สรรพสิทธ์ิ�วงศ์    กรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการ  

ทั�งน่� บริษััทฯ ได้้ม่การเปิด้เผู้ยกฎบัติรของคณะกรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการไว้บนเว็บไซึ่ติ์ของ 

บริษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th และเปิด้เผู้ยรายงานจำากคณะกรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการสำาหรับ

การปฏิิบัติิงาน ประจำำาปี 2563 ไว้ในรายงานประจำำาปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ ด้้วย

2.3 คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน

คณะกรรมการด้้านการเงิน ทำาหน้าท่�ช่วยคณะกรรมการบริษััทในการด้่แลการบริหารการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงาน 

ของบริษััทฯ ซ่ึ่�งในการน่� คณะกรรมการด้้านการเงินจำะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษััท เก่�ยวกับ 

กลยุทธ์์ทางการเงิน งบประมาณประจำำาปี การก่้ย้มเงินหร้อการก่อหน่�สินท่�สำาคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้้มาหร้อ

จำำาหน่ายไปซึ่่�งสินทรัพย์ท่�สำาคัญ ติลอด้จำนโครงการลงทุนท่�สำาคัญ ณ วันท่� 3 กุมภาพันธ์์ 2564 คณะกรรมการด้้าน 

การเงิน ประกอบด้้วยกรรมการ 5 คน โด้ยม่กรรมการอิสระจำำานวน 1 คน กรรมการ จำำานวน 4 คน และ ผู่้้ทรงคุณวุฒิิ 

จำำานวน 1 คน โด้ยม่รายนาม ด้ังติ่อไปน่�

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. ด้ร. อาชว์ เติาลานนท์ ประธ์านคณะกรรมการด้้านการเงิน 

 2. นายโชติิ โภควนิช กรรมการด้้านการเงิน

 3. ด้ร. หล่� เฝิิง กรรมการด้้านการเงิน

 4. นายอำารุง สรรพสิทธ์ิ�วงศ์ กรรมการด้้านการเงิน

 5. ศ. ด้ร. วรภัทร โติธ์นะเกษัม กรรมการด้้านการเงิน 

 6. นายหยวน ล่�ฮวา สมาชิกในคณะกรรมการด้้านการเงิน

ทั�งน่� บริษััทฯ ได้้ม่การเปิด้เผู้ยกฎบัติรของคณะกรรมการด้้านการเงินไว้บนเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th 

และเปิด้เผู้ยรายงานจำากคณะกรรมการด้้านการเงินสำาหรับการปฏิิบัติิงาน ประจำำาปี 2563 ไว้ในรายงานประจำำาปี แบบ 56-1 

และ บนเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ ด้้วย
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2.4 คณะกรรมกำรก�ำกับด้แลกิจกำรที�ดี

คณะกรรมการกำากับด่้แลกิจำการท่�ด่้ ทำาหน้าท่�ช่วยคณะกรรมการบริษััทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการ 

กำากับด้่แลกิจำการท่�ด่้และมาติรการติ่อติ้านการคอร์รัปชั�นของบริษััทฯ ติลอด้จำนด้่แลให้บริษััทฯ ม่การกำากับด้่แลกิจำการ 

ท่�ด้่และเหมาะสมกับธ์ุรกิจำของบริษััทฯ ณ วันท่�  3  กุมภาพันธ์์  2564  คณะกรรมการกำากับด่้แลกิจำการท่�ด่้ ประกอบด้้วย

กรรมการ จำำานวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ จำำานวน 1 คน กรรมการ จำำานวน 2 คน โด้ยม่รายนามด้ังติ่อไปน่�

	 	 รายนาม	 	 ตำำาแหน่ง 

 1. ด้ร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธ์านคณะกรรมการกำากับด่้แลกิจำการท่�ด่้

 2. ด้ร. อาชว์ เติาลานนท์ กรรมการกำากับด่้แลกิจำการท่�ด่้  

 3. ศ. ด้ร. วรภัทร โติธ์นะเกษัม  กรรมการกำากับด่้แลกิจำการท่�ด่้ 

ทั�งน่� บรษิัทัฯ ได้ม่้การเปิด้เผู้ยกฎบตัิรของคณะกรรมการกำากบัด้แ่ลกจิำการท่�ด้ไ่วบ้นเว็บไซึ่ต์ิของบริษัทัฯ ท่� www.truecorp.co.th 

และเปิด้เผู้ยรายงานจำากคณะกรรมการกำากับด้่แลกิจำการท่�ด้่สำาหรับการปฏิิบัติิงาน ประจำำาปี 2563 ไว้ในรายงานประจำำาปี 

แบบ 56-1 และ บนเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ ด้้วย

รายละเอ่ยด้การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2563 ม่ด้ังน่�

รายนาม คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ

คณะกรรมการ

ด้านการเงิน

คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 1. ด้ร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ 9/9 7/7 4/4

 2. นายโชติิ  โภควนิช 9/9 7/7 4/4 5/5

 3. ด้ร. ฮาราลด้์  ลิงค์ 9/9 4/4

 4. ศ. (พิเศษั) เรวัติ ฉำ�าเฉลิม 9/9

 5. นายฉว่�  เกิงโหล่ว 7/9

 6. นางปร่เปรม  เสร่วงษั์ 9/9 7/7

 7. นายศุภชัย  เจ่ำยรวนนท์ 8/9

 8. ด้ร. อาชว์  เติาลานนท์ 9/9 5/5 4/4

 9. ด้ร. หล่�  เจำิงเม่า 

  (ลาออกเม่อวันท่� 23 ม่.ค. 63)

0/2 0/1 

 

 10. ด้ร. เกา  ถงชิ�ง  

  (ได้้รบัการแต่ิงติั�งเป็นกรรมการ เม่อวนัท่�  

  19 ม.ิย. 63 และได้้รบัการแต่ิงติั�งเป็น 

  กรรมการในคณะกรรมการกำาหนด้ 

  ค่าติอบแทนและสรรหากรรมการ 

  เม่อวนัท่� 16 ก.ย. 63)

1/4 0/1

 11. นายวิเชาวน์  รักพงษั์ไพโรจำน์ 

  (ลาออกเม่อวันท่� 16 ธ์.ค. 63)

8/8 

 12. นายอำารุง  สรรพสิทธ์ิ�วงศ์ 9/9 4/4 2/5

 13. ด้ร. หล่�  เฝิิง 5/9 5/5

 14. ศ. ด้ร. วรภัทร  โติธ์นะเกษัม 8/9 5/5 4/4

 15. นายชัชวาลย์  เจ่ำยรวนนท์ 4/9

 16. นายณรงค์  เจ่ำยรวนนท์ 9/9

 17. นายอติิรุฒิม์ โติทว่แสนสุข 9/9

 18. ด้ร. กิติติิณัฐ ท่คะวรรณ 

  (ได้้รับแติ่งติั�งเม่อวันท่� 17 ธ์.ค. 63)

-
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2.5 คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหารได้้รับการแติ่งตัิ�งจำากคณะกรรมการบริษััท เพ่อช่วยคณะกรรมการบริษััทในการกำากับด้่แลการ 

บริหารงานของฝิ่ายบริหารให้สอด้คล้องกับทิศทางธ์ุรกิจำ พันธ์กิจำ แผู้นยุทธ์ศาสติร์ แผู้นธ์ุรกิจำ และเป้าหมายทางการเงิน 

ท่�คณะกรรมการบริษััทได้้อนุมัติิไว้

  ณ วันท่� 3 กุมภาพันธ์์ 2564 คณะกรรมการบริหาร ม่รายนามด้ังติ่อไปน่�

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. นายศุภชัย  เจ่ำยรวนนท์ ประธ์านคณะกรรมการบริหาร

 2. นายนพปฎล  เด้ชอุด้ม รองประธ์านคณะกรรมการบริหาร

 3. นายอติิรุฒิม์  โติทว่แสนสุข รองประธ์านคณะกรรมการบริหาร

 4. นายอาณัติิ เมฆไพบ่ลย์วัฒินา รองประธ์านคณะกรรมการบริหาร

 5. นายสฤษัด้ิ� จิำณสิทธ์ิ� รองประธ์านคณะกรรมการบริหาร

 6. ด้ร. ไมเคิล กร่ซึ่่ลส์ รองประธ์านคณะกรรมการบริหาร

 7. ด้ร. กิติติิณัฐ  ท่คะวรรณ กรรมการบริหาร

 8. นายขจำร  เจ่ำยรวนนท์ กรรมการบริหาร

 9. นายมนัสส์  มานะวุฒิิเวช กรรมการบริหาร

 10. นายณัฐวุฒิิ อมรวิวัฒิน์ กรรมการบริหาร 

 11. ด้ร. ธ์่รเด้ช  ด้ำารงค์พลาสิทธ์ิ� กรรมการบริหาร

 12. นายสุภกิจำ  วรรธ์นะด้ิษัฐ์ กรรมการบริหาร

 13. นายพ่รธ์น  เกษัมศร่ ณ อยุธ์ยา กรรมการบริหาร

 14. นางสาวยุภา  ล่วงศ์เจำริญ กรรมการบริหาร

 15. นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษัณ์ กรรมการบริหาร

 16. นายสุวิชา ภรณ์วลัย กรรมการบริหาร

 17. ด้ร.เนติรชนก  วิภาติะศิลปิน กรรมการบริหาร

 18. ด้ร.ธ์่ระพล  ถนอมศักด้ิ�ยุทธ์ กรรมการบริหาร

 19. นายเชษัฐา  หม่่มิ�ง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำ�ำนำจหน้ำที�ขอำงคณะกรรมกำรบริหำร

1. นำาเสนอ ทิศทางธ์ุรกิจำ พันธ์กิจำ แผู้นยุทธ์ศาสติร์ แผู้นธุ์รกิจำ และ เป้าหมายทางการเงิน ติ่อคณะกรรมการบริษััท 

เพ่อขออนุมัติิ รวมทั�งติิด้ติามด้่แลให้กรรมการผู้่้จำัด้การใหญ่และคณะผู้่้บริหาร นำาเร่องดั้งกล่าวไปปฏิิบัติิให้บรรลุ 

เป้าหมายอย่างถ่กติ้องติามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้อง

2. พจิำารณาสอบทานและอนมุตัิเิรอ่งติา่งๆ ท่�เก่�ยวขอ้งกบักจิำการ ได้แ้ก ่แนวทางการลงทนุ การได้ม้าหรอ้จำำาหนา่ยสนิทรพัย์ 

การก่อภาระผู้่กพันและการก่้ย้มเงิน งบประมาณ ค่าใช้จำ่าย การจำัด้โครงสร้างองค์กร และ งานด้้านทรัพยากรบุคคล 

เป็นติ้น ภายในขอบเขติอำานาจำท่�ได้้รับจำากคณะกรรมการบริษััท ทั�งน่� คณะกรรมการบริหารจำะไม่ม่อำานาจำอนุมัติิ 

หากเป็นรายการท่�เก่�ยวโยงกัน หร้อ รายการท่�อาจำม่ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์กับกลุ่มบริษััททร่ หร้อ รายการ 

ท่�คณะกรรมการบริหารหร้อผู่้้เก่�ยวข้องม่ส่วนได้้เส่ย หร้อ รายการได้้มาหร้อจำำาหน่ายไปซึ่่�งทรัพย์สินท่�ม่นัยสำาคัญ 

หร้อ รายการท่�ถ่กควบคุมโด้ยกฎหมายหร้อหน่วยงานกำากับด่้แล รายการดั้งกล่าวติ้องด้ำาเนินการติามหลักเกณฑ์์ของ

กฎหมายและกฎเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้อง

3. พิจำารณากลั�นกรองงานทุกประเภทท่�จำะเสนอให้คณะกรรมการบริษััทพิจำารณา ยกเว้น งานท่�อย่่ภายใติ้หน้าท่� 

ความรับผู้ิด้ชอบ หร้อ เป็นอำานาจำของคณะกรรมการชุด้ย่อยอ่นของกลุ่มบริษััทท่�จำะเป็นผู้่้พิจำารณากลั�นกรองเพ่อ 

นำาเสนอคณะกรรมการบริษััทโด้ยติรง 
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4. รับทราบรายงานด้้านการติรวจำสอบภายในสำาหรับเร่องท่�เก่�ยวกับมาติรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และในกรณ่ท่�เกิด้ 

เหติุการณ์ความเส่ยหายหร้ออาจำจำะเกิด้ความเส่ยหายอย่างร้ายแรงติ่อองค์กร ให้ฝิ่ายติรวจำสอบภายในรายงาน 

ให้คณะกรรมการบริหารทราบโด้ยทันท่

5. พิจำารณาหร้ออนุมัติิเร่องอ่นใด้ติามท่�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

3.	ผูู้ ้บริหาร

ณ วันท่� 3 กุมภาพันธ์์ 2564  ผู้่้บริหาร
1/
 ของบริษััทฯ ม่จำำานวน 8 ท่าน ด้ังม่รายนามติ่อไปน่�

รายนาม ต�าแหน่ง

 1. นายมนัสส์ มานะวุฒิิเวช กรรมการผู่้้จำัด้การใหญ่ (ร่วม)                                                      

 2. นายณัฐวุฒิิ อมรวิวัฒิน์ กรรมการผู่้้จัำด้การใหญ่ (ร่วม)

 3. ด้ร. ธ์่รเด้ช ด้ำารงค์พลาสิทธ์ิ� กรรมการผู่้้จัำด้การใหญ่ (ร่วม)

 4. นายสุภกิจำ วรรธ์นะด้ิษัฐ์ หัวหน้าคณะผู่้้บริหารด้้านการพาณิชย์ 

 5. นายขจำร เจ่ำยรวนนท์ ผู้่้อำานวยการบริหาร - ด้้านกิจำการองค์กร 

 6. นางสาวยุภา ล่วงศ์เจำริญ หัวหน้าคณะผู่้้บริหารด้้านการเงิน 

 7. นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษัณ์ หัวหน้าคณะผู่้้บริหารด้้านทรัพยากรบุคคล 

 8. นางรักษัอร ติันติิเวสส รองหัวหน้าคณะผู่้้บริหารด้้านการเงิน

หมายเหติุ : 1/ “ผู้่้บริหาร” ในหัวข้อน่� ม่ความหมายติามท่�กำาหนด้โด้ยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และติลาด้หลักทรัพย์ ซึ่่�งหมายถ่ง 

กรรมการผู้่้จำัด้การใหญ่ ผู้่้ด้ำารงติำาแหน่งระดั้บบริหารส่�รายแรกนับติ่อจำากกรรมการผู้่้จำัด้การใหญ่ลงมา  และผู่้้ซึ่่�งด้ำารงติำาแหน่ง

เท่ยบเท่ากับผู้่้ด้ำารงติำาแหน่งระด้ับบริหารรายท่�ส่�ทุกราย และ ให้หมายความรวมถ่งผู้่้ด้ำารงติำาแหน่งระด้ับบริหารในสายงานบัญช่ 

หร้อการเงินท่�เป็นระด้ับผู้่้จำัด้การฝิ่ายข่�นไป หร้อเท่ยบเท่า

ทั�งน่� ผู่้้บริหารของบริษััทฯ ทุกท่าน  เป็นผู่้้ม่คุณสมบัติิครบถ้วนติามท่�กฎหมายกำาหนด้ ไม่ม่ลักษัณะติ้องห้ามติามกฎหมาย 

และ ไม่ม่ลักษัณะขาด้ความน่าไว้วางใจำติามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และติลาด้หลักทรัพย์  
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อำ�ำนำจหน้ำที�ขอำงกรรมกำรผ้ิ ้จัดกำรใหญ่ (ร ่วม)

กรรมการผู้่้จำัด้การใหญ่ (ร่วม)  เป็นติำาแหน่งทางการบริหารส่งสุด้ของบริษััทฯ และ เป็นติำาแหน่งท่�ได้้รับการแติ่งติั�งโด้ย

คณะกรรมการบริษััท 

ความสัมพันธ์์ระหว่างคณะกรรมการบริษััทและฝิ่ายบริหารเป็นไปในร่ปแบบการทำางานร่วมกัน โด้ยท่�คณะกรรมการบริษััท

เป็นผู้่้กำากับด้่แล ให้คำาปร่กษัา ข้อคิด้เห็น และ ข้อเสนอแนะแก่ฝิ่ายบริหาร สนับสนุนการด้ำาเนินธ์ุรกิจำของบริษััทฯ ติลอด้จำน 

ติิด้ติามด้่แลการบริหารงานของฝิ่ายบริหารและผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ แติ่จำะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการบริหารกิจำการ

ของบริษััทฯ ส่วนกรรมการผู้่้จำัด้การใหญ่ (ร่วม) ม่ความรับผู้ิด้ชอบติ่อคณะกรรมการบริษััทในด้้านการนำานโยบายของ 

คณะกรรมการบริษััทไปใช้ในทางปฏิิบัติิ บริหารจำัด้การและควบคุมด้่แลการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ ให้เป็นไปติามข้อบังคับ 

มติิท่�ประชุมผู้่้ถ้อหุ้น มติิคณะกรรมการ ทิศทางธ์ุรกิจำของบริษััทฯ และกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง 

อำานาจำหน้าท่�ของกรรมการผู้่้จัำด้การใหญ่ (ร่วม) ม่ดั้งติ่อไปน่� 

• วางกลยุทธ์์และแผู้นปฏิิบัติิการของบริษััทฯ ติามกรอบทิศทางธ์ุรกิจำและพันธ์กิจำของบริษััทฯ ท่�ได้้รับอนุมัติิจำาก 

คณะกรรมการ

• ควบคุมด้่แลให้การด้ำาเนินการติามแผู้นธ์ุรกิจำของบริษััทฯ เป็นไปอย่างม่ประสิทธิ์ภาพ และ สอด้คล้องกับกลยุทธ์์ทาง

ธ์ุรกิจำของบริษััทฯ

• กำากับ ด่้แล และ ควบคุมการด้ำาเนินธ์ุรกิจำประจำำาวันอันเป็นปกติิธ์ุระของบริษััทฯ รวมทั�งการบริหารความเส่�ยงของ 

บริษััทฯ ให้เป็นไปติามทิศทาง แผู้นธุ์รกิจำ และ งบประมาณท่�ได้้รับอนุมัติิจำากคณะกรรมการ

• ควบคุมด้่แลให้การด้ำาเนินธ์ุรกิจำของบริษััทฯ เป็นไปติามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้อง

• นำาเสนอรายงานการด้ำาเนินงานและผู้ลประกอบการของบริษััทฯ ติ่อคณะกรรมการบริษััทอย่างสมำ�าเสมอ ซึ่่�งหาก 

คณะกรรมการม่การให้ข้อคิด้เห็นหร้อข้อเสนอแนะแก่ฝิ่ายบริหาร กรรมการผู่้้จัำด้การใหญ่ (ร่วม) ม่หน้าท่�นำาข้อคิด้เห็น

หร้อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปส่่การปฏิิบัติิ เพ่อให้บรรลุผู้ลอย่างม่ประสิทธิ์ภาพ

• เข้าทำาสัญญา หร้อ ข้อติกลงติ่างๆ และ อนุมัติิค่าใช้จำ่ายติ่างๆ ติามขอบเขติท่�กำาหนด้ไว้ในนโยบายและระเบ่ยบวิธ์่ปฏิิบัติิ

ของบริษััทฯ  ทั�งน่� ในกรณ่ท่�เป็นการเข้าทำารายการระหว่างกันหร้อรายการท่�อาจำม่ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์กับ

บริษััทฯ หร้อ บริษััทย่อย จำะติ้องปฏิิบัติิติามกฎหมาย และ ระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องกับเร้�องด้ังกล่าว

• ปฏิิบัติิหน้าท่�อ่นใด้ติามท่�ได้้รับมอบหมายจำากคณะกรรมการบริษััท

4.	เลขานุการบริ ษัท	และ	ผูู้ ้ ท่ี ได ้รับมอบหมายให ้รับผิู้ดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

	 การท�า บัญชี	(สมุห ์ บัญชี )

คณะกรรมการบริษััทได้้ม่มติิแติ่งติั�ง นางรังสิน่ สุจำริติสัญชัย ด้ำารงติำาแหน่ง เลขานุการบริษััท ตัิ�งแติ่วันท่�  27 กุมภาพันธ์์ 

2552 เพ่อทำาหน้าท่�ให้คำาแนะนำาด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ติ่างๆ ท่�คณะกรรมการจำะติ้องทราบ และ ปฏิิบัติิหน้าท่� 

ในการด้่แลกิจำกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้ม่การปฏิิบัติิติามมติิคณะกรรมการ รวมทั�งม่หน้าท่�ติามท่�กำาหนด้ 

ในพระราชบัญญัติิหลักทรัพย์และติลาด้หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่�แก้ไขเพิ�มเติิม โด้ยบริษััทฯ ได้้เปิด้เผู้ยข้อม่ลท่�สำาคัญ

ของเลขานุการบริษััท ไว้ในรายละเอ่ยด้เก่�ยวกับเลขานุการบริษััท

นางรักษัอร  ตินัติเิวสส  ปจัำจุำบนัด้ำารงติำาแหนง่ รองหัวหนา้คณะผู้่้บริหารด้า้นการเงิน ทำาหนา้ท่�ควบคุมด้แ่ลการทำาบญัช่ของบริษัทัฯ 

โด้ยม่คุณสมบัติิครบถ้วนติามท่�สำานักงาน ก.ล.ติ. กำาหนด้  ทั�งน่� บริษััทฯ ได้้เปิด้เผู้ยข้อม่ลของรองหัวหน้าคณะผู้่้บริหาร 

ด้้านการเงิน ไว้ในรายละเอ่ยด้เก่�ยวกับผู้่้ท่�ได้้รับมอบหมายให้รับผู้ิด้ชอบโด้ยติรงในการควบคุมด้่แลการทำาบัญช่ (สมุห์บัญช่)
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5.	ค ่าตอบแทนกรรมการและผูู้ ้บริหาร

(1) ค ่ำตอำบแทนที� เป ็นตัวเงิน

	 (1.1)		 ค่่าตำอบแทนกรรมการที่ได้้รับจากบริษััทฯ	

   บริษััทฯ ได้้เปิด้เผู้ยลักษัณะของค่าติอบแทนไว้ในรายงานประจำำาปีและ แบบ 56-1 ภายใติ้หัวข้อ “การกำากับด้่แล

กิจำการ” หมวด้ท่� 4 ข้อ 1.8

 ติั�งแติ่วันท่� 1 มกราคม - 31 ธ์ันวาคม 2563 ค่าติอบแทนกรรมการรวม 15 ท่าน เป็นเงินรวมทั�งสิ�น จำำานวน 

28,370,162 บาท โด้ยม่รายละเอ่ยด้ด้ังน่�

ได้รับค่าตอบแทน 

ท่านละ	(บาท)

รวม 

(บาท)

กลุ่มที่	1

-  ประธ์านกรรมการ ได้้แก่

   นายศุภชัย  เจ่ำยรวนนท์

- กรรมการอิสระท่�ด้ำารงติำาแหน่งประธ์านในคณะกรรมการชุด้ย่อย ได้้แก่

 ด้ร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ ์นายโชติิ โภควนิช และ ด้ร. ฮาราลด้์ ลิงค์ 

3,600,000

3,600,000

รวม 14,400,000

กลุ่มที่	2

- กรรมการอิสระท่�ด้ำารงติำาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุด้ย่อย ได้้แก่

 นางปร่เปรม เสร่วงษั์ 2,400,000

รวม 2,400,000

กลุ่มที่	3

- รองประธ์านกรรมการ ได้้แก่ 

 ด้ร. อาชว์ เติาลานนท์

 นายวิเชาวน์ รักพงษั์ไพโรจำน์ (16 ก.ย.-15 ธ์.ค. 63) และ 

 นายอำารุง สรรพสิทธ์ิ�วงศ์ (17 ธ์.ค.-31 ธ์.ค. 63)

  

1,800,000

447,581 

    72,581

รวม 2,320,162

กลุ่มที่	4

- กรรมการอิสระ ได้้แก่ ศาสติราจำารย์พิเศษั เรวัติ ฉำ�าเฉลิม และ นายฉว่� เกิงโหล่ว 

- กรรมการ ได้้แก่ นายชัชวาลย์ เจ่ำยรวนนท์ ศาสติราจำารย์ ด้ร. วรภัทร โติธ์นะเกษัม 

 นายณรงค์ เจ่ำยรวนนท์  นายอติิรุฒิม์ โติทว่แสนสุข 

 นายอำารุง สรรพสิทธ์ิ�วงศ์  (1 ม.ค. - 16 ธ์.ค. 63)

 นายวิเชาวน์ รักพงษั์ไพโรจำน์ (1 ม.ค. - 15 ก.ย. 63)

 ด้ร. กิติติิณัฐ ท่คะวรรณ (17 ธ์.ค. - 31 ธ์.ค. 63)

1,200,000

1,200,000

1,151,613

  850,000

  48,387

รวม  9,250,000

รวมทั้งสิ้น 28,370,162

	 (1.2)		 ค่่าตำอบแทนกรรมการที่ได้้รับจากบริษััทย่อย

   - ไม่ม่ -
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	 (1.3)		 ค่่าตำอบแทนผู้บริหาร

   ติั�งแติ่วันท่� 1 มกราคม - 31 ธ์ันวาคม 2563 ค่าติอบแทนของผู้่้บริหารรวม 10 ท่าน เป็นเงินทั�งสิ�น จำำานวน  

199.16 ล้านบาท ประกอบด้้วยค่าติอบแทนในร่ปของเงินเด้้อน ผู้ลติอบแทนการปฏิิบัติิงาน และ ผู้ลประโยชน์ 

อ่นๆ

(2) ค ่ำตอำบแทนอำ่น

	 (2.1)		 ค่่าตำอบแทนอ่นของกรรมการ

   - ไม่ม่ -

	 (2.2)		 ค่่าตำอบแทนอ่นของผู้บริหาร

   (2.2.1) เงินกองทุนสำารองเล่�ยงช่พ

   บริษััทฯ ได้้จัำด้ให้ม่กองทุนสำารองเล่�ยงช่พให้แก่ผู้่้บริหาร โด้ยบริษััทฯ ได้้สมทบในอัติราร้อยละ 3 - 7  ของ 

เงินเด้้อน โด้ยในปี  2563 บริษััทฯ ได้้จำ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเล่�ยงช่พสำาหรับผู้่้บริหาร 10 ราย รวมทั�งสิ�น 

จำำานวน 10.37 ล้านบาท

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

    บริษััทฯ ได้้จำัด้ให้ม่โครงการ EJIP เพ่อเป็นแรงจ่ำงใจำแก่ผู้่้บริหารในการปฏิิบัติิงานและร่วมทำางานกับบริษััทฯ 

ในระยะยาว  โด้ยโครงการน่�ม่ระยะเวลาของโครงการ 4 ป ี(นับระยะเวลารวม Silent Period) เริ�มติั�งแติว่นัท่� 1 มกราคม 

2560 สิ�นสุด้วันท่� 31 ธ์ันวาคม 2563 ผู่้้บริหารท่�สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้้ จำะติ้องม่อายุงาน ไม่น้อยกว่า 

3 ปี นับถ่งวันท่�เริ�มจำ่ายสะสม โด้ยบริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนผู้่้บริหารท่�เข้าร่วมโครงการติามความจำำานงของ 

ผู้่้บริหารท่�สมัครใจำเข้าร่วมโครงการเป็นประจำำาทุกเด้้อนจำนครบกำาหนด้ระยะเวลาจำ่ายเงินสะสม ด้ังน่� 

   (1) บริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนผู้่้บริหารระด้ับ President และ MD หร้อเท่ยบเท่า ท่�เข้าร่วมโครงการ ในอัติรา 

  รอ้ยละ 5 จำากฐานเงินเด้อ้นของผู่้บ้รหิาร และบรษิัทัฯ จำะจำา่ยเงนิสมทบใหใ้นอตัิรารอ้ยละ 10 จำากฐานเงินเด้อ้น 

  ของผู่้้บริหาร

   (2) บริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนผู้่้บริหารระด้ับ Director หร้อเท่ยบเท่า ท่�เข้าร่วมโครงการ ข่�นอย่่กับอัติราสะสมท่� 

  ผู้่้บริหารเล้อก ในอัติราร้อยละ 3 หร้อ 5 จำากฐานเงินเด้้อนของผู่้้บริหาร และบริษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบให้ใน 

  อัติราเท่ยบเท่ากับเงินสะสมของผู่้้บริหารท่�เข้าร่วมโครงการ และ 

   (3) บริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนผู้่้บริหารระด้ับ Deputy Director ท่�เข้าร่วมโครงการ ในอัติราร้อยละ 3 จำากฐาน 

  เงินเด้้อนของผู้่้บริหาร และบริษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบให้ในอัติราร้อยละ 3 จำากฐานเงินเด้้อนของผู่้้บริหาร 

     ในปี 2563  ม่ผู้่้บริหารเข้าร่วมโครงการ จำำานวน 10 ราย บริษััทฯ ได้้จำ่ายเงินสมทบ ทั�งสิ�น 22.47 ล้านบาท

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

    บริษััทฯ ได้้จัำด้ให้ม่โครงการ EJIP เพ่อเป็นแรงจ่ำงใจำแก่ผู้่้บริหารในการปฏิิบัติิงานและร่วมทำางานกับบริษััทฯ ใน

ระยะยาว  โด้ยโครงการน่�ม่ระยะเวลาของโครงการ 3 ป ีโด้ยเริ�มติั�งแติว่นัท่� 1 มกราคม 2563 สิ�นสุด้วันท่� 31 ธ์นัวาคม 

2565 ผู้่้บริหารท่�สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้้ จำะติ้องม่อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถ่งวันท่�เริ�มจำ่ายสะสม 

บริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนผู้่้ท่�ม่สิทธ์ิและสมัครใจำเข้าร่วมโครงการ ติามความจำำานงของพนักงาน ท่�สมัครใจำเข้า

ร่วมโครงการเป็นประจำำาทุกเด้้อนจำนครบกำาหนด้ระยะเวลาจำ่ายเงินสะสม ดั้งน่� 
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   (1) บริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนพนักงานในระด้ับ President และ MD หร้อเท่ยบเท่า ท่�เข้าร่วมโครงการ ในอัติรา 

  ร้อยละ 5 จำากฐานเงินเด้้อนของพนักงาน และบริษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบให้ในอัติราร้อยละ 10 จำากฐาน 

  เงินเด้้อนของพนักงาน 

   (2) บริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนพนักงานในระด้ับ Director หร้อเท่ยบเท่า ท่�เข้าร่วมโครงการ ข่�นอย่่กับอัติราสะสมท่� 

  พนักงานเล้อก ในอัติราร้อยละ 3 หร้อ 5 จำากฐานเงินเด้้อนของพนักงาน และ บริษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบให ้

  ในอัติราเท่ยบเท่ากับเงินสะสมของพนักงานท่�เข้าร่วมโครงการ 

   (3) บริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนพนักงานในระด้ับ Associate Director ท่�เข้าร่วมโครงการ ในอัติราร้อยละ 3 จำาก 

  ฐานเงินเด้้อนของพนักงาน และ บริษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบให้ ในอัติราร้อยละ 3 จำากฐานเงินเด้้อนของ 

  พนักงาน

     ในปี 2563 ผู้่้บริหารเข้าร่วมโครงการ จำำานวน 10 ราย บริษััทฯ ได้้จำ่ายเงินสมทบทั�งสิ�น 7.29 ล้านบาท

   (2.2.4) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจำ้างและล่กจำ้าง (“EJIP”) ปี 2563 - 2565

   บริษััทฯ ได้้จำัด้ให้ม่โครงการ EJIP เพ่อเป็นแรงจ่ำงใจำแก่ผู้่้บริหารในการปฏิิบัติิงานและร่วมทำางานกับบริษััทฯ 

ในระยะยาว โด้ยโครงการน่�ม่ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี โด้ยเริ�มตัิ�งแติ่วันท่� 1 กรกฎาคม 2563 สิ�นสุด้วันท่� 

30 มิถุนายน 2568 พนักงานท่�ม่สิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำะติ้องเป็นผู่้้บริหารของบริษััท ทร่ คอร์ปอเรชั�น จำำากัด้ 

(มหาชน) ติามคำานิยามท่�กำาหนด้โด้ยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และติลาด้หลักทรัพย์ หร้อ พนักงานใน

ระด้ับผู่้้บริหารท่�บริษััทฯ พิจำารณาคัด้เล้อก โด้ยผู้่้บริหารติ้องไม่ม่การเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่าง

นายจำ้างและล่กจำ้าง (EJIP) ในโครงการอ่นๆ ท่�ยังไม่หมด้อายุ บริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนผู่้้ท่�ม่สิทธิ์และสมัครใจำ 

เข้าร่วมโครงการ ติามความจำำานงของพนักงาน ท่�สมัครใจำเข้าร่วมโครงการเป็นประจำำาทุกเด้้อนจำนครบกำาหนด้

ระยะเวลาจำ่ายเงินสะสม ด้ังน่� 

   (1) บริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนพนักงานในระด้ับ President และ MD หร้อเท่ยบเท่า ท่�เข้าร่วมโครงการ ในอัติรา 

  ร้อยละ 5 จำากฐานเงินเด้้อนของพนักงาน และบริษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบให้ในอัติราร้อยละ 10 จำากฐาน 

  เงินเด้้อนของพนักงาน 

   (2) บริษััทฯ จำะหักเงินเด้้อนพนักงานในระดั้บ Director หร้อเท่ยบเท่า ท่�เข้าร่วมโครงการ ข่�นอย่่กับอัติราสะสม 

  ท่�พนักงานเล้อกในอัติราร้อยละ 3 หร้อ 5 จำากฐานเงินเด้้อนของพนักงาน และ บริษััทฯ จำะจำ่ายเงินสมทบ 

  ให้ในอัติราเท่ยบเท่ากับเงินสะสมของพนักงานท่�เข้าร่วมโครงการ

     ในปี 2563  ม่ผู้่้บริหารเข้าร่วมโครงการ จำำานวน 9 ราย บริษััทฯ ได้้จำ่ายเงินสมทบทั�งสิ�น 6.44 ล้านบาท

(3) นโยบำยและวิธีกำรก�ำหนดค่ำตอำบแทน 

   บริษััทฯ ม่นโยบายการจำ่ายค่าติอบแทนกรรมการ เป็นค่าติอบแทนคงท่� โด้ยค่าติอบแทนกรรมการของบริษััทฯ  

ม่รป่แบบเด้ย่ว คอ้ คา่ติอบแทนประจำำาเปน็รายเด้อ้น แยกติามติำาแหนง่  ทั�งน่�  ไม่ม่การจำา่ยค่าติอบแทนรป่แบบอ่น 

เช่น เบ่�ยประชุม และโบนัสหร้อบำาเหน็จำให้แก่กรรมการ บริษััทฯ นำาเสนอวาระค่าติอบแทนกรรมการต่ิอ 

ท่�ประชุมสามัญผู้่้ถ้อหุ้นเพ่อพิจำารณาอนุมัติิเป็นประจำำาทุกปี  โด้ยคณะกรรมการกำาหนด้ค่าติอบแทนและสรรหา

กรรมการม่การพิจำารณาทบทวนความเหมาะสมของอัติราค่าติอบแทนกรรมการ โด้ยคำาน่งถ่งระดั้บท่�ปฏิิบัติิ 

อย่่ในอุติสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่� และความรับผู้ิด้ชอบของกรรมการ สำาหรับค่าติอบแทนกรรมการ

แติ่ละประเภท บริษััทฯ ได้้เปิด้เผู้ยไว้ในรายงานประจำำาปี และ แบบแสด้งรายการข้อม่ลประจำำาปี ภายใต้ิหัวข้อ 

“การกำากับด้่แลกิจำการ”   
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   การพิิจารณากำาหนดค่่าตอบแทนผู้้�บริหาร รวมถึึง กรรมการผู้้�จัดการใหญ่่ (ร่วม) บริษััทฯ มีนโยบายการจ่ายค่่าตอบแทน 

ผู้้�บรหิาร โดยสะท�อนภาระหน�าที�และค่วามรบัผู้ดิชอบของผู้้�บรหิารแตล่ะค่น และเป็น็อตัราที�เหมาะสมโดยศึึกษัา 

เทยีบเคี่ยงกบัธุรุกิจป็ระเภทเดยีวกัน โดยค่ำานงึถึงึ (1) ผู้ลการป็ฏิบิตังิานทางการเงนิ อาท ิกำาไรจากการดำาเนนิการ (EBIT) 

รายได�จากส่วนแบ่งทางการตลาด (Revenue Market Share) และ (2) ผู้ลงานเกี�ยวกับการป็ฏิบัิตติามวตัถุึป็ระสงค์่เชิงกลยุทธุ์ 

ในระยะยาวและเป็้าหมายด�านค่วามยั�งยืน  อาทิ  ค่วามพึิงพิอใจและป็ระสบการณ์ที�ดีของล้กค่�า  ค่วามพิร�อมใช�งานของ 

เค่รือข่าย  การบริหารจัดการการเป็ลี�ยนแป็ลงสภาพิภ้มิอากาศึ ซึ่ึ�งโค่รงสร�างค่่าตอบแทนของผู้้�บริหารจะป็ระกอบด�วย 

(1) ค่่าตอบแทนค่งที�  ได�แก่ เงินเดือน และค่่าตอบแทนอ่นๆ ซึ่ึ�งได�แก่  เงินกองทุนสำารองเลี�ยงชีพิ และโค่รงการร่วมทุน

ระหว่างนายจ�างและลก้จ�าง ปี็ 2563-2565 และ (2) ค่า่ตอบแทนผัู้นแป็ร ได�แก ่ผู้ลตอบแทนการป็ฏิบัิตงิานจ่ายเป็น็รายปี็

6.	บุุคลากร

จำานวนพินักงานของบริษััทฯ ณ วันที� 31 ธุันวาค่ม 2563 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังนี�

กลุ่มงาน จ�านวนพนักงาน	(คน)

พินักงานในระดับบริหาร 840

เทค่โนโลยีและป็ฏิิบัติการโค่รงข่าย 717

การขายและการตลาด 470

บริการล้กค่�าและบำารุงรักษัา 976

วิชาชีพิ (การเงิน บัญ่ชี กฎหมาย บุค่ค่ล) 518

สนับสนุน 672

รวมพนักงาน 4,193

ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

•  เงินเดือน

•  เงินตอบแทนการป็ฏิิบัติงานป็ระจำาป็ี  ในอัตรา  0-4  เท่าของเงินเดือนพินักงาน  ขึ�นอย้่กับผู้ลป็ระกอบการและฐานะ

ทางการเงินของบริษััทฯ

•  กรณีเกษัียณอายุ พินักงานที�จะมีอายุค่รบ 60 ป็ีบริบ้รณ์ หรือในกรณีที�บริษััทฯ และพินักงานเห็นพิ�องต�องกันอาจให�

พินักงานเกษัียณอายุก่อนกำาหนดได� โดยพินักงานจะได�รับค่่าชดเชยการเกษัียณอายุตามกฎหมาย

ตั�งแต่วันที� 1 มกราค่ม ถึึง  31 ธุันวาค่ม 2563  บริษััทฯ ได�จ่ายค่่าตอบแทนให�แก่พินักงาน รวมทั�งสิ�น 4,944.96 ล�านบาท 

โดยป็ระกอบด�วย ค่่าแรงและเงินเดือน เป็็นจำานวน 4,010.15 ล�านบาท โบนสั เป็็นจำานวน 404.41 ล�านบาท เงินสมทบกองทนุ

ป็ระกันสังค่ม เป็็นจำานวน 66.84 ล�านบาท  เงินสมทบกองทุนสำารองเลี�ยงชีพิ เป็็นจำานวน 230.07 ล�านบาท และอ่นๆ เป็็น

จำานวน 233.49 ล�านบาท 

(2)	 สวัสดิิการ

•  แผู้นป็ระกันสุขภาพิและสวัสดิการพินักงาน

  -  ห�องพิยาบาลของบริษััทฯ

  -  การตรวจสุขภาพิป็ระจำาป็ี

  -  การตรวจร่างกายพินักงานใหม่

  -  การป็ระกันสุขภาพิกลุ่ม 
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 - การประกันอุบัติิเหติุกลุ่ม

 - การประกันช่วิติกลุ่ม 

 - กองทุนประกันสังคม

 - กองทุนสำารองเล่�ยงช่พ

• วันหยุด้พักผู้่อนประจำำาปี

 พนักงานของบริษััทฯ ม่สิทธ์ิหยุด้พักผู้่อนประจำำาปี 10 วัน 12 วัน และ 15 วันทำางาน ข่�นอย่่กับระดั้บติำาแหน่งและอายุ 

 การทำางาน ด้ังน่�

 - พนักงานระด้ับผู้่้ช่วยผู้่้อำานวยการฝิ่ายหร้อเท่ยบเท่าข่�นไป ม่สิทธิ์หยุด้พักผู้่อนปีละ 15 วันทำางาน

 - พนักงานระด้ับผู้่้จำัด้การหร้อเท่ยบเท่าลงมา ม่สิทธิ์หยุด้พักผู้่อนประจำำาปี ติามอายุงานดั้งน่�

  ก) พ้นทด้ลองงาน แติ่ไม่ถ่ง 3 ปี 10 วันทำางาน

  ข)  อายุงาน 3 ปี แติ่ไม่ถ่ง 5 ปี 12 วันทำางาน

  ค) อายุงานตัิ�งแติ่ 5 ปีข่�นไป 15 วันทำางาน

7.	การฝ ึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ปี 2563 เป็นปีแห่งการเปล่�ยนแปลงอย่างรุนแรง โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งจำากสถานการณ์โรคระบาด้ COVID-19 ซ่ึ่�งทำาให้ 

แผู้นการฝิึกอบรมพัฒินาทักษัะพนักงานท่�วางไว้ตัิ�งแติ่ติ้นปีได้้รับผู้ลกระทบเป็นอย่างยิ�ง เน่องจำากติ้องเว้นระยะห่าง 

ทางสังคมด้้วยติ้องคำาน่งถ่งสุขภาพและความปลอด้ภัยของพนักงานเป็นอันด้ับแรก แติ่ขณะเด้่ยวกันการพัฒินาทักษัะ

แก่พนักงาน ยังจำำาเป็นติ้องด้ำาเนินติ่อไป หน่วยงาน Center of People Growth & Care สังกัด้ฝิ่ายทรัพยากรบุคคล 

จ่ำงติ้องปรับร่ปแบบการเร่ยนร่้จำาก Face-to-Face Workshop มาเป็นการเร่ยนร่้ร่ปแบบ Online ผู้่านทางแพลติฟอร์ม True 

Connect และแบบ Virtual ผู้่านทางแพลติฟอร์ม VROOM อันส่งผู้ลให้สามารถด้ำาเนินการทั�งการยกระด้ับ (Up-skill) และ

การปรับเปล่�ยนทักษัะ (Re-skill) พนักงานได้้อย่างติ่อเน่อง ผู้สมผู้สานกับกลยุทธ์์การส่อสารเพ่อสร้างความติระหนักร่้ถ่ง

การเปล่�ยนแปลงร่ปแบบการพัฒินาตินเองแบบวิถ่ช่วิติแบบใหม่ (New Normal) ซึ่่�งการเปล่�ยนวิกฤติเป็นโอกาสในครั�งน่� 

ทำาให้สามารถสร้างโอกาสในการเร่ยนร่้ให้แก่พนักงานได้้ส่งกว่าในปีท่�ผู้่านมา

โด้ยในปี 2563 นั�น บริษััทฯ ได้้ด้ำาเนินการพัฒินาหลักส่ติรแบบ Online ข่�นมากกว่า 700 หลักส่ติร โด้ยในระยะเวลา 

10 เด้้อนท่�ผู้่านมา ม่พนักงานเข้าเร่ยนร่้ผู้่านช่องทาง Online ทั�งสิ�น 152,034 ครั�ง และม่การจำัด้ฝิึกอบรมแบบ Virtual ทั�งสิ�น 

96 ครั�ง โด้ยม่พนักงานท่�เข้ารับการพัฒินาหลักส่ติรติ่างๆ รวม 23,159 คน โด้ยจำำานวนคน-วันอบรมรวม 94,197 Training 

Mandays ใชง้บประมาณรวมทั�งสิ�น 33 ลา้นบาท ประกอบด้ว้ยกลุ่มหลกัส่ติรการพฒัินาทกัษัะวชิาช่พติามสายงาน (Functional 

Skills) กลุ่มหลักส่ติรพัฒินาทักษัะติามสมรรถนะหลัก (Core Competency) เช่น การส่อสารอย่างม่ประสิทธ์ิภาพ การบริหาร

จำัด้การโครงการ การพัฒินาบุคลิกภาพ การนำาเสนออย่างม่ประสิทธ์ิภาพ การบริหารเวลา เป็นติ้น กลุ่มหลักส่ติรพัฒินา 

ภาวะผู้่้นำา (Leadership Competency) เช่น การบริหารคนและบริหารท่มอย่างม่ประสิทธ์ิภาพ และกลุ่มหลักส่ติรพัฒินา

ทักษัะติามสมรรถนะด้ิจำิทัล (Digital Competency) เช่น การวิเคราะห์ข้อม่ล และการติลาด้ด้ิจำิทัล เป็นติ้น และนอกจำากการ 

ด้ำาเนินการวางแผู้นการพัฒินาทักษัะของแติ่ละหน่วยงาน และการจำัด้อบรมเพ่อพนักงานทั�วไปแล้ว ยังม่กิจำกรรมการพัฒินา

ทักษัะท่�ติอบโจำทย์เชิงกลยุทธ์์ของบริษััทฯ อ่กด้้วย ได้้แก่ 

  1) “โค่รงการขบัเค่ลอ่นกลยทุธ์์และพัฒันาภาวะผูน้ำาประจำาป	ี2563	(Strategic	Project	&	Leadership	Development 

2020)”	ภายใติ้โปรแกรม Modular Organization และ O2O Ecosystem โด้ยคัด้เล้อกพนักงานศักยภาพส่งจำากหน่วยงาน

ติ่างๆ กว่า 2,000 คน กระจำายติัวไปยังพ้�นท่�ทั�วประเทศไทย เพ่อสร้างและขับเคล่อนแผู้นธุ์รกิจำในระด้ับพ้�นท่�และพัฒินา

ศักยภาพของพนักงานไปพร้อมกัน ซึ่่�งนับเป็นโครงการท่�สร้างทักษัะใหม่และยกระด้ับทักษัะเด้ิม (Up-skill & Re-skill) 

แก่พนักงานหลายสายงานให้รับร่้และเข้าใจำธ์ุรกิจำของบริษััทฯ 
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  2) “โค่รงการพััฒนาธ์ุรกิจแบบเฉพัาะกลุ่มเพั่อตำอบโจทย์ไลฟ์์สไตำล์ของลูกค่้า	 (Customer	 Segmentation	 

Lifetime	Management)” โด้ยเปน็การนำาพนกังานศกัยภาพสง่จำากหนว่ยงานติา่งๆ กวา่ 200 คน มาวางแผู้นธ์รุกจิำท่�ติอบโจำทย์ 

แติ่ละกลุ่มช่วงอายุของล่กค้าท่�ม่ไลฟ์สไติล์ท่�แติกติ่างกัน ด้้วยการทำาความเข้าใจำล่กค้าเชิงล่กแบบ Customer Insights  

ด้้วยหลักการ Design Thinking และออกแบบโมเด้ลธ์ุรกิจำท่�เหมาะสม และด้ำาเนินการขายจำริงพร้อมวัด้ผู้ลความสำาเร็จำ 

ทางธุ์รกิจำจำริง

  3)	“การพััฒนาทักษัะด้้านดิ้จิทัล	 (Digital	 Skill	 Development)” ประกอบด้้วยโปรแกรมในการพัฒินาทักษัะ 

การวิเคราะห์ข้อม่ล (Data Analytics) แก่พนักงานทร่ ภายใติ้ความร่วมม้อกับสถาบันพัฒินาสมรรถนะด้้านดิ้จำิทัล 

ของบริษััทฯ หร้อ True Digital Academy โด้ยในปีน่� ได้้มุ่งเน้นกลุ่มหลักส่ติร Data Analytics สำาหรับทั�งกลุ่มผู่้้บริหารภาค 

นักวิเคราะห์ภาค รวมถ่งตัิวแทนจำากหน่วยงาน (Data Champion) รวมกว่า 1,000 คน ซึ่่�งจำะทำาหน้าท่�ในการ 

สร้างการขับเคล่อนการบริหารงานภายในบริษััทฯ บนพ้�นฐานของข้อม่ล รวมถ่งหลักส่ติร Digital Foundations สำาหรับ 

ผู้่้บริหารศักยภาพส่ง และหลักส่ติร Digital Marketing เพ่อยกระด้ับผู่้้บริหารภาคในการสร้างการติลาด้แบบยุคใหม่

  4)	“การพัฒันาทกัษัะการบรหิารค่นสำาหรบัพันกังานระดั้บผูจั้ด้การ	(People	Manager	Development	Program)”	

โด้ยแบ่งออกเป็น 4 โมด้่ล ได้้แก่ 1) Leadership Starter เข้าใจำตินเองและเข้าใจำผู่้้อ่น 2) People Manager – Leading 

Performance บทบาทของ People Manager และการบริหารงานผู้่านคน 3) People Manager – Leading Team เทคนิคการ 

พัฒินาคนและพัฒินาท่ม 4) Leadership Lab – Manager Skill Certification ทักษัะผู้่้นำาเชิงประยุกติ์ โด้ยทั�ง 4 โมด้่ลน่� ได้้

ม่การเริ�มติ้นด้ำาเนินการให้แก่ผู้่้บริหารในระดั้บผู่้้จัำด้การทั�วประเทศ ผู้่านทางแพลติฟอร์ม VROOM

  5) “การพััฒนาทักษัะการบริหารจัด้การสำาหรับผู้บริหารภาค่	(Provincial	General	Manager	Development	 

Program)” โด้ยเป็นหลักส่ติรรองรับสำาหรับ Provincial General Manager ท่�ได้้รับการแติ่งตัิ�งใหม่ให้เข้าใจำบทบาท เป้า

หมาย การวางกลยุทธ์์ และแนวทางการบริหารงาน ซ่ึ่�งประกอบด้้วยร่ปแบบการเร่ยนร่้ทั�งแบบ Online การศ่กษัาด้้วย

ตินเอง การโค้ชโด้ยผู้่้บริหาร การแบ่งปันองค์ความร่้ และการสัมมนาเชิงปฏิิบัติิการ พร้อมการวัด้ผู้ลอย่างติ่อเน่อง

และด้้วยการปรับปรุงการด้ำาเนินงานด้้านการพัฒินาบุคลากรอย่างติ่อเน่องน่� จ่ำงส่งผู้ลให้บริษััทฯ ได้้รับรางวัลระด้ับโลก 

นายจำ้างด้่เด้่นประจำำาประเทศไทยติ่อเน่อง 3 ปีซึ่้อน จำากการคัด้เล้อกของสถาบัน Top Employers Institute แห่งประเทศ

เนเธ์อร์แลนด้์ และรางวัล HR Asia Best Company to Work For 2020 โด้ยสถาบัน HR Asia และนอกจำากน่� ยังเป็น

ส่วนหน่�งท่�ทำาให้บริษััทฯ ได้้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติิ (Thailand Quality Award 2020) และ World Industry Leader  

ของด้ัชน่ความยั�งย้นของโลก (Down Jones Sustainable Indices) 3 ปีซึ่้อน 
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รายละเอีิยดเ ก่ียวกับกรรมการ ผู้้ ้บริหาร ผู้้ ้ มีอิ� านาจควบคุม 

ผู้้ ้ ท่ี ได ้รับมอิบหมายให ้รับผู้ิดชอิบส้งสุดในสายงานบัญ่ชีและการเงิน 

ผู้้ ้ ท่ี ได ้รับมอิบหมายให ้รับผู้ิดชอิบโดยติรงในการควบคุมด้แลการท�า บัญ่ชี 

และ เลขานุการบริ ษัท (ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ ์ 2564)

กรรมการ

ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิิสระ กรรมการติรวจสอิบ และ 

 ประธานคณะกรรมการก�ากับด้แลกิจการท่ีดี

อายุ 81 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งติั้ง

11 กิุมภ�พันธุ์ 2536 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

28 ปี

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564) 

หุ้้นส�มัญ   หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : ไม่ม่ -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ -  คู่สมรส : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC   

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�เอกิ  ส�ข�วิศวกิรรมศ�สตร์ Imperial College London

ปริญญ�ตร่   ส�ข�วิศวกิรรมศ�สตร์ Imperial College London

การอบรม

Digital Business for Organizational Development (2562)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563) 
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การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Chairman 2000 / 2544

Director Accreditation Program (DAP) 2546

Director Certification Program (DCP)

Audit Committee Program (ACP) 2548

Role of the Chairman Program (RCP)

Financial Institutions Governance Program (FGP)

Finance for Non-Finance Directors (FND) 2548

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”

IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness

Directors Forum 2014 - ธุุรกิิจครอบครัว : กิำ�กิับดููแลอย่่�งไรให้้ย่ั�งย่ืน

Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand (the 3
rd
 National Director Conference 2014)

CG Forum 2/2015 : คว�มรับผิิดูชอบของคณะกิรรมกิ�รบริษััทกัิบฝ่่�ย่จัดูกิ�รในกิ�รควบคุมภ�ย่ใน

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”

Director’s Briefing, China Economic Outlook: Pathway to Recovery / 2020

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

มิ.ย่. 2554 - ปัจจุบัน ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รกิำ�กิับดููแลกิิจกิ�รท่�ดู่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ธุ.ค. 2542 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ และ กิรรมกิ�รตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

2563 - ปัจจุบัน น�ย่กิกิิตติมศักิดูิ� สม�คมโทรคมน�คมแห้่งประเทศไทย่ ในพระบรมร�ชูปถััมภ์ (TCT)

2557 - 2562 สม�ชิกิสภ�นิติบัญญัติแห้่งช�ติ
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นายโชติิ  โภควนิช กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการติรวจสอิบ  

 กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ  

 กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าติอิบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 78 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

22 ธุันว�คม 2542 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

21 ปี 1 เดูือน

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

หุ้้นส�มัญ   หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : ไม่ม่ -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ -  คู่สมรส : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ผิู้สอบบัญช่รับอนุญ�ต ประเทศอังกิฤษั

ห้ลักิสูตรพัฒน�กิ�รจัดูกิ�ร มห้�วิทย่�ลัย่ฮ�ร์ว�ร์ดู ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

ห้ลักิสูตรกิ�รจัดูกิ�รดู้�นกิ�รตล�ดู มห้�วิทย่�ลัย่สแตนฟอร์ดู ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

การอบรม 

Digital Business for Organizational Development (2562)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Chairman 2000 / 2544

Director Accreditation Program (DAP) 2546

Director Certification Program (DCP) 2552

IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors
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Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

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 : คว�มรับผิิดูชอบของคณะกิรรมกิ�รบริษััทกัิบฝ่่�ย่จัดูกิ�รในกิ�รควบคุมภ�ย่ใน

IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline

IOD Seminar: Audit Committee Forum

ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

กิ.ย่. 2560 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ และ ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ.พ. 2554 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รในคณะกิรรมกิ�รดู้�นกิ�รเงิน และ กิรรมกิ�รในคณะกิรรมกิ�รกิำ�ห้นดู 

 ค่�ตอบแทนและสรรห้�กิรรมกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

2542 - กิ.ย่. 2560 กิรรมกิ�รอิสระ และ กิรรมกิ�รตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

2545 - ต.ค. 2560 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มูฟ

 กิรรมกิ�ร บมจ. กิรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รตรวจสอบ และ ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รสรรห้�และ 

 กิำ�ห้นดูค่�ตอบแทน บมจ. สย่�มแม็คโคร

ส.ค. 2559 - ส.ค. 2562 กิรรมกิ�รกิำ�กิับดููแลกิิจกิ�ร บมจ. สย่�มแม็คโคร

2556 - ส.ค. 2562 กิรรมกิ�รอิสระ และ กิรรมกิ�รตรวจสอบ บมจ. สย่�มแม็คโคร

2556 - พ.ค. 2563 ประธุ�นกิรรมกิ�ร บมจ. บ�งกิอกิแร้นช์

2555 - ธุ.ค. 2562 กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. ล็อกิซเล่ย่์ 

2555 - เม.ย่. 2561 กิรรมกิ�รตรวจสอบ บมจ. ล็อกิซเล่ย่์

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

2552 - เม.ย่. 2562 กิรรมกิ�ร บจ. ไทย่สม�ร์ทค�ร์ดู
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ดร. ฮาราลด์  ลิงค์ กรรมการอิิสระ และ ประธานคณะกรรมการก�าหนด  

 ค่าติอิบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 66 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

1 ม่น�คม 2553 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

10 ปี 11 เดูือน

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564) 

หุ้้นส�มัญ    หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 2,714,732 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.01) - ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่  

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

บริห้�รธุุรกิิจดูุษัฎ่บัณฑิตกิิตติมศักิดิู� (กิ�รจัดูกิ�ร) มห้�วิทย่�ลัย่เทคโนโลย่่ร�ชมงคลศร่วิชัย่

MBA, St. Gallen University, Switzerland

การอบรม

Digital Business for Organizational Development (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Director Accreditation Program 2560

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

กิ.ย่. 2560 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ และ ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รกิำ�ห้นดูค่�ตอบแทนและสรรห้�กิรรมกิ�ร 

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ม่.ค. 2553 - กิ.ย่. 2560 กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น
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กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

กิ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธุ�นกิรรมกิ�ร บมจ. บ่.กิริม เพ�เวอร์

ธุ.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธุ�นเจ้�ห้น้�ท่�บริห้�ร บมจ. บ่.กิริม เพ�เวอร์

ธุ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�ร บมจ. บ่.กิริม เพ�เวอร์

2561 - ธุ.ค. 2563 กิรรมกิ�รสรรห้�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน บมจ. บ่.กิริม เพ�เวอร์

2541 - ม่.ค. 2563 กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. ปูนซ่เมนต์นครห้ลวง

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

2530 - ปัจจุบัน  Chairman, B. Grimm Group of Companies
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ศ. (พิเศษ) เรวัติ  ฉ�่าเฉลิม กรรมการอิิสระ 

อายุ 76 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

1 ม่น�คม 2553 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

10 ปี 11 เดูือน 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 705,862 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส :   76,728 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.00) -  คู่สมรส : ไม่ม่

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่ 

-  คู่สมรส : ไม่ม่

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�โท  นิติศ�สตรมห้�บัณฑิต จุฬ�ลงกิรณ์มห้�วิทย่�ลัย่

ปริญญ�ตร่    นิติศ�สตรบัณฑิต มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์

เนติบัณฑิต  สำ�นักิอบรมศึกิษั�กิฎห้ม�ย่แห้่งเนติบัณฑิตย่สภ�

การอบรม 

วิทย่�ลัย่ป้องกิันร�ชอ�ณ�จักิร ห้ลักิสูตรภ�ครัฐร่วมเอกิชน (วปรอ. รุ่นท่� 1)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)

กาอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องท่ี่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)  

Director Accreditation Program (DAP) 2547

Director Certification Program (DCP) 2551

ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

ม่.ค. 2553 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น
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กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

2556 - ปัจจุบัน ประธุ�นกิรรมกิ�ร และ กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. ซิโน-ไทย่ เอ็นจ่เน่ย่ริ�ง แอนดู์ คอนสตรัคชั�น

ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. ล็อกิซเล่ย่์

 กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. เสริมสุข

 กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. สย่�มแม็คโคร 

 ท่�ปรึกิษั� บมจ. กิ�รบินกิรุงเทพ

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน  ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รตรวจสอบร่�งกิฎห้ม�ย่และร่�งอนุบัญญัติท่�เสนอคณะรัฐมนตร่

 ประธุ�นกิรรมกิ�รพิจ�รณ�ปรับปรุงประมวลกิฎห้ม�ย่วิธุ่พิจ�รณ�คว�มอ�ญ�

 ประธุ�นกิรรมกิ�รกิฎห้ม�ย่ ศูนย่์รับบริจ�คอวัย่วะ สภ�กิ�ช�ดูไทย่

 กิรรมกิ�รจัดูกิ�รทรัพย่์สิน สภ�กิ�ช�ดูไทย่

 ท่�ปรึกิษั� บจ. เอ.พ่. ฮอนดู้�

 รองประธุ�นกิรรมกิ�ร บมจ. ท�งย่กิระดัูบดูอนเมือง 

 ศ�สตร�จ�รย่์พิเศษัคณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกิรณ์มห้�วิทย่�ลัย่

 ศ�สตร�จ�รย่์พิเศษัสำ�นักิอบรมศึกิษั�กิฎห้ม�ย่แห้่งเนติบัณฑิตย่สภ�

 ศ�สตร�จ�รย่์พิเศษัช้ันปริญญ�โท คณะสังคมศ�สตร์ มห้�วิทย่�ลัย่มหิ้ดูล

 ศ�สตร�จ�รย่์พิเศษัช้ันปริญญ�เอกิ มห้�วิทย่�ลัย่กิรุงเทพธุนบุร่

 ศ�สตร�จ�รย่์พิเศษัคณะนิติศ�สตร์ มห้�วิทย่�ลัย่แม่ฟ้�ห้ลวง

 ผิู้บรรย่�ย่ห้ลักิสูตรกิิจกิ�รยุ่ติธุรรม กิระทรวงยุ่ติธุรรม

 ผิู้บรรย่�ย่ห้ลักิสูตรกิรมสอบสวนคดู่พิเศษั กิระทรวงยุ่ติธุรรม

 ผิู้บรรย่�ย่ห้ลักิสูตรวิทย่�ลัย่กิ�รปกิครอง กิระทรวงมห้�ดูไทย่

2547 - ปัจจุบัน ผิู้บรรย่�ย่พิเศษั สำ�นักิง�นอัย่กิ�รสูงสุดู กิระทรวงมห้�ดูไทย่

 ท่�ปรึกิษั� สม�คมกิร่ฑ�แห้่งประเทศไทย่

 กิรรมกิ�รผิู้ทรงคุณวุฒิ กิฤษัฎ่กิ�คณะพิเศษั

2545 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร คณะกิรรมกิ�รอ�ห้�รแห้่งช�ติ

 ประธุ�นกิรรมกิ�รจริย่ธุรรม สำ�นักิง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกิษัตรและอ�ห้�รแห้่งช�ติ

2544 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร คณะกิรรมกิ�รวินิจฉัย่กิ�รเปิดูเผิย่ข้อมูลข่�วส�รส�ข�ต่�งๆ (สขร.)

 กิรรมกิ�รกิฤษัฎ่กิ� สำ�นักิง�นคณะกิรรมกิ�รกิฤษัฎ่กิ�

2538 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร คณะกิรรมกิ�รโอลิมปิคแห้่งประเทศไทย่ในพระบรมร�ชูปถััมภ์
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นายฉวี่ เกิงโหล่ว กรรมการอิิสระ

อายุ 62 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งติั้ง

2 กิันย่�ย่น 2557 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

6 ปี 5 เดูือน

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

หุ้้นส�มัญ      หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : ไม่ม่ -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่   -  คู่สมรส  : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่ 

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

Electronics Major, Hangzhou Institute of Electronic Engineering

การอบรม 

Digital Business for Organizational Development (2562)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

- ไม่ม่ -

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

2557 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -
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บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน    กิรรมกิ�ร บจ. ไทย่-จ่น อุตส�ห้กิรรมระย่อง เซอร์วิส

กิ.ย่. 2561 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�รและท่�ปรึกิษั�อ�วุโส บจ. พัฒน�อสังห้�ริมทรัพย่์เพื�อกิ�รอุตส�ห้กิรรม  

     ระย่อง ไทย่-จ่น

2557 - ปัจจุบัน ประธุ�นกิรรมกิ�ร บจ. ฮอลล่� โฮลด้ิูง (ไทย่แลนดู์) 

2550 - ปัจจุบัน รองประธุ�น สม�คมกิ�รค้�วิส�ห้กิิจจ่น-ไทย่

2550 - กิ.ย่. 2561 ประธุ�นกิรรมกิ�ร บจ. พัฒน�อสังห้�ริมทรัพย่์เพื�อกิ�รอุตส�ห้กิรรมระย่อง (ไทย่-จ่น)
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นางปรีเปรม  เสรีวงษ์ กรรมการอิิสระ และ กรรมการติรวจสอิบ

อายุ 65 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

15 กิันย่�ย่น 2560 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

3 ปี 4.5 เดูือน

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564) 

หุ้้นส�มัญ   หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : ไม่ม่ -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ -  คู่สมรส : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�โท  วิทย่�ศ�สตร์มห้�บัณฑิต ส�ข� Computer Science (MIS) (Outstanding Performance Certificate) 

   มห้�วิทย่�ลัย่อัสสัมชัญ 

ปริญญ�ตร่  สถัิติศ�สตร์บัณฑิต คณะพ�ณิชย่ศ�สตร์และกิ�รบัญช่ จุฬ�ลงกิรณ์มห้�วิทย่�ลัย่

การอบรม

Digital Business for Organizational Development (2562)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)

ห้ลักิสูตรนักิบริห้�รกิ�รเงินกิ�รคลังภ�ครัฐระดูับสูง บงส. รุ่นท่� 7/2563

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (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

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)
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ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ และ กิรรมกิ�รตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

2550 - 2561 กิรรมกิ�ร และ ประธุ�นกิรรมกิ�รตรวจสอบ บจ. ไทย่สม�ร์ทค�ร์ดู 

2553 - 2561 ท่�ปรึกิษั� บจ. โกิซอฟท์ (ประเทศไทย่)
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นายศุภชัย  เจียรวนนท์* ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร  

 (กรรมการท่ีมีส ่วนร่วมในการบริหาร)

อายุ 53 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งติั้ง

11 กิุมภ�พันธุ์ 2536 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

28 ปี

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564) 

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 11,978,169 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.04) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : 1,930,255 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.01) -  คู่สมรส : 1,000 ห้น่วย่

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่ 

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

เป็นน้องช�ย่ของน�ย่ณรงค์ เจ่ย่รวนนท์

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�บริห้�รธุุรกิิจดูุษัฎ่บัณฑิตกิิตติมศักิดูิ� ส�ข�วิช�บริห้�รธุุรกิิจ มห้�วิทย่�ลัย่ขอนแกิ่น

ปริญญ�ปรัชญ�ดูุษัฎ่บัณฑิตกิิตติมศักิดูิ� ส�ข�วิช�กิ�รตล�ดู มห้�วิทย่�ลัย่เทคโนโลย่่ร�ชมงคลอ่ส�น

ปริญญ�ปรัชญ�ดูุษัฎ่บัณฑิตกิิตติมศักิดูิ� ส�ข�วิช�สื�อส�รมวลชน มห้�วิทย่�ลัย่ร�มคำ�แห้ง

ปริญญ�ตร่ ส�ข�บริห้�รธุุรกิิจ (กิ�รเงิน) มห้�วิทย่�ลัย่บอสตัน ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

การอบรม

Digital Business for Organizational Development (2562)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP 92/2011)

*กิรรมกิ�รผิู้ม่อำ�น�จลงน�มผิูกิพันบริษััทฯ
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ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน)

มิ.ย่. 2562 - ปัจจุบัน ประธุ�นกิรรมกิ�ร

กิ.พ. 2560 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร และ ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รบริห้�ร

2542 - กิ.พ. 2560 กิรรมกิ�ร กิรรมกิ�รผิู้จัดูกิ�รให้ญ่ และ ประธุ�นคณะผูิ้บริห้�ร

บริษััทย่่อย่ของบริษััทฯ

ปัจจุบัน กิรรมกิ�รและประธุ�นคณะผูิ้บริห้�ร บจ. ทรู วิชั�นส์ กิรุ�ป

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มูฟ เอช ยู่นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินคิวบ์ 

 กิรรมกิ�ร บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

 กิรรมกิ�ร บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มิวสิค

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรูโฟร์ยู่ สเตชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. ซ่นิเพล็กิซ์

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ม่เดู่ย่ โซลูชั�นส์

 กิรรมกิ�ร K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.

2549 - ธุ.ค. 2561 กิรรมกิ�ร บจ. บ่ บอย่ดู์ ซ่จ่

2536 - พ.ค. 2561 กิรรมกิ�ร บจ. เทเลคอมโฮลดูิ้ง

2553 - ม่.ค. 2560 กิรรมกิ�รผูิ้จัดูกิ�รให้ญ่ บจ. ทรู มูฟ เอช ยู่นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น

เม.ย่. 2544 - ต.ค. 2560 กิรรมกิ�รผิู้จัดูกิ�รให้ญ่ บจ. ทรู มูฟ 

 กิรรมกิ�ร บมจ. กิรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2538 - ม.ค. 2560 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน ประธุ�นกิรรมกิ�ร บมจ. สย่�มแม็คโคร

 รองประธุ�นกิรรมกิ�ร บมจ. ซ่พ่ ออลล์

 รองประธุ�นกิรรมกิ�ร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อ�ห้�ร

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน น�ย่กิกิิตติมศักิดูิ� สม�คมโทรคมน�คมแห้่งประเทศไทย่ ในพระบรมร�ชูปถััมภ์ (TCT)

 ประธุ�นคณะกิรรมกิ�ร เครือข่�ย่โกิลบอลคอมแพ็กิประเทศไทย่

 กิรรมกิ�รอิสระเพ่อกิ�รปฏิิรูปกิ�รศึกิษั�

 กิรรมกิ�รภ�ครฐัและเอกิชนเพอ่ขบัเคลอ่นเศรษัฐกิจิของประเทศโครงกิ�รส�นพลงัประช�รฐั

 ห้ัวห้น้�ท่มภ�คเอกิชนของคณะทำ�ง�นดู้�นกิ�รศึกิษั�พื้นฐ�นและกิ�รพัฒน�ผิู้นำ�

 กิรรมกิ�ร บจ. แมกิโนเล่ย่ ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั�น     

 กิรรมกิ�ร บจ. ฟร่วิลล์ โซลูชั�นส์

 กิรรมกิ�ร บจ. โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย่)

 กิรรมกิ�ร บจ. รถัไฟคว�มเร็วสูงส�ย่ตะวันออกิเช่อมส�มสน�มบิน

2562 - ปัจจุบัน ท่�ปรึกิษั�สม�คมอ่เลิร์นนิงแห้่งประเทศไทย่

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธุ�นสภ�ดูิจิทัลเพ่อเศรษัฐกิิจและสังคมแห้่งประเทศไทย่

ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�รโครงกิ�รจัดูต้ังสถั�บันไทย่โคเซ็น
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ส.ค. 2561- ปัจจุบัน กิรรมกิ�รในคณะกิรรมกิ�รสง่เสรมิคว�มรว่มมอืภ�คสงัคม มลูนธิุริ�งวลัสมเดูจ็เจ้�ฟ�้มห้�จกัิร่

2560 - ปัจจุบัน ท่�ปรึกิษั�ห้อกิ�รค้�ไทย่

 ท่�ปรึกิษั�สภ�มห้�วิทย่�ลัย่ห้อกิ�รค้�ไทย่

 ประธุ�นคณะผิู้บริห้�ร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

2560 - 2563 กิรรมกิ�รสม�คมโทรคมน�คมแห้่งประเทศไทย่ ในพระบรมร�ชูปถััมภ์ (TCT)

กิ.ค. 2560 - 2562 ประธุ�นสม�คมสม�พันธุ์เทคโนโลย่่ส�รสนเทศและกิ�รส่อส�รแห้่งประเทศไทย่ (TFIT)

2559 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ประช�รัฐรักิส�มัคค่ วิส�ห้กิิจเพ่อสังคม (ประเทศไทย่)

2558 - 2560  น�ย่กิสม�คมโทรคมน�คมแห้่งประเทศไทย่ ในพระบรมร�ชูปถััมภ์ (TCT)

2553 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รท่�ปรึกิษั�ห้ลักิสูตรวิทย่�ศ�สตรมห้�บัณฑิตและดูุษัฎ่บัณฑิต ส�ข�วิช�ธุุรกิิจ

 เทคโนโลย่่กิ�รจัดูกิ�รนวัตกิรรม (สห้ส�ข�วิช�) จุฬ�ลงกิรณ์มห้�วิทย่�ลัย่

 กิรรมกิ�รกิล�งมูลนิธุิร�ม�ธุิบดู่ฯ

2549 - ปัจจุบัน ประธุ�นคณะอนุกิรรมกิ�รห้�ทุน ศูนย่์ดูวงต�สภ�กิ�ช�ดูไทย่

 กิรรมกิ�รจัดูห้�และบริกิ�รดูวงต�แห้่งสภ�กิ�ช�ดูไทย่
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ดร. อิาชว์  เติาลานนท์ รอิงประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน 

 และ กรรมการในคณะกรรมการก�ากับด้แลกิจการท่ีดี   

 (กรรมการท่ีมิใช่ผู้้ ้บริหาร)

อายุ 82 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งติั้ง

11 กิุมภ�พันธุ์ 2536

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

28 ปี

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564) 

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง :  ไม่ม่    -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : 135,601 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.00) -  คู่สมรส : 20,000 ห้น่วย่

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่ 

-  คู่สมรส : 35,000 ห้น่วย่  

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�กิิตติมศักิดูิ� ศิลปศ�สตร์ดูุษัฎ่บัณฑิตกิิตติมศักิดูิ� (กิ�รจัดูกิ�ร) มห้�วิทย่�ลัย่ห้อกิ�รค้�ไทย่

    วิศวกิรรมศ�สตร์ดูุษัฎ่บัณฑิตกิิตติมศักิดิู� มห้�วิทย่�ลัย่ร�มคำ�แห้ง

    วิศวกิรรมศ�สตร์ดูุษัฎ่บัณฑิตกิิตติมศักิดิู� จุฬ�ลงกิรณ์มห้�วิทย่�ลัย่

ปริญญ�เอกิ   ส�ข�วิศวกิรรมอุตส�ห้กิ�ร และระบบง�น Illinois Institute of Technology ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

ปริญญ�โท   ส�ข�วิศวกิรรมอุตส�ห้กิ�ร Iowa State of University ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�  

ปริญญ�ตร่   ส�ข�วิศวกิรรมอุตส�ห้กิ�ร จุฬ�ลงกิรณ์มห้�วิทย่�ลัย่

การอบรม

วิทย่�ลัย่ป้องกิันร�ชอ�ณ�จักิร ห้ลักิสูตรกิ�รป้องกิันร�ชอ�ณ�จักิรรัฐร่วมเอกิชน รุ่นท่� 1

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)
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การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 2548

Chairman 2000 / 2544

Director Certification Program (DCP)

ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

ปัจจุบัน รองประธุ�นกิรรมกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

 ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รดู้�นกิ�รเงิน และ กิรรมกิ�รในคณะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบดููแลกิิจกิ�รท่�ดู่

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. เทเลคอมโฮลดูิ้ง

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อ่โลจิสติกิส์ 

2552 - ม.ค. 2560 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน ประธุ�น Board of Trustee สม�คมกิ�รจัดูกิ�รธุุรกิิจแห้่งประเทศไทย่

2535 - 2560 รองประธุ�นกิรรมกิ�ร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ดร. เกา ถงชิ่ง รอิงประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการ  

 ก�าหนดค่าติอิบแทนและสรรหากรรมการ           

 (กรรมการท่ีมิใช ่ผู้้ ้บริหาร)

อายุ 57 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

19 มิถัุน�ย่น 2563 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

7 เดูือน 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564) 

หุ้้นส�มัญ      หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : ไม่ม่ -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ -  คู่สมรส : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�เอกิ Doctoral Degree in Business Administration, Hong Kong Polytechnic University    

ปรญิญ�ตร ่Bachelor Degree in Telecommunications Engineering, Changchun Institute of Posts and Telecommunications

การอบรม

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

- ไม่ม่ -

ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

กิ.ย่. 2563 - ปัจจุบัน รองประธุ�นกิรรมกิ�ร และ กิรรมกิ�รในคณะกิรรมกิ�รกิำ�ห้นดูค่�ตอบแทน

 และสรรห้�กิรรมกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

มิ.ย่. 2563 - กิ.ย่. 2563 กิรรมกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น
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กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

กิ.พ. 2563 - ปัจจุบัน รองผิู้จัดูกิ�รทั�วไป China Mobile Limited

ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองผิู้จัดูกิ�รทั�วไป China Mobile Communications Group Co., Ltd.

พ.ค. 2556 - ม.ค. 2563 รองผิู้จัดูกิ�รทั�วไป China Telecom Corporation Limited

เม.ย่. 2556 - ม.ค. 2563 รองผิู้จัดูกิ�รทั�วไป China Telecommunications Corporation
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นายอิ�ารุง  สรรพสิทธิ�วงศ์ รอิงประธานกรรมการ  กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน 

 และ กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าติอิบแทน  

 และสรรหากรรมการ                               

 (กรรมการท่ีมิใช ่ผู้้ ้บริหาร)

อายุ 68 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งติั้ง

16 พฤศจิกิ�ย่น 2544

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

19 ปี 2.5 เดูือน 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564) 

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 2,070,893 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.01) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่     -  คู่สมรส : 2,000 ห้น่วย่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : 30,000 ห้น่วย่

-  คู่สมรส : 8,000 ห้น่วย่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�โท  กิ�รบัญช่ มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์

ปริญญ�ตร่  กิ�รบัญช่ มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์

การอบรม 

Digital Business for Organizational Development (2562)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 2544

Company Secretary

Board Performance Evaluation

DCP Refresher 2549
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IOD National Director Conference 2012 – Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors

Role of the Compensation Committee (RCC) 2550

Ethical Leadership Program

IT Governance

Collective Action Against Corruption Conference 1/2562

ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

ธุ.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองประธุ�นกิรรมกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ปัจจุบัน กิรรมกิ�รในคณะกิรรมกิ�รดู้�นกิ�รเงิน และ 

 กิรรมกิ�รในคณะกิรรมกิ�รกิำ�ห้นดูค่�ตอบแทนและสรรห้�กิรรมกิ�ร 

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

2544 - ธุ.ค. 2563 กิรรมกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บมจ. ซ่พ่ ออลล์

 กิรรมกิ�ร บมจ. สย่�มแม็คโคร

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน รองประธุ�นสำ�นักิกิ�รเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 กิรรมกิ�รบริห้�ร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 กิรรมกิ�ร บมจ. ซ่พ่พ่ซ่

 กิรรมกิ�ร บจ. ซ่.พ่. โลตัส คอร์ปอเรชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. ไอคอนสย่�ม

 กิรรมกิ�ร บจ. ดูิ ไอคอนสย่�ม เรสซิเดูนซ์ คอร์ปอเรชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. ดูิ ไอคอนสย่�ม ซูเปอร์ลักิซ์ เรสซิเดูนซ์ คอร์ปอเรชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. ดูิ ไอคอนสย่�ม เจ้�พระย่� ริเวอร์ โฮลด้ิูงส์

 กิรรมกิ�ร บจ. แอสเซนดู์ กิรุ�ป

 กิรรมกิ�ร บจ. เอเช่ย่ ฟร่วิลล์

 กิรรมกิ�ร บจ. ศึกิษั�ภิวัฒน์

 กิรรมกิ�ร บจ. โอเอชท่

 กิรรมกิ�ร บจ. สย่�ม ริเวอร์ โฮลด้ิูงส์

 กิรรมกิ�ร บจ. สย่�มแม็คโคร โฮลด้ิูง (ประเทศไทย่)

 กิรรมกิ�ร บจ. โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย่)
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ดร. หล่ี เฝิิง กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน  

 (กรรมการท่ีมิใช ่ผู้้ ้บริหาร)

อายุ 52 ปี  

วันท่ี่� ได ้ รับการแติ่งติั้ง

16 กิันย่�ย่น 2562

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

1 ปี 4.5 เดูือน

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

หุ้้นส�มัญ      หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : ไม่ม่ -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ -  คู่สมรส : ไม่ม่  

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�เอกิ Doctoral Degree in Computer Software Theory, Shandong University

ปริญญ�โท Master’s Degree in Communications and Electronic System, Nanjing University of Posts and 

  Telecommunications

ปริญญ�ตร่ Bachelor’s Degree in Wireless Communications, Nanjing University of Posts and Telecommunications

การอบรม

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)  

- ไม่ม่ -

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

กิ.ย่. 2562 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร และ กิรรมกิ�รในคณะกิรรมกิ�รดู้�นกิ�รเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -
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บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รและหั้วห้น้�คณะผูิ้บริห้�ร China Mobile International Limited

 ประธุ�นคณะกิรรมกิ�ร China Mobile Hong Kong Company Limited

ธุ.ค. 2556 - กิ.ค. 2559 ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รและผูิ้จัดูกิ�รทั�วไป China Mobile Group Jiangxi Company Limited
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ศ.ดร. วรภัทร  โติธนะเกษม กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ  

 กรรมการในคณะกรรมการก�ากับด้แลกิจการท่ีดี   

 (กรรมการท่ีมิใช่ผู้้ ้บริหาร)

อายุ 71 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งติั้ง

1 ม่น�คม 2555 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

8 ปี 11 เดูือน

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564) 

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 360,461 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ -  คู่สมรส : ไม่ม่  

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�เอกิ  เศรษัฐศ�สตร์ธุุรกิิจ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

ปริญญ�โท  เศรษัฐศ�สตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

   บริห้�รธุุรกิิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois 

   ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

ปริญญ�ตร่  เศรษัฐศ�สตร์ (เกิ่ย่รตินิย่ม “ดู่ม�กิ”) มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์ 

   นิติศ�สตร์ มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์

การอบรม

Digital Business for Organizational Development (2562)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)
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การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)  

Director Certification Program (DCP) 2543

Director Accreditation Program (DAP)

The Role of Chairman (RCM)

Role of the Compensation Committee (RCC)

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

กิ.ย่. 2560 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รในคณะกิรรมกิ�รกิำ�กิับดููแลกิิจกิ�รท่�ดู่  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

2555 - ปัจจุบัน  กิรรมกิ�ร และ กิรรมกิ�รในคณะกิรรมกิ�รดู้�นกิ�รเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. อมตะ ว่เอ็น

2553 - ปัจจุบัน  กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. นำ้�ต�ลขอนแกิ่น

2552 - ปัจจุบัน  ประธุ�นกิรรมกิ�ร และ กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. ปริญสิริ

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

2563 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ และ กิรรมกิ�รตรวจสอบ บมจ. ธุน�ค�รสแตนดู�ร์ดูช�ร์เตอร์ดู (ไทย่)

มิ.ย่. 2555 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร และ เลข�นุกิ�ร มูลนิธุิสถั�บันวิจัย่และพัฒน�องค์กิรภ�ครัฐ (IRDP)

2553 - ปัจจุบัน ประธุ�นกิรรมกิ�ร บริษััท พันธุวณิช จำ�กิัดู
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นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์* กรรมการ (กรรมการท่ีมีส ่วนร่วมในการบริหาร)

อายุ 59 ปี  

วันท่ี่� ได ้ รับการแติ่งติั้ง

11 กิุมภ�พันธุ์ 2536 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

28 ปี

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564) 

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 2,619,885 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.01) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : 20,000 ห้น่วย่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ -

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�ตร่  ส�ข�บริห้�รธุุรกิิจ University of Southern California ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

การอบรม 

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 2551

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

2536 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร และ ผูิ้อำ�นวย่กิ�รบริห้�ร - กิ�รลงทุนกิลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

2543 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รผูิ้จัดูกิ�รให้ญ่ และ ประธุ�นคณะผิู้บริห้�ร บจ. เทเลคอมโฮลด้ิูง

ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. 

 กิรรมกิ�ร บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

*กิรรมกิ�รผิู้ม่อำ�น�จลงน�มผูิกิพันบริษััทฯ
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ปัจจุบัน   กิรรมกิ�ร บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

    กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อ่โลจิสติกิส์ 

    กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ม่เดู่ย่ โซลูชั�นส์ 

    กิรรมกิ�ร บจ. ทรู วิชั�นส์ กิรุ�ป

    กิรรมกิ�ร บจ. ซ่นิเพล็กิซ์

2552 - กิ.พ. 2560 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน  ประธุ�นคณะกิรรมกิ�รบริห้�รคว�มเส่�ย่ง บมจ. ดูับบลิวพ่ เอ็นเนอร์ย่่�

พ.ย่. 2557 - ปัจจุบัน  กิรรมกิ�ร บมจ. ดูับบลิวพ่ เอ็นเนอร์ย่่�

ปัจจุบัน กิรรมกิ�รสรรห้�และกิำ�ห้นดูค่�ตอบแทน บมจ. เอสว่ไอ

2556 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ บมจ. เอสว่ไอ

กิ.พ. 2560 - พ.ค. 2562 กิรรมกิ�รตรวจสอบ บมจ. เอสว่ไอ

2556 - ปัจจุบัน ประธุ�นกิรรมกิ�ร บล. ฟินันเซ่ย่ ไซรัส จำ�กิัดู (มห้�ชน)

ปัจจุบัน คณะกิรรมกิ�รสรรห้� และ กิรรมกิ�รกิำ�ห้นดูค่�ตอบแทน 

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต่้ (ประเทศไทย่)

2544 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รอิสระ และ กิรรมกิ�รตรวจสอบ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต่้ (ประเทศไทย่)

 (เดูิมช่อ บมจ. ไทคอน อินดัูสเทร่ย่ล คอนเน็คชั�น)

2543 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บมจ. อิออน ธุนสินทรัพย่์ (ไทย่แลนดู์)

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน ประธุ�นกิรรมกิ�ร บจ. ไทย่โคโพล่อุตส�ห้กิรรมพล�สติกิ

 กิรรมกิ�ร บมจ. ซ่พ่พ่ซ่

 กิรรมกิ�ร บจ. เอคโค ออโต้พ�ร์ท (ไทย่แลนดู์)

 กิรรมกิ�ร บจ. ดูับบลิวพ่ แกิ�ส

 กิรรมกิ�ร บจ. ดูับบลิวพ่ โซลูชั�นส์

 กิรรมกิ�ร บจ. ดูับบลิวพ่ โซลล่�ร์

2533 - 2561 กิรรมกิ�ร บจ. เมโทรแมช่นเนอร่�
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นายณรงค์  เจียรวนนท์ กรรมการ (กรรมการท่ีมิใช ่ผู้้ ้บริหาร)

อายุ 55 ปี  

วันท่ี่� ได ้ รับการแติ่งติั้ง

29 เมษั�ย่น 2551

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

12 ปี 9 เดูือน 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 304,269 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

เป็นพ่�ช�ย่ของน�ย่ศุภชัย่ เจ่ย่รวนนท์

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�กิิตติมศักิดูิ�  ดูุษัฎ่บัณฑิตกิิตติมศักิดูิ� ส�ข�วิช�บริห้�รธุุรกิิจ มห้�วิทย่�ลัย่ร�มคำ�แห้ง

Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School,  

    Harvard University

ปริญญ�ตร่   วิทย่�ศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�วิช� Business Administration, New York University, 

    ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

การอบรม

Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education (2558)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) (2550)
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ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

2551 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

2554 - ปัจจุบัน รองประธุ�นคณะกิรรมกิ�ร บจ. เอสเอ็ม ทรู

2553 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

2552 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ซ่นิเพล็กิซ์

 กิรรมกิ�ร บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร และ รองประธุ�นกิรรมกิ�รบริห้�ร บจ. ทรู วิชั�นส์ กิรุ�ป

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ซ่เจ คร่เอชั�นส์

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

2556 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บมจ. สย่�มแม็คโคร

2542 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บมจ. ซ่พ่ ออลล์

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน รองประธุ�นอ�วุโส บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 กิรรมกิ�ร บจ. สย่�มแม็คโคร โฮลด้ิูง (ประเทศไทย่)

 กิรรมกิ�ร บจ. ดูิ ไอคอนสย่�ม เจ้�พระย่� ริเวอร์ โฮลด้ิูงส์

 กิรรมกิ�ร บจ. สย่�ม ริเวอร์ โฮลด้ิูงส์

 กิรรมกิ�ร บจ. วิซดูอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. วิซดูอม โซไซต่้ ดู่เวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. วิซดูอม แลนดู์ม�ร์กิ คอร์ปอเรชั�น

 Governance Committee, Leadership Development Institute

2561 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร C.P. Pokphand Co., Ltd. (บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์ฮ่องกิง)

2556 - ปัจจุบัน ประธุ�นกิรรมกิ�ร Charoen Pokphand Import-Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.

 กิรรมกิ�ร บจ. โอเอชท่

2554 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร Chia Tai Qingdao Holdings (Hongkong) Limited

 กิรรมกิ�ร Chia Tai Xiangyang Holdings (Hongkong) Limited

 กิรรมกิ�ร Chia Tai Qingdao Holdings Limited

 กิรรมกิ�ร Chia Tai Xiangyang Holdings Limited

 ประธุ�นกิรรมกิ�ร บจ. ดูิ ไอคอนสย่�ม ซูเปอร์ลักิซ์ เรสซิเดูนซ์ คอร์ปอเรชั�น 

 ประธุ�นกิรรมกิ�ร บจ. ดูิ ไอคอนสย่�ม เรสซิเดูนซ์ คอร์ปอเรชั�น 

 รองประธุ�นกิรรมกิ�ร บจ. ไอคอนสย่�ม

 ผิู้ช่วย่อ�วุโสประธุ�นกิรรมกิ�รเครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรห้�บุคล�กิรของเครือ”

2553 - ปัจจุบัน รองประธุ�นกิรรมกิ�ร กิลุ่มธุุรกิิจกิ�รตล�ดูและกิ�รจัดูจำ�ห้น่�ย่ (ไทย่)

 รองประธุ�นกิรรมกิ�ร กิลุ่มธุุรกิิจกิ�รตล�ดูและกิ�รจัดูจำ�ห้น่�ย่ (จ่น)

 รองประธุ�นกิรรมกิ�ร กิลุ่มธุุรกิิจพัฒน�ท่�ดิูน (จ่น)

 รองประธุ�นกิรรมกิ�ร Shanghai Kinghill Limited

2551 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�ร บมจ. ซ่พ่พ่ซ่

 กิรรมกิ�รบริห้�ร Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd.

2550 - ปัจจุบัน รองประธุ�นกิรรมกิ�รอ�วุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd.

 รองประธุ�นกิรรมกิ�รอ�วุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.
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นายอิติิรุฒม์  โติทวีแสนสุข* กรรมการ และ รอิงประธานคณะกรรมการบริหาร   

 (กรรมการท่ีมิใช่ผู้้ ้บริหาร)

อายุ 57 ปี  

วันท่ี่� ได ้ รับการแติ่งติั้ง

30 เมษั�ย่น 2562 

วันท่ี่� ได ้ รับการแติ่งติั้ง

1 ปี 9 เดูือน

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)  

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 8,896,754 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.03) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�โท   ส�ข�กิ�รเงินและกิ�รตล�ดู Indiana University of Pennsylvania ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

ปริญญ�ตร่   ส�ข�กิ�รบริห้�รอุตส�ห้กิ�ร มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์

การอบรม

สถั�บันวิจัย่ตล�ดูทุน (CMA16)

Digital Business for Organizational Development (2562)

Introduction to Internet of Things Products (2562)

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 2548

Director Accreditation Program (DAP) 2548

Director Diploma of Australian Institution of Director 2548

*กิรรมกิ�รผิู้ม่อำ�น�จลงน�มผูิกิพันบริษััทฯ
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ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

เม.ย่. 2562 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ธุ.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองประธุ�นคณะกิรรมกิ�รบริห้�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น  

กิ.พ. 2560 - ธุ.ค. 2560 กิรรมกิ�รผิู้จัดูกิ�รให้ญ่ (ร่วม) ดู้�นปฏิิบัติกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

พ.ค. 2559 - กิ.พ. 2560 ห้ัวห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นปฏิิบัติกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

2557 - พ.ค. 2559 ห้ัวห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นเทคโนโลย่่ส�รสนเทศ และ 

 ผิู้อำ�นวย่กิ�รบริห้�ร - ดู้�นกิ�รบริห้�รจัดูกิ�รระดูับภูมิภ�ค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น  

ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อ่โลจิสติกิส์

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส

 กิรรมกิ�ร บจ. บ่เอฟเคท่ (ประเทศไทย่)

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ยู่ไนเต็ดู ฟุตบอล คลับ

 กิรรมกิ�ร บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

 กิรรมกิ�ร บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มิวสิค

 กิรรมกิ�ร บมจ. กิรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 

 กิรรมกิ�ร บจ. เทเลคอมโฮลดูิ้ง

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มูฟ

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู วิชั�นส์ กิรุ�ป

 กิรรมกิ�ร True Internet Technology (Shanghai) Company Limited

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

2561 - ปัจจุบัน รองประธุ�นสำ�นักิพัฒน�โครงกิ�รพิเศษั บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 กิรรมกิ�รบริห้�ร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. รถัไฟคว�มเร็วสูงส�ย่ตะวันออกิเช่อมส�มสน�มบิน
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ดร. กิติติิณัฐ  ทีคะวรรณ* กรรมการ (กรรมการท่ีมิใช่ผู้้ ้บริหาร)

อายุ 48 ปี  

วันท่ี่� ได ้ รับการแติ่งติั้ง

17 ธุันว�คม 2563 

ระยะเวลาการดำารงติำาแหน่งกรรมการ

1.5 เดูือน

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)  

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง :  3,067,747 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.01) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�เอกิ  ปรัชญ�ดูุษัฎ่บัณฑิต ส�ข�วิช�กิ�รพัฒน�องค์กิร มห้�วิทย่�ลัย่อัสสัมชัญ 

Certificate of Berkeley Executive Program, Haas School of Business, University of California - Berkeley  

   ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

ปริญญ�โท   บริห้�รธุุรกิิจมห้�บัณฑิต มห้�วิทย่�ลัย่อัสสัมชัญ 

ปริญญ�โท   วิทย่�ศ�สตรมห้�บัณฑิต ส�ข�ระบบส�รสนเทศ มห้�วิทย่�ลัย่อัสสัมชัญ

ปริญญ�ตร่   บริห้�รธุุรกิิจบัณฑิต ส�ช�วิช�กิ�รตล�ดู มห้�วิทย่�ลัย่อัสสัมชัญ

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)  

Director Certification Program (DCP) 2562

Board Nomination and Compensation Program 2563

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน)

ธุ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

*กิรรมกิ�รผิู้ม่อำ�น�จลงน�มผูิกิพันบริษััทฯ
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ธุ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ธุ.ค. 2560 - พ.ย่. 2562 กิรรมกิ�รผิู้จัดูกิ�รให้ญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น     

ส.ค. 2560 - ธุ.ค. 2560 Executive Assistant to Chairman of the Executive Committee  

พ.ค. 2559 - กิ.ค. 2560 ห้ัวห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นพ�ณิชย่์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ.พ. 2558 - พ.ค. 2559 Head of Commercial & Business Development, Mobile (True Move)

ม.ค. 2557 - กิ.พ. 2558 กิรรมกิ�รผิู้จัดูกิ�ร Retail Business

พ.ย่. 2555 - ม.ค. 2557 Director, Retail Business - Device Product Management

บริษััทย่่อย่ของบริษััทฯ

ส.ค. 2561 - พ.ค. 2562 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินคิวบ์

พ.ค. 2561 - ส.ค. 2563 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น

พ.ค. 2561 - ส.ค. 2563 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มูฟ เอช ยู่นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น

พ.ค. 2561 - ม่.ค. 2562 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ดิูสทริบิวชั�น แอนดู์ เซลส์

กิ.พ. 2561 - ธุ.ค. 2562 กิรรมกิ�รผิู้จัดูกิ�รให้ญ่ (ร่วม) บจ. ทรู มูฟ เอช ยู่นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -
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ผู้้ ้บริหาร

นายมนัสส์  มานะวุฒิเวช กรรมการผู้้้จัดการใหญ่่ (ร่วม)           

อายุ 46 ปี 

วันท่ี่� ได ้ รับการแติ่งติั้ง

26 พฤศจิกิ�ย่น 2562 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)  

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง :  528,501 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�โท   วิศวกิรรมศ�สตร์ Electrical Engineering, Syracuse University (M. of Science) และ Electric Engineering,  

   Rensselaer Polytechnic (M. of Science) ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

ปริญญ�ตร่   วิศวกิรรมศ�สตรบัณฑิต (วิศวกิรรมไฟฟ้�) สถั�บันเทคโนโลย่่พระจอมเกิล้�เจ้�คุณทห้�รล�ดูกิระบัง

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

- ไม่ม่ -

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

กิ.พ. 2564 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รผิู้จัดูกิ�รให้ญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

พ.ย่. 2562 - ปัจจุบัน ผิู้อำ�นวย่กิ�รบริห้�รอ�วุโส - ดู้�นกิ�รบริห้�รจัดูกิ�รระดูับภูมิภ�ค BMA II & East

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

2561 - พ.ย่. 2562 ผิู้อำ�นวย่กิ�รบริห้�รดู้�นกิ�รบริห้�รจัดูกิ�รระดูับภูมิภ�ค (พื้นท่�ภ�คตะวันออกิ)

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

2560 - พ.ย่. 2561 ผิู้อำ�นวย่กิ�รบริห้�รดู้�นกิ�รบริห้�รจัดูกิ�รระดูับภูมิภ�ค 

 (พื้นท่�ภ�คกิล�งและภ�คตะวันออกิ) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

2556 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มัลติม่เดู่ย่
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กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -
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นายณัฐวุฒิ  อิมรวิวัฒน์ กรรมการผู้้ ้จัดการใหญ่่ (ร่วม)

อายุ 47 ปี  

วันท่ี่� ได ้ รับการแติ่งติั้ง

2 กิุมภ�พันธุ์ 2564 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)  

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง :  ไม่ม่   -  ตนเอง   : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่   -  คู่สมรส   : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�โท   ส�ข�บริห้�รธุุรกิิจ สถั�บันเทคโนโลย่่แมสซ�ชูเซตส์ ประเทศสห้รัฐอเมริกิ� 

ปริญญ�โท   ส�ข�วิศวกิรรมศ�สตร์อุตส�ห้กิ�ร สถั�บันเทคโนโลย่่จอร์เจ่ย่ ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

ปริญญ�ตร่   ส�ข�วิศวกิรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกิรณ์มห้�วิทย่�ลัย่

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)  

Director Accreditation Program (DAP) 2562

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

กิ.พ. 2564 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รผิู้จัดูกิ�รให้ญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ม่.ค. 2563 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รผิู้จัดูกิ�รให้ญ่ บจ. ทรู ดิูจิทัล กิรุ�ป

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -
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ดร. ธีรเดช  ด�ารงค์พลาสิทธิ� กรรมการผู้้ ้จัดการใหญ่่ (ร่วม)

อายุ 46 ปี  

วันท่ี่� ได ้ รับการแติ่งติั้ง

2 กิุมภ�พันธุ์ 2564 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)  

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 224,930 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่ 

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�เอกิ  ส�ข�บริห้�รธุุรกิิจและกิ�รจัดูกิ�ร กิ�รเงิน มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์

ปริญญ�โท   ส�ข�เทคโนโลย่่ส�รสนเทศและธุุรกิิจ จุฬ�ลงกิรณ์มห้�วิทย่�ลัย่

ปริญญ�ตร่   ส�ข�วิทย่�ศ�สตร์สถัิติ มห้�วิทย่�ลัย่เช่ย่งให้ม่

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)  

Director Certification Program (DCP) 2563

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

กิ.พ. 2564 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รผิู้จัดูกิ�รให้ญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ.พ. 2564 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ.ค. 2562 - กิ.พ. 2564 ผิู้อำ�นวย่กิ�รบริห้�ร ธุุรกิิจร่เทล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

2556 - 2562 ผิู้อำ�นวย่กิ�รบริห้�ร บจ. ดูันน์ฮัมบ่้ (ประเทศไทย่)
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นายสุภกิจ  วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้้ ้บริหารด้านการพาณิชย์ (ร ่วม)

อายุ 56 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

1 มกิร�คม 2561 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)  

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 2,057,277 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.01) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่หรือบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�โท บริห้�รธุุรกิิจ California University of Pennsylvania ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

ปริญญ�ตร่ ส�ข�เศรษัฐศ�สตร์ มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์ 

ประกิ�ศน่ย่บัตร วิทย่�ลัย่ป้องกิันร�ชอ�ณ�จักิร ห้ลักิสูตรกิ�รป้องกิันร�ชอ�ณ�จักิรภ�ครัฐร่วมเอกิชน รุ่นท่� 23

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)  

Director Certification Program (DCP 272/2019)

Boards That Make a Difference (BMD 10/2020)

ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

กิ.พ. 2564 - ปัจจุบัน หั้วห้น้�คณะผูิ้บริห้�รดู้�นกิ�รพ�ณิชย่์ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ม.ค. 2561 - กิ.พ. 2564 ห้ัวห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นกิ�รพ�ณิชย่์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

พ.ย่. 2555 - ธุ.ค. 2560 ผิู้อำ�นวย่กิ�รกิลุ่ม ดู้�นกิ�รตล�ดู บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

พ.ย่. 2561 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ดิูสทริบิวชั�น แอนดู์ เซลส์ 

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น 

ส.ค. 2549 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น 

2555 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส 

ปัจจุบัน ห้ัวห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นพ�ณิชย่์ บจ. ทรู มูฟ เอช ยู่นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น
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กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -
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นายขจร  เจียรวนนท์ ผู้้ ้อิ�านวยการบริหาร ด้านกิจการอิงค์กร

อายุ 54 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

21 กิุมภ�พันธุ์ 2555 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)  

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 775,221 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.00) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�ตร่   กิ�รจัดูกิ�ร Fairleigh Dickinson University รัฐนิวเจอร์ซ่ย่์ ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

การอบรม

Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563)

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

- ไม่ม่ -

ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

ปัจจุบัน ผิู้อำ�นวย่กิ�รบริห้�ร ดู้�นกิิจกิ�รองค์กิร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น 

 ผิู้อำ�นวย่กิ�รบริห้�ร ดู้�นกิิจกิ�รองค์กิร บจ. ทรู มูฟ เอช ยู่นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น

 ประธุ�นคณะกิรรมกิ�ร และ กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ยู่ไนเต็ดู ฟุตบอล คลับ

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อ่โลจิสติกิส์

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ดิูสทริบิวชั�น แอนดู์ เซลส์ 

 กิรรมกิ�ร บจ. ส่องดู�ว

 กิรรมกิ�ร บจ. ซ่นิเพล็กิซ์ 

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ม่เดู่ย่ โซลูชั�นส์ 

 กิรรมกิ�ร บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส 
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ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

 กิรรมกิ�ร บจ. เทเลคอมโฮลดูิ้ง 

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู วิชั�นส์ กิรุ�ป 

2560 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ธุ.ค. 2543 - เม.ย่. 2561 กิรรมกิ�ร บมจ. กิรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มูฟ

2552 -  ม.ค. 2560 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น   

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�ร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

 รองประธุ�นคณะกิรรมกิ�รบริห้�ร บจ. ธุนเทเลคอม

 กิรรมกิ�ร บมจ. ซ่พ่พ่ซ่ 

 กิรรมกิ�ร บจ. โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ล่สซิ�ง 

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู พรอพเพอร์ต่ส์ 

 กิรรมกิ�ร บจ. เอสเอไอซ่ มอเตอร์ - ซ่พ่ 

 กิรรมกิ�ร บจ. เอ็มจ่ เซลส์ (ประเทศไทย่) 

 กิรรมกิ�ร บจ. เอคโค ออโต้พ�ร์ท (ไทย่แลนดู์)

 กิรรมกิ�ร บจ. สย่�มแลนดู์ ฟล�ย่อ้ิง

 กิรรมกิ�ร บจ. วิซดูอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. วิซดูอม โซไซต่้ ดู่เวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. วิซดูอม แลนดู์ม�ร์กิ คอร์ปอเรชั�น

 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ไอคอนสย่�ม

 กิรรมกิ�ร บจ. 84

 กิรรมกิ�ร บจ. นว 84

 กิรรมกิ�ร บจ. ว่เอ็นเอส พร็อพเพอร์ต่้

 กิรรมกิ�ร บจ. บ่เคไอ พร็อพเพอร์ต่้
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นางสาวยุภา  ลีวงศ์เจริญ่ **  หัวหน้าคณะผู้้้บริหารด้านการเงิน

อายุ 56 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

28 กิุมภ�พันธุ์ 2562 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)  

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 2,217,074 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.01) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่ 

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�โท  คณะบริห้�รธุุรกิิจ สถั�บันบัณฑิตพัฒนบริห้�รศ�สตร์

ปริญญ�ตร่  คณะพ�ณิชย่ศ�สตร์และกิ�รบัญช่ มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์

การอบรม 

Cloud-Solutions that Support the Society with the Passibility of Distance Learning, Distance Working, 

and Distance Medical Consultation (2563) 

Digital Media and Content (2563)

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Director Certification Program (DCP 270/2019)

การอบรมหลักส้ติรการพััฒนาความร้ ้ติ ่อเน ่องด้านบัญชี่ (REFRESH)

ปี 2563

ห้ลักิสูตรรู้ทันธุุรกิิจดู้วย่กิ�รวิเคร�ะห้์งบกิ�รเงิน  ซึ�งไดู้รับคว�มเห้็นชอบโดูย่สภ�วิช�ช่พบัญช่ ในพระบรมร�ชูปถััมภ์  

จำ�นวน 7 ชั�วโมง

ปี 2562

ห้ลักิสูตรม�ตรฐ�นกิ�รร�ย่ง�นท�งกิ�รเงินสำ�ห้รับเคร่องมือท�งกิ�รเงิน (TAS 32  TFRS 9 และ TFRS 7)  ซึ�งไดู้รับ

คว�มเห้็นชอบโดูย่สภ�วิช�ช่พบัญช่ ในพระบรมร�ชูปถััมภ์  จำ�นวน 6 ชั�วโมง

**ผิู้ท่�ไดู้รับมอบห้ม�ย่ให้้รับผิิดูชอบสูงสุดูในส�ย่ง�นบัญช่และกิ�รเงิน
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ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญด้านบัญช่ีหรือการเงิน

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่

พ.ย่. 2562 - ปัจจุบัน หั้วห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นกิ�รเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ม่.ค. 2562 - พ.ย่. 2562 ห้ัวห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นกิ�รเงิน (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ.ย่. 2560 - กิ.พ. 2562 รองห้ัวห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นกิ�รเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน หั้วห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นกิ�รเงิน บจ. ทรู มูฟ เอช ยู่นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น

ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน หั้วห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นกิ�รเงิน กิลุ่มธุุรกิิจเพย่์ท่ว่และกิลุ่มธุุรกิิจออนไลน์

ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

ปัจจุบัน กิรรมกิ�รบริห้�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ.ย่. 2563 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มูฟ

ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร True Digital Vietnam Joint Stock Company

ธุ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร True Digital Philippines Inc.

เม.ย่. 2562 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บมจ. กิรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

กิ.พ. 2562 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น

พ.ย่. 2561 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ดิูสทริบิวชั�น แอนดู์ เซลส์

ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรูโฟร์ยู่ สเตชั�น

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ส่องดู�ว

2561 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อ่โลจิสติกิส์

ธุ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มูฟ เอช ยู่นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น

ธุ.ค. 2560  - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร Gold Palace Investments Limited

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร Golden Light Company Limited

พ.ค. 2560  - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร Goldsky Company Limited

2560 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ดิูจิทัล กิรุ�ป (เดูิมช่อ บจ. ทรู ดิูจิตอล แอนดู์ ม่เดู่ย่ แพลตฟอร์ม)

2560 - ปัจจุบัน  กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ดิูจิทัล พ�ร์ค

ธุ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. เอพ่แอนดู์เจ โปรดูักิชัน 

ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ซ่เจ คร่เอชั�นส์

เม.ย่. 2558 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินคิวบ์

พ.ย่. 2557 - ส.ค. 2563 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู วอย่ซ์

2557 - ปัจจุบัน  กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ไอคอนเท้นท์

2557 - ปัจจุบัน  กิรรมกิ�ร บจ. เอเซ่ย่ ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั�น

กิ.ย่. 2556 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู วิชั�นส์ กิรุ�ป

กิ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. เอสเอ็ม ทรู

พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. เทเลเอ็นจิเน่ย่ริ�ง แอนดู์ เซอร์วิสเซส

พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู จ่เอส

กิ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ยู่ไนเต็ดู ฟุตบอล คลับ
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กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -
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นางสาวศรินทร์รา  วงศ์ศุภลักษณ์  หัวหน้าคณะผู้้้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

อายุ 51 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

26 พฤศจิกิ�ย่น 2562 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)  

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 1,899,306 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.01) -  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่  

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�โท  ส�ข�บริห้�รธุุรกิิจ มห้�วิทย่�ลัย่อัสสัมชัญ

ปริญญ�ตร่   ส�ข�บัญช่และบริห้�รธุุรกิิจ วิช�เอกิกิ�รตล�ดู มห้�วิทย่�ลัย่อัสสัมชัญ

ผ่านการอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องท่ี่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 2562

Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2563

ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

พ.ย่. 2562 - ปัจจุบัน หั้วห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นทรัพย่�กิรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ปัจจุบัน   กิรรมกิ�รบริห้�ร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

พ.ย่. 2561 - ส.ค. 2563 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ดิูสทริบิวชั�น แอนดู์ เซลส์

2560 - ปัจจุบัน  กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ดิูจิทัล พ�ร์ค

2560 - 2561  กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ดิูจิทัล กิรุ�ป 

พ.ค. 2559 - ธุ.ค. 2561 กิรรมกิ�ร บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์

พ.ค. 2559 - มิ.ย่. 2561 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล เกิตเวย่์

    กิรรมกิ�ร บจ. ฮัทชิสัน มัลติม่เดู่ย่ เซอร์วิส (ประเทศไทย่)

    กิรรมกิ�ร บจ. ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั�นส์ (ประเทศไทย่)

    กิรรมกิ�ร บจ. ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั�น

ธุ.ค. 2558 - มิ.ย่. 2561 กิรรมกิ�ร บจ. บ่เอฟเคท่ (ประเทศไทย่)

ธุ.ค. 2558 - กิ.พ. 2560 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น
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พ.ย่. 2558 - มิ.ย่. 2561 กิรรมกิ�ร บจ. ทรู มูฟ เอช ยู่นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น

2558 - 2561  กิรรมกิ�ร บจ. เอเซ่ย่ ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั�น

    กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินฟอร์เมชั�น เทคโนโลย่่

    กิรรมกิ�ร บจ. เทเลคอมโฮลด้ิูง

    กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ไอคอนเท้นท์

    กิรรมกิ�ร บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส

    กิรรมกิ�ร บจ. ทรู วิสต้�ส์

2558 - 2560  กิรรมกิ�ร บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอ่นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -
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ผู้้ ้ ท่ีได ้รับมอิบหมายให้รับผิู้ดชอิบโดยติรงในการควบคุมด้แลการท�าบัญ่ชี (สมุห ์บัญ่ชี) 

ซึ่งมีคุณสมบัติิและเงื่อินไขติามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางรักษอิร  ตัินติิเวสส รอิงหัวหน้าคณะผู้้ ้บริหารด้านการเงิน

อายุ 54 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

1 มกิร�คม 2561 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)  

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง : 605,191 หุ้้น (ร้อย่ละ 0.00) -  ตนเอง : 1,000 ห้น่วย่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  -  คู่สมรส : ไม่ม่

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : 2,500 ห้น่วย่

-  คู่สมรส : ไม่ม่

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ผิู้สอบบัญช่รับอนุญ�ต ประเทศไทย่     

ปริญญ�โท Master of Science in Computer Information System, University of Miami, Florida, ประเทศสห้รัฐอเมริกิ�

Post-Graduate Diploma in Auditing มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์

ปริญญ�ตร่ บัญช่บัณฑิต (เกิ่ย่รตินิย่มอันดูับสอง) ส�ข�วิช�กิ�รบัญช่ จุฬ�ลงกิรณ์มห้�วิทย่�ลัย่

การอบรม

Internal Auditor Training Course I & II, ICAAT

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Director Certification Program (DCP)

การอบรมหลักส้ติรการพััฒนาความร้ ้ติ ่อเนื�องด้านบัญชี่ (REFRESH)

ปี 2563

ห้ลักิสูตรรู้ทันธุุรกิิจดู้วย่กิ�รวิเคร�ะห้์งบกิ�รเงิน  ซึ�งไดู้รับคว�มเห้็นชอบโดูย่สภ�วิช�ช่พบัญช่ ในพระบรมร�ชูปถััมภ์  

จำ�นวน 7 ชั�วโมง

ปี 2562

ห้ลักิสูตรม�ตรฐ�นกิ�รร�ย่ง�นท�งกิ�รเงินสำ�ห้รับเคร่องมือท�งกิ�รเงิน (TAS 32  TFRS 9 และ TFRS 7)  ซึ�งไดู้รับ

คว�มเห้็นชอบโดูย่สภ�วิช�ช่พบัญช่ ในพระบรมร�ชูปถััมภ์  จำ�นวน 6 ชั�วโมง
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ห้ลักิสูตรม�ตรฐ�นกิ�รบัญช่ท่�เกิ่�ย่วข้องกิับสินทรัพย่์ (Tangible & Intangible Assets) กิ�รรับรู้ร�ย่กิ�ร กิ�รวัดูมูลค่� รวมถัึง

กิ�รเปิดูเผิย่ข้อมูลในงบกิ�รเงิน  ซึ�งไดู้รับคว�มเห็้นชอบโดูย่สภ�วิช�ช่พบัญช่ ในพระบรมร�ชูปถััมภ์  จำ�นวน 6 ชั�วโมง

PwC Thailand’s 2019 Symposium: “Connecting the Dots: Managing Corporate Challenges in 2020 and Beyond” 

- Financial Reporting Update ซึ�งไดู้รับคว�มเห็้นชอบโดูย่สภ�วิช�ช่พบัญช่ ในพระบรมร�ชูปถััมภ์ จำ�นวน 6.30 ชั�วโมง

ประวัติิการที่ำางานท่ี่�สำาคัญด้านบัญช่ี

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน) และ บริษััทย่่อย่ (ในระย่ะ 5 ปีย่้อนห้ลัง)

พ.ย่. 2562 - ปัจจุบัน รองห้ัวห้น้�คณะผิู้บริห้�รดู้�นกิ�รเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ม.ค. 2561 - พ.ย่. 2562    ผิู้อำ�นวย่กิ�ร ดู้�นบัญช่กิลุ่มบริษััท บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

ธุ.ค. 2559 - ธุ.ค. 2560 Acting Chief Quality and Internal Control บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น

กิ.ย่. 2552 - พ.ย่. 2559 Deputy Director, Controller Mobile บจ. ทรู มูฟ

กิ�รดูำ�รงตำ�แห้น่งใดูๆ ในกิิจกิ�รห้รือองค์กิรอื�นในปีท่�ผิ่�นม�

บริษััทจดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -

บริษััทท่�มิไดู้จดูทะเบ่ย่นในตล�ดูห้ลักิทรัพย่์แห้่งประเทศไทย่

- ไม่ม่ -
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เลขานุการบริษัท

นางรังสินี  สุจริติสัญ่ชัย เลขานุการบริษัท

อายุ 55 ปี  

วันท่ี่� ได ้รับการแติ่งต้ัิง

27 กิุมภ�พันธุ์ 2552 

การถือหุ ้นในบริษััที่ (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564) 

หุ้้นส�มัญ       หุ้้นกิู้

-  ตนเอง :  ไม่ม่   - ตนเอง   : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่   -  คู่สมรส   : ไม่ม่

การถือหุ ้นก้ ้ ในบริษััที่ย่อย (ณ 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)

TUC

-  ตนเอง : ไม่ม่

-  คู่สมรส : ไม่ม่  

ความสัมพัันธ์์ที่างครอบครัวระหว่างผ้ ้บริหาร

- ไม่ม่ - 

คุณวุฒิที่างการศึกษัา

ปริญญ�โท  คณะพ�ณิชย่ศ�สตร์และกิ�รบัญช่ มห้�วิทย่�ลัย่ธุรรมศ�สตร์

ปริญญ�ตร่  คณะพ�ณิชย่ศ�สตร์และกิ�รบัญช่ จุฬ�ลงกิรณ์มห้�วิทย่�ลัย่

การอบรมท่ี่� เก่�ยวข้้องที่่�จััดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) 

Company Secretary Program (CSP 19/2006)

Effective Minutes Taking (EMT 5/2006)

Corporate Governance and Social Responsibilities (CSR 1/2007)

Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 5/2013)

Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 32/2016)

ประวัติิการที่ำางานที่่�สำาคัญ

บริษััท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำ�กิัดู (มห้�ชน)

2552 - ปัจจุบัน  เลข�นุกิ�รบริษััท

2544 - ปัจจุบัน  เลข�นุกิ�รคณะกิรรมกิ�รตรวจสอบ

    เลข�นุกิ�รคณะกิรรมกิ�รกิำ�ห้นดูค่�ตอบแทนและสรรห้�กิรรมกิ�ร

    เลข�นุกิ�รคณะกิรรมกิ�รกิำ�กิับดููแลกิิจกิ�รท่�ดู่

2544 - ปัจจุบัน  ผิู้ช่วย่เลข�นุกิ�รคณะกิรรมกิ�รดู้�นกิ�รเงิน

2544 - 2552  รองเลข�นุกิ�รบริษััท

2543 - 2544  ผิู้ช่วย่ห้ัวห้น้�คณะผูิ้บริห้�รดู้�นกิฎห้ม�ย่ ดู้�นกิ�รประส�นง�นกัิบห้น่วย่ง�นกิำ�กิับดููแล  

    ห้ลักิทรัพย่์จดูทะเบ่ย่น

7.7-7.8 ������������� (1-2).indd   1567.7-7.8 ������������� (1-2).indd   156 17/3/2564 BE   09:2517/3/2564 BE   09:25



รายงานประจำป 2563

157

การถือหลักที่รัพัย์ข้องกรรมการและผ้ ้บริหารข้องบริษััที่ฯ ณ วันท่ี่� 3 กุมภาพัันธ์์ 2564

ชื่อิ

หุ้นสามัญ่

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธุ.ค. 2562 เปล่�ย่นแปลง

ณ 3 กิ.พ. 2564

จำ�นวน สัดูส่วน

 1. ดูร. โกิศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ -

ไดู้ม� -

- -

จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -

จำ�ห้น่�ย่ -

 2. น�ย่โชติ  โภควนิช -

ไดู้ม� -

- -

จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -

จำ�ห้น่�ย่ -

 3. ดูร. ฮ�ร�ลดู์  ลิงค์ 1,805,050

ไดู้ม� 909,682

2,714,732 0.01

จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -

จำ�ห้น่�ย่ -

 4. ศ. (พิเศษั) เรวัต  ฉำ��เฉลิม 511,138

ไดู้ม� 194,724

705,862 0.00

จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ 76,728

ไดู้ม� -

76,728 0.00

จำ�ห้น่�ย่ -

 5. น�ย่ฉว่�  เกิิงโห้ล่ว -

ไดู้ม� -

- -

จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -

จำ�ห้น่�ย่ -

 6. น�งปร่เปรม  เสร่วงษั์ -

ไดู้ม� -

- -

จำ�ห้น่�ย่ -

         คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -

จำ�ห้น่�ย่ -

 7. น�ย่ศุภชัย่  เจ่ย่รวนนท์ 9,361,087

ไดู้ม� 2,617,082

11,978,169 0.04

จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ 1,930,255

ไดู้ม� -

1,930,255 0.01

จำ�ห้น่�ย่ -

 8. ดูร. อ�ชว์  เต�ล�นนท์ -

ไดู้ม� -

- -

จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ 135,601

ไดู้ม� -

135,601 0.00

จำ�ห้น่�ย่ -

 9. ดูร. เกิ�  ถังชิ�ง -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 10. น�ย่อำ�รุง  สรรพสิทธุิ�วงศ์ 1,859,983

ไดู้ม� 210,910

2,070,893 0.01

จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ 5,271

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ 5,271
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ชื่อิ

หุ้นสามัญ่

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธุ.ค. 2562 เปล่�ย่นแปลง

ณ 3 กิ.พ. 2564

จำ�นวน สัดูส่วน

 11. ดูร. ห้ล่� เฝ่ิง -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 12. ศ. ดูร. วรภัทร  โตธุนะเกิษัม 282,572

ไดู้ม� 77,889

360,461 0.00
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 13. น�ย่ชัชว�ลย่์  เจ่ย่รวนนท์ 1,918,881

ไดู้ม� 701,004

 2,619,885 0.01
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 14. น�ย่ณรงค์  เจ่ย่รวนนท์ 304,269

ไดู้ม� -

304,269 0.00
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 15. น�ย่อติรุฒม์  โตทว่แสนสุข 7,290,286

ไดู้ม� 1,606,468

  8,896,754 0.03
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 16. ดูร. กิิตติณัฐ  ท่คะวรรณ 
1/

-

ไดู้ม� -

3,067,747 0.01
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม�  -

- -
จำ�ห้น่�ย่  -

 17. น�ย่มนัสส์  ม�นะวุฒิเวช 155,839

ไดู้ม� 372,662

528,501 0.00
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 18. น�ย่ณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ 
2/
  -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่  -

 19.  ดูร. ธุ่รเดูช  ดูำ�รงค์พล�สิทธุิ� 
2/

-

ไดู้ม� -

224,930 0.00
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 20. น�ย่สุภกิิจ  วรรธุนะดูิษัฐ์ 1,123,722

ไดู้ม� 933,555

  2,057,277 0.01
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -
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ชื่อิ

หุ้นสามัญ่

(จ�านวนหุ้น)

ณ 31 ธุ.ค. 2562 เปล่�ย่นแปลง

ณ 3 กิ.พ. 2564

จำ�นวน สัดูส่วน

 21. น�ย่ขจร  เจ่ย่รวนนท์ 453,927

ไดู้ม� 321,294

775,221 0.00
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 22. น�งส�วยุ่ภ�  ล่วงศ์เจริญ 1,125,250

ไดู้ม� 1,091,824

   2,217,074 0.01
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 23. น�งส�วศรินทร์ร�  วงศ์ศุภลักิษัณ์ 1,066,345

ไดู้ม� 832,961

 1,899,306 0.01
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

 24. น�งรักิษัอร  ตันติเวสส 314,598

ไดู้ม� 290,593

605,191 0.00
จำ�ห้น่�ย่ -

  คู่สมรส และบุตรท่�ย่ังไม่บรรลุนิติภ�วะ -

ไดู้ม� -

- -
จำ�ห้น่�ย่ -

ห้ม�ย่เห้ตุ : 
1/
 ดูร. กิิตติณัฐ  ท่คะวรรณ  ไดู้รับกิ�รแต่งตั้งเป็นกิรรมกิ�รของบริษััทฯ ต�มมติท่�ประชุมคณะกิรรมกิ�รบริษััท ครั้งท่� 9/2563  

  เม่อวันท่� 17 ธุันว�คม 2563

 
2/
 น�ย่ณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ และ ดูร. ธุ่รเดูช  ดูำ�รงค์พล�สิทธุิ�  ไดู้รับกิ�รแต่งตั้งเป็นผิู้บริห้�ร 

  (ต�มคำ�นิย่�มท่�กิำ�ห้นดูโดูย่สำ�นักิง�นคณะกิรรมกิ�รกิำ�กิับห้ลักิทรัพย่์และตล�ดูห้ลักิทรัพย่์) 

  ต�มมติท่�ประชุมคณะกิรรมกิ�รบริษััท ครั้งท่� 1/2564 เม่อวันท่� 2 กิุมภ�พันธุ์ 2564
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รายชื่่อกรรมการ

รายชื่่อบริษััท

รายงานการถือหลักที่รัพัย์ข้องกรรมการบริษััที่ฯ ในบริษััที่ย่อย ณ วันท่ี่� 3 กุมภาพัันธ์์ 2564

นายศุุภชัื่ย 

เจีียรวนนท์

ดร. อาชื่ว์  

เตาลานนท์

นายชัื่ชื่วาลย์ 

เจีียรวนนท์

เพิ�ม-ลดู  

ในปี 

2563

คงเห้ลือ

เพิ�ม-ลดู  

ในปี 

2563

คงเห้ลือ

เพิ�ม-ลดู  

ในปี 

2563

คงเห้ลือ

บจ. เทเลคอมโฮลดูิ้ง - 1 - - - -

บจ. ทรู อ่โลจิสติกิส์  - 1 - 1 - -

บจ. ทรู ทัช - 1 - 1 - 1

บจ. ทรู มัลติม่เดู่ย่ - 1 - 1 - 1

บจ. เอเซ่ย่ ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั�น - 1 - 1 - 1

บจ. ทรู ดูิสทริบิวชั�น แอนดู์ เซลส์ - 1 - - - -

บจ. บ่เอฟเคท่ (ประเทศไทย่) - 1 - - - -

บจ. ทรู วิชั�นส์ กิรุ�ป - - - - - -

บจ. ทรู มูฟ เอช ยู่นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น - - - - - -

บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ - - - - - -
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การดำารงติำาแหน่งกรรมการในบริษััที่ย่อย / บริษััที่ร่วม ข้องกรรมการ และ ผ้ ้บริหารระดับส้ง

(ณ วันท่ี่� 3 กุมภาพัันธ์์ 2564)
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1. ดร. โกศล เพช็ร์สุวรรณ์ ID

2. นายโชติ โภควนิช ID

3. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ID

4. ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉํ�าเฉลิม ID

5. นายฉวี� เกิงโหล่ว ID

6. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ ID

7. นายศุภชยั เจียรวนนท ์          C / / / / / / / / / /

8. ดร. อาชว ์ เตาลานนท ์                VC / /

9. ดร. เกา ถงชิ�ง VC

10. นายอาํรุง สรรพสิทธิ� วงศ์ VC

11. ดร. หลี� เฝิง /

12. ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม           /

13. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ / / / / / / / / /

14. นายณรงค์ เจียรวนนท์ / / / / / / /

15. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข / / / / / / / / / / / / /

16. ดร. กิตติณฐั ทีคะวรรณ /

17. นายมนสัส์ มานะวฒิุเวช E /

18. นายณฐัวฒิุ  อมรวิวฒัน์ E /

19. ดร. ธีรเดช ดาํรงคพ์ลาสิทธิ� E

20. นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ E / / / /

21. นายขจร เจียรวนนท์ E / / / / / / / / / /

22. นางสาวยภุา ลีวงศเ์จริญ E / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

23. นางสาวศรินทร์รา วงศศ์ุภลกัษณ์ E /

24. นางรักษอร ตนัติเวสส * / / / / /

T
R

U
E

รายชื�อ

บริษัทย่อย / บริษัทร่วม

ID = กิรรมกิ�รอิสระ C = ประธุ�นกิรรมกิ�ร VC = รองประธุ�นกิรรมกิ�ร / = กิรรมกิ�ร E = ผิู้บริห้�รระดัูบสูง * = สมุห้์บัญช่
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CORPORATE GOVERNANCE

การก� า กั บดู แ ล กิ จก าร

1.	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริิษััทฯ ตริะหนัักถึึงความสำำาคัญของการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ จึงไดู้กำาหนัดูให้ม่ “นัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่” ของ  

บริิษััทฯ ตั�งแต่ปีี 2545 และไดู้ทำาการิปีริับปีริุงนัโยบายดัูงกล่าวเปี็นัริะยะๆ อย่างต่อเนั่อง เพื่่อให้เหมาะสำมกับสำถึานัการิณ์์

ของบริิษััทฯ ท่�เปีล่�ยนัแปีลงไปี ตลอดูจนัเพื่่อให้สำอดูคล้องกับกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง หลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ สำำาหริับ

บริิษััทจดูทะเบ่ยนัไทย ปีี 2560 ท่�ออกโดูยสำำานัักงานัคณ์ะกริริมการิกำากับหลักทรัิพื่ย์และตลาดูหลักทรัิพื่ย์ ซึ่ึ�งเท่ยบเค่ยง

ไดู้กับมาตริฐานัสำากล โดูยบริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยเนั้�อหาริายละเอ่ยดูของ “นัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่” ไว้บนัเว็บไซึ่ต์

ของบริิษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th

2.	คณะกรรมการชุุดย ่อย

คณ์ะกริริมการิชุดูย่อยภายใต้คณ์ะกริริมการิบริิษััท ม่จำานัวนั 5 คณ์ะ ดูังน่ั�

1) คณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ

2) คณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิ

3) คณ์ะกริริมการิดู้านัการิเงินั

4) คณ์ะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่

5) คณ์ะกริริมการิบริิหาริ

ริายละเอ่ยดูของคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยเปีิดูเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โคริงสำริ้างการิจัดูการิ” 

3.	การสรรหาและแต ่ง ต้ังกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงสุด

1)  กรรมการอิสระ

 กริะบวนัการิสำริริหากริริมการิอิสำริะของบริิษััทฯ ม่หลักเกณ์ฑ์์และวิธี่การิเช่นัเดู่ยวกับการิสำริริหากริริมการิ โดูยม่ 

ริายละเอ่ยดูสำริุปีไว้ในั ข้อ 2)  อย่างไริก็ตาม บุคคลซึ่ึ�งจะดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิอิสำริะของบริิษััทฯ จะต้องเปี็นัผู้ซึ่ึ�งเปี็นั 

อสิำริะจากฝ่า่ยบริหิาริ และผู้ถึอ้หุ้นัริายใหญห่ริอ้กลุม่ของผูถ้ึอ้หุ้นัริายใหญแ่ละผูบ้ริหิาริของนิัตบิคุคลท่�เป็ีนัผูถ้ึอ้หุ้นัริายใหญ ่ตลอดูจนั 

เปี็นัอิสำริะจากความสำัมพื่ันัธ์ีอ่นัใดูท่�จะกริะทบต่อการิใช้ดูุลพื่ินัิจอย่างอิสำริะ และ ต้องม่คุณ์สำมบัติตามท่�กำาหนัดูไว้ในั 

นัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ของบริิษััทฯ (ซึ่ึ�งม่ความเข้มงวดูมากกว่าข้อกำาหนัดูของคณ์ะกริริมการิกำากับ 

ตลาดูทุนัในัเริ่องสำัดูสำ่วนัการิถึ้อหุ้นัในับริิษััทฯ) ดูังต่อไปีนั่�

 (1) ถึ้อหุ้นัไม่เกินัริ้อยละ 0.75 ของจำานัวนัหุ้นัท่�ม่สิำทธีิออกเสำ่ยงทั�งหมดูของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย 

บริิษััทริ่วม ผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ หริ้อผู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััทฯ ทั�งน่ั� ให้นัับริวมการิถึ้อหุ้นัของผู้ท่�เก่�ยวข้องกับ

กริริมการิอิสำริะริายนัั�นัๆ ดู้วย

 (2)   ไม่เปี็นัหริ้อเคยเปี็นักริริมการิท่�ม่สำ่วนัริ่วมในัการิบริิหาริงานั ลูกจ้าง พื่นัักงานั ท่�ปีรึิกษัา ท่�ไดู้เงินัเดู้อนัปีริะจำา 

หร้ิอผู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วม บริิษััทย่อยลำาดูับเดู่ยวกันั ผู้ถึ้อหุ้นั 

ริายใหญ่ หริ้อของผู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััทฯ เว้นัแต่จะไดู้พื่้นัจากการิม่ลักษัณ์ะดูังกล่าวมาแล้วไม่นั้อยกว่า

สำองปีีก่อนัวันัท่�ไดู้รัิบการิแต่งตั�ง
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 (3)   ไม่เปี็นับุคคลท่�ม่ความสัำมพื่ันัธี์ทางสำายโลหิต หริ้อโดูยการิจดูทะเบ่ยนัตามกฎหมายในัลักษัณ์ะท่�เปี็นั บิดูา มาริดูา 

คู่สำมริสำ พื่่�นั้อง และบุตริ ริวมทั�งคู่สำมริสำของบุตริ ของกริริมการิริายอ่นั ผู้บริิหาริ ผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ ผู้ม่อำานัาจ 

ควบคุม หริ้อบุคคลท่�จะไดู้ริับการิเสำนัอให้เปี็นักริริมการิ ผู้บริิหาริหริ้อผู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััทฯ หร้ิอ 

บริิษััทย่อย

 (4) ไม่ม่หริ้อเคยม่ความสำัมพื่ันัธี์ทางธุีริกิจกับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วม ผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ หริ้อ 

ผู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััทฯ ในัลักษัณ์ะท่�อาจเปี็นัการิขัดูขวางการิใช้วิจาริณ์ญาณ์อย่างอิสำริะของตนั ริวมทั�ง 

ไม่เปี็นัหริ้อเคยเปี็นัผู้ถึ้อหุ้นัท่�ม่นััย หริ้อ ผู้ม่อำานัาจควบคุมของผู้ท่�ม่ความสัำมพัื่นัธี์ทางธีุริกิจกับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ 

บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วม ผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ หริ้อผู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััทฯ เว้นัแต่จะไดู้พื่้นัจากการิม่ลักษัณ์ะ

ดูังกล่าวมาแล้วไม่นั้อยกว่าสำองปีีก่อนัวันัท่�ไดู้ริับการิแต่งตั�ง

  “ความสำัมพื่ันัธี์ทางธุีริกิจ” ตามวริริคหนึั�ง ริวมถึึงการิทำาริายการิทางการิค้าท่�กริะทำาเปี็นัปีกติ เพื่่อปีริะกอบกิจการิ 

การิเช่าหร้ิอให้เช่าอสำังหาริิมทริัพื่ย์ ริายการิเก่�ยวกับสิำนัทริัพื่ย์หริ้อบริิการิ หริ้อการิให้หริ้อริับความช่วยเหล้อ

ทางการิเงินั ดู้วยการิริับหริ้อให้กู้ย้ม คำ�าปีริะกันั การิให้สิำนัทรัิพื่ย์เปี็นัหลักปีริะกันัหน่ั�สิำนั ริวมถึึงพื่ฤติการิณ์์อ่นั

ทำานัองเดู่ยวกันั ซึึ่�งเปี็นัผลให้บริิษััทฯ หริ้อคู่สำัญญาม่ภาริะหน่ั�ท่�ต้องชำาริะต่ออ่กฝ่่ายหนึั�ง ตั�งแต่ริ้อยละสำามของ

สำินัทริัพื่ย์ท่�ม่ตัวตนัสุำทธิีของบริิษััทฯ หริ้อตั�งแต่ย่�สำิบล้านับาทขึ�นัไปี แล้วแต่จำานัวนัใดูจะตำ�ากว่า ทั�งน่ั� การิคำานัวณ์

ภาริะหน่ั�ดูังกล่าวให้เปี็นัไปีตามวิธี่การิคำานัวณ์มูลค่าของริายการิท่�เก่�ยวโยงกันัตามปีริะกาศคณ์ะกริริมการิกำากับ

ตลาดูทุนัว่าดู้วยหลักเกณ์ฑ์์ในัการิทำาริายการิท่�เก่�ยวโยงกันั โดูยอนุัโลม แต่ในัการิพิื่จาริณ์าภาริะหน่ั�ดูังกล่าว ให้

นัับริวมภาริะหน่ั�ท่�เกิดูขึ�นัในัริะหว่างหนึั�งปีีก่อนัวันัท่�ม่ความสัำมพัื่นัธี์ทางธุีริกิจกับบุคคลเดู่ยวกันั

 (5) ไม่เปี็นัหริ้อเคยเปี็นัผู้สำอบบัญช่ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วม ผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ หริ้อผู้ม่อำานัาจ

ควบคุมของบริิษััทฯ และไม่เปี็นัผู้ถึ้อหุ้นัท่�ม่นััย ผู้ม่อำานัาจควบคุม หริ้อหุ้นัสำ่วนัของสำำานัักงานัสำอบบัญช่ ซึึ่�งม่ 

ผู้สำอบบัญช่ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วม ผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ หริ้อ ผู้ม่อำานัาจควบคุมของ 

บริิษััทฯ สำังกัดูอยู่ เว้นัแต่จะไดู้พื่้นัจากการิม่ลักษัณ์ะดูังกล่าวมาแล้วไม่นั้อยกว่าสำองปีีก่อนัวันัท่�ไดู้ริับการิแต่งตั�ง

 (6) ไม่เปี็นัหริ้อเคยเปี็นัผู้ให้บริิการิทางวิชาช่พื่ใดูๆ ซึ่ึ�งริวมถึึงการิให้บริิการิเปี็นัท่�ปีริึกษัากฎหมายหริ้อท่�ปีริึกษัา

ทางการิเงินั ซึ่ึ�งไดู้รัิบค่าบริิการิเกินักว่าสำองล้านับาทต่อปีีจากบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วม 

ผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ หริ้อผู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััทฯ และ ไม่เปี็นัผู้ถึ้อหุ้นัท่�ม่นััย ผู้ม่อำานัาจควบคุม หริ้อหุ้นัสำ่วนั

ของผู้ให้บริิการิทางวิชาช่พื่นัั�นัดู้วย เว้นัแต่จะไดู้พื่้นัจากการิม่ลักษัณ์ะดูังกล่าวมาแล้วไม่นั้อยกว่าสำองปีีก่อนัวันั

ท่�ไดู้รัิบการิแต่งตั�ง

 (7) ไม่เปี็นักริริมการิท่�ไดู้รัิบการิแต่งตั�งขึ�นัเพื่่อเปี็นัตัวแทนัของกริริมการิของบริิษััทฯ ผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ หร้ิอผู้ถึ้อหุ้นั

ซึ่ึ�งเปี็นัผู้ท่�เก่�ยวข้องกับผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่

 (8)   ไม่ปีริะกอบกิจการิท่�ม่สำภาพื่อย่างเดู่ยวกันัและเปี็นัการิแข่งขันัท่�ม่นััยกับกิจการิของบริิษััทฯ หริ้อบริิษััทย่อย 

หริ้อไม่เปี็นัหุ้นัสำ่วนัท่�ม่นััยในัห้างหุ้นัสำ่วนั หริ้อเปี็นักริริมการิท่�ม่สำ่วนัริ่วมในัการิบริิหาริงานั ลูกจ้าง พื่นัักงานั 

ท่�ปีริึกษัาท่�ริับเงินัเดู้อนัปีริะจำา หริ้อถึ้อหุ้นัเกินัริ้อยละหนึั�งของจำานัวนัหุ้นัท่�ม่สิำทธีิออกเส่ำยงทั�งหมดูของบริิษััท

อ่นั ซึึ่�งปีริะกอบกิจการิท่�ม่สำภาพื่อย่างเดู่ยวกันัและเปี็นัการิแข่งขันัท่�ม่นััยกับกิจการิของบริิษััทฯ หริ้อบริิษััทย่อย

 (9)  ไม่ม่ลักษัณ์ะอ่นัใดูท่�ทำาให้ไม่สำามาริถึให้ความเห็นัอย่างเปี็นัอิสำริะเก่�ยวกับการิดูำาเนัินังานัของบริิษััทฯ

 (10) ภายหลังไดู้รัิบการิแต่งตั�งให้เปี็นักริริมการิอิสำริะท่�ม่ลักษัณ์ะเปี็นัไปีตามข้อ (1) - (9) แล้ว กริริมการิอิสำริะอาจไดู้

ริับมอบหมายจากคณ์ะกริริมการิ ให้ตัดูสำินัใจในัการิดูำาเนัินักิจการิของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วม 

บริิษััทย่อยลำาดูับเดู่ยวกันั ผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ หริ้อผู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััทฯ โดูยม่การิตัดูสำินัใจในัรูิปีแบบของ

องค์คณ์ะ (collective decision) ไดู้
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 (11) ในักริณ่์ท่�เปี็นับุคคลท่�ม่หริ้อเคยม่ความสำัมพัื่นัธี์ทางธีุริกิจหริ้อการิให้บริิการิทางวิชาช่พื่เกินัมูลค่าท่�กำาหนัดูในั

ข้อ (4) หริ้อ (6) ให้บุคคลดูังกล่าวไดู้ริับการิผ่อนัผันัข้อห้ามการิม่หริ้อเคยม่ความสำัมพื่ันัธี์ทางธีุริกิจหร้ิอการิ 

ให้บริิการิทางวิชาช่พื่เกินัมูลค่าดัูงกล่าว หากคณ์ะกริริมการิบริิษััทไดู้พื่ิจาริณ์าตามหลักในัมาตริา 89/7 แห่ง 

พื่ริะริาชบัญญัติหลักทริัพื่ย์และตลาดูหลักทรัิพื่ย์ พื่.ศ. 2535 แล้วม่ความเห็นัว่า การิแต่งตั�งบุคคลดูังกล่าวไม่ม่ 

ผลกริะทบตอ่การิปีฏิบิตัหินัา้ท่�และการิใหค้วามเหน็ัท่�เปีน็ัอิสำริะ และจัดูใหม่้การิเปีดิูเผยขอ้มลูตามท่�คณ์ะกริริมการิ 

กำากับตลาดูทุนักำาหนัดู ในัหนัังสำ้อเชิญปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั ในัวาริะพิื่จาริณ์าแต่งตั�งกริริมการิอิสำริะ

  กริริมการิอิสำริะของบริิษััทฯ ทุกท่านั ม่ความเปี็นัอิสำริะโดูยแท้จริิง ไม่ม่อำานัาจลงนัามผูกพัื่นับริิษััทฯ และเปี็นั 

ผู้ม่คุณ์สำมบัติคริบถึ้วนัตามข้อกำาหนัดูของคณ์ะกริริมการิกำากับตลาดูทุนั และ นัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ 

ของบริิษััทฯ

2) กรรมการ

 บริิษััทฯ ม่การิเล้อกตั�งกริริมการิแทนักริริมการิท่�พื่้นัจากตำาแหนั่งตามวาริะเปี็นัปีริะจำาทุกปีี ในัการิน่ั� บริิษััทฯไดู้เปีิดู

โอกาสำและกำาหนัดูหลักเกณ์ฑ์์อย่างชัดูเจนัในัการิให้ผู้ถึ้อหุ้นัสำ่วนันั้อยสำามาริถึเสำนัอช่อบุคคลเพื่่อเข้าริับการิพื่ิจาริณ์า 

คดัูเลอ้กเปีน็ักริริมการิเปีน็ัการิลว่งหนัา้ สำำาหริบัการิปีริะชมุสำามญัผูถ้ึอ้หุน้ัปีริะจำาปี ีโดูยบริษิััทฯ ปีริะกาศแจง้ริายละเอย่ดู 

หลักเกณ์ฑ์์ตลอดูจนัวิธี่ดูำาเนัินัการิไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th ซึึ่�งผู้ถึ้อหุ้นัท่�ม่คุณ์สำมบัติตามท่�

บริิษััทฯ กำาหนัดูสำามาริถึสำ่งข้อมูลตามแบบฟอริ์ม โดูยสำ่งเปี็นัจดูหมายลงทะเบ่ยนัมายังบริิษััทฯ ไดู้ ภายในัริะยะเวลา

ท่�กำาหนัดู

 คณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิทำาหนั้าท่�พื่ิจาริณ์าคุณ์สำมบัติของบุคคลท่�จะไดู้ริับการิเสำนัอ

ช่อเพื่่อเล้อกตั�งให้ดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิหริ้อกริริมการิอิสำริะของบริิษััทฯ โดูยพื่ิจาริณ์าจาก คุณ์วุฒิิ ปีริะสำบการิณ์์ 

ความริู ้ความซึ่อ่สัำตย ์และความเข้าใจในัภาพื่ริวมดู้านัเทคโนัโลยก่าริส่ำอสำาริและอตุสำาหกริริมปีริะเภทน่ั� เพื่อ่ให้ไดูบ้คุคลท่�ม่ 

ความเหมาะสำม สำอดูคล้องกับกลยุทธี์ในัการิดูำาเนัินัธีุริกิจของบริิษััทฯ และเปี็นัผู้ม่คุณ์สำมบัติคริบถึ้วนัตามท่�กฎหมาย

กำาหนัดู ไม่ม่ลักษัณ์ะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณ์ะขาดูความนั่าไว้วางใจตามปีริะกาศของคณ์ะกริริมการิ 

กำากบัหลักทริพัื่ยแ์ละตลาดูหลักทริพัื่ย ์แล้วจงึนัำาเสำนัอพื่ริอ้มทั�งใหค้วามเห็นัตอ่คณ์ะกริริมการิบริษิัทัเพื่อ่พิื่จาริณ์าอนุัมตัิ 

ในักริณ่์ท่�เปี็นัการิแต่งตั�งเพื่่อทดูแทนัตำาแหนั่งกริริมการิเดูิม สำ่วนักริณ่์ท่�เปี็นัการิเล้อกตั�งกริริมการิแทนักริริมการิท่�พื่้นั 

จากตำาแหนั่งตามวาริะ หริ้อการิแต่งตั�งกริริมการิเพื่ิ�มเติม คณ์ะกริริมการิบริิษััทจะเปี็นัผู้เสำนัอข้อมูลพื่ริ้อมทั�งความเห็นั

ของคณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิต่อท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัเพื่่อพื่ิจาริณ์าและอนัุมัติ

 กริะบวนัการิเล้อกตั�งกริริมการิ ม่หลักเกณ์ฑ์์และวิธี่การิ ดัูงต่อไปีน่ั�

 (1) บริิษััทฯ จะต้องพิื่จาริณ์าเล้อกตั�งกริริมการิแทนักริริมการิท่�พื่้นัจากตำาแหนั่งตามวาริะเปี็นัปีริะจำาทุกปีี เพื่่อให้

เปี็นัไปีตามกฎหมายและข้อบังคับของบริิษััทฯ ริวมถึึงตามหลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ โดูยบริิษััทฯ เปีิดูโอกาสำ 

ให้ผู้ถึ้อหุ้นัสำ่วนันั้อยสำามาริถึเสำนัอช่อบุคคล เพื่่อเข้าริับการิพื่ิจาริณ์าคัดูเล้อกเปี็นักริริมการิของบริิษััทฯ เปี็นัการิ

ล่วงหนั้า ไม่นั้อยกว่า 3 เดู้อนัก่อนัวันัสำิ�นัสุำดูริอบปีีบัญช่ผ่านัเว็บไซึ่ดู์ของบริิษััทฯ เพื่่อเข้าริับการิพิื่จาริณ์าคัดูเล้อก

เปี็นักริริมการิของบริิษััทฯ เปี็นัการิล่วงหนั้า เพื่่อให้คณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิ

พื่ิจาริณ์าความเหมาะสำม นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ยังพื่ิจาริณ์าจากฐานัข้อมูลกริริมการิ (Director Pool) ของสำมาคม

สำ่งเสำริิมสำถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย ตลอดูจนับุคคลท่�กริริมการิ ผู้บริิหาริ หริ้อผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่เสำนัอแนัะ

 (2) คณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิจะทำาหนั้าท่�พื่ิจาริณ์าสำริริหาและคัดูเล้อกบุคคลท่�ม่

ปีริะสำบการิณ์์ ความริู้ พื่ริ้อมทั�งคุณ์สำมบัติตามท่�กำาหนัดูในันัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ของบริิษััทฯ และ

นัำาเสำนัอความเห็นัต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััท เพื่่อทำาการิเสำนัอต่อท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั
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  โดูย บริิษััทฯ ไดู้สำรุิปีข้อมูลสำำาคัญของผู้ท่�ไดู้ริับการิเสำนัอช่อแต่ละท่านั เพื่่อปีริะกอบการิตัดูสิำนัใจของผู้ถึ้อหุ้นั 

และจัดูสำ่งให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัพื่ริ้อมกับหนัังส้ำอเชิญปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั

 (3) สำำาหริับสำิทธีิของผู้ถึ้อหุ้นัในัการิแต่งตั�งกริริมการินัั�นั ท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัเปี็นัผู้แต่งตั�งกริริมการิบริิษััทโดูยใช้ 

หลักเกณ์ฑ์์และวิธี่การิ ดูังต่อไปีน่ั� 

  (3.1) ผู้ถึ้อหุ้นัคนัหนึั�งม่คะแนันัเส่ำยงเท่ากับหนึั�งหุ้นัต่อหนึั�งเส่ำยง

  (3.2) ผู้ถึ้อหุ้นัแต่ละคนัจะใช้คะแนันัเสำ่ยงท่�ม่อยู่ทั�งหมดูตาม (3.1) เล้อกตั�งบุคคลเดู่ยวหริ้อหลายคนัเปี็นั 

  กริริมการิก็ไดู้ แต่จะแบ่งคะแนันัเส่ำยงให้แก่ผู้ใดูมากนั้อยเพื่่ยงใดูไม่ไดู้

  (3.3 ) บุคคลท่�ไดู้ริับคะแนันัสูำงสำุดูตามลำาดูับลงมา เปี็นัผู้ไดู้ริับการิเล้อกตั�งเปี็นักริริมการิเท่าจำานัวนั 

  กริริมการิท่�จะพึื่งม่หริ้อจะพึื่งเล้อกตั�งในัคริั�งนัั�นั ในักริณ่์ท่�บุคคลซึึ่�งไดู้ริับการิเล้อกตั�งในัลำาดูับถึัดูลงมาม่ 

  คะแนันัเสำ่ยงเท่ากันั เกินัจำานัวนัท่�จะพื่ึงม่หริ้อจะพื่ึงเล้อกตั�งในัคริั�งนัั�นั ให้ผู้เปี็นัปีริะธีานัเปี็นัผู้ออก 

  เสำ่ยงช่�ขาดู

  และเพื่่อการิปีฏิิบัติให้เปี็นัไปีตามหลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ บริิษััทฯ เปีิดูโอกาสำให้ผู้ถึ้อหุ้นัสำามาริถึใช้สำิทธีิในั

การิแต่งตั�งกริริมการิเปี็นัริายบุคคล โดูยการิเสำนัอให้ท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัพิื่จาริณ์าลงคะแนันัเส่ำยงเปี็นัริายบุคคล

3) ผู ้บริหารระดับสูงสุด

 คณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิทำาหนั้าท่�พื่ิจาริณ์าคุณ์สำมบัติของบุคคลท่�จะไดู้ริับการิเสำนัอช่อ 

 เพื่่อแต่งตั�งให้ดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) ซึ่ึ�งเปี็นัตำาแหนั่งผู้บริิหาริริะดูับสำูงสำุดูของบริิษััทฯ โดูย 

 พื่ิจาริณ์าจากคุณ์วุฒิิ และปีริะสำบการิณ์์ เพื่่อให้ไดู้บุคคลท่�ม่ความเหมาะสำมกับธีุริกิจของบริิษััทฯ แล้วจึงนัำาเสำนัอพื่ร้ิอม 

 ทั�งให้ความเห็นัต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััทเพื่่อพื่ิจาริณ์าอนัุมัติ

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

 1) บริิษััทฯ ม่กลไกในัการิกำากับดููแลการิดูำาเนัินังานัของบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วม ดัูงต่อไปีน่ั�

  - ม่การิสำ่งบุคคลเพื่่อเปี็นัตัวแทนัของบริิษััทฯ ไปีเปี็นักริริมการิและผู้บริิหาริในับริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วมตาม

สำัดูสำ่วนัการิถึ้อหุ้นั โดูยคณ์ะกริริมการิบริิษััทฯ มอบหมายให้ปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิบริิหาริ เปี็นัผู้พื่ิจาริณ์าการิ

สำ่งตัวแทนัของบริิษััทฯ เพื่่อการิดัูงกล่าว

  - กริริมการิและผู้บริิหาริของบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วม ม่หนั้าท่�กำากับดููแลให้การิกำาหนัดูนัโยบายท่�สำำาคัญต่อการิ

ดูำาเนัินัธีุริกิจของบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วมสำอดูคล้องกับนัโยบายทางธุีริกิจของบริิษััทฯ

  - ม่การิกำากับดููแลให้บริิษััทย่อยปีฏิิบัติตามข้อกำาหนัดูของคณ์ะกริริมการิกำากับตลาดูทุนัและตลาดูหลักทริัพื่ย์

แห่งปีริะเทศไทยในัเริ่องท่�ข้อกำาหนัดูดูังกล่าวม่ผลบังคับใช้คริอบคลุมถึึงบริิษััทย่อย ซึ่ึ�งไดู้แก่ การิจัดูทำาข้อมูล

ทางการิเงินั การิเข้าทำาริายการิท่�เก่�ยวโยงกันั การิไดู้มาหริ้อจำาหนั่ายไปีซึ่ึ�งสำินัทริัพื่ย์ท่�สำำาคัญ หริ้อ การิทำา

ริายการิสำำาคัญอ่นัใดูของบริิษััทดัูงกล่าว ริวมทั�งการิเปีิดูเผยข้อมูลการิทำาริายการิดูังกล่าว และการิจัดูเก็บ

ข้อมูลให้สำามาริถึตริวจสำอบไดู้ 

  - ดูำาเนัินัการิให้บริิษััทย่อยม่ริะบบการิควบคุมภายในัท่�เหมาะสำมและเพื่่ยงพื่อ ตลอดูจนัม่การิจัดูทำาข้อมูลทาง 

การิเงินัต่างๆ ให้แก่บริิษััทฯ เพื่่อให้บริิษััทฯ สำามาริถึจัดูทำางบการิเงินัริวมให้เปี็นัไปีตามมาตริฐานัการิริายงานั

ทางการิเงินัของไทย

  - ม่การิจัดูทำาริายงานัสำรุิปีผลการิดูำาเนิันังานัของบริิษััทย่อย โดูยจัดูกลุ่มแยกตามปีริะเภทธีุริกิจ เสำนัอต่อท่�ปีริะชุม

คณ์ะกริริมการิบริิษััทเปี็นัปีริะจำาทุกไตริมาสำ เพื่่อติดูตามผลการิดูำาเนัินังานัของบริิษััทย่อย
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 2) ข้อตกลงริะหว่างบริิษััทฯ กับผู ้ถึ้อหุ ้นัอ้�นัในัการิบริิหาริจัดูการิบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วม (shareholders’ 

  agreement) ท่�ม่ผลอย่างม่สำาริะสำำาคัญต่อการิบริิหาริงานัหริ้อม่อำานัาจควบคุม หริ้อการิแบ่งผลตอบแทนั         

  นัอกเหน้ัอจากผลตอบแทนัตามสัำดูสำ่วนัการิถึ้อหุ้นัปีกติ

  - ไม่ม่ -  

5.	การดูแลเร ่องการใชุ ้ข ้อมูลภายใน

คณ์ะกริริมการิบริษิัทัตริะหนัักถึงึความสำำาคญัของการิป้ีองกันัการินัำาข้อมูลภายในัของบริษิัทัฯ ไปีใชเ้พื่อ่ปีริะโยชน์ัสำว่นัตนัเปีน็ั 

อย่างยิ�ง บริิษััทฯ ม่การิกำากับดููแลเริ่องการิใช้ข้อมูลภายในั โดูยกำาหนัดูข้อพื่ึงปีฏิิบัติเก่�ยวกับการิใช้ข้อมูลภายในัเพื่่อการิ 

ซึ่้�อขายหลักทริัพื่ย์ไว้ในัคุณ์ธีริริมและข้อพื่ึงปีฏิิบัติในัการิทำางานัควบคู่กับการิใช้มาตริการิตามกฎหมายในัการิดููแลกริริมการิ 

และผู้บริิหาริในัการินัำาข้อมูลภายในัของบริิษััทฯ ไปีใช้เพื่่อปีริะโยชน์ัส่ำวนัตนัและผู้ท่�เก่�ยวข้อง ปี้องกันัมิให้กริริมการิและ 

ผู้บริิหาริท่�ม่ส่ำวนัใกล้ชิดูกับข้อมูลของบริิษััทฯ นัำาข้อมูลภายในัท่�ตนัล่วงริู้มาจากการิเป็ีนักริริมการิและผู้บริิหาริไปีแสำวงหา 

ปีริะโยชน์ัใดูๆ อันัจะเป็ีนัการิฝ่่าฝื่นัหน้ัาท่�ความรัิบผิดูชอบของตนัท่�ม่ต่อบริิษััทฯ และผู้ถึ้อหุ้นั จึงกำาหนัดูเป็ีนัหลักให้ถึ้อ 

ปีฏิิบัติอย่างเคริ่งคริัดูในัการิท่�ต้องเก็บรัิกษัาสำาริสำนัเทศท่�สำำาคัญท่�ยังไม่ไดู้เปีิดูเผยไว้เปี็นัความลับ โดูยจำากัดูให้ริับริู้ไดู้เฉพื่าะ

กริริมการิและผู้บริิหาริริะดัูบสำูงท่�เก่�ยวข้องเท่านัั�นั นัอกจากน่ั�ในัการิซ้ึ่�อ ขาย โอนั หริ้อรัิบโอนัหลักทรัิพื่ย์ท่�ออกโดูยบริิษััทฯ 

กริริมการิและผู้บริิหาริต้องริายงานัต่อสำำานัักงานัคณ์ะกริริมการิกำากับหลักทริัพื่ย์และตลาดูหลักทริัพื่ย์ (“สำำานัักงานั ก.ล.ต.”) 

ภายในั 3 วันัทำาการินัับแต่วันัท่�เกิดูริายการิขึ�นั พื่ริ้อมทั�งสำ่งสำำาเนัาริายงานัดูังกล่าว จำานัวนั 1 ชุดู ให้แก่บริิษััทฯ เพื่่อเก็บ

เปี็นัหลักฐานัและริายงานัต่อท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััทเปี็นัปีริะจำา ทั�งนั่� เพื่่อให้มั�นัใจว่า กริริมการิและผู้บริิหาริสำามาริถึ 

บริหิาริและดูำาเนิันักิจการิดู้วยความซึ่อ่สัำตยส์ำจุริติ โปีร่ิงใสำ และสำอดูคล้องกับนัโยบายการิกำากบัดูแูลกิจการิท่�ดูข่องบริษิัทัฯ และ 

ยังม่สำ่วนัช่วยให้ผู้ถึ้อหุ้นัตลอดูจนัผู้ลงทุนัทั�วไปีเกิดูความเช่อมั�นัในักริริมการิและผู้บริิหาริของบริิษััทฯ

นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ไดู้จัดูให้ม่แนัวปีฏิิบัติเพื่ิ�มเติมเก่�ยวกับการิดููแลการิใช้ข้อมูลภายในั ซึ่ึ�งเปี็นัเริ่องท่�เก่�ยวข้องกับการิห้าม

ซึ่้�อขายหลักทริัพื่ย์ของบริิษััทฯ ก่อนัการิปีริะกาศผลการิดูำาเนิันังานั กล่าวค้อ ห้ามมิให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพื่นัักงานัในั

หนั่วยงานัท่�เก่�ยวข้องกับข้อมูลในังบการิเงินัของบริิษััทฯ ริวมถึึงคู่สำมริสำและบุตริท่�ยังไม่บริริลุนัิติภาวะของบุคคลดัูงกล่าว 

ทำาการิซึ่้�อหร้ิอขายหลักทริัพื่ย์ของบริิษััทฯ ในัช่วงริะยะเวลา 1 เดู้อนั ก่อนัวันัท่�เผยแพื่ริ่งบการิเงินัต่อสำาธีาริณ์ชนัผ่านัริะบบ

ตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย และ 1 วันัทำาการิภายหลังจากการิเผยแพื่ริ่ข้อมูลดูังกล่าว  และสำำาหริับในัช่วงริะยะเวลา

อ่นัท่�มิใช่ริะยะเวลาดูังกล่าวข้างต้นั หากกริริมการิ และ ผู้บริิหาริ ริวมถึึงคู่สำมริสำและบุตริท่�ยังไม่บริริลุนัิติภาวะของบุคคล

ดูังกล่าว ม่ความปีริะสำงค์จะซ้ึ่�อขายหลักทริัพื่ย์ของบริิษััทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุัการิบริิษััท เปี็นัการิล่วงหนั้าอย่างนั้อย 1 วันั

ทำาการิ ก่อนัวันัท่�จะเข้าทำาริายการิซึ่้�อขายหลักทริัพื่ย์ดู้วย

6.	ค ่าตอบแทนท่ีจ ่ายให ้แก ่ส� า นักงานท่ีผู ้สอบบัญชีุสังกัด

 1) ค่าตอบแทนัจากการิสำอบบัญช่ (audit fee)

  บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย จ่ายค่าตอบแทนัการิสำอบบัญช่ ให้แก่ สำำานัักงานัท่�ผู้สำอบบัญช่สำังกัดู ปีริะจำาปีี 2563 ริวม

จำานัวนั 29.02 ล้านับาท โดูยไดู้จ่ายในัริอบปีีบัญช่ 2563 จำานัวนัเงินั 12.30 ล้านับาท และ ท่�เหล้ออ่กจำานัวนั 

16.72 ล้านับาท จะจ่ายในัปีีถึัดูไปี ซึ่ึ�งปีริะกอบดู้วย

  - ค่าสำอบบัญช่ของบริิษััทฯ ปีริะจำาปีี 2563 จำานัวนั 5.50 ล้านับาท ซึ่ึ�งไดู้จ่ายไปีในัริอบปีี 2563 จำานัวนั 2.00  ล้านั

บาท และจะจ่ายในัปีีถัึดูไปีอ่กจำานัวนั 3.50 ล้านับาท

  - ค่าสำอบบัญช่ของบริิษััทย่อย ปีริะจำาปีี 2563 ริวมจำานัวนั 23.52 ล้านับาท ซึึ่�งไดู้จ่ายไปีในัริอบปีี 2563 จำานัวนั 

10.30 ล้านับาท และจะจ่ายในัปีีถึัดูไปีอ่กจำานัวนั 13.22 ล้านับาท
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 2) ค่าบริิการิอ้�นั (non-audit fee) 

  สำำานัักงานัสำอบบัญช่ท่�ไดู้ริับการิแต่งตั�งจากบริิษััทฯ ไดู้ให้บริิการิอ่นัๆ ท่�นัอกเหน้ัอจากการิตริวจสำอบบัญช่แก่

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ซึ่ึ�งไดู้แก่ การิตริวจสำอบตามวิธี่การิท่�ตกลงริ่วมกันั และการิให้คำาปีริึกษัาดู้านัภาษั่และ

อ่นัๆ ในัริะหว่างปีี 2563 ม่ค่าตอบแทนัเปี็นัจำานัวนัเงินั 1.33 ล้านับาท ในัจำานัวนัน่ั� บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยจะ

จ่ายในัปีีถึัดูไปีจำานัวนั 1.33 ล้านับาท

7.	 การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส� าหรับบริ ษัทจดทะเบียนป ี	2560	ไปปรับใชุ ้

บริิษััทฯ ดูำาเนิันัการิเก่�ยวกับการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ โดูยแบ่งเปี็นัสำองสำ่วนั ค้อ ในัริะดัูบคณ์ะกริริมการิ และ ในัริะดัูบบริิหาริ 

โดูยในัริะดัูบคณ์ะกริริมการินัั�นั ไดู้ม่การิจัดูตั�งคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยขึ�นั ค้อ คณ์ะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ (Corporate 

Governance Committee) ซึ่ึ�งปีริะกอบดู้วย ดูริ.โกศล เพื่็ชริ์สุำวริริณ์์ ดูริ. อาชว์  เตาลานันัท์ และ ศ.ดูริ. วริภัทริ  โตธีนัะเกษัม 

สำ่วนัในัริะดูับบริิหาริดูำาเนัินัการิโดูย กริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) และ เจ้าหนั้าท่�ริะดูับสูำงอ่นัๆ

โดูยในัปีี 2563 ท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััท คริั�งท่� 9/2563 ไดู้พื่ิจาริณ์าทบทวนัการินัำาหลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่สำำาหริับ 

บริิษััทจดูทะเบ่ยนั (“CG CODE”) มาปีรัิบใช้กับบริิบททางธุีริกิจของบริิษััทฯ แล้ว และม่ความเห็นัว่า หลักปีฏิิบัติสำ่วนัใหญ่

ในั CG CODE เปี็นัเริ่องท่�ม่ความเหมาะสำมในัการินัำามาปีริับใช้ ม่เพื่่ยงสำ่วนันั้อยท่�เปี็นัเริ่องท่�ยังไม่สำอดูคล้องกับบริิบททาง

ธีุริกิจของบริิษััทฯ

8.	 การปฏิิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร ่องอ่นๆ

  ในัสำ่วนัของหลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ ท่�บริิษััทฯ ไดู้ปีฏิิบัติในัปีี 2563 ม่ริายละเอ่ยดูดูังน่ั�

หมวดท่ี 1

สิทธิของผู ้ถือหุ ้น

1. การิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั

 1.1 คณ์ะกริริมการิตริะหนัักและให้ความสำำาคัญต่อสำิทธิีของผู้ถึ้อหุ้นั ตลอดูจนัการิปีฏิิบัติต่อผู้ถึ้อหุ้นัอย่างเท่าเท่ยม 

กันัและเปี็นัธีริริม จึงไดู้กำาหนัดูนัโยบายเก่�ยวกับผู้ถึ้อหุ้นัไว้เปี็นัสำ่วนัหนึั�งในันัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ของ 

บริิษััทฯ โดูยคำานัึงถึึงสำิทธีิของผู้ถึ้อหุ้นัทุกกลุ่มให้มากท่�สำุดูเท่าท่�จะทำาไดู้โดูยไม่จำากัดูเฉพื่าะสำิทธีิท่�กฎหมายกำาหนัดู 

ไว้ 

 1.2 การิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัของบริิษััทฯ ทุกคริั�ง จัดูขึ�นัในัวันั เวลา และสำถึานัท่� ท่�คำานัึงถึึงความสำะดูวกของผู้ถึ้อหุ้นัท่� 

จะเข้าริ่วมปีริะชุม โดูยบริิษััทฯ จัดูให้ม่การิปีริะชุมในัวันัและเวลาทำาการิ ค้อ 14.00 นั. ณ์ ท่�ทำาการิสำำานัักงานัใหญ่

ของบริิษััทฯ ตั�งอยู่ในักรุิงเทพื่มหานัคริซึึ่�งม่การิคมนัาคมท่�สำะดูวกต่อการิเดูินัทาง พื่ริ้อมทั�งไดู้จัดูทำาแผนัท่�และ

ข้อมูลการิเดูินัทางมายังสำถึานัท่�จัดูการิปีริะชุม โดูยจัดูทำาเปี็นัเอกสำาริแนับสำ่วนัหนึั�งในัหนัังสำ้อเชิญปีริะชุมและ

นัำาสำ่งให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัทุกริายท่�ม่สำิทธิีเข้าริ่วมปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั

  ทั�งน่ั� ในัช่วงต้นัปีี 2563 ม่การิแพื่ริ่ริะบาดูของโริคติดูเช้�อไวริัสำโคโรินัา 2019 (“COVID-19”) ท่�ม่แนัวโนั้ม 

การิแพื่ริ่กริะจายอย่างริวดูเร็ิวและเพื่ิ�มมากขึ�นั ริัฐบาลไดู้ขอความริ่วมม้อให้งดูการิปีริะชุม หริ้อการิริวมตัว

ของคนัจำานัวนัมาก และไดู้ปีริะกาศใช้พื่ริะริาชกำาหนัดูการิบริิหาริริาชการิในัสำถึานัการิณ์์ฉุกเฉินั เพื่่อชะลอและ 

หยดุูยั�งการิริะบาดูของโริค COVID-19 ท่�ปีริะชมุคณ์ะกริริมการิ คริั�งท่� 3/2563 เมอ่วันัท่� 27 ม่นัาคม 2563 จงึม่มตใิห้ 

เล่อนัการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 ออกไปีจากเดิูมท่�จะจัดูในัวันัท่� 30 เมษัายนั 2563 ซึ่ึ�งการิเล่อนั

ปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นัดัูงกล่าวไม่กริะทบต่อการิดูำาเนิันังานัของบริิษััทฯ อย่างม่นััยสำำาคัญ ริวมทั�งสิำทธีิของ 
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ผู้ถึ้อหุ้นัในัการิรัิบเงินัปีันัผล และเม่อสำถึานัการิณ์์คล่�คลายและม่ความเหมาะสำม คณ์ะกริริมการิบริิษััทฯ ไดู้

พื่ิจาริณ์ากำาหนัดูวันัปีริะชุมใหม่เปี็นัวันัท่� 19 มิถึุนัายนั 2563

 1.3 ในัการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัทุกครัิ�ง ริวมถึึงการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 บริิษััทฯ ไดู้แจ้งในัหนัังสำ้อ 

เชิญปีริะชุมและเอกสำาริท่�เก่�ยวข้องให้ผู้ถึ้อหุ้นัทริาบถึึงข้อมูล วันั เวลา สำถึานัท่� วาริะการิปีริะชุม ข้อมูลทั�งหมดู

ท่�เก่�ยวข้องกับเริ่องท่�ต้องตัดูสำินัใจในัท่�ปีริะชุมริวมตลอดูถึึงสำาเหตุและความเปี็นัมาของเริ่องท่�ต้องตัดูสิำนัใจ โดูย

ริะบุถึึงข้อเท็จจริิง เหตุผล และวัตถึุปีริะสำงค์ ตลอดูจนัความเห็นัของคณ์ะกริริมการิ ในัแต่ละวาริะอย่างชัดูเจนั 

โดูยเนั้นัริายละเอ่ยดูให้ผู้อ่านัท่�ไม่ทริาบถึึงความเปี็นัมาของเริ่องนัั�นัๆ มาก่อนัสำามาริถึเข้าใจเริ่องไดู้โดูยง่าย 

นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ยังไดู้ม่การิให้ข้อมูลเก่�ยวกับคะแนันัเส่ำยงของผู้ถึ้อหุ้นัในัการิลงมติเพื่่ออนัุมัติ ในัแต่ละวาริะ

ของทุกวาริะท่�เสำนัอในัหนัังสำ้อเชิญปีริะชุม กฎเกณ์ฑ์์ต่าง ๆ  ท่�ใช้ในัการิปีริะชุม ปีริะเภทของหุ้นัและสิำทธีิการิออก

เสำ่ยงลงคะแนันั ตลอดูจนัขั�นัตอนัการิออกเส่ำยงลงมติ โดูยจัดูสำ่งหนัังสำ้อเชิญปีริะชุมให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัทุกริายท่�ม่สำิทธีิ

เข้าริ่วมปีริะชุม เปี็นัการิล่วงหนั้าก่อนัวันัปีริะชุม เพื่่อให้ผู้ถึอ้หุ้นัม่เวลาเพื่่ยงพื่อในัการิพื่ิจาริณ์าข้อมูล และ ละเว้นั

การิกริะทำาท่�อาจเปี็นัการิจำากัดูโอกาสำของผู้ถึ้อหุ้นัในัการิศึกษัาสำาริสำนัเทศของบริิษััทฯ ตลอดูจนัไม่ม่นัโยบายท่�

จะก่ดูกันัหริ้อสำริ้างอุปีสำริริคในัการิเปีิดูโอกาสำให้ผู้ถึ้อหุ้นัสำามาริถึติดูต่อสำ่อสำาริริะหว่างกันั

 1.4 ในัการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 ปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ และตัวแทนัคณ์ะกริริมการิ 

ชุดูย่อยทุกคณ์ะ ตลอดูจนักริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) ไดู้เข้าริ่วมปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั

 1.5 ในัการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัทุกคริั�งท่�ผ่านัมา ริวมถึึงการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 ท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัไดู้

ทำาการิพื่ิจาริณ์าเริ่องต่างๆ ตามลำาดูับริะเบ่ยบวาริะท่�ไดู้กำาหนัดูไว้ในัหนัังส้ำอเชิญปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัซึึ่�งบริิษััทฯ ไดู้

นัำาสำ่งให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัเปี็นัการิล่วงหนั้าโดูยไม่ม่การิเปีล่�ยนัแปีลงลำาดัูบวาริะการิปีริะชุม และไม่ม่การิเพื่ิ�มวาริะอ่นัๆ 

ท่�ไม่ไดู้ริะบุไว้ในัหนัังสำ้อนััดูปีริะชุมชุม

 1.6 ค่าตอบแทนักริริมการิของบริิษััทฯ ม่ริูปีแบบเดู่ยว ค้อ ค่าตอบแทนัปีริะจำาเปี็นัริายเดู้อนั ซึึ่�งกำาหนัดูไว้เปี็นัริาย

ตำาแหนั่ง บริิษััทฯ ไม่ม่การิจ่ายค่าตอบแทนัรูิปีแบบอ่นั อาทิ เบ่�ยปีริะชุม และโบนััสำหริ้อบำาเหน็ัจให้แก่กริริมการิ 

ทั�งน่ั� บริิษััทฯ นัำาเสำนัอวาริะค่าตอบแทนักริริมการิต่อท่�ปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นัเพื่่อพิื่จาริณ์าอนุัมัติเปี็นัปีริะจำา 

ทุกปีี  สำำาหริับปีี 2563 คณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิไดู้พื่ิจาริณ์าทบทวนัความ 

เหมาะสำมของอัตริาค่าตอบแทนักริริมการิ โดูยคำานัึงถึึงริะดัูบท่�ปีฏิิบัติอยู่ในัอุตสำาหกริริม ปีริะสำบการิณ์์ ภาริะ

หนั้าท่� และความรัิบผิดูชอบของกริริมการิ และไดู้นัำาเสำนัอความเห็นัต่อท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััทว่า ควริ

เสำนัอให้ท่�ปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 อนัุมัติค่าตอบแทนักริริมการิในัอัตริาเดูิม ตามท่�ท่�ปีริะชุมสำามัญ

ผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2562ไดู้เคยม่มติอนัุมัติไว้ โดูยเปี็นัอัตริาเดูิมท่�มิไดู้เปีล่�ยนัแปีลงมาตั�งแต่ปีี 2545

 1.7 ในัการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 คณ์ะกริริมการิบริิษััทเห็นัชอบกับข้อเสำนัอของคณ์ะกริริมการิ 

ตริวจสำอบ เสำนัอต่อท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัเพื่่อพื่ิจาริณ์าแต่งตั�งผู้สำอบบัญช่และกำาหนัดูค่าสำอบบัญช่ปีริะจำาปีีดูังเช่นั 

ท่�บริิษััทฯ ไดู้ปีฏิิบัติต่อเนั่องเปี็นัปีริะจำาทุกปีี และ ในัการิน่ั� เพื่่อให้ผู้ถึ้อหุ้นัไดู้ม่ข้อมูลพื่ิจาริณ์าความเหมาะสำม 

ของผู้สำอบบัญช่ บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยข้อมูลไว้ในัหนัังส้ำอเชิญปีริะชุมโดูยให้ริายละเอ่ยดูเก่�ยวกับช่อผู้สำอบบัญช ่

อายุ บริิษััทท่�สำังกัดู คุณ์วุฒิิการิศึกษัา ปีริะวัติการิทำางานั ปีริะวัติการิเปี็นัผู้ลงลายม้อช่อในังบการิเงินัของบริิษััทฯ 

ความสำัมพื่ันัธี์ทางคริอบคริัวริะหว่างผู้บริิหาริของบริิษััทฯ ความสัำมพื่ันัธี์หริ้อสำ่วนัไดู้เส่ำยในัลักษัณ์ะท่�อาจจะม่

ผลกริะทบต่อการิปีฏิิบัติหนั้าท่�อย่างเปี็นัอิสำริะ ตลอดูจนัค่าสำอบบัญช่ปีริะจำาปีีท่�นัำาเสำนัอและปีีก่อนัหนั้าเพื่่อการิ

เปีริ่ยบเท่ยบดู้วย

 1.8 บริิษััทฯ เปีิดูเผยนัโยบายการิจ่ายเงินัปีันัผลของบริิษััทฯ และ บริิษััทย่อย ไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 

นัอกจากน่ั� ยังไดู้นัำาเสำนัอให้ท่�ปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นัพิื่จาริณ์าอนุัมัติ เริ่องเงินัปีันัผล เปี็นัปีริะจำาทุกปีี โดูยม่การิ

ให้ข้อมูลและเหตุผลปีริะกอบอย่างชัดูเจนั
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  ทั�งน่ั� เนั่องจากสำถึานัการิณ์์การิแพื่ริ่ริะบาดูของ COVID-19  ท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิ คริั�งท่� 3/2563 เม่อวันัท่� 

27 ม่นัาคม 2563 ไดู้ม่มติอนัุมัติการิจ่ายเงินัปีันัผลริะหว่างกาลจากกำาไริสุำทธิีของบริิษััทฯ ปีริะจำาปีี 2562 ตาม

งบการิเงินัล่าสำุดู สำิ�นัสำุดู ณ์ วันัท่� 31 ธีันัวาคม 2562 ท่�ไดู้ริับการิตริวจสำอบจากผู้สำอบบัญช่ของบริิษััทฯ แล้ว 

ให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัในัอัตริาหุ้นัละ 0.09 บาท โดูยม่กำาหนัดูจ่ายเงินัปีันัผลในัวันัท่� 27 เมษัายนั 2563 เพื่่อลดู 

ผลกริะทบท่�อาจเกิดูขึ�นักับผู้ถึ้อหุ้นัจากการิเล่อนัการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นัของบริิษััทฯ ท่�เดิูมกำาหนัดูไว้ในัวันัท่� 

30 เมษัายนั 2563 และท่�ปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 เม่อวันัท่� 19 มิถึุนัายนั 2563 ไดู้ม่มติรัิบทริาบ

การิจ่ายเงินัปีันัผลริะหว่างกาลดัูงกล่าว

 1.9 ในัวาริะพิื่จาริณ์าแต่งตั�งกริริมการิ บริิษััทฯ เสำนัอช่อกริริมการิให้ผู้ถึ้อหุ้นัลงคะแนันัท่ละคนั โดูยไดู้ม่การิริะบุ

ข้อมูลท่�สำำาคัญของบุคคลแต่ละท่านัท่�ไดู้ริับการิเสำนัอช่อ ไว้ในัหนัังสำ้อเชิญปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั ซึ่ึ�งไดู้แก่ ช่อ-นัามสำกุล 

ตำาแหนั่งปีัจจุบันัในับริิษััทฯ ปีริะเภทกริริมการิท่�จะเสำนัอแต่งตั�ง หลักเกณ์ฑ์์และวิธี่การิสำริริหา ความสำัมพื่ันัธี์ทาง 

คริอบคริัวกับผู้บริิหาริหริ้อผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ของบริิษััทฯ วันั เดู้อนั ปีี ท่�ไดู้ริับการิแต่งตั�งเปี็นักริริมการิ ริะยะ

เวลาท่�ดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิในับริิษััทฯ ข้อมูลการิเข้าริ่วมปีริะชุมคณ์ะกริริมการิและคณ์ะกริริมการิ 

ชุดูย่อย (ถึ้าม่) ในัปีีท่�ผ่านัมา อายุ สำัญชาติ ปีริะวัติการิศึกษัา ปีริะวัติการิอบริมในัหลักสำูตริท่�เก่�ยวข้องกับการิเปี็นั

กริริมการิ ปีริะสำบการิณ์์การิทำางานัและจำานัวนับริิษััทท่�ดูำาริงตำาแหนั่งเปี็นักริริมการิหริ้อผู้บริิหาริในักิจการิอ่นั

โดูยแยกปีริะเภทเปี็นับริิษััทท่�จดูทะเบ่ยนัในัตลาดูหลักทรัิพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย บริิษััทท่�มิใช่บริิษััทจดูทะเบ่ยนัในั

ตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย และ บริิษััทท่�อาจทำาให้เกิดูความขัดูแย้งทางผลปีริะโยชนั์ต่อบริิษััทฯ ตลอดู

จนัการิถึ้อหลักทริัพื่ย์ท่�ออกโดูยบริิษััทฯ

 1.10 บริิษััทฯ กำาหนัดูวาริะการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัไว้เปี็นัเริ่องๆ อย่างชัดูเจนั เช่นั ในัวาริะท่�เก่�ยวกับกริริมการิ บริิษััทฯ ไดู้

แยกเริ่องพื่ิจาริณ์าเล้อกตั�งกริริมการิ และ พื่ิจาริณ์าอนุัมัติค่าตอบแทนักริริมการิ ออกเปี็นัแต่ละวาริะ เปี็นัต้นั

 1.11 ในักริณ่์ท่�ม่การิเสำนัอให้ท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัพิื่จาริณ์าหลายริายการิในัวาริะเดู่ยวกันัซึึ่�งเปี็นัเริ่องท่�ไม่ม่ผลเก่�ยวเนั่อง

กันัในัทางกฎหมาย บริิษััทฯ จะจัดูให้ม่การิลงมติสำำาหริับแต่ละริายการิ เช่นั วาริะพื่ิจาริณ์าเล้อกตั�งกริริมการิ 

บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูโอกาสำให้ผู้ถึ้อหุ้นัลงคะแนันัเสำ่ยงเล้อกตั�งกริริมการิเปี็นัริายบุคคล โดูยบริิษััทฯ เสำนัอช่อกริริมการิ

ให้ผู้ถึ้อหุ้นัลงคะแนันัท่ละคนั ทั�งน่ั� เพื่่อเปีิดูโอกาสำให้ผู้ถึ้อหุ้นัม่สำิทธิีเล้อกกริริมการิท่�ต้องการิไดู้อย่างแท้จริิง

 1.12 บริิษััทฯ อำานัวยความสำะดูวกให้ผู้ถึ้อหุ้นัทุกกลุ่ม ทั�งผู้ถึ้อหุ้นัท่�เปี็นับุคคลธีริริมดูาและผู้ถึ้อหุ้นัปีริะเภทสำถึาบันั ให้

ไดู้ใช้สิำทธีิในัการิเข้าริ่วมปีริะชุมและออกเส่ำยงอย่างเต็มท่� โดูยไม่ม่ค่าใช้จ่ายและไม่ให้ม่วิธี่การิท่�ยุ่งยาก ละเว้นั

การิกริะทำาใดูๆ ท่�เปี็นัการิจำากัดูโอกาสำการิเข้าปีริะชุมของผู้ถึ้อหุ้นั จัดูให้ม่จุดูบริิการิตริวจริายช่อและจำานัวนัหุ้นั

ของผู้ถึ้อหุ้นัแยกตามปีริะเภทของผู้ถึ้อหุ้นั ซึึ่�งช่วยให้การิลงทะเบ่ยนัในัวันัปีริะชุมทำาไดู้สำะดูวกและริวดูเริ็วขึ�นั

  สำำาหริบัการิปีริะชมุสำามญัผูถ้ึอ้หุน้ั ปีริะจำาปี ี2563 ท่�ไดูร้ิบัผลกริะทบจากสำถึานัการิณ์ก์าริแพื่ริร่ิะบาดูของ COVID-19  

บริิษััทฯ ม่ความห่วงใยในัความปีลอดูภัยของผู้เข้าริ่วมปีริะชุมและท่มงานัทุกฝ่่าย บริิษััทฯ จึงม่ความตั�งใจท่�จะ

จัดูเตร่ิยมการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นัให้เปี็นัไปีอย่างเหมาะสำม และม่ความปีลอดูภัยดู้านัสุำขอนัามัย ริวมทั�งดูำาเนัินั

การิตามคำาแนัะนัำาท่�สำ่วนัริาชการิและหนั่วยงานัท่�เก่�ยวข้องกำาหนัดูเก่�ยวกับการิจัดูปีริะชุม สำัมมนัา หริ้อ กิจกริริม

อ่นัท่�ม่ลักษัณ์ะเปี็นัการิริวมกันัของคนัหมู่มากอย่างเคริ่งคริัดู ดูังนัั�นั การิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 

บริิษััทฯ จึงม่ความจำาเปี็นัต้องจัดูสำถึานัท่�ปีริะชุมให้ม่ริะยะห่าง ซึึ่�งทำาให้จำานัวนัท่�นัั�งในัห้องปีริะชุมม่จำานัวนั

จำากัดู เนั่องจากไม่สำามาริถึให้คนัจำานัวนัมากมาริวมอยู่ในัสำถึานัท่�เดู่ยวกันัเปี็นัเวลานัานัไดู้  นัอกจากน่ั� เพื่่อ

ความปีลอดูภัยและสำุขอนัามัยของผู้ถึ้อหุ้นัทุกท่านั บริิษััทฯ ไดู้ขอให้ผู้ถึ้อหุ้นัพิื่จาริณ์ามอบฉันัทะการิเข้าปีริะชุม

ให้แก่กริริมการิอิสำริะของบริิษััทฯ ตามแบบหนัังสำ้อมอบฉันัทะ เพื่่อแจ้งความปีริะสำงค์ในัการิลงคะแนันัเส่ำยง

ในัทุกวาริะล่วงหนั้า โดูยบริิษััทฯ ไดู้จัดูสำ่งแบบหนัังส้ำอมอบฉันัทะพื่ริ้อมกับริายช่อกริริมการิอิสำริะท่�เสำนัอเปี็นั 

ผู้ริับมอบฉันัทะให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัพื่ริ้อมกับหนัังส้ำอเชิญปีริะชุม

 1.13 ในัการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัทุกคริั�ง ริวมถึึงการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 บริิษััทฯ จัดูช่องทางให้ 

ผู้ถึ้อหุ้นัสำ่งคำาถึามมายังบริิษััทฯ ล่วงหนั้าก่อนัวันัปีริะชุมไดู้โดูยผ่านั E-mail Address : ir_office@truecorp.co.th 
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ล่วงหนั้า 7 วันัก่อนัวันัปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั หริ้อ ทางไปีริษัณ่์ย์ลงทะเบ่ยนัมายัง ฝ่่ายนัักลงทุนัสำัมพื่ันัธี์ บริิษััท 

ทริู คอริ์ปีอเริชั�นั จำากัดู (มหาชนั) ชั�นั 20 อาคาริทริู ทาวเวอริ์ เลขท่� 18 ถึนันัรัิชดูาภิเษัก แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กริุงเทพื่มหานัคริ 10310  ล่วงหนั้า 15 วันั ก่อนัวันัปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั ซึ่ึ�งบริิษััทฯ ไดู้ปีริะชาสำัมพื่ันัธี์ให้ 

ผู้ถึ้อหุ้นัทริาบผ่านัทางเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ และแจ้งไว้ในัหนัังส้ำอเชิญปีริะชุมท่�จัดูสำ่งให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัทุกริายท่�ม่สิำทธีิ 

เข้าปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั

2. การิดูำาเนัินัการิในัวันัปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั

 2.1 ปีริะธีานัท่�ปีริะชุมจัดูสำริริเวลาให้เหมาะสำมและสำ่งเสำริิมให้ผู้ถึ้อหุ้นัม่โอกาสำในัการิแสำดูงความเห็นัและตั�งคำาถึาม

ต่อท่�ปีริะชุมในัเริ่องท่�เก่�ยวข้องกับบริิษััทฯ

 2.2 บริิษััทฯ นัำาเทคโนัโลย่มาใช้กับการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั ทั�งการิลงทะเบ่ยนั การินัับคะแนันัและแสำดูงผล เพื่่อให้การิ

ดูำาเนัินัการิปีริะชุมสำามาริถึกริะทำาไดู้อย่างริวดูเริ็ว ถึูกต้อง และ แม่นัยำา

 2.3 บริิษััทฯ ใช้บัตริลงคะแนันัเส่ำยงในัวาริะเพื่่อพื่ิจาริณ์าในัทุกกริณ่์ท่�ต้องม่การิลงคะแนันัเส่ำยง พื่ริ้อมทั�งจัดูให้ม่

สำำานัักงานักฎหมายอิสำริะ เปี็นัผู้ตริวจสำอบการินัับคะแนันัเสำ่ยงเพื่่อความโปีริ่งใสำ โดูยไดู้แจ้งช่อบุคคลผู้ทำาหนั้าท่�

ดูังกล่าวให้ท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัทริาบก่อนัเริิ�มเข้าสำู่ริะเบ่ยบการิปีริะชุม และเก็บบัตริลงคะแนันัไว้เปี็นัหลักฐานัเพื่่อ

จะไดู้ตริวจสำอบไดู้ในักริณ่์ม่ข้อโต้แย้งในัภายหลัง

3. การิจัดูทำาริายงานัการิปีริะชุม และ การิเปีิดูเผยมติการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั

 3.1 บริิษััทฯ แจ้งมติของท่�ปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 พื่ริ้อมทั�งริะบุจำานัวนัคะแนันัเส่ำยง เห็นัดู้วย ไม่เห็นั

ดู้วย และงดูออกเสำ่ยง ในัแต่ละวาริะการิปีริะชุมต่อตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย ภายในัวันัเดู่ยวกันักับ 

วันัปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั และเปีิดูเผยไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ในัวันัทำาการิถึัดูไปี เพื่่อให้ผู้ถึ้อหุ้นั และผู้ลงทุนัทั�วไปี

ทริาบและสำามาริถึตริวจสำอบผลการิลงมติไดู้อย่างริวดูเริ็ว

 3.2 ริายงานัการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัของบริิษััทฯ ไดู้ม่การิบันัทึกริายละเอ่ยดูในัเริ่องต่างๆ ดูังต่อไปีน่ั�ไว้ดู้วย  (1) วิธ่ีการิ 

ลงคะแนันัและนัับคะแนันัซึ่ึ�งเลขานัุการิท่�ปีริะชุมไดู้ช่�แจงให้ผู้ถึ้อหุ้นัทริาบก่อนัเริิ�มการิปีริะชุมตามวาริะ 

(2) คะแนันัเสำ่ยงของผู้ถึ้อหุ้นั โดูยริะบุอย่างชัดูเจนัว่า เห็นัดู้วย ไม่เห็นัดู้วย และงดูออกเสำ่ยง เปี็นัจำานัวนัเสำ่ยง 

และสัำดูสำ่วนัเท่าใดูในัแต่ละวาริะ (3) ริายช่อพื่ริ้อมทั�งตำาแหน่ังของกริริมการิ ผู้บริิหาริริะดัูบสูำง ผู้สำอบบัญช่ 

ท่�ปีริึกษัากฎหมาย และ ผู้ตริวจสำอบการินัับคะแนันัเส่ำยง ท่�เข้าริ่วมปีริะชุม (4) สำริุปีสำาริะสำำาคัญของข้อซึ่ักถึาม 

ความคิดูเห็นั และข้อเสำนัอแนัะ ของผู้ถึ้อหุ้นั ริวมทั�ง คำาช่�แจงของกริริมการิและผู้บริิหาริท่�ไดู้ตอบข้อซึ่ักถึามของ 

ผู้ถึ้อหุ้นั ในัแต่ละวาริะ เพื่่อให้ผู้ถึ้อหุ้นัท่�ไม่ไดู้เข้าปีริะชุมไดู้ริับทริาบดู้วย

4. ไม่ม่การิถึ้อหุ้นัไขว้ในักลุ่มของบริิษััทฯ  

5. บริิษััทฯ ม่การิกริะจายการิถึ้อหุ้นัของผู้ถึ้อหุ้นัริายย่อยเปี็นัไปีตามข้อกำาหนัดูของตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย 

กล่าวค้อ ณ์ วันัท่�  21 พื่ฤษัภาคม 2563 ซึ่ึ�งเปี็นัวันัปีิดูสำมุดูทะเบ่ยนัผู้ถึ้อหุ้นัเพื่่อสิำทธิีในัการิเข้าปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั 

ปีริะจำาปีี 2563 บริิษััทฯ ม่สำัดูสำ่วนัการิถึ้อหุ้นัของผู้ถึ้อหุ้นัริายย่อย (free float) ริ้อยละ 31.86 สำัดูสำ่วนัการิถึ้อหุ้นัของ 

นัักลงทุนัสำถึาบันัริ้อยละ 25.43 และสำัดูสำ่วนัการิถึ้อหุ้นัของคณ์ะกริริมการิบริิษััทริวมผู้เก่�ยวข้อง ริ้อยละ 0.14  
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หมวดท่ี 2

การปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท ่าเทียมกัน

1. หุ้นัของบริิษััทฯ ม่ปีริะเภทเดู่ยว ค้อ หุ้นัสำามัญ ซึึ่�งม่สำิทธิีออกเส่ำยงลงคะแนันัท่�เท่าเท่ยมกันั ค้อ หนึั�งหุ้นัต่อหนึั�งเสำ่ยง

2. การิให้ข้อมูลก่อนัการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั

 2.1 เม่อท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััทฯ ไดู้ม่มติอนัุมัติให้จัดูการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นัปีริะจำาปีี 2563 บริิษััทฯ ไดู้ 

ม่การิแจ้งมติท่�สำำาคัญของคณ์ะกริริมการิเก่�ยวกับกำาหนัดูการิปีริะชุมพื่ริ้อมริะเบ่ยบวาริะการิปีริะชุม ตลอดู

จนัความเห็นัของคณ์ะกริริมการิ ต่อตลาดูหลักทรัิพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย ภายในัวันัเดู่ยวกันักับวันัปีริะชุม 

คณ์ะกริริมการิบริษิัทั และเผยแพื่ริไ่ว้บนัเวบ็ไซึ่ต์ของบริษิัทัฯ ในัวันัทำาการิถัึดูไปี ซึึ่�งเป็ีนัการิเปิีดูเผยข้อมูลล่วงหนัา้กอ่นั 

วันัปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั 43 วันั

 2.2 บริิษััทฯ จัดูทำาหนัังสำ้อเชิญปีริะชุมพื่ริ้อมเอกสำาริท่�เก่�ยวข้องเปี็นัภาษัาไทยสำำาหริับผู้ถึ้อหุ้นัสัำญชาติไทย และ ภาษัา

อังกฤษัสำำาหริับผู้ถึ้อหุ้นัต่างดู้าว และไดู้นัำาสำ่งให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัทุกริายพื่ริ้อมกันัเปี็นัการิล่วงหนั้าก่อนัวันัปีริะชุม

ทุกคริั�ง สำำาหริับการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 บริิษััทฯ ไดู้นัำาสำ่งหนัังส้ำอเชิญปีริะชุมพื่ริ้อมเอกสำาริท่�

เก่�ยวข้องให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัเปี็นัการิล่วงหนั้าก่อนัวันัปีริะชุมเปี็นัเวลา 15 วันั 

 2.3 บริิษััทฯ เผยแพื่ริ่หนัังสำ้อเชิญปีริะชุมและเอกสำาริท่�เก่�ยวข้องทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษับนัเว็บไซึ่ต์ของ 

บริิษััทฯ พื่ริ้อมกันั เปี็นัการิล่วงหนั้าก่อนัวันัปีริะชุมทุกคริั�ง โดูยในัการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 

บริิษััทฯ เผยแพื่ริ่หนัังสำ้อเชิญปีริะชุมและเอกสำาริท่�เก่�ยวข้องบนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ เปี็นัการิล่วงหนั้าก่อนั 

วันัปีริะชุมเปี็นัเวลา 31 วันั เพื่่อเปีิดูโอกาสำให้ผู้ถึ้อหุ้นัไดู้ม่เวลาศึกษัาข้อมูลปีริะกอบการิปีริะชุมล่วงหนั้าอย่าง 

เพื่ย่งพื่อกอ่นัไดูร้ิบัขอ้มูลในัรูิปีแบบเอกสำาริจากบริษิัทัฯ และไดูป้ีริะชาสัำมพื่นััธีใ์หผู้ถ้ึอ้หุน้ัทริาบ โดูยแจง้สำาริสำนัเทศ 

ผ่านัสำ่ออิเล็กทริอนัิกสำ์ของตลาดูหลักทรัิพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย

 2.4 ในัการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัทุกคริั�ง ก่อนัเริิ�มเข้าสำู่ริะเบ่ยบวาริะการิปีริะชุม เลขานัุการิท่�ปีริะชุมไดู้แจ้งให้ผู้ถึ้อหุ้นัทริาบ

ถึึงกฎเกณ์ฑ์์ต่างๆ ท่�ใช้ในัการิปีริะชุม ปีริะเภทของหุ้นัและสิำทธิีการิออกเส่ำยงลงคะแนันั ขั�นัตอนัการิออกเสำ่ยง

ลงมติ ตลอดูจนัวิธี่การินัับและแสำดูงผลคะแนันั

3. การิคุ้มคริองสิำทธีิของผู้ถึ้อหุ้นัสำ่วนันั้อย

 3.1 บริิษััทฯ อำานัวยความสำะดูวกให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัท่�ไม่สำามาริถึเข้าปีริะชุมดู้วยตนัเอง สำามาริถึใช้สิำทธีิออกเสำ่ยงโดูยมอบ

ฉันัทะให้ผู้อ่นัมาปีริะชุมและออกเส่ำยงลงมติแทนั โดูยไม่ม่การิกำาหนัดูเง่อนัไขใดูๆ ซึ่ึ�งทำาให้ยากต่อการิมอบฉันัทะ 

และเปีิดูโอกาสำให้สำ่งหนัังสำ้อมอบฉันัทะมาให้ฝ่่ายเลขานุัการิบริิษััทและหลักทริัพื่ย์ตริวจสำอบล่วงหนั้า เพื่่อจะไดู้

ไม่เสำ่ยเวลาตริวจสำอบในัวันัปีริะชุม 

 3.2 บริิษััทฯ เปีิดูโอกาสำให้ผู้ถึ้อหุ้นัใช้หนัังส้ำอมอบฉันัทะริูปีแบบท่�ผู้ถึ้อหุ้นัสำามาริถึกำาหนัดูทิศทางการิลงคะแนันั 

เสำ่ยงไดู้ โดูยจัดูสำ่งหนัังสำ้อมอบฉันัทะแนับไปีพื่ริ้อมกับหนัังส้ำอเชิญปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัและไดู้เสำนัอช่อกริริมการิ 

อิสำริะ 2 ท่านั พื่ริ้อมทั�งข้อมูลเก่�ยวกับกริริมการิอิสำริะดูังกล่าว เปี็นัทางเล้อกในัการิมอบฉันัทะของผู้ถึ้อหุ้นั

  บริิษััทฯ ไดู้แจ้งให้ผู้ถึ้อหุ้นัทริาบถึึงเอกสำาริหริ้อหลักฐานัท่�ต้องนัำามาแสำดูงตนัในัการิเข้าริ่วมปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั 

ตลอดูจนัคำาแนัะนัำาและขั�นัตอนัในัการิมอบฉันัทะอย่างชัดูเจนั ไว้ในัหนัังส้ำอเชิญปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัทุกครัิ�ง

 3.3 ในัวาริะการิเล้อกตั�งกริริมการิในัการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั บริิษััทฯ จะเสำนัอช่อกริริมการิให้ผู้ถึ้อหุ้นัพิื่จาริณ์าท่ละคนั 

ซึ่ึ�งเปี็นัการิเปีิดูโอกาสำให้ผู้ถึ้อหุ้นัไดู้ใช้สำิทธิีลงคะแนันัเส่ำยงเล้อกตั�งกริริมการิเปี็นัริายบุคคล 
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 3.4 บริิษััทฯ ให้ความสำำาคัญต่อการิคุ้มคริองสำิทธิีของผู้ถึ้อหุ้นัสำ่วนันั้อยเปี็นัอย่างยิ�ง แนัวปีฏิิบัติหนึั�งท่�บริิษััทฯ ดูำาเนัินั

การิมาโดูยตลอดู ค้อ การิขอให้ผู้ถึ้อหุ้นัท่�เปี็นัผู้บริิหาริของบริิษััทฯ ละเว้นัการิเพื่ิ�มวาริะการิปีริะชุมท่�ไม่ไดู้แจ้ง

เปี็นัการิล่วงหนั้าในัทุกกริณ่์ ถึ้าหากม่วาริะเพื่ิ�มเติมท่�จำาเปี็นัก็จะขอให้ทำาการิจัดูการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัคริั�งใหม่เพื่่อ

วาริะดูังกล่าว เพื่่อให้ผู้ถึ้อหุ้นัอ่นัๆ สำามาริถึม่เวลาเพื่่ยงพื่อในัการิศึกษัาข้อมูลก่อนัตัดูสิำนัใจ

 3.5 บริิษััทฯ เปีิดูโอกาสำและกำาหนัดูหลักเกณ์ฑ์์อย่างชัดูเจนัในัการิให้ผู้ถึ้อหุ้นัสำ่วนันั้อยสำามาริถึเสำนัอเริ่องเพื่่อบริริจุ

เข้าเปี็นัวาริะการิปีริะชุมและเสำนัอช่อบุคคลเพื่่อเข้าริับการิพื่ิจาริณ์าคัดูเล้อกเปี็นักริริมการิเปี็นัการิล่วงหนั้า 

ไม่นั้อยกว่า 3 เดู้อนัก่อนัวันัปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ซึ่ึ�งไดู้กริะทำาต่อเนั่องเปี็นัปีริะจำาทุกปีีมาจนัถึึงปีัจจุบันั โดูย 

ผู้ถึ้อหุ้นัสำามาริถึสำ่งข้อมูลตามหลักเกณ์ฑ์์และแบบฟอริ์มท่�บริิษััทฯ กำาหนัดูและเผยแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ 

  สำำาหริับการิปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2563 บริิษััทฯ กำาหนัดูให้ผู้ถึ้อหุ้นัเสำนัอเริ่องและช่อบุคคลเปี็นัการิ

ล่วงหนั้า โดูยสำ่งเปี็นัจดูหมายลงทะเบ่ยนัมายังบริิษััทฯ ไดู้ ตั�งแต่วันัท่� 1 ตุลาคม 2562 จนัถึึงวันัท่� 31 ธีันัวาคม 

2562 โดูยบริิษััทฯ ไดู้เผยแพื่ริ่สำาริสำนัเทศดูังกล่าวไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ และไดู้ปีริะชาสำัมพื่ันัธี์ให้ผู้ถึ้อหุ้นั 

ทริาบโดูยแจ้งสำาริสำนัเทศผ่านัสำ่ออิเล็กทริอนิักสำ์ของตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย ซึึ่�งในัการิปีริะชุม 

ผู้ถึ้อหุ้นัดูังกล่าว ไม่ม่ผู้ถึ้อหุ้นัเสำนัอเริ่องเพื่่อบริริจุเข้าเปี็นัวาริะการิปีริะชุมและช่อบุคคลเพื่่อเข้าริับการิพื่ิจาริณ์า

คัดูเล้อกเปี็นักริริมการิ

4. การิปี้องกันัการิใช้ข้อมูลภายในั

บริิษััทฯ ม่การิกำากับดููแลเร่ิองการิใช้ข้อมูลภายในั โดูยกำาหนัดูไว้ในันัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ และ คุณ์ธีริริมและ 

ข้อพื่ึงปีฏิิบัติในัการิทำางานั ควบคู่กับการิใช้มาตริการิตามกฎหมายในัการิดููแลผู้บริิหาริในัการินัำาข้อมูลภายในัของบริิษััทฯ  

ไปีใช้เพื่่อปีริะโยชนั์สำ่วนัตนัและผู้ท่�เก่�ยวข้อง กำาหนัดูเปี็นัหลักให้ถึ้อปีฏิิบัติอย่างเคริ่งคริัดูในัการิท่�ต้องเก็บริักษัาสำาริสำนัเทศ 

ท่�สำำาคัญท่�ยังไม่ไดู้เปีิดูเผยไว้เปี็นัความลับ โดูยจำากัดูให้ริับริู้ไดู้เฉพื่าะกริริมการิและผู้บริิหาริริะดูับสูำงท่�เก่�ยวข้องเท่านัั�นั 

นัอกจากน่ั� ในัการิซ้ึ่�อ ขาย โอนั หริ้อรัิบโอนัหลักทรัิพื่ย์ท่�ออกโดูยบริิษััทฯ กริริมการิและผู้บริิหาริต้องแจ้งต่อ สำำานัักงานั 

ก.ล.ต. ภายในั 3 วันัทำาการิ นัับแต่วันัท่�เกิดูริายการิขึ�นั พื่ริ้อมทั�งสำ่งสำำาเนัาริายงานัดูังกล่าว จำานัวนั 1 ชุดู ให้แก่บริิษััทฯ 

เพื่่อเก็บเปี็นัหลักฐานัและริายงานัต่อท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััทเปี็นัปีริะจำา โดูยในัปีี 2563 ไม่ปีริากฏิว่าม่กริณ์่ท่�กริริมการิ

หริ้อผู้บริิหาริของบริิษััทฯ ใช้ข้อมูลภายในัเพื่่อปีริะโยชน์ัในัการิซ้ึ่�อขายหลักทริัพื่ย์ท่�ออกโดูยบริิษััทฯ และการิไม่ปีฏิิบัติตาม 

หลักปีฏิิบัติดูังกล่าว

สำำาหริับการิดููแลการิใช้ข้อมูลภายในัซึ่ึ�งเปี็นัเริ่องท่�เก่�ยวข้องกับการิห้ามซึ่้�อขายหลักทริัพื่ย์ของบริิษััทฯ ก่อนัการิปีริะกาศผล

การิดูำาเนัินังานั บริิษััทฯ ม่นัโยบายห้ามมิให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพื่นัักงานัในัหนั่วยงานัท่�เก่�ยวข้องกับข้อมูลในังบการิเงินั

ของบริิษััทฯ ริวมถึึงคู่สำมริสำและบุตริท่�ยังไม่บริริลุนัิติภาวะของบุคคลดูังกล่าว ทำาการิซึ่้�อหริ้อขายหลักทริัพื่ย์ของบริิษััทฯ ในั

ช่วงริะยะเวลา 1 เดู้อนั ก่อนัวันัท่�เผยแพื่ร่ิงบการิเงินัต่อสำาธีาริณ์ชนัผ่านัริะบบของตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย และ 

1 วันัทำาการิภายหลังจากการิเผยแพื่ริ่ข้อมูลดูังกล่าว

สำำาหริับในัช่วงริะยะเวลาอ่นัท่�มิใช่ริะยะเวลาดัูงกล่าวข้างต้นั หากกริริมการิ และ ผู้บริิหาริ ริวมถึึงคู่สำมริสำและบุตริท่�ยังไม่ 

บริริลุนัิติภาวะของบุคคลดัูงกล่าว ม่ความปีริะสำงค์จะซึ่้�อขายหลักทริัพื่ย์ของบริิษััทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุัการิบริิษััท เป็ีนัการิ 

ล่วงหนั้าอย่างนั้อย 1 วันัทำาการิ ก่อนัวันัท่�จะเข้าทำาริายการิซึ่้�อขายหลักทริัพื่ย์ดู้วย

ทั�งน่ั� บริิษััทฯ ไดู้เปิีดูเผยข้อมูลเก่�ยวกับจำานัวนัหุ้นัของบริิษััทฯ ท่�กริริมการิและผู้บริิหาริแต่ละท่านัถึ้ออยู่ซึึ่�งแยกริายการิ 

จำานัวนัหุ้นัออกเป็ีนัการิถึ้อโดูยตนัเองและโดูยคู่สำมริสำ โดูยแสำดูงยอดูยกมา ณ์ สำิ�นัปีี 2562 จำานัวนัท่�ไดู้มาและจำาหนั่ายไปี 

ในัริะหว่างปีี 2563 และ ยอดูคงเหล้อ ณ์ สำิ�นัปีี 2563 ไว้ในัแบบ 56-1 และริายงานัปีริะจำาปีี 2563 ดู้วย
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5. การิม่สำ่วนัไดู้เสำ่ยของกริริมการิ

 คณ์ะกริริมการิไดู้ม่การิกำาหนัดู “หลักเกณ์ฑ์์และวิธี่การิในัการิริายงานัการิม่สำ่วนัไดู้เสำ่ยของกริริมการิและผู้บริิหาริ” 

อย่างเปี็นัทางการิ ซึึ่�งกริริมการิและผู้บริิหาริทุกท่านัไดู้ดูำาเนิันัการิอย่างถูึกต้องตามหลักเกณ์ฑ์์และวิธี่การิท่� 

คณ์ะกริริมการิบริิษััทกำาหนัดู

 นัอกจากน่ั� ในัการิปีริะชุมคณ์ะกริริมการิ กริริมการิริายใดูท่�ม่สำ่วนัไดู้เสำ่ยอย่างม่นััยสำำาคัญท่�อาจทำาให้กริริมการิริาย 

ดูังกล่าวไม่สำามาริถึให้ความเห็นัไดู้อย่างอิสำริะ กริริมการิริายนัั�นัจะงดูเว้นัจากการิม่สำ่วนัริ่วมในัการิพื่ิจาริณ์าในัวาริะนัั�นั 

และบันัทึกไว้ในัริายงานัการิปีริะชุมคณ์ะกริริมการิ 

6. ตลอดูริะยะเวลาท่�ผ่านัมา ริวมถึึงในัปีี 2563 บริิษััทฯ ไม่ม่การิทำาริายการิท่�เปี็นัการิให้ความช่วยเหล้อทางการิเงินัแก่

บริิษััทท่�ไม่ใช่บริิษััทย่อยของบริิษััทฯ

7. บริิษััทฯ ม่มาตริการิและขั�นัตอนัในัการิอนัุมัติการิทำาริายการิริะหว่างกันัตามท่�กฎหมายกำาหนัดูและเปี็นัไปีตามมาตริฐานั

ท่�กำาหนัดูไว้ตามข้อกำาหนัดูของคณ์ะกริริมการิกำากับตลาดูทุนั และตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย โดูยม่การิปีริะกาศ

ใช้ “ริะเบ่ยบในัการิเข้าทำาริายการิริะหว่างกันั” ซึึ่�งเปี็นัริะเบ่ยบท่�ไดู้ริับการิอนัุมัติโดูยคณ์ะกริริมการิบริิษััท สำำาหริับ

ริายการิท่�เก่�ยวโยงกันัท่�ต้องขออนัุมัติจากท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัก่อนัการิเข้าทำาริายการิ บริิษััทฯ จะเปีิดูเผยข้อมูลเก่�ยวกับ

ริายการิดูังกล่าวไว้ในัหนัังสำ้อเชิญปีริะชุม อาทิ ช่อและความสำัมพื่ันัธี์ของบุคคลท่�เก่�ยวโยงกันั ลักษัณ์ะของริายการิ 

นัโยบายการิกำาหนัดูริาคาและมูลค่าของริายการิ เหตุผลของการิเข้าทำาริายการิ ริวมทั�งความเห็นัของคณ์ะกริริมการิ 

และท่�ปีรึิกษัาทางการิเงินัอิสำริะเก่�ยวกับริายการิดูังกล่าว เปี็นัต้นั และนัำาสำ่งหนัังสำ้อเชิญปีริะชุมภายในัริะยะเวลา 

ท่�กำาหนัดู ตลอดูจนัการิดูำาเนันิัการิอน่ัๆ ในัสำว่นัท่�เก่�ยวขอ้งใหถ้ึกูตอ้งและคริบถึว้นัตามขอ้กำาหนัดูของคณ์ะกริริมการิกำากบั 

ตลาดูทนุัและตลาดูหลกัทริพัื่ยแ์หง่ปีริะเทศไทย ทั�งน่ั� ตลอดูริะยะเวลาท่�ผา่นัมาจนัถึงึปีจัจบุนัั บริษิัทัฯ ปีฏิบิตัติามกฎหมาย 

ข้อกำาหนัดู ตลอดูจนัริะเบ่ยบในัเริ่องการิทำาริายการิริะหว่างกันัอย่างเคริ่งครัิดู บริิษััทฯ ไม่เคยม่การิทำาริายการิท่� 

เก่�ยวโยงกนััโดูยฝ่า่ฝ่นืัหริอ้ไมป่ีฏิบิตัติามกฎหมายและหลกัเกณ์ฑ์ก์าริทำาริายการิริะหวา่งกนััตลอดูจนัขอ้กำาหนัดูท่�เก่�ยวขอ้ง

 ในัปีี 2563 บริิษััทฯ ม่การิเข้าทำาริายการิท่�เก่�ยวโยงกันัปีริะเภทท่�ขออนัุมัติจากท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััท ซึ่ึ�งบริิษััทฯ

ไดู้เปีิดูเผยข้อมูลอย่างถูึกต้องตามข้อกำาหนัดูของตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย ก่อนัการิเข้าทำาริายการิ และ 

บริิษััทฯ ไม่ม่การิทำาริายการิท่�เก่�ยวโยงกันัปีริะเภทท่�ต้องขออนัุมัติจากท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัก่อนัการิเข้าทำาริายการิ 

 สำำาหริับริายการิริะหว่างกันัปีริะเภทอ่นัๆ บริิษััทฯ ไดู้ดูำาเนัินัการิดู้วยความยุติธีริริม โดูยม่ริาคาและเง่อนัไขเปี็นัไปีตาม

ปีกติธีุริกิจทางการิค้า (Fair and at arms’ length)

 ทั�งน่ั� โคริงสำริ้างการิถึ้อหุ้นัภายในักลุ่มบริิษััทฯ ไม่ม่บุคคลท่�เก่�ยวโยงกันัของบริิษััทฯ ถึ้อหุ้นัในับริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วม

ใดู ในัสำัดูสำ่วนัเกินัริ้อยละ 10 ของทุนัท่�ออกและเริ่ยกชำาริะแล้วทั�งหมดูของบริิษััทย่อยหริ้อบริิษััทริ่วมนัั�นั  

 บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยริายละเอ่ยดูของริายการิริะหว่างกันัทุกปีริะเภทท่�เกิดูขึ�นัในัริะหว่างปีี 2563 ไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี 

และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “ริายการิริะหว่างกันั” 

8. บริิษััทฯ ปีฏิิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนัดูของคณ์ะกริริมการิกำากับตลาดูทุนัและตลาดูหลักทรัิพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย 

 ท่�เก่�ยวกับการิเข้าทำาริายการิไดู้มาหริ้อจำาหนั่ายไปีซึ่ึ�งสำินัทริัพื่ย์อย่างเคริ่งคริัดู ในักริณ่์ท่�เปี็นัการิเข้าทำาริายการิไดู้มา 

 หริ้อจำาหนั่ายไปีซึ่ึ�งสำินัทริัพื่ย์ท่�สำำาคัญท่�ไดู้ริับอนัุมัติจากท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั บริิษััทฯ จะเปีิดูเผยริายละเอ่ยดูของริายการิไว้ในั 

 ริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 ปีริะจำาปีีนัั�นัๆ ดู้วย  

 ตลอดูริะยะเวลาท่�ผ่านัมาจนัถึึงปีัจจุบันั บริิษััทฯ ไม่เคยม่การิเข้าทำาริายการิไดู้มาหริ้อจำาหนั่ายไปีซึ่ึ�งสำินัทรัิพื่ย์ท่�เปี็นัการิ 

 ฝ่่าฝ่ืนัหริ้อไม่ปีฏิิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนัดูท่�เก่�ยวข้อง
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หมวดท่ี 3

บทบาทของผู ้มีส ่วนได้เสีย

1. การิกำาหนัดูนัโยบายการิปีฏิิบัติต่อผู้ม่สำ่วนัไดู้เส่ำย และ การิปีฏิิบัติตามนัโยบาย

 1.1 คณ์ะกริริมการิบริิษััทดููแลสิำทธีิตามท่�กฎหมายกำาหนัดูของผู้ม่สำ่วนัไดู้เสำ่ยกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และปีริะสำานั

ปีริะโยชนั์ริ่วมกันัอย่างเหมาะสำม เพื่่อให้ Stakeholders มั�นัใจว่าสำิทธีิดูังกล่าวไดู้ริับการิคุ้มคริองและปีฏิิบัติ 

ดู้วยดู่ ทั�งน่ั� “คุณ์ธีริริมและข้อพึื่งปีฏิิบัติในัการิทำางานั” ไดู้กำาหนัดูข้อพึื่งปีฏิิบัติของพื่นัักงานัต่อ Stakeholders 

กลุ่มต่างๆ ไดู้แก่

  พื่นัักงานั

  - ม่สำิทธีิสำ่วนับุคคล และม่สำิทธีิท่�จะไดู้ริับการิคุ้มคริองไม่ให้ใคริละเมิดูสิำทธิีสำ่วนับุคคล

  - สำิทธีิในัการิไดู้ริับการิปีฏิิบัติ และไดู้ริับโอกาสำเท่าเท่ยมกันั

  - สำิทธิีต่างๆ เก่�ยวกับการิจ้างงานัท่�เปี็นัธีริริมและเท่าเท่ยมกันั เช่นั การิอนัุญาตให้ลางานั สำิทธีิปีริะโยชนั์  

 โอกาสำในัการิเล่อนัขั�นั การิโอนัย้าย การิปีริะเมินัผลการิปีฏิิบัติงานั

  ลูกค้า

  - ม่สำิทธีิไดู้รัิบการิปีฏิิบัติอย่างเปี็นัธีริริมและเท่าเท่ยมกันั

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบการิบริิการิจากพื่นัักงานัอย่างเต็มความริู้ ความสำามาริถึ และ ดู้วยความสุำภาพื่ ริวมถึึงสำิทธีิ  

 ท่�จะไดู้รัิบข้อมูลท่�ถึูกต้องคริบถึ้วนั

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบสำินัค้าท่�ม่คุณ์ภาพื่และม่ปีริะสิำทธิีผล

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบการิปีกปี้องริักษัาความเปี็นัสำ่วนัตัว และข้อมูลอันัเปี็นัความลับ

   ผู้จัดูหาสำินัค้าและบริิการิ และตัวแทนัอ้�นัๆ (คู่ค้า)

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบการิปีฏิิบัติอย่างเปี็นัธีริริมและเท่าเท่ยมกันั

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบการิปีกปี้องริักษัาข้อมูลอันัเปี็นัความลับ

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบการิปีฏิิบัติดู้วยความซึ่่อตริง และเช่อถึ้อไดู้

  - สำิทธีิท่�จะไดู้ริับทริาบเก่�ยวกับหนั้าท่�ท่�จะต้องดูำาเนัินัการิให้สำอดูคล้องกับวัฒินัธีริริม และจริริยาบริริณ์ทาง 

 ธีุริกิจของบริิษััทฯ ริวมทั�งกฎหมาย ข้อบังคับ และนัโยบายท่�เก่�ยวข้อง

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบการิแข่งขันัอย่างเปี็นัธีริริม

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบการิปีฏิิบัติในัการิคัดูเล้อกคู่ค้า โดูยเปี็นัไปีตามแนัวทางในัการิต่อต้านัการิทุจริิตคอริ์ริัปีชั�นั  

 โดูยบริิษััทฯไดู้ทำาการิช่�แจงให้พื่นัักงานัทุกคนัปีฏิิบัติตามริะเบ่ยบข้อบังคับท่�เก่�ยวข้อง

   คู่แข่ง

   -  สำิทธิีท่�จะไดู้ริับการิเปีร่ิยบเท่ยบสิำนัค้าและบริิการิอย่างเปี็นัธีริริมและตามความเปี็นัจริิง โดูยไม่บิดูเบ้อนั 

 ข้อเท็จจริิง ไม่ใสำ่ริ้ายคู่แข่งตลอดูจนัสิำนัค้าและบริิการิของคู่แข่ง

   -  ไม่ริ่วมทำาจาริกริริม ก่อวินัาศกริริม หริ้อติดูสิำนับนั คู่แข่งทางการิค้า ทั�งคู่แข่งในัปีัจจุบันั หริ้อผู้ท่�อาจจะเปี็นั 

 คู่แข่งในัอนัาคต

  - สำิทธีิท่�จะไดู้ริับการิปีฏิิบัติอย่างเปี็นัธีริริมและเท่าเท่ยมกันั ไม่ปีฏิิบัติต่อคู่แข่งริายใดูเปี็นัพิื่เศษัเหน้ัอคู่แข่ง 

 ริายอน่ั ไมว่า่ในัดูา้นัคณุ์ภาพื่ การิทดูสำอบ การิตดิูตั�ง ตลอดูจนัการิบำาริงุริกัษัาในัการิใหบ้ริกิาริสำอ่สำง่สำญัญาณ์

  เจ้าหน่ั�

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบการิปีฏิิบัติตามเง่อนัไขในัสัำญญาภายใต้หลักเกณ์ฑ์์และกฎหมายท่�กำาหนัดู

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบข้อมูลทางการิเงินัท่�ถึูกต้องคริบถึ้วนั เปี็นัจริิง และ ทันัต่อเหตุการิณ์์

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบการิชำาริะหน่ั�ตริงตามเวลา และ ไดู้ริับการิดููแลคุณ์ภาพื่ของหลักทรัิพื่ย์คำ�าปีริะกันั
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  ผู้ลงทุนั

  - สำิทธีิท่�จะไดู้รัิบการิปีฏิิบัติอย่างเปี็นัธีริริม และเท่าเท่ยมกันั

  - สำิทธีิท่�จะไดู้ริับการิปีฏิิบัติอย่างมุ่งมั�นัท่�จะดูำาเนัินัธีุริกิจดู้วยความริู้และทักษัะการิบริิหาริจัดูการิอย่าง 

 สำุดูความสำามาริถึดู้วยความซึ่่อสำัตย์สุำจริิต

  - สำทิธีทิ่�จะไดูร้ิบัการิปีกปีอ้งไมใ่หเ้กดิูการิแสำวงหาผลปีริะโยชนั ์โดูยการิใชข้อ้มูลใดูๆ ขององคก์ริซึ่ึ�งยงัไมเ่ปีดิูเผย 

 ต่อสำาธีาริณ์ะ

  - สำิทธีิท่�จะไดู้ริับทริาบข้อมูลทางการิเงินั และข้อมูลท่�มิใช่การิเงินัของบริิษััทฯ ตามข้อกำาหนัดูของตลาดู 

 หลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย อย่างถึูกต้อง คริบถึ้วนั ทันัเวลา และโปีริ่งใสำ

  หนั่วยงานัของริัฐ

  - สำิทธีิในัการิกำากับ ดููแล และลงโทษั ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตริฐานัการิปีฏิิบัติของหนั่วยงานัของรัิฐ

 1.2 บริิษััทฯ ให้ความสำำาคัญเก่�ยวกับการิดููแลเริ่องความปีลอดูภัย และสุำขอนัามัย โดูยการิปีฏิิบัติตาม “นัโยบาย

ความปีลอดูภัย อาช่วอนัามัย และสำภาพื่แวดูล้อมในัการิทำางานัเคริ้อเจริิญโภคภัณ์ฑ์์” และ “นัโยบายการิ 

สำ่งเสำริิมสุำขภาพื่พื่นัักงานัของกลุ่มบริิษััททริู” จัดูให้ม่การิบริิหาริจัดูการิดู้านัความปีลอดูภัย อาช่วอนัามัย 

และสำภาพื่แวดูล้อมในัการิทำางานัให้เปี็นัไปีตามมาตริฐานั แนัวทางการิจัดูการิของเคริ้อเจริิญโภคภัณ์ฑ์์ ริวมทั�ง

การิสำ่งเสำริิมสำุขภาพื่แก่พื่นัักงานั ดูังน่ั�

  1) จัดูให้ม่โคริงสำริ้างการิจัดูการิดู้านัความปีลอดูภัย อาช่วอนัามัย และสำภาพื่แวดูล้อมในัการิทำางานัปีริะกอบ 

 ดูว้ย คณ์ะกริริมการิความปีลอดูภัย อาช่วอนัามัย และสำภาพื่แวดูลอ้มในัการิทำางานั หนัว่ยงานัความปีลอดูภัยฯ 

 เจ้าหนั้าท่�ความปีลอดูภัยริะดูับบริิหาริ หัวหนั้างานัเทคนิัค เทคนิัคขั�นัสูำง และเจ้าหนั้าท่�ความปีลอดูภัย 

 วิชาช่พื่ เพื่่อกำาหนัดูบทบาท หนั้าท่�และความริับผิดูชอบ ให้ปีฏิิบัติหนั้าท่� ดููแลดู้านัความปีลอดูภัยตาม 

 ท่�กฎหมายกำาหนัดู และเปี็นัไปีตามท่�บริิษััทฯ กำาหนัดูดู

  2) จัดูทำากฎริะเบ่ยบ ข้อบังคับ และคู่ ม้อ ขั�นัตอนัการิปีฏิิบัติงานัดู้านัความปีลอดูภัย อาช่วอนัามัย 

 และสำภาพื่แวดูล้อมในัการิทำางานัในัริะบบ เอกสำาริริะบบคุณ์ภาพื่ของบริิษััทฯ เช่นั การิตริวจสำอบความ 

 ปีลอดูภัยฯ ความปีลอดูภัยในัการิทำางานับนัเสำาสูำง การิทำางานักับไฟฟ้า การิทำางานัในัท่�อับอากาศ 

 บ่อพื่ักเคเบิลใต้ดิูนั การิทำางานักับไฟฟ้า และการิซึ่้อมอพื่ยพื่กริณ่์เกิดูเหตุฉุกเฉินั เปี็นัต้นั

  3) จัดูทำาคู่ม้อความปีลอดูภัยให้กับพื่นัักงานัท่�ทำางานัในัสำำานัักงานั และ พื่นัักงานัช่างเทคนัิค โดูยจัดูอยู่ในัรูิปี 

 E-Book เพื่่อให้พื่นัักงานัทุกคนัสำามาริถึเข้ามาศึกษัา ทำาความเข้าใจ และนัำาไปีปีฏิิบัติ ปีริับปีริุงริะบบการิ 

 ริายงานัความปีลอดูภัย การิริายงานัข้อมูลออนัไลนั์ ผ่านัทางเว็บไซึ่ต์หนั่วยงานั

  4) กำาหนัดูกฎริะเบ่ยบ คำาสัำ�ง ว่าดู้วยเริ่องความปีลอดูภัยในัการิทำางานัให้กับพื่นัักงานั และผู้รัิบเหมาท่�รัิบงานั 

 จากบริิษััทฯ

  5) ม่การิจัดูทำาแผนัปี้องกันั และ แผนัอพื่ยพื่กริณ่์เกิดูเหตุฉุกเฉินัของบริิษััทฯ สำำาหรัิบแต่ละสำถึานัปีริะกอบ 

 การิของบริิษััทฯ จัดูทำาสำมุดูและภาพื่วิดู่โอคำาแนัะนัำาวิธี่ปีฏิิบัติตนักริณ่์เกิดูเหตุฉุกเฉินัต่างๆ ให้กับพื่นัักงานั

  6) จัดูให้ม่การิอบริมหลักสำูตริความปีลอดูภัยต่างๆ เช่นั การิทำางานับนัเสำาสูำง การิทำางานัในับ่อพัื่กเคเบิลใต้ดูินั  

 การิทำางานักับไฟฟ้าแริงสำูง แริงตำ�า และการิปีฐมพื่ยาบาลการิช่วยเหล้อช่วิตขั�นัพื่้�นัฐานั ให้กับพื่นัักงานั 

 และผู้รัิบเหมางานัของบริิษััทฯ พื่นัักงานั และหริ้อลูกจ้างท่�ผ่านัการิอบริมจะไดู้ริับสำมุดู Safety Passport  

 ปีริะจำาตัว เพื่่อแสำดูงเปี็นัหลักฐานัย้นัยันัว่าผ่านัการิอบริม ในักริณ่์ท่�ม่ผู้ควบคุมงานัของบริิษััทฯไปีสำุ่ม 

 ตริวจสำอบท่�หนั้างานั ริวมทั�งการิสำ่งพื่นัักงานัไปีอบริมการิปีีนัและการิทำางานับนัเสำาของการิไฟฟ้านัคริหลวง  

 และการิไฟฟ้าสำ่วนัภูมิภาค
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  7)  บริิษััทฯ จัดูให้ม่ริะบบการิจัดูการิควบคุมดู้านัความปีลอดูภัยกับผู้ริับเหมา และผู้รัิบเหมาริายย่อย ผ่านัทาง 

 สำัญญาจัดูซ้ึ่�อ-จัดูจ้าง (Contractor & Subcontractor Risk Control) โดูยผู้รัิบเหมาหลักจะต้องแจ้งจำานัวนั  

 ริายช่อ กองงานั ริวมผู้รัิบเหมาริายย่อย ริะบุการิอบริมดู้านัความปีลอดูภัย อุปีกริณ์์ท่�ใช้ อุปีกริณ์์คุ้มคริอง 

 ความปีลอดูภัยสำ่วนับุคคล ไดู้แก่ งานัสำริ้าง ติดูตั�ง ซึ่่อมบำาริุงริักษัา แก้ไข เช่นั งานัโคริงข่ายโทริศัพื่ท์ 

 งานัริะบบปี้องกันัเพื่ลิงไหม้อัตโนัมัติ เปี็นัต้นั ทั�งน่ั� เพื่่อเปี็นัการิควบคุมการิจัดูการิความปีลอดูภัยของ 

 ผู้ริับเหมาเพื่่อให้มั�นัใจว่าผู้ริับเหมาไดู้ปีฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบ เง่อนัไขท่�บริิษััทฯกำาหนัดู และทำาให้บริิษััทฯ 

 สำามาริถึจัดูการิดู้านัความปีลอดูภัยของกลุ่มผู้รัิบเหมาให้เปี็นัริะบบมากยิ�งขึ�นั

  8) ริณ์ริงค์สำนัับสำนุันัสำ่งเสำริิมสุำขอนัามัยให้กับพื่นัักงานัทั�งในักรุิงเทพื่ฯ และต่างจังหวัดูอย่างหลากหลาย  

 สำนัับสำนัุนัผลักดูันัชมริมก่ฬาต่างๆ ของบริิษััทฯ ให้จัดูกิจกริริมเพื่่อให้พื่นัักงานัไดู้ออกกำาลังกายมากขึ�นั 

 ริวมทั�งการิดููแลสำภาพื่จิตใจ โดูยการิสำ่งเสำริิมให้พื่นัักงานัสำามาริถึไปีศึกษัา ปีฏิิบัติดููแลจิตใจโดูยไม่นัับเปี็นั 

 วันัลา จำานัวนั 5 วันัต่อปีี

  9) ดููแล ติดูตาม เฝ่้าริะวังคุณ์ภาพื่อากาศภายในัพ้ื่�นัท่�สำำานัักงานัท่�ให้พื่นัักงานัปีฏิิบัติงานัอยู่เปี็นัริะยะ 

 โดูยทำาการิสำุ่มตริวจวัดูคุณ์ภาพื่อากาศในัสำำานัักงานัท่�ม่พื่นัักงานัทำางานัอยู่เปี็นัจำานัวนัมาก และหริ้อ 

 พื่้�นัท่�ท่�ม่การิให้บริิการิลูกค้า ไดู้แก่ สำำานัักงานัใหญ่ อาคาริสำำานัักงานัท่�ม่กลุ่มพื่นัักงานัริับสำายโทริศัพื่ท์ 

 ทำางานั อาคาริสำำานัักงานั ชุมสำายโทริศัพื่ท์หลัก และพ้ื่�นัท่�ให้บริิการิลูกค้า ทรูิช็อปี (พื่าริามิเตอริ์ท่�ตริวจวัดู  

 ไดู้แก่ คาริ์บอนัไดูออกไซึ่ดู์ คาริ์บอนัมอนัอกไซึ่ดู์ ริา ย่สำต์ โมลดู์ แบคท่เริ่ยฟอริ์มาดู่ไฮดู์ อนุัภาคฝุ่่นัท่�ม่ผล 

 ต่อริะบบทางเดิูนัหายใจ อุณ์หภูมิ ความช้�นั เปี็นัต้นั)

  10) ในัช่วงท่�ม่การิริะบาดูของโริคริะบบทางเดูินัหายใจ บริิษััทฯ ไดู้ดูำาเนัินัการิอบพื่่นัฆ่่าเช้�อโริคในัสำถึานั 

 ปีริะกอบการิ เพื่่อปี้องกันัมิให้สำถึานัท่�ทำางานัเปี็นัท่�แพื่ริ่เช้�อโริค และจัดูหาวัคซึ่่นัปี้องกันัโริคไข้หวัดูใหญ่ 

 ในัริาคาพิื่เศษัสำำาหริับพื่นัักงานั (4 สำายพัื่นัธีุ์) นัอกจากน่ั�ยังไดู้จัดูให้ม่บริิการิฉ่ดูวัคซึ่่นัปี้องกันัไวรัิสำตับอักเสำบ  

 เอ และบ่ และวัคซึ่่นัปี้องกันัมะเร็ิงปีากมดูลูก (2 และ 4 สำายพื่ันัธีุ์) ในัแต่ละไตริมาสำทุกปีี

  11) การิสำุ่มตริวจสำอบสำถึานัปีริะกอบกิจการิย่อย (ทริูช็อปี) ริวมถึึงสำำานัักงานัย่อยในัเขตพ้ื่�นัท่�กริุงเทพื่ฯ และ 

 ต่างจังหวัดูเพื่่อให้มั�นัใจว่าสำถึานัท่�ปีฏิิบัติงานัม่ความปีลอดูภัย ถึูกสุำขลักษัณ์ะอนัามัย ม่สำภาพื่แวดูล้อมในั 

 การิปีฏิิบัติงานัท่�ดู่

  12) จัดูทำาสำ่อปีริะชาสำัมพื่ันัธี์ เพื่่อริณ์ริงค์ เฝ่้าริะวัง และแนัะนัำาแนัวทางการิปีฏิิบัติ เพื่่อปี้องกันัอาการิเจ็บปี่วย 

 อันัเนั่องมาจากโริคริะบาดูตามสำภาวการิณ์์ และอาการิปี่วยจากการิเปีล่�ยนัแปีลงสำภาพื่ภูมิอากาศ

  13) ทำาการิปีริะเมินัความเส่ำ�ยงเพื่่อพิื่จาริณ์าโอกาสำและความริุนัแริงของอันัตริายท่�อาจจะเกิดูขึ�นัจากการิ 

 ปีฏิิบัติงานัเพื่่อนัำาไปีสูำ่การิหาแนัวทางในัการิปี้องกันัอันัตริายและลดูความเสำ่�ยงท่�อาจจะเกิดูขึ�นั นัอกจาก 

 น่ั�ยังนัำาผลการิปีริะเมินัไปีสำู่การิตริวจสุำขภาพื่ตามปีัจจัยเสำ่�ยงท่�พื่นัักงานัอาจไดู้ริับผลกริะทบต่อสำุขภาพื่ 

 อันัเนั่องมาจากการิปีฏิิบัติงานัอ่กดู้วย

  14) ทำาการิปีริะเมินัปีริะสำิทธีิภาพื่ของอุปีกริณ์์ปี้องกันัอันัตริายสำ่วนับุคคลสำำาหริับงานัท่�ม่ความเสำ่�ยงสำูง ไดู้แก่  

 การิปีฏิิบัติงานับนัท่�สำูงและการิปีฏิิบัติงานัท่�ม่กริะแสำไฟฟ้า และจัดูหาอุปีกริณ์์ปี้องกันัอันัตริายสำ่วนับุคคล 

 ให้เพื่่ยงพื่ออย่างเหมาะสำม ริวมไปีถึึงการิตริวจสำอบว่าพื่นัักงานัม่การิใช้งานัอย่างถึูกต้องและเหมาะสำม 

  อย่างไริก็ตาม แม้ว่าบริิษััทฯ จะม่การิบริิหาริจัดูการิดู้านัความปีลอดูภัย อาช่วอนัามัย และสำภาพื่แวดูล้อมในั 

การิทำางานัแล้วก็ตาม ในับางกริณ่์อุบัติเหตุก็ยังคงเกิดูขึ�นัไดู้จากการิปีฏิิบัติงานั โดูยม่สำถึิติพื่นัักงานัท่�ปีริะสำบ

อุบัติเหตุจากการิทำางานัในัปีี 2561 2562 และ 2563 ตามลำาดูับ ดัูงน่ั�
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ปี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

(คน)

อัตราการเจ็บป่วย

จากการท�างาน

อัตราการหยุดงาน

(วัน)
IFR ISR

2561 5 - 224 0.57 25.50

2562 3 - 24 0.40 2.93

2563 5 - 42 0.57 4.82

    หมายเหตุ:

   IFR : Injury Frequency Rate        =        จำานัวนัพื่นัักงานัปีริะสำบอุบัติเหตุ x 1,000,000 ชม.

                                                                จำานัวนัพื่นัักงานัทั�งหมดู x จำานัวนัชั�วโมงการิทำางานั(ทั�งปีี)

   ISR : Injury Severity Rate          =          จำานัวนัวันัหยุดูพัื่กริักษัา x 1,000,000 ชม.             

                                        จำานัวนัพื่นัักงานัทั�งหมดู x จำานัวนัชั�วโมงการิทำางานั(ทั�งปีี)

  จำานัวนัพื่นัักงานัทั�งหมดู ในัปีี  2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 4,310 คนั 3,862 คนั และ 4,193 คนั ตามลำาดูับ

 1.3 บริิษััทฯ ม่นัโยบายค่าตอบแทนัพื่นัักงานัในัริูปีแบบต่างๆ ท่�สำอดูคล้องกับกฎหมายแริงงานั ม่ความเปี็นัธีริริม และ 

แข่งขันัไดู้กับตลาดูแริงงานั ริวมทั�งสำอดูคล้องกันั เพื่่อดูึงดููดู ริักษัา และจูงใจ บุคลากริท่�เปี็นัคนัเก่ง และคนัดู่ ให้ 

เปี็นักำาลังสำำาคัญในัการิริ่วมสำริ้างผลลัพื่ธี์ท่�ยั�งย้นัให้กับบริิษััทฯ นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ยังพิื่จาริณ์าจ่ายค่าตอบแทนั

ตามผลการิดูำาเนัินังานัของบริิษััทฯ ทั�งริะยะสัำ�นัและริะยะยาว โดูยม่การิกำาหนัดู Balanced Scorecard (BSC) 

เพื่่อเปี็นัเคริ่องม้อดู้านัการิจัดูการิท่�ช่วยในัการินัำากลยุทธี์ขององค์กริไปีสูำ่การิปีฏิิบัติ และกำาหนัดูตัวช่�วัดู 

(Key Performance Indicators : KPIs) เพื่่อเปี็นัแนัวทางในัการิปีฏิิบัติงานัของพื่นัักงานัและปีริะเมินัผลการิ

ปีฏิิบัติงานั

 1.4 บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยถึึงแนัวปีฏิิบัติเก่�ยวกับค่าตอบแทนัและสำวัสำดูิการิของพื่นัักงานั โดูยม่การิริะบุค่าตอบแทนั

และสำวัสำดูิการิไว้อย่างละเอ่ยดูไว้ในัหัวข้อ “บุคลากริ” ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 

 1.5 บริิษััทฯ จัดูให้ม่กองทุนัสำำาริองเล่�ยงช่พื่สำำาหริับพื่นัักงานั

 1.6 ปีี 2563 เปี็นัปีีแห่งการิเปีล่�ยนัแปีลงอย่างริุนัแริง โดูยเฉพื่าะอย่างยิ�งจากสำถึานัการิณ์์โริคริะบาดู COVID-19 

ซึ่ึ�งทำาให้แผนัการิฝ่ึกอบริมพื่ัฒินัาทักษัะพื่นัักงานัท่�วางไว้ตั�งแต่ต้นัปีีไดู้ริับผลกริะทบเปี็นัอย่างยิ�ง เนั่องจาก

ต้องเว้นัริะยะห่างทางสัำงคมดู้วยต้องคำานัึงถึึงสุำขภาพื่และความปีลอดูภัยของพื่นัักงานัเปี็นัอันัดัูบแริก แต่ขณ์ะ

เดู่ยวกันัการิพัื่ฒินัาทักษัะแก่พื่นัักงานั ยังจำาเปี็นัต้องดูำาเนิันัต่อไปี หนั่วยงานั Center of People Growth & Care 

สำังกัดูฝ่่ายทริัพื่ยากริบุคคล จึงต้องปีริับริูปีแบบการิเริ่ยนัริู้จาก Face-to-Face Workshop มาเปี็นัการิเริ่ยนัริู้ 

ริูปีแบบ Online ผ่านัทางแพื่ลทฟอริ์ม True Connect และแบบ Virtual ผ่านัทางแพื่ลทฟอริ์ม VROOM 

อันัสำ่งผลให้สำามาริถึดูำาเนิันัการิทั�งการิยกริะดูับ (Up-skill) และการิปีรัิบเปีล่�ยนัทักษัะ (Re-skill) พื่นัักงานัไดู้อย่าง 

ต่อเนั่อง ผสำมผสำานักับกลยุทธี์การิสำ่อสำาริเพื่่อสำริ้างความตริะหนัักริู้ถึึงการิเปีล่�ยนัแปีลงริูปีแบบการิพัื่ฒินัา

ตนัเองภายใต้วิถึ่ช่วิตแบบใหม่ (New Normal) ซึึ่�งจากการิเปีล่�ยนัวิกฤตเปี็นัโอกาสำในัคริั�งน่ั� ทำาให้สำามาริถึสำริ้าง

โอกาสำในัการิเริ่ยนัริู้ให้แก่พื่นัักงานัไดู้สำูงกว่าในัปีีท่�ผ่านัมา

  ในัปีี 2563 บริิษััทฯ ไดู้ดูำาเนัินัการิพื่ัฒินัาหลักสำูตริแบบ Online ขึ�นัมากว่า 700 หลักสำูตริ โดูยม่พื่นัักงานัเข้า

เริ่ยนัริู้ผ่านัช่องทาง Online ทั�งสิำ�นั 152,034 คริั�ง และม่การิจัดูการิฝ่ึกอบริมแบบ Virtual ทั�งสิำ�นั 96 คริั�ง โดูย

ม่พื่นัักงานัท่�เข้าริับการิพื่ัฒินัาหลักสูำตริต่างๆ ริวม 23,159 คนั โดูยจำานัวนัคนั-วันัอบริมริวม 94,197 Training 

Mandays ใช้งบปีริะมาณ์ริวมทั�งสิำ�นั 33 ล้านับาท ปีริะกอบดู้วยกลุ่มหลักสูำตริการิพื่ัฒินัาทักษัะวิชาช่พื่ตาม 

สำายงานั (Functional Skills) กลุ่มหลักสูำตริพื่ัฒินัาทักษัะตามสำมริริถึนัะหลัก (Core Competency) เช่นั การิสำ่อสำาริ

อย่างม่ปีริะสำิทธีิภาพื่ การิบริิหาริจัดูการิโคริงการิ การิพื่ัฒินัาบุคลิกภาพื่ การินัำาเสำนัออย่างม่ปีริะสำิทธีิภาพื่ การิ
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บริิหาริเวลา เปี็นัต้นั กลุ่มหลักสำูตริพื่ัฒินัาภาวะผู้นัำา (Leadership Competency) เช่นั การิบริิหาริคนัและบริิหาริ

ท่มอย่างม่ปีริะสิำทธีิภาพื่ และกลุ่มหลักสูำตริพื่ัฒินัาทักษัะตามสำมริริถึนัะดูิจิทัล (Digital Competency) เช่นั การิ

วิเคริาะห์ข้อมูล และการิตลาดูดูิจิทัล เปี็นัต้นั และนัอกจากการิดูำาเนัินัการิวางแผนัการิพื่ัฒินัาทักษัะของแต่ละ

หนั่วยงานั และการิจัดูอบริมเพื่่อพื่นัักงานัทั�วไปีแล้ว ยังม่กิจกริริมการิพื่ัฒินัาทักษัะท่�ตอบโจทย์เชิงกลยุทธี์ 

ของบริิษััทฯ อ่กดู้วย ไดู้แก่ 

  1) “โคริงการิขับเคล่อนักลยุทธี์และพื่ัฒินัาภาวะผู้นัำาปีริะจำาปีี 2563 (Strategic Project & Leadership  

 Development 2020)” ภายใตโ้ปีริแกริม Modular Organization และ O2O Ecosystem โดูยคดัูเลอ้กพื่นัักงานัศกัยภาพื่สำงู 

 จากหนั่วยงานัต่างๆ กว่า 2,000 คนั กริะจายตัวไปียังพื่้�นัท่�ทั�วปีริะเทศไทย เพื่่อสำริ้างและขับเคล่อนัแผนั 

 ธีุริกิจในัริะดูับพื่้�นัท่�และพื่ัฒินัาศักยภาพื่ของพื่นัักงานัไปีพื่ริ้อมๆ กันั ซึ่ึ�งนัับเปี็นัโคริงการิท่�สำริ้างทักษัะใหม ่

 และยกริะดูับทักษัะเดูิม (Up-skill & Re-skill) แก่พื่นัักงานัหลากสำายงานัให้ริับริู้และเข้าใจธุีริกิจของบริิษััทฯ 

  2) “โคริงการิพื่ฒัินัาธีรุิกจิแบบเฉพื่าะกลุม่เพื่อ่ตอบโจทยไ์ลฟส์ำไตลข์องลกูคา้ (Customer Segmentation Lifetime  

 Management)” โดูยเปี็นัการินัำาพื่นัักงานัศักยภาพื่สำูงจากหนั่วยงานัต่างๆ กว่า 200 คนั มาวางแผนัธุีริกิจ 

 ท่�ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มช่วงอายุของลูกค้าท่�ม่ไลฟ์สำไตล์ท่�แตกต่างกันั ดู้วยการิทำาความเข้าใจลูกค้าเชิงลึก 

 แบบ Customer Insights ดู้วยหลักการิ Design Thinking และออกแบบโมเดูลธีุริกิจท่�เหมาะสำม และดูำาเนิันั 

 การิขายจริิงพื่ริ้อมวัดูผลความสำำาเริ็จทางธีุริกิจจริิง

  3) “การิพื่ัฒินัาทักษัะดู้านัดิูจิทัล (Digital Skill Development)” ปีริะกอบดู้วยโปีริแกริมในัการิพื่ัฒินัาทักษัะ 

 การิวิเคริาะห์ข้อมูล (Data Analytics) แก่พื่นัักงานัทริู ภายใต้ความริ่วมม้อกับสำถึาบันัพื่ัฒินัาสำมริริถึนัะ 

 ดู้านัดูิจิทัลของบริิษััทฯ หริ้อ True Digital Academy โดูยในัปีีน่ั� ไดู้มุ่งเนั้นักลุ่มหลักสำูตริ Data Analytics  

 สำำาหริับทั�งกลุ่มผู้บริิหาริภาค นัักวิเคริาะห์ภาค ริวมถึึงตัวแทนัจากหนั่วยงานั (Data Champion) ริวมกว่า  

 1,000 คนั ซึ่ึ�งจะทำาหนั้าท่�ในัการิสำริ้างการิขับเคล่อนัการิบริิหาริงานัภายในับริิษััทฯ บนัพื่้�นัฐานัของข้อมูล  

 ริวมถึึงหลักสำูตริ Digital Foundations สำำาหรัิบผู้บริิหาริศักยภาพื่สูำง และหลักสำูตริ Digital Marketing 

 เพื่่อยกริะดูับผู้บริิหาริภาคในัการิสำริ้างการิตลาดูแบบยุคใหม่

  4) “การิพัื่ฒินัาทักษัะการิบริิหาริคนัสำำาหริับพื่นัักงานัริะดูับผู้จัดูการิ (People Manager Development Program)”  

 โดูยแบ่งออกเปี็นั 4 โมดููล ไดู้แก่ 1) Leadership Starter เข้าใจตนัเองและเข้าใจผู้อ่นั 2) People Manager  

 – Leading Performance บทบาทของ People Manager และการิบริิหาริงานัผ่านัคนั 3) People Manager  

 – Leading Team เทคนิัคการิพื่ัฒินัาคนัและพื่ัฒินัาท่ม 4) Leadership Lab – Manager Skill Certification  

 ทักษัะผู้นัำาเชิงปีริะยุกต์ โดูยทั�ง 4 โมดููลน่ั� ไดู้ม่การิเริิ�มต้นัดูำาเนัินัการิให้แก่ผู้บริิหาริในัริะดูับผู้จัดูการิ 

 ทั�วปีริะเทศ ผ่านัทางแพื่ลตฟอริ์ม VROOM

  5) “การิพื่ัฒินัาทักษัะการิบริิหาริจัดูการิสำำาหริับผู้บริิหาริภาค (Provincial General Manager Development 

 Program)” โดูยเปี็นัหลักสำูตริริองริับสำำาหริับ Provincial General Manager ท่�ไดู้ริับการิแต่งตั�งใหม่ให้เข้าใจ 

 บทบาท เปี้าหมาย การิวางกลยุทธี์ และแนัวทางการิบริิหาริงานั ซึึ่�งม่ปีริะกอบดู้วยริูปีแบบการิเริ่ยนัริู ้

 ทั�งแบบ Online การิศึกษัาดู้วยตนัเอง การิโค้ชโดูยผู้บริิหาริ การิแบ่งปีันัองค์ความริู้ และการิสำัมมนัาเชิง 

 ปีฏิิบัติการิ พื่ริ้อมการิวัดูผลอย่างต่อเนั่อง 

   และดู้วยการิปีริับปีริุงการิดูำาเนัินังานัดู้านัการิพื่ัฒินัาบุคลากริอย่างต่อเนั่องน่ั� จึงสำ่งผลให้บริิษััทฯ ไดู้ริับ 

 ริางวัลริะดูับโลก นัายจ้างดู่เดู่นัปีริะจำาปีริะเทศไทย ต่อเนั่อง 3 ปีีซึ่้อนั จากการิคัดูเล้อกของสำถึาบันั  

 Top Employers Institute แห่งปีริะเทศเนัเธีอริ์แลนัดู์ และ ริางวัล HR Asia Best Company to Work For  

 2020 โดูยสำถึาบันั HR Asia นัอกจากน่ั� งานัดู้านัการิพัื่ฒินัาบุคลากริยังเปี็นัสำ่วนัหนึั�งท่�ทำาให้บริิษััทฯ ไดู้ริับ 

 ริางวัลคุณ์ภาพื่แห่งชาติในัปีี 2563 (Thailand Quality Award 2020) และ World Industry Leader ของดัูชน่ั 

 ความยั�งย้นัของโลก (Down Jones Sustainable Indices) 3 ปีีซึ่้อนั
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 1.7 บริิษััทฯ ม่นัโยบายและการิปีฏิิบัติเก่�ยวกับการิคัดูเล้อกคู่ค้าอย่างเปี็นัธีริริมและสำริ้างสัำมพัื่นัธี์ท่�ดู่กับคู่ค้า จึงไดู้

จัดูทำานัโยบายและแนัวปีฏิิบัติดู้านัการิจัดูซ้ึ่�อจัดูหาสิำนัค้าและบริิการิอยู่ในัคู่ม้อคุณ์ธีริริมและข้อพื่ึงปีฏิิบัติสำำาหริับ

ฝ่่ายจัดูซ้ึ่�อ (Procurement Code of Conduct) ซึึ่�งคริอบคลุมนัโยบายการิจัดูซึ่้�ออย่างยั�งย้นั จริริยาบริริณ์ทาง

ธีุริกิจ คุณ์ธีริริม และข้อพื่ึงปีฏิิบัติงานัของคู่ค้า แนัวการิปีฏิิบัติท่�ดู่ในัการิจัดูซึ่้�อจัดูจ้าง การิต่อต้านัคอริ์รัิปีชั�นั 

การิบริิหาริจัดูการิความเส่ำ�ยง การิสำ่อสำาริภายในัและภายนัอกองค์กริและการิติดูตาม เพื่่อให้พื่นัักงานัและ 

คู่ค้าริับทริาบและปีฏิิบัติตาม

  การิคัดูเล้อกคู่ค้านัั�นั บริิษััทฯ คำานัึงถึึงกริะบวนัการิคัดูเล้อกคู่ค้าท่�โปีริ่งใสำและเท่าเท่ยมกันั โดูยผ่านักริะบวนั 

การิสำริริหา คัดูเล้อก วิเคริาะห์ข้อมูล ตลอดูจนัการิปีริะเมินัผลผ่านัริะบบ E- Procurement เพื่่อให้ม่มาตริฐานั

การิกำากับดููแลท่�ดู่ โปีริ่งใสำ และเปี็นัธีริริม พื่ริ้อมตริวจสำอบไดู้ ทั�งน่ั� บริิษััทฯ ยึดูมั�นัในัการิจัดูซึ่้�อจัดูจ้างอย่างยั�งย้นั 

ค้อ เนั้นัท่�แนัวคิดูแบบองค์ริวม โดูยนัำาปีัจจัยดู้านัเศริษัฐกิจ สำังคมและการิกำากับดููแลท่�ดู่เข้ามาพื่ิจาริณ์าริ่วมกับ

การิคัดูเล้อกคู่ค้า คู่ค้าท่�ผ่านัการิคัดูเล้อกเชิงพื่าณิ์ชย์และคุณ์สำมบัติเฉพื่าะเบ้�องต้นัจะต้องผ่านัการิปีริะเมินั

ตนัเองดู้วยริะบบออนัไลนั์ดู้านัธีริริมาภิบาลขององค์กริดู้วย สำำาหรัิบคู่ค้าหลัก นัอกเหน้ัอจากการิตริวจปีริะเมินั

คุณ์ภาพื่แล้ว บริิษััทฯ จะดูำาเนัินัการิตริวจปีริะเมินัดู้านัสัำงคม สำภาพื่แวดูล้อม และการิบริิหาริจัดูการิความเสำ่�ยง 

ณ์ สำถึานัปีริะกอบการิของคู่ค้า เพื่่อให้สำอดูคล้องกับนัโยบายการิจัดูซึ่้�ออย่างยั�งย้นั

  บริิษััทฯ ตริะหนัักเสำมอว่าการิจัดูซ้ึ่�อจัดูจ้างนัั�นัเปี็นัการิทำาธีุริกริริมริะหว่างกลุ่มทริูและคู่ค้า ทั�ง 2 ฝ่่ายจึงต้อง

ปีฏิิบัติหนั้าท่�ดู้วยความซึ่่อสำัตย์สำุจริิต เคาริพื่ในัวิชาช่พื่ ริักษัาซึึ่�งเก่ยริติของคู่ค้าและตนั โดูยไม่เล้อกปีฏิิบัติและ

ให้โอกาสำเท่าเท่ยมกันั ควบคู่ไปีกับความริับผิดูชอบต่อสัำงคมและสิำ�งแวดูล้อม

 1.8 บริิษััทฯ ม่ความมุ่งมั�นัท่�จะปีฏิิบัติตามกฎหมายของปีริะเทศไทยในัการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นัอย่างเคริ่งคริัดู 

จึงไดู้ลงนัามในัคำาปีริะกาศเจตนัาริมณ์์ในัการิเข้าริ่วมเปี็นัแนัวริ่วมปีฏิิบัติของภาคเอกชนัไทยในัการิต่อต้านัการิ

ทุจริิต และจัดูทำา “มาตริการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นั” ขึ�นัเปี็นัลายลักษัณ์์อักษัริ เพื่่อเปี็นัหลักปีฏิิบัติท่�ชัดูเจนัในั 

การิดูำาเนัินัธีุริกิจอย่างโปีริ่งใสำ อันัจะนัำาไปีสำู่การิพัื่ฒินัาองค์กริและปีริะเทศชาติอย่างยั�งย้นั 

  โดูยคณ์ะกริริมการิบริิษััทฯ ไดู้ม่มติอนุัมัติ “มาตริการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นั” และปีริะธีานัคณ์ะผู้บริิหาริและ

กริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (President & CEO) ไดู้ปีริะกาศใช้มาตริการิดูังกล่าวทั�วทั�งองค์กริของบริิษััทฯ และ 

บริิษััทย่อยทุกแห่ง (เริ่ยกโดูยย่อว่า “บริิษััทในักลุ่มทริูฯ”) โดูยกำาหนัดูให้ กริริมการิ ผู้บริิหาริ และ พื่นัักงานั ของ

ทุกบริิษััทในักลุ่มทรูิฯ ต้องปีฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นัดัูงกล่าว

  ทั�งน่ั� บริิษััทฯ ไดู้ริับการิริับริองเปี็นัสำมาชิกของแนัวริ่วมปีฏิิบัติของภาคเอกชนัไทยในัการิต่อต้านัทุจริิต ในัวันัท่� 

10 พื่ฤศจิกายนั 2560 โดูยใบริับริองจะม่อายุการิเปี็นัสำมาชิก 3 ปีี ซึ่ึ�งในัปีี 2563 น่ั� บริิษััทฯ ไดู้ทำาการิย่นัขอต่อ

อายุการิริับริองเปี็นัสำมาชิกของแนัวริ่วมปีฏิิบัติของภาคเอกชนัไทยในัการิต่อต้านัทุจริิตเปี็นัท่�เริ่ยบริ้อยแล้ว เม่อ

วันัท่� 28 กันัยายนั 2563 และอยู่ในัริะหว่างการิพิื่จาริณ์าของคณ์ะกริริมการิแนัวริ่วมปีฏิิบัติของภาคเอกชนัไทย

ในัการิต่อต้านัการิทุจริิต (CAC)

 1.9 บริิษััทฯ ม่กริะบวนัการิในัการิปีริะเมินัความเสำ่�ยงคริอบคลุมทุกดู้านัริวมถึึงความเสำ่�ยงดู้านัคอริ์ริัปีชั�นั และเปีิดู

เผยไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ โดูยม่ริายละเอ่ยดูดูังน่ั�

 (1)  บริิษััทจัดูทำาการิปีริะเมินัความเสำ่�ยงจากการิทำาธีุริกริริมต่าง ๆ  ของบริิษััท ท่�อาจม่ขั�นัตอนัและกริะบวนัการิ

ท่�เข้าข่ายเสำ่�ยงต่อการิคอริ์ริัปีชั�นั โดูยคณ์ะกริริมการิพัื่ฒินัาเชิงกลยุทธี์และบริิหาริความเส่ำ�ยง จะทำาการิ

ปีริะเมินัความเสำ่�ยงขององค์กริเปี็นัปีริะจำาปีีละ 2 คริั�ง

 (2)  ลำาดูับต่อมา บริิษััทฯ จัดูให้ม่มาตริการิบริิหาริความเสำ่�ยง เพื่่อลดูความเสำ่�ยงทางดู้านัคอริ์ริัปีชั�นั โดูย

ริะบุเหตุการิณ์์ท่�ม่ความเส่ำ�ยงต่อการิเกิดูการิคอริ์ริัปีชั�นั จากการิดูำาเนัินัธีุริกิจ ปีริะเมินัริะดูับความเสำ่�ยง 

ทั�งโอกาสำเกิดูและผลกริะทบ พื่ริ้อมทั�งติดูตามความค้บหนั้าของการิบริิหาริความเส่ำ�ยง เพื่่อปี้องกันัการิ
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คอริ์ริัปีชั�นัอย่างสำมำ�าเสำมอ โดูยจะม่การิทบทวนัมาตริการิจัดูการิความเสำ่�ยงเพื่่อให้เปี็นัไปีตามนัโยบาย

ของบริิษััทฯ

 1.10 บริิษััทฯ ม่การิกำาหนัดูแนัวปีฏิิบัติเก่�ยวกับการิกำากับดููแลและการิควบคุมดููแลเพื่่อปี้องกันัและติดูตามความเส่ำ�ยง

ดู้านัคอริ์ริัปีชั�นั และเปีิดูเผยไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ โดูยม่ริายละเอ่ยดูดูังน่ั�

 (1) บริิษััทฯ จัดูให้ม่กริะบวนัการิตริวจสำอบและริะบบการิควบคุมภายในั เพื่่อปี้องกันัการิคอริ์ริัปีชั�นั และ ให้ 

เกิดูความมั�นัใจว่า ริะบบการิบริิหาริความเสำ่�ยงท่�กำาหนัดูขึ�นั ช่วยให้บริิษััทฯ บริริลุเปี้าหมายท่�วางไว้ 

ริวมทั�งตริวจสำอบการิปีฏิิบัติงานัภายในับริิษััทฯ ให้เปี็นัไปีตามข้อกำาหนัดู กฎริะเบ่ยบ โดูยกริะบวนัการิ 

ดูังกล่าวคริอบคลุมดู้านังานัขาย การิตลาดู การิจัดูซึ่้�อ การิบริิหาริทรัิพื่ยากริบุคคล การิเงินั การิบัญช่ 

การิเก็บบันัทึกข้อมูล การิปีฏิบัิตงิานั ริวมถึงึกริะบวนัการิอ่นัภายในับริษิัทัฯ ท่�เก่�ยวข้องกับมาตริการิต่อต้านั

การิคอริ์ริัปีชั�นั

 (2) บริิษััทฯ จัดูให้ม่การิตริวจสำอบโดูย ฝ่่ายตริวจสำอบภายในัอย่างสำมำ�าเสำมอเปี็นัปีริะจำาทุกปีี

 (3) ฝ่่ายการิเงินัของบริิษััทฯ เปี็นัผู้ดููแลในัเริ่องกริะบวนัการิตริวจสำอบริายการิทางบัญช่ และริะเบ่ยบการิ

ริับ-จ่ายเงินั (ทั�งท่�เปี็นัตัวเงินั หริ้อสิำ�งของ) โดูยกำาหนัดูตาริางอำานัาจอนัุมัติ และจำานัวนัเงินัในัการิอนุัมัติ 

ซึ่ึ�งการิริับ-จ่ายต้องม่เอกสำาริหลักฐานัปีริะกอบท่�ชัดูเจนั เพื่่อให้ปี้องกันัไม่ให้ม่การิปีฏิิบัติงานัท่�ไม่เหมาะสำม

 (4) หากพื่บว่าริายการิทางบัญช่ริายการิใดูขาดูหลักฐานัปีริะกอบท่�ชัดูเจนั หริ้อม่ความสำงสัำยว่าอาจม่การิ 

กริะทำาผิดูตามมาตริการิฉบับน่ั� ให้ฝ่่ายการิเงินัของบริิษััทฯ ริายงานัต่อคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ

 1.11 บริิษััทฯ ไดู้กำาหนัดูแนัวทางในัการิติดูตามปีริะเมินัผลการิปีฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นัไว้ดูังน่ั�

 (1) บริิษััทฯ ไดู้จัดูให้ม่การิทบทวนัมาตริการิต่อต้านัการิคอริ์รัิปีชั�นัเปี็นัปีริะจำาทุกปีี และ จัดูให้ม่การิสำอบทานั

การิปีฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัคอริ์ริัปีชั�นัน่ั�อย่างสำมำ�าเสำมอ 

 (2) บริิษััทฯ ไดู้จัดูให้ม่การิตริวจสำอบริะบบการิควบคุมภายในัและกริะบวนัต่างๆ อย่างสำมำ�าเสำมอ และ 

ริายงานัปีริะเดู็นัท่�ตริวจพื่บอย่างเริ่งดู่วนั เพื่่อให้มั�นัใจว่าริะบบการิควบคุมภายในัม่ปีริะสำิทธิีภาพื่ในัการิ 

ต่อต้านัคอริ์ริัปีชั�นั โดูยจะหาริ้อผลการิตริวจสำอบริ่วมกับบุคคลท่�เก่�ยวข้องเพื่่อหาแนัวทางแก้ไขท่�เหมาะสำม 

และริายงานัให้ผู้บริิหาริริะดัูบสูำง และคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบไดู้ริับทริาบ

 1.12 บริิษััทฯ ไดู้จัดูให้ม่การิสำ่อสำาริและฝ่ึกอบริมแก่พื่นัักงานัเพื่่อให้ความริู้เก่�ยวกับนัโยบายและแนัวปีฏิิบัติในัการิ 

ต่อต้านัการิทุจริิตคอริ์ริัปีชั�นัของบริิษััทฯ โดูยการิมอบหมายให้ศูนัย์ฝ่ึกอบริมและพัื่ฒินัาบุคลากริทำาการิออกแบบ

และพื่ัฒินัาหลักสำูตริการิฝ่ึกอบริมท่�เหมาะสำมแก่พื่นัักงานัแต่ละริะดูับ เพื่่อให้ความริู้เก่�ยวกับนัโยบายและ 

แนัวปีฏิิบัติในัการิต่อต้านัการิทุจริิตคอริ์ริัปีชั�นัของบริิษััทฯ ซึึ่�งในัปีี 2563 ม่พื่นัักงานัเข้าฝ่ึกอบริมในัเริ่องดูังกล่าว 

ริวมทั�งสำิ�นั 1,440 คนั

 1.13 บริิษััทฯ ไดู้จัดูให้ม่ช่องทางในัการิแจ้งเบาะแสำหริ้อข้อริ้องเริ่ยนัการิกริะทำาผิดูกฎหมาย หริ้อ พื่ฤติกริริม 

นั่าสำงสัำยท่�อาจสำ่อถึึงการิทุจริิตคอริ์ริัปีชั�นั หริ้อปีริะพื่ฤติมิชอบของบุคคลในัองค์กริ สำำาหรัิบพื่นัักงานัและผู้ม่สำ่วนั 

ไดู้เสำ่ยอ่นั โดูยปีริะชาสำัมพื่ันัธี์ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ www.truecorp.co.th ซึึ่�งม่ริายละเอ่ยดูดูังน่ั�:
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  พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับการคอร์รัปช่ันหรือการ 

ทุจริต ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (1) คณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ

      โดูยทางอ่เมลล์ auditcommittee@truecorp.co.th หริ้อ สำ่งจดูหมายปีิดูผนัึก และจ่าหนั้าซึ่องถึึงปีริะธีานั

คณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ หริ้อคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบโดูยตริงตามท่�อยู่ ดัูงน่ั�

     ปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ

     บริิษััท ทริู คอริ์ปีอเริชั�นั จำากัดู (มหาชนั)

     18 อาคาริทริูทาวเวอริ์ ถึนันัริัชดูาภิเษัก 

     ห้วยขวาง กริุงเทพื่ฯ 10310

      หริ้อ

 (2) ปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิบริิหาริ หริ้อ กริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม)

   โดูยทางอ่เมลล์ หร้ิอ สำ่งจดูหมายปีิดูผนึัก และจ่าหนั้าซึ่องถึึงปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิบริิหาริ หริ้อ กริริมการิ

ผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) โดูยตริงตามท่�อยู่ ดัูงน่ั�

     ปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิบริิหาริ

     บริิษััท ทริู คอริ์ปีอเริชั�นั จำากัดู (มหาชนั)

     18 อาคาริทริู ทาวเวอริ์ ถึนันัริัชดูาภิเษัก

     ห้วยขวาง กริุงเทพื่ฯ 10310

      หริ้อ

     กริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม)

     บริิษััท ทริู คอริ์ปีอเริชั�นั จำากัดู (มหาชนั)

     18 อาคาริทริูทาวเวอริ์ ถึนันัริัชดูาภิเษัก 

     ห้วยขวาง กริุงเทพื่ฯ 10310 

      หริ้อ

 (3) หนั่วยงานัดู้านัทรัิพื่ยากริบุคคล 

   โดูยสำ่งจดูหมายปีิดูผนึัก และจ่าหนั้าซึ่องถึึงหัวหนั้าคณ์ะผู้บริิหาริดู้านัทริัพื่ยากริบุคคลโดูยตริง ตามท่�อยู่ 

ดูังนั่�

     หัวหนั้าคณ์ะผู้บริิหาริดู้านัทรัิพื่ยากริบุคคล

     บริิษััท ทริู คอริ์ปีอเริชั�นั จำากัดู (มหาชนั)

     18 อาคาริทริูทาวเวอริ์ ถึนันัริัชดูาภิเษัก 

     ห้วยขวาง กริุงเทพื่ฯ 10310  หริ้อ

   โดูยผ่านัช่องทางของหนั่วยงานั Human Resources Compliance & Assurance 

   โทริศัพื่ท์ 02-858-2023 โทริสำาริ 02-858-4906 หริ้อโดูยทางอ่เมลล์ CodeofConduct@truecorp.co.th

      หริ้อ

 (4) ฝ่่าย Fraud & Cyber-Crime

   โดูยทางอ่เมลล์ Nopadol_Som@truecorp.co.th 

 1.14 นัอกจากน่ั�บริิษััทฯ ยังไดู้จัดูให้ม่ช่องทางสำำาหรัิบให้ “ผู้ม่สำ่วนัไดู้เส่ำยทุกกลุ่ม” สำามาริถึทำาการิริ้องเร่ิยนั หร้ิอแจ้ง 

เบาะแสำเก่�ยวกับการิทุจริิต ปีริะพื่ฤติมิชอบ หริ้อการิกริะทำาผิดูจริริยาบริริณ์ธีุริกิจ ต่อคณ์ะกริริมการิ 

บริิษััทโดูยผ่านัคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ โดูยปีริะชาสัำมพัื่นัธี์ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ www.truecorp.co.th ซึึ่�ง

ม่ริายละเอ่ยดูดูังน่ั�:
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  ช่องทางส�าหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทผ่าน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

  ผู้ม่สำ่วนัไดู้เสำ่ยทุกกลุ่มสำามาริถึทำาการิริ้องเริ่ยนัหริ้อแจ้งเบาะแสำ (โดูยจะไดู้ริับการิเก็บริักษัาข้อมูลไว้เปี็นั 

ความลับ) เก่�ยวกับการิทุจริิต ปีริะพื่ฤติมิชอบ หริ้อ การิกริะทำาผิดูจริริยาบริริณ์ธีุริกิจ ต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััท

โดูยผ่านัคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบไดู้ ตามท่�อยู่ดัูงน่ั�

  • อ่เมลล์: auditcommittee@truecorp.co.th

  • จดูหมายสำ่งทางไปีริษัณ่์ย์:

        คณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ

    บริิษััท ทริู คอริ์ปีอเริชั�นั จำากัดู (มหาชนั)

    เลขท่� 18 อาคาริ ทริู ทาวเวอริ์ ชั�นั 15

    ถึนันัริัชดูาภิเษัก แขวงห้วยขวาง 

    เขตห้วยขวาง กริุงเทพื่ฯ 10310

  โดูยหนั่วยงานัเลขานัุการิบริิษััทและหลักทริัพื่ย์ ในัฐานัะท่�เปี็นัเลขานัุการิของคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ จะเปี็นั 

ผู้ดููแลริับผิดูชอบในัการิริวบริวมและนัำาสำ่งเริ่องริ้องเริ่ยนัหริ้อการิแจ้งเบาะแสำต่างๆ ให้แก่คณ์ะกริริมการิ 

ตริวจสำอบเพื่่อพื่ิจาริณ์าและดูำาเนัินัการิต่อไปี ซึ่ึ�งคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบจะสำริุปีผลการิดูำาเนัินัการิและนัำาเสำนัอ

ริายงานัต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััทเปี็นัริายไตริมาสำ  

  เง้�อนัไขในัการิริับเริ้�องริ้องเริ่ยนัหร้ิอการิแจ้งเบาะแสำ:

  • ไม่รัิบบัตริสำนัเท่ห์

  • ผู้ริ้องเร่ิยนั/ผู้แจ้งเบาะแสำ ต้องริะบุช่อและนัามสำกุลจริิง โดูยบริิษััทฯ จะเก็บริักษัาข้อมูลไว้เปี็นัความลับ 

 ซึ่ึ�งจะรัิบริู้ไดู้เฉพื่าะบุคคลท่�ไดู้ริับมอบหมายจากคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบเท่านัั�นั

  • เริ่องท่�ไม่เก่�ยวข้องต่างๆ ดูังตัวอย่างต่อไปีน่ั� คณ์ะกริริมการิตริวจสำอบจะไม่รัิบดูำาเนัินัการิให้:

   - การิสำมัคริงานั

   - แบบสำำาริวจ หริ้อ การิขอรัิบข้อมูลเก่�ยวกับบริิษััทฯ

   - การิเสำนัอขายสำินัค้าหริ้อบริิการิ

   - การิขอริับบริิจาคหริ้อการิสำนัับสำนุันัต่างๆ

 1.15 บริิษััทฯ ตริะหนัักและให้ความสำำาคัญเริ่องปีัญหาสิำ�งแวดูล้อมทั�งภายในัและภายนัอกองค์กริ ม่การิกำาหนัดู 

เปี้าหมายและดูำาเนิันัการิเพื่่อบริิหาริจัดูการิดู้านัการิเปีล่�ยนัแปีลงสำภาพื่ภูมิอากาศและม่สำ่วนัริ่วมในัการิลดู 

ผลกริะทบต่อสำิ�งแวดูล้อมในัวงกว้าง 

  ในัปีี 2563 บริิษััทฯ ไดู้จัดูทำาคาริ์บอนัฟุตพื่ริิ�นัท์ขององค์กริ และไดู้ริับการิริับริองจากองค์การิบริิหาริจัดูการิก๊าซึ่

เริ้อนักริะจก (องค์การิมหาชนั) ซึ่ึ�งเปี็นัวิธี่การิหนึั�งในัการิแสำดูงข้อมูลปีริิมาณ์ก๊าซึ่เริ้อนักริะจก ท่�ปีล่อยจากการิ

ดูำาเนัินังานัขององค์กริ อันัจะนัำาไปีสำู่การิกำาหนัดูแนัวทางการิบริิหาริจัดูการิเพื่่อลดูการิปีล่อยก๊าซึ่เริ้อนักริะจก

ไดู้อย่างม่ปีริะสำิทธีิภาพื่ เช่นั เริิ�มดูำาเนัินัการิติดูตั�ง Solar Cell ท่�สำถึาน่ัฐานัตั�งแต่ปีี 2562 และ ม่แผนัการิขยาย

การิติดูตั�ง Solar Cell ต่อไปี ตลอดูจนัติดูตั�งอุปีกริณ์์ปีริะหยัดูพื่ลังงานัหริ้อเพื่ิ�มปีริะสิำทธิีภาพื่การิใช้พื่ลังงานั

  บริิษััทฯ ไดู้พัื่ฒินัาริะบบบริิหาริจัดูการิสิำ�งแวดูล้อม (Environmental Management System: EMS) ให้เปี็นัไปีตาม

มาตริฐานัสำากล ISO 14001:2015 อย่างต่อเนั่องคริอบคลุมกว่าริ้อยละ 90 ของพ้ื่�นัท่�สำำานัักงานั เพื่่อทำาให้เกิดู

การิปีฏิิบัติดู้านัการิจัดูการิผลกริะทบทางสิำ�งแวดูล้อมให้เปี็นัไปีในัแนัวทางเดู่ยวกันัในัสำถึานัปีริะกอบการิหลัก 

ของบริิษััทฯ ช่วยลดูค่าใช้จ่ายดู้านัค่าไฟฟ้า ค่านัำ�าปีริะปีา ไดู้อ่กทางหนึั�ง
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  นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ไดู้ปีริะยุกต์ใช้เทคโนัโลย่การิสำ่อสำาริท่�เปี็นัจุดูแข็งของบริิษััทฯ พื่ัฒินัานัวัตกริริมเพื่่อการิ

อนัุริักษั์สำิ�งแวดูล้อม ม่ตัวอย่างโคริงการิท่�โดูดูเดู่นั ไดู้แก่ โคริงการิเฝ่้าริะวังช้างปี่าดู้วยริะบบเต้อนัภัยล่วงหนั้า 

ณ์ อุทยานัแห่งชาติกุยบุร่ิ จ.ปีริะจวบค่ริ่ขันัธี์ และอุทยานัแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง จ.ริะยอง โดูยริ่วมกับ 

กริมอุทยานัแห่งชาติ สำัตว์ปี่าและพัื่นัธีุ์พื่้ช และองค์กริ WWF ปีริะเทศไทย ดูำาเนัินัโคริงการิเฝ่้าริะวังช้างปี่าดู้วย

ริะบบเต้อนัภัยล่วงหนั้า ดู้วยการิดูำาเนัินัการิติดูตั�งกล้อง Camera trap บริิเวณ์ดู่านัช้างออก พื่ริ้อม SIM และ 

SD Card เพื่่อบันัทึกภาพื่ช้างและสำ่งข้อมูลให้เจ้าหนั้าท่�ริับทริาบ นัับเปี็นัการินัำาศักยภาพื่เทคโนัโลย่สำ่อสำาริ มา

ช่วยลดูการิปีะทะและลดูความขัดูแย้งริะหว่างคนัและช้างปี่า 

  ในัดู้านัการิสำริ้างความตริะหนัักริู้ถึึงคุณ์ค่าของทริัพื่ยากริปี่าไม้และสำัตว์ปี่า บริิษััทฯ ริ่วมกับกริมอุทยานัแห่งชาติ

สำัตว์ปี่าและพื่ันัธีุ์พื่้ช จัดูโคริงการิปีลูกจิตสำำานัึกอนุัริักษั์ธีริริมชาติและสิำ�งแวดูล้อม ปีริะกวดูภาพื่ถึ่าย “สัำตว์ม่ค่าปี่า

ม่คุณ์” ต่อเนั่องเปี็นัปีริะจำาทุกปีีมานัานักว่า 20 ปีี โดูย ม่วัตถึุปีริะสำงค์เพื่่อสำริ้างความตริะหนัักริู้ ริณ์ริงค์ให้คนั

ไทยหันัมาให้ความสำำาคัญ และช่วยกันัอนุัริักษั์ธีริริมชาติมากขึ�นั ริวมทั�ง ริณ์ริงค์ให้ม่การิปีลูกปี่า เพื่่อเพื่ิ�มพื่้�นัท่� 

สำ่เข่ยวและแหล่งกักเก็บก๊าซึ่เร้ิอนักริะจก และไดู้พื่ัฒินัาแอปีพื่ลิเคชั�นั We Grow เพื่่อบันัทึกข้อมูลการิปีลูกต้นัไม้

และการิลดูการิปีลดูปีล่อยก๊าซึ่คาริ์บอนัไดูออกไซึ่ดู์

 1.16 บริิษััทฯ เช่อมั�นัว่า องค์กริต้องปีริับตัวให้ริวดูเริ็วทันัต่อกริะแสำการิเปีล่�ยนัแปีลงของโลก ดูังนัั�นั ริูปีแบบการิ 

จัดูการินัวัตกริริมจึงเปี็นันัวัตกริริมแบบเปีิดูเพื่่อให้ตอบสำนัองความต้องการิของผู้บริิโภคอย่างทันัท่วงท่ 

การิขับเคล่อนัองค์กริดู้วยนัวัตกริริมเปี็นักลยุทธี์ท่�สำำาคัญในัการินัำาพื่าธีุริกิจให้ก้าวไปีข้างหนั้าและเติบโตอย่าง

ยั�งย้นั ดูังนัั�นั เพื่่อสำริ้างความไดู้เปีริ่ยบในัการิแข่งขันั บริิษััทฯ จึงมุ่งเนั้นัสำริ้างองค์กริแห่งนัวัตกริริม สำริ้าง

บริริยากาศท่�เอ้�อต่อการิเร่ิยนัริู้ สำ่งเสำริิมพื่นัักงานัให้แสำดูงศักยภาพื่ สำริ้างสำริริค์นัวัตกริริมใหม่ๆ ตอบสำนัอง 

ความต้องการิผู้บริิโภคในัทุกไลฟ์สำไตล์ ในัขณ์ะเดู่ยวกันัยังมุ่งสำริ้างสำริริค์นัวัตกริริมเพื่่อสำังคมและสิำ�งแวดูล้อม 

พื่ริ้อมริ่วมขับเคล่อนัให้สำังคมไทยให้ก้าวสูำ่ยุคดูิจิทัลอย่างเต็มริูปีแบบ

  ยุทธศาสตร์ “รู้ ผล ร่วม ใจ ท�า” สร้างให้เกิดองค์กรนวัตกรรม

  กลุ่มทริูไดู้นัิยามนัวัตกริริม หมายถึึง การิทำาสำิ�งใหม่ ท่�ทำาให้เกิดูผลลัพื่ธี์หริ้อคุณ์ค่ามากกว่าเดูิม โดูยม่พ้ื่�นัฐานั 

ค้อ จินัตนัาการิ ความมุ่งมั�นั และการิเปีล่�ยนัความคิดูเปี็นักริะบวนัการิ ทำาให้เกิดูขึ�นัจริิงและสำ่งผลปีริะโยชนั์ต่อ 

เศริษัฐกิจ สำังคม และสำิ�งแวดูล้อม

  การิทำาสำิ�งใหม่ หมายถึึง การิคิดูค้นัหริ้อต่อยอดูสำิ�งเดูิมท่�ม่อยู่แล้วให้ดู่ยิ�งขึ�นั โดูยม่ริะดูับของความใหม่ตั�งแต่

ริะดัูบหนั่วยงานั ริะดูับองค์กริ ริะดูับเคริ้อ และริะดูับปีริะเทศ

  คุณ์ค่ามากกว่าเดูิม หมายถึึง คุณ์ค่าทางเศริษัฐกิจ การิสำริ้างริายไดู้ การิลดูต้นัทุนั การิสำริ้างความพื่ึงพื่อใจลูกค้า 

การิลดูความเสำ่�ยงองค์กริ การิปีริะหยัดูเวลา นัอกจากน่ั� ยังริวมถึึง การิสำริ้างคุณ์ค่าดู้านัสัำงคม คู่ค้า ชุมชนั และ

สำิ�งแวดูล้อมอ่กดู้วย

  กริะบวนัการิ หมายถึึง ขั�นัตอนัการิสำริ้างนัวัตกริริมอย่างม่ริะบบ โดูยใช้ 9’C/9 ปี.

  เศริษัฐกิจ สำังคม และสำิ�งแวดูล้อม เปี็นัเปี้าหมายท่�สำำาคัญสูำ่ความยั�งย้นัขององค์กริ 

  การิบริิหาริจัดูการินัวัตกริริมอย่างม่ปีริะสำิทธีิภาพื่เปี็นัปีัจจัยหนัุนัสำำาคัญท่�จะช่วยเพื่ิ�มข่ดูความสำามาริถึในัการิ

แข่งขันัอย่างม่ปีริะสำิทธีิภาพื่ ทั�งน่ั� เพื่่อการิก้าวเปี็นัผู้นัำาทางธีุริกิจ บริิษััทฯ จึงมุ่งเนั้นัพื่ัฒินัานัวัตกริริมในัหลาก

หลายริูปีแบบ เช่นั นัวัตกริริมดู้านักริะบวนัการิ นัวัตกริริมเพื่่อสัำงคม และ นัวัตกริริมเพื่่อสิำ�งแวดูล้อม เปี็นัต้นั 

เพื่่อใช้เปี็นัเคริ่องม้อในัการิพัื่ฒินัากริะบวนัการิทำางานัของบริิษััทฯ ริวมทั�งการิตอบสำนัองความต้องการิของ

ลูกค้าตามยุทธีศาสำตริ์คอนัเวอริ์เจนัซึ่์ของบริิษััทฯ ท่�ยึดูหลักการิผสำมผสำานัผลิตภัณ์ฑ์์บริิการิและโคริงข่ายเพื่่อ

มอบคุณ์ค่าและปีริะโยชนั์สูำงสำุดูแก่ผู้บริิโภค
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  บริิษััทฯ นัำาหลักการิ “ริู้ ผล ริ่วม ใจ ทำา” มาเปี็นัยุทธีศาสำตริ์หลักท่�สำำาคัญในัการิพัื่ฒินัาสิำนัค้าและบริิการิใหม่ๆ 

โดูยมุ่งสำริ้างความพึื่งพื่อใจของลูกค้า ให้ความสำำาคัญต่อความรัิบผิดูชอบต่อสำังคมและสำิ�งแวดูล้อม สำ่งเสำริิม 

การิลดูต้นัทุนัและการิสำริ้างริายไดู้ตลอดูจนัการิริับม้อกับความเสำ่�ยงท่�อาจเกิดูขึ�นั โดูยม่หลักการิและแนัวคิดูดูังน่ั�

  -   ยุทธีศาสำตริ์ท่� 1 : ริู้ (Intelligence & Strategy) ค้อ การิเข้าใจความต้องการิขององค์กริและผู้บริิโภคผ่านั 

           การิวิจัยและสำำาริวจ

   -   ยุทธีศาสำตริ์ท่�  2 : ผล (Impact & Assessment) ค้อ การิวัดูผลโดูยการิวิเคริาะห์ปีริะโยชนั์และผลกริะทบ  

      ของการิปีฏิิบัติงานัในัดู้านัเศริษัฐกิจ สำังคม และ สิำ�งแวดูล้อม

  -   ยุทธีศาสำตริ์ท่�  3 : ริ่วม (Integration & Open Innovation) ค้อ ความริ่วมม้อภายในัและภายนัอกองค์กริ

  -   ยุทธีศาสำตริ์ท่�  4 :  ใจ (Innovation Culture) ค้อ การิสำ่งเสำริิมความคิดูสำริ้างสำริริค์เพื่่อสำริ้างวัฒินัธีริริมเชิง  

      นัวัตกริริม

  -   ยุทธีศาสำตริ์ท่�  5 : ทำา (Innovation Development Process) ค้อ การิลงม้อสำริ้างสำริริค์นัวัตกริริมตาม 

      ขั�นัตอนั

  การิทำาให้ยุทธีศาสำตริ์ “ริู้ ผล ริ่วม ใจ ทำา” นัำาองค์กริไปีสูำ่ความสำำาเริ็จไดู้นัั�นั บริิษััทฯ ต้องปีริะสำานัความริ่วมม้อ

กับหนั่วยงานัทั�งภายในั และภายนัอกองค์กริ ริวมทั�งสำถึาบันัต่างๆ ทั�งภาครัิฐและเอกชนั อาทิ สำถึาบันัการิศึกษัา 

บริิษััทในัเคริ้อ บริิษััทคู่ค้า โดูยม่ศูนัย์นัวัตกริริมเปี็นัหนั่วยงานัหลักท่�สำำาคัญในัการิขับเคล่อนัยุทธีศาสำตริ์ โดูยยึดู

กริะบวนัการิ New Product Development (NPD) ตามกริอบขั�นัตอนัการิบริิหาริจัดูการินัวัตกริริม (Innovation 

Process and Management) ของบริิษััทฯ

 ทรู อินโนเวช่ัน อวอร์ดส์ (True Innovation Awards) 

  กลุม่ทริ ูม่เปีา้หมายในัการินัำานัวตักริริมมาชว่ยเสำริมิปีริะสำทิธีภิาพื่การิดูำาเนันิังานัเริิ�มตั�งแตพ่ื่นัักงานัดูว้ยการิผสำานั 

นัวัตกริริมเข้าเปี็นัสำ่วนัหนึั�งของวัฒินัธีริริมองค์กริ โดูยจัดูให้ม่โคริงการิ ทริู อินัโนัเวชั�นั อวอริ์ดูสำ์ (True Innovation 

Awards) ซึ่ึ�งเปี็นักิจกริริมท่�สำ่งเสำริิมความสำามาริถึดู้านันัวัตกริริมภายในัองค์กริ เปีิดูโอกาสำให้พื่นัักงานัสำริ้างสำริริค์

ผลงานันัวัตกริริมและสำ่งผลงานัเข้าปีริะกวดู ซึ่ึ�งปีีน่ั�คริบริอบ 10 ปีีบริิษััทฯ จัดูปีริะกวดูผลงานั 2 ปีริะเภท ไดู้แก่ 

Inno Tree สำุดูยอดูนัวัตกริริมท่�นัำามาใช้ไดู้จริิง และ Idea Seed (เมล็ดูพื่ันัธีุ์ความคิดู) แนัวคิดูท่�ไดู้ม่การิศึกษัา 

ความเปี็นัไปีไดู้ โดูย Idea Seed ม่ผลงานัเข้าริ่วมปีริะกวดู 1,002 ผลงานั และ Inno Tree ม่ผลงานัเข้าริ่วมปีริะกวดู 

481 ผลงานั ม่จำานัวนันัวัตกริทั�งหมดู 1,551 ท่านั สำริ้างริายไดู้ถึึง 5,837 ล้านับาท โดูยนัำาริะบบ i-Score มาเปี็นั

เคริ่องม้อตัดูสำินัความเปี็นันัวัตกริริมท่�เข้าองค์ปีริะกอบทั�ง 10 มิติ เช่นั ทำาให้เกิดูธีุริกิจใหม่ เพื่ิ�มความปีลอดูภัย 

ลดูเวลา ผ่อนัแริงอำานัวยความสำะดูวก เปี็นัต้นั

  ทรู แล็บ ความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา

  สำริ้างสำริริค์ผลงานันัวัตกริริม บริิษััทฯ ยังคงเดูินัหนั้าสำานัต่อโคริงการิ ทริู  แล็บ ซึ่ึ� งริิ เริิ�มตั� งแต่ 

ปีี  2555 เปี็นัความริ่วมม้อกับ 10 สำถึาบันัการิศึกษัาชั�นันัำาของปีริะเทศ จัดูตั�งศูนัย์วิจัยและพื่้�นัท่� 

สำริ้างสำริริค์นัวัตกริริม (Co-Working Space) สำำาหริับบุคลากริ นัิสิำต/นัักศึกษัาของมหาวิทยาลัยนัั�นัๆ ใช้ 

เปี็นัพื่้�นัท่� ในัการิเริ่ยนัริู้  ค้นัคว้าวิจัยและฝ่ึกอบริม เพื่่อกริะตุ้นัความคิดูและสำริ้างแริงบันัดูาลใจในั 

การิสำริ้างสำริริค์ผลงานัสำนัับสำนุันัทุนัวิจัยพื่ริ้อมกับวางริะบบเทคโนัโลย่สำ่อสำาริและอุปีกริณ์์ อาทิ คอมพื่ิวเตอริ์ 

เคริ่องม้อวิจัยต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่่อสำ่งเสำริิมการิวิจัยและพื่ัฒินัานัวัตกริริมท่�ม่ผลกริะทบสูำงตลอดูจนั 

การิใช้นัวัตกริริมยุคใหม่เพื่่อตอบโจทย์ภาคธีุริกิจและสำังคม

 โครงการระบบจัดการเตียงโรงพยาบาลเพ่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง (Cloud Managed Hospital Beds) 

  ทริูแล็บ ริ่วมม้อกับอาจาริย์คณ์ะวิศวกริริมศาสำตริ์ จุฬาลงกริณ์์มหาวิทยาลัย และโริงพื่ยาบาลจุฬาลงกริณ์ ์

พื่ัฒินัาริะบบการิจัดูการิเต่ยงโริงพื่ยาบาลท่�สำามาริถึปีริะเมินัความเสำ่�ยงของการิพื่ลัดูตกหกล้มของผู้ปี่วย
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และวางแผนัการิดููแลผู้ปี่วยอย่างเหมาะสำม  พื่ริ้อมกับปีริับปีริุงสิำ�งแวดูล้อมท่�ม่ผลต่อการิพื่ลัดูตกหกล้ม เช่นั 

การิจัดูท่�กั�นัเต่ยง การิติดูตั�งสำัญญาณ์ออดูเพื่่อแจ้งขอความช่วยเหล้อ เพื่ิ�มความริะมัดูริะวังสิำ�งของท่�อยู่บนัพ้ื่�นั 

เปี็นัต้นั โดูยริะบบการิจัดูการิเต่ยงและสิำ�งแวดูล้อมดูังกล่าวม่ความสำำาคัญมากเพื่ริาะม่ผลต่อความปีลอดูภัยหริ้อ

อาจจะสำ่งผลถึึงช่วิตของผู้ปี่วยไดู้  จึงจำาเปี็นัท่�ต้องใช้เทคโนัโลย่ริะดัูบสูำง เช่นั เทคโนัโลย่ 5G และ IoT ในัการิ

ตริวจติดูตามและสำ่งผลการิตริวจปีริะเมินัไปีวิเคริาะห์และแสำดูงผลไดู้อย่างริวดูเร็ิวและแม่นัยำา ทำาให้เจ้าหนั้าท่�

พื่ยาบาลสำามาริถึดููแลและช่วยเหล้อผู้ปี่วยไดู้อย่างม่ปีริะสำิทธิีภาพื่

 ทรู โรโบติก (True Robotics)  

  กลุ่มทริู ในัฐานัะผู้นัำาโคริงสำริ้างพื่้�นัฐานัทางดู้านัดูิจิทัลมุ่งมั�นัพื่ัฒินัาเทคโนัโลย่และบริิการิท่�ลำ�าสำมัยอย่าง 

ต่อเนั่อง เพื่่อสำริ้างปีริะสำบการิณ์์และเติมเต็มการิใช้ช่วิตของคนัริุ่นัใหม่ดู้วยการิพื่ัฒินัาหุ่นัยนัต์ท่�สำามาริถึ 

ตอบสำนัองต่อรูิปีแบบการิใช้ช่วิตท่�เปีล่�ยนัไปีของคนัริุ่นัใหม่ ซึึ่�งจะช่วยสำริ้างมูลค่าเพื่ิ�มให้กับธีุริกิจไดู้เพื่ิ�มขึ�นั 

โดูยการิจัดูตั�งหนั่วยงานั ทริู โริโบติก (True Robotics) เพื่่อทำาการิวิจัยและพื่ัฒินัาหุ่นัยนัต์ ทั�งสำ่วนัฮาริ์ดูแวริ์ 

และซึ่อฟต์แวริ์ ให้สำามาริถึนัำามาใช้กับธุีริกิจต่างๆ ของกลุ่มทริู 

  โดูยในัปีี 2563 ท่ม True Robotics ไดู้มุ่งเนั้นัพัื่ฒินัา Home Robot, Service Robot Plug & Play และ True 

Robotics Platform โดูยสำ่วนัของ Home Robot ท่ม True Robotics ไดู้ม่การิพัื่ฒินัาหุ่นัยนัต์ต้นัแบบ ท่�สำามาริถึ

เปีล่�ยนัหู (อุปีกริณ์์เสำริิม) เพื่่อให้หุ่นัยนัต์ม่อุปีนัิสำัยและการิแสำดูงผลท่�เปีล่�ยนัแปีลงไดู้ สำามาริถึมองตามคนัท่�

อยู่ดู้านัหนั้าไดู้ จดูจำาบุคคลภายในับ้านัไดู้ ทำาวิดู่โอคอล และตริวจวัดูค่าต่างๆ ภายในับ้านัไดู้ ยกตัวอย่างเช่นั 

อุณ์หภูมิ ความช้�นั แสำงสำว่าง มลภาวะทางอากาศ ซึึ่�งทั�งหมดูทำางานัผ่านั True Robotics Platform ท่�ท่ม True 

Robotics พื่ัฒินัาขึ�นัมาเองทั�งหมดู โดูยในัปีีต่อไปี ท่ม True Robotics ม่แผนัท่�จะทำาการิเช่อมต่อหุ่นัยนัต์เข้ากับ

อุปีกริณ์์ Smart Home ต่างๆ เพื่่อให้หุ่นัยนัต์สำามาริถึควบคุมอุปีกริณ์์ Smart Home ต่างๆ ไดู้ 

  สำ่วนัของ Service Robot Plug & Play ในัปีัจจุบันัไดู้พื่ัฒินัาตัวต้นัแบบมาแล้วเช่นักันั ท่ม True Robotics สำามาริถึ

ควบคุมหุ่นัยนัต์ผ่านัทาง Remote Control และม่แผนัท่�จะทำาการิพื่ัฒินัาและทดูสำอบสำ่วนัของการิทำา Indoor 

Mapping & Navigation ในัปีีต่อไปี

  สำ่วนัของ True Robotics Platform ปีัจจุบันัไดู้ม่การิทดูสำอบและใช้งานัในัหุ่นัยนัต์ TEMI Robot ซึ่ึ�งใช้ริะบบปีฏิิบัติ

การิ Android และม่แอพื่พื่ลิเคชั�นัท่�พื่ริ้อมใช้งานัแล้ว 5 แอพื่พื่ลิเคชั�นั ในัสำ่วนัของ True Robotics Platform จะ

สำามาริถึใช้งานัไดู้กับหุ่นัยนัต์ท่�ม่ริะบบปีฏิิบัติการิ Android ทุกตัว ซึึ่�งท่ม True Robotics คาดูว่าจะม่การิขยาย

การิใช้งานั True Robotics Platform ไปียังหุ่นัยนัต์ Android ตัวอ่นัๆ ต่อไปี และตั�งเปี้าไว้ว่าจะม่หุ่นัยนัต์อยู่ในั

ริะบบมากขึ�นั ใช้ True Robotics Platform มากยิ�งขึ�นัและจะทำาการิให้บริิการิเปี็นัริูปีแบบของ As A Service ต่อไปี

  สำ่วนัของ Advance Research ท่ม True Robotics อยู่ริะหว่างการิพื่ัฒินัา Humanoid Robot Arm และชุดูควบคุม 

ซึ่ึ�งจะเปี็นัสำ่วนัเสำริิมของ Humanoid ในัริุ่นัก่อนัหนั้า ให้ม่แขนัและม้อขยับไดู้ สำำาหริับคนัท่�ใสำ่ชุดูสำวมใสำ่

  ผลสำะท้อนัจากการิมุ่งเนั้นัพัื่ฒินัานัวัตกริริมของท่ม True Robotics ท่ม True Robotics ม่การิสำ่งหุ่นัยนัต์ 

เข้าปีริะกวดูในัริะดูับโลก โดูยไดู้ริับเหริ่ยญทอง จากผลงานั HOMEY ROBOT หุ่นัยนัต์เสำม้อนัเพื่่อนัสำำาหริับใช้งานั

ภายในัท่�อยู่อาศัย และเหร่ิยญเงินัจากผลงานั SERVICE ROBOT หุ่นัยนัต์ช่วยบริิการิ ในัเวท่การิปีริะกวดู “XXIII 

Moscow International Inventions and Innovative Technologies Salon” (ARCHIMEDES-2020) งานัแสำดูง 

ผลงานันัวตักริริมริะดัูบนัานัาชาตทิ่�ใหญท่่�สำดุูในัยโุริปีตะวนััออก จดัูขึ�นั ณ์ สำหพื่นััธีริฐัริสัำเซึ่ย่ อก่ทั�งท่ม True Robotics 

ม่การิจดูสำิทธีิบัตริ สำำาหริับหุ่นัยนัต์ Home Robot  และ Service Robot เพื่ิ�มเติมจำานัวนั 10 สิำทธิีบัตริอ่กดู้วย
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  นวัตกรรมด้านสังคม ส่งเสริมเด็กไทยใฝ่่เรียนรู้ 

  - True Plookpanya แอพพลิเคช่ันเพ่อการศึกษา

   ศูนัย์ริวมริายการิและข่าวสำาริทุกดู้านัสำำาหริับการิศึกษัาต่อริะดูับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สำามาริถึเล้อกรัิบชม 

 บทเริ่ยนัหริ้อเนั้�อหาท่�ต้องการิไดู้ในัริูปีแบบการิเริ่ยนัริู้ดู้วยตัวเอง (Self-Learning) ทั�งยังม่ริะบบแจ้งเต้อนั 

 เม่อม่เน้ั�อหาใหม่เพื่ิ�มเข้ามา เช่นั คลังความริู้ GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสำามัญ ริวมทั�งริะบบข้อสำอบ 

 ออนัไลนั์ ซึ่ึ�งการิใช้แอพื่พื่ลิเคชั�นัน่ั�ช่วยปีริะหยัดูค่าใช้จ่ายในัการิเริ่ยนัพื่ิเศษัจากการิติวกับสำถึาบันัต่างๆ 

 โดูยเฉล่�ยปีริะมาณ์10,000-50,000 บาทต่อคนัต่อปีี และยังช่วยลดูช่องว่างทางการิศึกษัาของเดู็กไทย 

 ทั�วปีริะเทศให้สำามาริถึเข้าถึึงแหล่งความริู้ไดู้อย่างทั�วถึึง ปีัจจุบันัม่ผู้ดูาวนั์โหลดูแอพื่พื่ลิเคชั�นัไปีใช้งานั 

 แล้วกว่า 18,000 คนั

  - CONNEXT ED โครงการผู้น�าเพ่อการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน (Leadership Program for Sustainable 

 Education)

   เปี็นัหนึั�งในักลไกสำำาคัญในัการิขับเคล่อนัโคริงการิสำานัพื่ลังปีริะชาริัฐ ดู้านัการิศึกษัาพื่้�นัฐานัและการิพื่ัฒินัา 

 ผูน้ัำา โดูยริิเริิ�มและก่อตั�งขึ�นัโดูยบริิษััทเอกชนัชั�นันัำาของปีริะเทศ 12 บริิษััท ม่วัตถึุปีริะสำงค์เพื่่อริ่วมกันัพื่ัฒินัา 

 และสำริ้างเคริ้อข่ายผู้นัำาริุ่นัใหม่ ท่�ม่สำ่วนัริ่วมในัการิพื่ัฒินัาและยกริะดัูบการิศึกษัาไทยอย่างยั�งย้นั

   บทบาทความร่วมมือระหว่าง 12 บริษัท

   - กำาหนัดูยุทธีศาสำตริ์ นัโยบาย และกริอบการิดูำาเนัินังานัเพื่่อขับเคล่อนัโคริงการิ CONNEXT ED

   - คัดูเล้อกบุคลากริคุณ์ภาพื่ภายในัองค์กริของตนั มาทำาหนั้าท่� “School Partner” (SP) เพื่่อมาริ่วมผลักดัูนั 

  ยุทธีศาสำตริ์ไปีสำู่โริงเริ่ยนัปีริะชาริัฐ ผ่านักริะบวนัการิลงพื่้�นัท่�ปีฏิิบัติงานัจริิง (Action Learning) เพื่่อริ่วม 

  ศึกษัาบริิบทและจัดูทำาแผนัพื่ัฒินัาโริงเริ่ยนัริ่วมกับผู้บริิหาริโริงเริ่ยนั

   - ผู้บริิหาริริะดัูบสำูงจากแต่ละองค์กริ ริ่วมสำนัับสำนุันัในัฐานัะ “School Counselor” ทำาหนั้าท่�ให้คำาแนัะนัำา 

  และสำ่งเสำริิมการิพัื่ฒินัาโริงเริ่ยนัอย่างยั�งย้นั

  นวัตกรรมเพ่อสิ่งแวดล้อมสร้างการตระหนักรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  - ส่งเสริมนักธุรกิจหน้าใหม่ ผ่านโครงการ “ทรู อินคิวบ์” (True Incube)

  ทริู อินัคิวบ์ (True Incube) ค้อ ริะบบนิัเวศท่�สำนัับสำนัุนัสำตาริ์ทอัพื่เพื่่อสำริ้างธีุริกิจนัวัตกริริมในัริะดัูบภูมิภาค 

มุ่งมั�นัท่�จะเปี็นัผู้นัำาในัการิให้บริิการิแบบคริบวงจริแก่สำตาริ์ทอัพื่ในัเอเซึ่่ยนั โดูยการิบ่มเพื่าะให้สำตาริ์ทอัพื่ 

ไทยและต่างปีริะเทศไดู้เติบโตอย่างก้าวกริะโดูดู ผ่านัการิทำางานัอย่างใกล้ชิดูกับท่มงานัของกลุ่มทริู และ

สำริ้างสำริริค์ริะบบนิัเวศท่�เอ้�ออำานัวยต่อการิสำริ้างธุีริกิจให้เกิดูขึ�นัจริิง โดูยหลักกลยุทธี์ 4i ค้อ Inspire ผลักดูันั

สำตาริท์อพัื่ริุน่ัใหมเ่พื่อ่คดิูสำริา้งสำริริคส์ำานัฝ่นัั Innovate แนัะนัำาใหส้ำตาริท์อพัื่สำามาริถึพื่ฒัินัานัวตักริริมจากความคดิู

ให้เปี็นัสิำนัค้าและบริิการิ Incubate บ่มเพื่าะให้สำตาริ์ทอัพื่ขยายฐานัธีุริกิจและพื่ันัธีมิตริทางการิค้าทั�งในัปีริะเทศ

และในัภูมิภาค และ Invest ทรูิ อินัคิวบ์ สำ่งเสำริิมทั�งการิลงทุนัและการิสำริ้างสำายสัำมพัื่นัธี์ทางธุีริกิจทั�งในักลุ่มทรูิ

และเคริ้อเจริิญโภคภัณ์ฑ์์ดู้วย 

  ทั�งน่ั� ในัปีี 2563 ไดู้ม่การิจัดูโคริงการิ “True Startup” เพื่่อเปีิดูโอกาสำให้สำตาริ์ทอัพื่ตั�งแต่ริะดูับนิัสิำตนัักศึกษัา

ในัมหาวิทยาลัยในัปีริะเทศไทยท่�ม่ความสำนัใจกว่า 50 มหาวิทยาลัย สำามาริถึเข้านัำาเสำนัอไดู้ตลอดูเวลา โดูยจะ

ม่การินัำาเสำนัอ Pitching เพื่่อริับเงินัสำนัับสำนัุนัและการิบ่มเพื่าะ นัำาไปีพื่ัฒินัาจากความคิดูเปี็นัสำินัค้าบริิการิไดู้ 

โดูยท่มสำตาริ์ทอัพื่บางสำ่วนัจากผู้สำมัคริกว่า 1,000 คนัจะไดู้โอกาสำการิเข้าริ่วมนัำาเสำนัอต่อผู้บริิหาริริะดัูบสูำงและ

พื่ันัธีมิตริ เพื่่อการิลงทุนัในัริะดูับท่�สูำงขึ�นั
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 1.17 บริิษััทฯ ให้ความสำำาคัญกับเริ้�องทริัพื่ย์สำินัทางปีัญญา ม่การิจัดูทำาเอกสำาริเผยแพื่ริ่ผ ่านัทางเว็บไซึ่ต์  

www.trueinnovationcenter.com เพื่่อให้พื่นัักงานัม่ความริู้ความเข้าใจว่าทรัิพื่ย์สิำนัทางปีัญญาหมายถึึงอะไริ 

สำนัับสำนุันัให้พื่นัักงานัตริะหนัักถึึงคุณ์ค่าและให้ความเคาริพื่ตลอดูจนัไม่ล่วงละเมิดูทริัพื่ย์สำินัทางปีัญญาต่อผู้เปี็นั 

เจ้าของ ทั�งในัเริ่องของลิขสิำทธีิ� และ ทริัพื่ย์สำินัทางอุตสำาหกริริม ไม่ว่าจะเปี็นั สำิทธีิบัตริ เคริ่องหมายการิค้า 

ความลับทางการิคา้ ชอ่ทางการิคา้ เปีน็ัตน้ั สำำาหรัิบทรัิพื่ยส์ำนิัทางปีญัญาในัสำว่นัท่�บริษิัทัฯ เปีน็ัเจา้ของนัั�นั บริิษัทัฯ ไดู้ 

กำาหนัดูแนัวทางปีฏิิบัติของพื่นัักงานัไว้อย่างชัดูเจนัเปี็นัลายลักษัณ์์อักษัริในั “คุณ์ธีริริมและข้อพึื่งปีฏิิบัติในัการิ

ทำางานั” โดูยม่สำาริะสำำาคัญกำาหนัดูให้พื่นัักงานัต้องปีกปี้องทริัพื่ย์สิำนัทางปีัญญาของบริิษััทฯ ไม่เปีิดูเผยก่อนัไดู้

ริับอนัุญาต ตลอดูจนัไม่ใช้อย่างผิดูวิธี่หริ้อผิดูกฎหมาย ริวมถึึงจัดูอบริมให้ความริู้ และช่วยเหล้อนัวัตกริ ในัการิ

ดูำาเนัินัการิจดูทะเบ่ยนัดูังกล่าวดู้วย

2. การิจัดูทำาริายงานัความยั�งย้นั

บริิษััทฯ ม่กริอบการิดูำาเนิันังานัดู้านัการิพัื่ฒินัาอย่างยั�งย้นั ซึึ่�งริับริองโดูยคณ์ะกริริมการิบริิษััท และไดู้จัดูทำาริายงานั 

ความยั�งย้นั ทั�งภาษัาไทย และภาษัาอังกฤษั ซึ่ึ�งแยกต่างหากจากริายงานัปีริะจำาปีี โดูยบริิษััทฯ เปีิดูเผยการิดูำาเนิันังานั 

ดูา้นัการิพื่ฒัินัาอยา่งยั�งยน้ั ตามกริอบการิจดัูทำาริายงานัสำากลของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ในัริะดูบัตวัช่�วดัูหลกั 

(“Core” option) พื่ริ้อมเปีิดูเผยปีริะเดู็นัท่�สำำาคัญโดูยเช่อมโยงกับเปี้าหมายการิพื่ัฒินัาอย่างยั�งย้นัของโลก (SDGs) 

อ่กทั�งม่การิเปีิดูเผยริายงานัความยั�งย้นัดัูงกล่าวไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th 

บริิษััทฯ ดูำาเนัินัธีุริกิจดู้วยความโปีริ่งใสำ ตามหลักธีริริมาภิบาล และม่ความรัิบผิดูชอบต่อสัำงคม คำานัึงถึึงความสำำาคัญ 

ดู้านัสัำงคมและสำิ�งแวดูล้อม โดูยมุ่งมั�นัในัการินัำาเทคโนัโลย่และนัวัตกริริมการิสำ่อสำาริของกลุ่มทริูเข้าไปีสำนัับสำนุันัและ 

สำ่งเสำริิมการิพัื่ฒินัาคุณ์ภาพื่ช่วิตของคนัไทย เพื่่อให้ทุกคนัในัสัำงคมไดู้ริับโอกาสำอย่างเท่าเท่ยม ทั�งดู้านัการิศึกษัา ดู้านั 

การิบริิการิสำาธีาริณ์สำุขพื่้�นัฐานั เปี็นัการิลดูความเหล่อมลำ�าทางสำังคม ทั�งน่ั� บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยข้อมูลตลอดูจนักิจกริริม 

ต่างๆ เก่�ยวกับความริับผิดูชอบต่อสัำงคมไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “ความยั�งย้นัองค์กริและ 

ความริับผิดูชอบต่อสำังคม”

หมวดท่ี 4

การเป ิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การิเปีิดูเผยข้อมูล

 1.1 บริิษััทฯ นัำาสำ่งริายงานัทางการิเงินัทั�งริายไตริมาสำ และ ริายปีี ในัปีี 2563 ไดู้ภายในัเวลาท่�สำำานัักงานั ก.ล.ต. และ 

ตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทยกำาหนัดู ทั�งน่ั� บริิษััทฯ ให้ความสำำาคัญในัการิจัดูทำางบการิเงินัให้ถูึกต้องตาม

มาตริฐานัการิบัญช่ท่�ริับริองทั�วไปี โดูยเล้อกใช้นัโยบายบัญช่ท่�เหมาะสำมและถึ้อปีฏิิบัติอย่างสำมำ�าเสำมอ บริิษััทฯ 

เคริ่งคริัดูในัการินัำาสำ่งงบการิเงินัและริายงานัทางการิเงินัให้ทันัภายในัเวลาท่�กฎหมายกำาหนัดูไว้เปี็นัอย่างยิ�ง 

งบการิเงินัของบริิษััทฯ ไดู้ริับการิรัิบริองโดูยไม่ม่เง่อนัไขจากผู้สำอบบัญช่ ไม่เคยม่ปีริะวัติถึูกสำำานัักงานั ก.ล.ต. 

สำั�งให้แก้ไขงบการิเงินั และ ไม่เคยนัำาสำ่งริายงานัทางการิเงินัล่าช้า

 1.2 บริิษััทฯ จัดูทำาคำาอธีิบายและการิวิเคริาะห์ของฝ่่ายจัดูการิโดูยอธีิบายเชิงวิเคริาะห์เก่�ยวกับฐานัะการิเงินั  

ผลการิดูำาเนัินังานั การิเปีล่�ยนัแปีลงท่�สำำาคัญ ตลอดูจนัปีัจจัยท่�เปี็นัสำาเหตุหริ้อม่ผลต่อฐานัะการิเงินัและผลการิ 

ดูำาเนิันังานัของบริิษััทฯ และนัำาสำ่งต่อ สำำานัักงานั ก.ล.ต. และ ตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย พื่ริ้อมกับ

การินัำาสำ่งงบการิเงินัทุกไตริมาสำ ตลอดูจนัเผยแพื่ริ่บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ทั�งน่ั� เพื่้�อเปี็นัข้อมูลปีริะกอบการิ 

เปีิดูเผยงบการิเงินัทุกไตริมาสำเพื่้�อให้ผู้ลงทุนัไดู้ริับทริาบข้อมูลและเข้าใจการิเปีล่�ยนัแปีลงท่�เกิดูขึ�นักับฐานัะ 

การิเงินัและผลการิดูำาเนิันังานัของบริิษััทฯ ในัแต่ละไตริมาสำไดู้ดู่ยิ�งขึ�นั  
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 1.3 บริิษััทฯ ไดู้ริายงานันัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่และริายงานัการิพื่ัฒินัาเพื่่อความยั�งย้นัท่�คณ์ะกริริมการิ

ไดู้ให้ความเห็นัชอบไว้โดูยสำริุปี และริายงานัผลการิปีฏิิบัติตามนัโยบายผ่านัช่องทางต่างๆ เช่นั ริายงานัปีริะจำา

ปีี และ เว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ 

 1.4 บริิษััทฯ ไดู้แสำดูงริายงานัความริับผิดูชอบของคณ์ะกริริมการิต่อริายงานัทางการิเงินัควบคู่กับริายงานัของ 

ผู้สำอบบัญช่ไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี

 1.5 ผู้สำอบบัญช่ของบริิษััทฯ เปี็นัผู้สำอบบัญช่ท่�ไดู้ริับความเห็นัชอบจากสำำานัักงานั ก.ล.ต. และ ไดู้ริับการิแต่งตั�งโดูยท่�

ปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยข้อมูลการิจ่ายค่าตอบแทนัแก่ผู้สำอบบัญช่ ปีริะจำาปีี 2563 ไว้ในัริายงานั

ปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 โดูยไดู้แสำดูงริายละเอ่ยดูแยกปีริะเภท เปี็นัค่าตอบแทนัจากการิสำอบบัญช่ (audit fee) 

และ ค่าบริิการิอ่นั (non-audit fee) ไว้อย่างชัดูเจนั

 1.6 บริิษััทฯ เปีิดูเผยริายช่อ บทบาท และหนั้าท่�ของคณ์ะกริริมการิและคณ์ะกริริมการิชุดูย่อย จำานัวนัคริั�งของการิ

ปีริะชุม และ จำานัวนัคริั�งท่�กริริมการิแต่ละท่านัเข้าริ่วมปีริะชุมคณ์ะกริริมการิในัปีีท่�ผ่านัมา ตลอดูจนัความเห็นั

จากการิทำาหนั้าท่�ของคณ์ะกริริมการิชุดูย่อย ริวมถึึงการิฝ่ึกอบริมและพื่ัฒินัาความริู้ดู้านัวิชาช่พื่อย่างต่อเนั่อง

ของกริริมการิไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี ตามข้อกำาหนัดูของตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย และ สำำานัักงานั ก.ล.ต.

 1.7 บริิษััทฯ เปีิดูเผยปีริะวัติของกริริมการิทุกท่านัไว้ในั ริายงานัปีริะจำาปีี แบบ 56-1 และ บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ 

โดูยริะบุ ช่อ-นัามสำกุล อายุ ตำาแหนั่ง ปีริะวัติการิศึกษัา การิฝ่ึกอบริม ปีริะสำบการิณ์์การิทำางานั จำานัวนัและ

สำัดูสำ่วนัการิถึ้อหุ้นัในับริิษััทฯ การิดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิในับริิษััทอ่นั โดูยแยกอย่างชัดูเจนัออกเปี็นัหัวข้อบริิษััท 

จดูทะเบ่ยนัและบริิษััทอ่นั วันัเดู้อนัปีีท่�ไดู้ริับแต่งตั�งเปี็นักริริมการิ ตลอดูจนัริะบุความสำัมพื่ันัธี์ทางคริอบครัิว

ริะหว่างผู้บริิหาริ

 1.8 ค่าตอบแทนักริริมการิของบริิษััทฯ สำะท้อนัถึึงภาริะหนั้าท่�และความรัิบผิดูชอบของกริริมการิแต่ละคนั ทั�งน่ั� 

บริิษััทฯ จ่ายค่าตอบแทนัให้แก่กริริมการิ ในัปีี 2563 ตามอัตริาซึ่ึ�งอนัุมัติโดูยท่�ปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำา 

ปีี 2563 โดูยยังคงเปี็นัอัตริาเดูิมตามท่�ท่�ปีริะชุมสำามัญผู้ถึ้อหุ้นั ปีริะจำาปีี 2562 ไดู้เคยม่มติอนัุมัติไว้ ซึ่ึ�งอัตริา 

ค่าตอบแทนัดูังกล่าวไม่ม่การิเปีล่�ยนัแปีลงมาตั�งแต่ปีี 2545 แล้ว โดูยนัโยบายค่าตอบแทนักริริมการิของ 

บริิษััทฯ ม่ริายละเอ่ยดูดูังน่ั�

  กริริมการิไดู้ริับค่าตอบแทนัเปี็นัริายเดู้อนั

  ปีริะธีานักริริมการิ   300,000  บาทต่อเดู้อนั

  ปีริะธีานักริริมการิกิตติมศักดูิ�  200,000  บาทต่อเดู้อนั

  ริองปีริะธีานักริริมการิ   150,000  บาทต่อเดู้อนั

  กริริมการิ    100,000  บาทต่อเดู้อนั

 (ไม่ว่าจะเปี็นักริริมการิอิสำริะ หริ้อ มิใช่กริริมการิอิสำริะ)

  กริริมการิอิสำริะท่�เปี็นักริริมการิในัคณ์ะกริริมการิชุดูย่อย 200,000  บาทต่อเดู้อนั 

  (ไม่ว่าจะเปี็นักริริมการิในัคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยคณ์ะเดู่ยวหริ้อหลายคณ์ะ)

  กริริมการิอิสำริะท่�เปี็นัปีริะธีานัในัคณ์ะกริริมการิชุดูย่อย 300,000  บาทต่อเดู้อนั 

  (ไม่ว่าจะเปี็นัปีริะธีานัในัคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยคณ์ะเดู่ยวหริ้อหลายคณ์ะ)

  หากกริริมการิท่านัใดูเปี็นัลูกจ้างของบริิษััทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนักริริมการิน่ั�เปี็นัสำ่วนัเพื่ิ�มเติมจากค่าจ้างปีกติของ

ลูกจ้างแต่ละท่านั และ ให้ม่ผลใช้บังคับตลอดูไปีจนักว่าท่�ปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นัจะม่มติเปี็นัปีริะการิอ่นั
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  ในัการิน่ั� บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยจำานัวนัเงินัและปีริะเภทของค่าตอบแทนัท่�กริริมการิแต่ละคนัไดู้ริับจากบริิษััทฯ และ

บริิษััทย่อย เปี็นัริายบุคคล ไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “โคริงสำริ้างการิจัดูการิ” และไดู้

นัำาขึ�นัเผยแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯฯ

 1.9 ในัปีี 2563 บริิษััทฯ จ่ายค่าตอบแทนัผู้บริิหาริริะดัูบสูำงสำอดูคล้องกับนัโยบายของบริิษััทฯ ท่�ให้จ่ายค่าตอบแทนั

โดูยสำะท้อนัภาริะหนั้าท่�และความริับผิดูชอบของผู้บริิหาริริะดูับสำูงแต่ละคนั และเปี็นัอัตริาท่�เหมาะสำม โดูยศึกษัา

เท่ยบเค่ยงกับธุีริกิจปีริะเภทเดู่ยวกันั และ ไดู้เปีิดูเผยข้อมูลการิจ่ายค่าตอบแทนัโดูยละเอ่ยดูทั�งริูปีแบบ ลักษัณ์ะ 

และ จำานัวนัเงินัค่าตอบแทนั ไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 หัวข้อ “โคริงสำริ้างการิจัดูการิ”

 1.10 บริิษััทฯ กำาหนัดูนัโยบายให้กริริมการิและผู้บริิหาริริะดูับสูำงต้องสำ่งสำำาเนัาริายงานัการิถึ้อหลักทริัพื่ย์ของบริิษััทฯ 

หากม่การิเปีล่�ยนัแปีลงการิถึ้อหลักทริัพื่ย์ (แบบ 59) ให้แก่บริิษััทฯ ภายในัช่วงเวลาเดู่ยวกันักับการินัำาสำ่งต่อ

สำำานัักงานั ก.ล.ต. เพื่่อให้บริิษััทฯ เก็บไว้เปี็นัหลักฐานั และ ริายงานัต่อท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััทเปี็นัปีริะจำา 

โดูยกริริมการิและผู้บริิหาริริะดูับสำูงจะต้องแจ้งต่อเลขานัุการิบริิษััทเปี็นัการิล่วงหนั้าอย่างนั้อย 1 วันัทำาการิ 

ก่อนัวันัท่�จะเข้าทำาริายการิซึ่้�อขายหลักทรัิพื่ย์

  บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยการิเปีล่�ยนัแปีลงการิถึ้อคริองหลักทริัพื่ย์ของบริิษััทฯ ของกริริมการิและผู้บริิหาริริะดัูบสำูง 

โดูยแสำดูงจำานัวนัหุ้นัท่�ถึ้อ ณ์ ต้นัปีี จำานัวนัการิเปีล่�ยนัแปีลงริะหว่างปีี และจำานัวนัหุ้นั ณ์ สิำ�นัปีี ไว้ในัริายงานั

ปีริะจำาปีี

 1.11 บริิษััทฯ ม่หนั่วยงานั “ฝ่่ายนัักลงทุนัสัำมพัื่นัธี์” หริ้อ “Investor Relations” เพื่่อสำ่อสำาริกับบุคคลภายนัอกอย่าง

เท่าเท่ยมและเปี็นัธีริริม ทั�งน่ั� ผู้ลงทุนัสำามาริถึติดูต่อฝ่่ายนัักลงทุนัสัำมพัื่นัธี์ไดู้ท่�หมายเลขโทริศัพื่ท์ 0-2858-2515 

หริ้อ อ่เมลล์ : ir_office@truecorp.co.th ซึ่ึ�งบริิษััทฯ ไดู้แจ้งช่องทางการิติดูต่อให้ผู้ลงทุนัทั�วไปีทริาบ 

ผ่านัทางเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 สำำาหริับในัปีี 2563 ฝ่่ายนัักลงทุนัสัำมพัื่นัธี์ไดู้ม่การิ 

จดัูทำาจดูหมายขา่ว สำอ่การิสำอ่สำาริ และริายงานัการิวิเคริาะห ์ท่�นัำาเสำนัอผลการิดูำาเนันิังานัทางการิเงินัของบริษิัทัฯ 

และไดู้จัดูให้ม่การิปีริะชุมนัักวิเคริาะห์และนัักลงทุนัภายหลังจากท่�บริิษััทฯ ปีริะกาศผลปีริะกอบการิทุกไตริมาสำ 

โดูยจัดูให้ม่การิปีริะชุม ณ์ สำำานัักงานัใหญ่ของบริิษััทฯ ริวมทั�งผ่านั Webcast สำำาหรัิบนัักวิเคริาะห์และนัักลงทุนั

ท่�ไม่สำามาริถึมาริ่วมปีริะชุมดู้วยตนัเองไดู้  นัอกจากน่ั� ไดู้ให้ข้อมูลเก่�ยวกับบริิษััทฯ และพื่บปีะนัักวิเคริาะห์และ

นัักลงทุนัทั�งในัปีริะเทศและต่างปีริะเทศ ซึ่ึ�งริวมถึึงการิจัดู Roadshow การิปีริะชุม และการิเข้าริ่วม conference 

ต่างๆ อ่กทั�งยังเปีิดูโอกาสำให้นัักลงทุนัทั�งปีริะเภทสำถึาบันัและนัักลงทุนัริายย่อยสำามาริถึโทริศัพื่ท์สำอบถึาม 

ข้อมูลจากทางบริิษััทฯ ไดู้อย่างเท่าเท่ยมกันั

2. ข้อมูลท่�เปีิดูเผยบนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ

  บริิษััทฯ ม่การิเผยแพื่ริ่ทั�งข้อมูลทางการิเงินัและข้อมูลท่�มิใช่การิเงินัตามข้อกำาหนัดูของตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่ง 

 ปีริะเทศไทยอย่างถึูกต้อง คริบถึ้วนั ทันัเวลา โปีริ่งใสำ ทั�งฉบับภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั ผ่านัช่องทางต่างๆ 

 ทั�งช่องทางของตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย ริายงานัปีริะจำาปีี แบบ 56-1 และบนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ 

 นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ยังไดู้เผยแพื่ริ่เอกสำาริท่�สำำาคัญและจัดูทำาข้อมูลริายละเอ่ยดูอ่นัๆ ท่�คาดูว่าจะเปี็นัท่�สำนัใจ 

 ของนัักลงทุนัและนัักวิเคริาะห์ เผยแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ดู้วย เช่นั วัตถึุปีริะสำงค์และเปี้าหมายริะยะยาว 

 วิสำัยทัศนั์และพื่ันัธีกิจ ลักษัณ์ะการิปีริะกอบธีุริกิจ โคริงสำริ้างกลุ่มบริิษััทฯ ผู้ถึ้อหุ้นั 10 ลำาดัูบแริก ริายช่อและ 

 อำานัาจหนั้าท่�ของคณ์ะกริริมการิและคณ์ะกริริมการิชุดูย่อย โคริงสำริ้างองค์กริ งบการิเงินั และข้อมูล 

 ทางการิเงินัซึึ่�งม่ข้อมูลย้อนัหลังเพื่่อการิเปีริ่ยบเท่ยบไม่นั้อยกว่า 3 ปีี ริายงานัปีริะจำาปีี แบบ 56-1 หนัังสำ้อเชิญ 

 ปีริะชุมพื่ริ้อมเอกสำาริเก่�ยวกับการิปีริะชุมผู้ถึ้อหุ้นั ข้อบังคับและหนัังส้ำอบริิคณ์ห์สำนัธิี นัโยบายการิกำากับ 

 ดููแลกิจการิท่�ดู่  ริายงานัการิพื่ัฒินัาเพื่่อความยั�งย้นั เอกสำาริข่าวของบริิษััทฯ เปี็นัต้นั และม่การิปีริับปีรุิง 

 ข้อมูลให้เปี็นัปีัจจุบันัเปี็นัริะยะๆ โดูยเอกสำาริและข้อมูลทุกปีริะเภทท่�เผยแพื่ริ่อยู่บนัเว็บไซึ่ต์ ม่ทั�งภาษัาไทย 

 และภาษัาอังกฤษั เพื่่อให้ นัักลงทุนัและนัักวิเคริาะห์ เข้าถึึงข้อมูลไดู้อย่างสำะดูวกและเท่าเท่ยมกันั และ 

 สำามาริถึดูาวนั์โหลดูข้อมูลท่�อยู่ในัความสำนัใจไดู้ ทั�งน่ั� บริิษััทฯ ไดู้แจ้งเบอริ์โทริศัพื่ท์ โทริสำาริ และ อ่เมลล์ เพื่่อ 

 เปี็นัช่องทางสำำาหรัิบการิติดูต่อฝ่่ายนัักลงทุนัสัำมพัื่นัธี์ ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ดู้วย
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หมวดท่ี 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โคริงสำริ้างคณ์ะกริริมการิ

 1.1 โคริงสำริ้างของคณ์ะกริริมการิบริิษััทปีริะกอบดู้วยกริริมการิท่�ม่คุณ์สำมบัติหลากหลาย ทั�งในัดู้านัทักษัะ 

ปีริะสำบการิณ์์ ความสำามาริถึเฉพื่าะดู้านัท่�เปี็นัปีริะโยชนั์กับบริิษััทฯ นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ยังพื่ิจาริณ์าจากความ

หลากหลายทางเช้�อชาติ สำัญชาติ และเพื่ศ ของกริริมการิแต่ละท่านัอ่กดู้วย 

  ณ์ วันัท่� 31 ธีันัวาคม 2563 คณ์ะกริริมการิบริิษััท ม่จำานัวนั 16 ท่านั ซึึ่�งเปี็นัผู้ทริงคุณ์วุฒิิ ม่ความริู้ ปีริะสำบการิณ์์

หลากหลาย และ ม่ความสำามาริถึเฉพื่าะดู้านัท่�เปี็นัปีริะโยชนั์ต่อบริิษััทฯ จำานัวนักริริมการิม่ความเหมาะสำม

และเพื่่ยงพื่อกับขนัาดูและปีริะเภทธีุริกิจของบริิษััทฯ โคริงสำริ้างของคณ์ะกริริมการิบริิษััท ปีริะกอบดู้วย 

(1) กริริมการิท่�ม่สำ่วนัริ่วมในัการิบริิหาริ (Executive Directors) 2 ท่านั และ (2) กริริมการิท่�มิใช่ผู้บริิหาริ 

(Non-Executive Directors) 14 ท่านั หริ้อคิดูเปี็นัสัำดูสำ่วนัริ้อยละ 87.5 ของจำานัวนักริริมการิทั�งหมดู โดูยในั

จำานัวนัน่ั� ม่กริริมการิอิสำริะ 6 ท่านั หริ้อคิดูเปี็นัสัำดูสำ่วนัริ้อยละ 37.5 ของจำานัวนักริริมการิทั�งหมดู ซึ่ึ�งเปี็นัไปี

ตามข้อกำาหนัดูของคณ์ะกริริมการิกำากับตลาดูทุนั และม่กริริมการิผู้ทริงคุณ์วุฒิิซึึ่�งไม่เก่�ยวข้องในัการิบริิหาริ

งานัปีริะจำา ซึึ่�งริวมตัวแทนัของผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ จำานัวนั 8 ท่านั ทั�งน่ั� เปี็นัไปีตามสัำดูสำ่วนัอย่างยุติธีริริมของ 

เงินัลงทุนัของผู้ถึ้อหุ้นัแต่ละกลุ่ม

  บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยองค์ปีริะกอบ และโคริงสำริ้างคณ์ะกริริมการิ อำานัาจหนั้าท่� หลักเกณ์ฑ์์ในัการิสำริริหา ข้อมูล

สำำาคัญของกริริมการิแต่ละท่านั เช่นั ช่อ-นัามสำกุล ตำาแหนั่ง วันัเดู้อนัปีีท่�ไดู้ริับแต่งตั�งเข้าดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิ 

ริวมถึึงจำานัวนัปีีการิดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิในับริิษััทฯ ตลอดูจนัปีริะวัติของกริริมการิแต่ละท่านั ไว้ในัริายงานั

ปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 ตลอดูจนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th

 1.2 บริิษััทฯ ม่การิกำาหนัดูวาริะการิดูำาริงตำาแหนั่งของกริริมการิไว้อย่างชัดูเจนั โดูยริะบุไว้ในันัโยบายการิกำากับดููแล

กิจการิท่�ดู่ และ ข้อบังคับของบริิษััทฯ ซึึ่�งเปี็นัไปีตามกฎหมาย

  สำำาหริับวาริะการิดูำาริงตำาแหนั่งของกริริมการิอิสำริะม่หลักเกณ์ฑ์์เช่นัเดู่ยวกับวาริะการิดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิ

 1.3 บริิษััทฯ กำาหนัดูคุณ์สำมบัติของ “กริริมการิอิสำริะ” อย่างละเอ่ยดู โดูยเปีิดูเผยไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 

56-1 โดูย นัายโชติ โภควนิัช เปี็นักริริมการิอิสำริะและปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบผู้ม่ความริู้ดู้านับัญช่

และการิเงินั บริิษััทฯ กำาหนัดูคุณ์สำมบัติของกริริมการิอิสำริะไว้เข้มงวดูกว่าข้อกำาหนัดูของคณ์ะกริริมการิกำากับ 

ตลาดูทุนัในัเริ่องสำัดูสำ่วนัการิถึ้อหุ้นัในับริิษััทฯ กล่าวค้อ กริริมการิอิสำริะของบริิษััทฯ จะต้องถึ้อหุ้นัไม่เกินัริ้อยละ 

0.75 ของจำานัวนัหุ้นัท่�ม่สำิทธีิออกเสำ่ยงทั�งหมดูของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วม ผู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ 

หริ้อผู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััทฯ ทั�งน่ั� ให้นัับริวมการิถึ้อหุ้นัของผู้ท่�เก่�ยวข้องกับกริริมการิอิสำริะริายนัั�นัๆ ดู้วย

 1.4 บริิษััทฯ ม่กริริมการิอิสำริะท่�เปี็นัผู้หญิง จำานัวนั 1 คนั

 1.5 บริิษััทฯ ม่ปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิเปี็นักริริมการิอิสำริะ

 1.6 บริิษััทฯ เปีิดูเผยข้อมูลการิดูำาริงตำาแหนั่งของกริริมการิแต่ละคนัให้ผู้ถึ้อหุ้นัทริาบ โดูยเปีิดูเผยไว้ในัริายงานั 

  ปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 ซึ่ึ�งผู้ถึ้อหุ้นัสำามาริถึดูาวนั์โหลดูข้อมูลไดู้จากเว็บไซึ่ต์ของตลาดูหลักทริัพื่ย์ 

  แห่งปีริะเทศไทย ท่� www.set.or.th และ เว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th

 1.7 ไม่ม่กริริมการิหร้ิอผู้บริิหาริริะดูับสำูงของบริิษััทฯ ท่านัใดูเปี็นัหริ้อเคยเปี็นัพื่นัักงานัหริ้อหุ้นัสำ่วนัของบริิษััทสำอบ

บัญช่ภายนัอกท่�บริิษััทฯ ใช้บริิการิอยู่ในัช่วง 2 ปีีท่�ผ่านัมา
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 1.8 บริิษััทฯ ม่การิกำาหนัดูนัโยบายเก่�ยวกับจำานัวนับริิษััทท่�กริริมการิแต่ละคนัซึึ่�งริวมถึึงกริริมการิอิสำริะและกริริมการิ

ผู้จัดูการิใหญ่สำามาริถึไปีดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิไดู้ โดูยกำาหนัดูไว้ในันัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ของ 

บริิษััทฯ ซึึ่�งไดู้เปีิดูเผยไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ กล่าวค้อ กริริมการิสำามาริถึดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิในับริิษััทอ่นั 

ไดู้ แต่ทั�งน่ั� ในัการิเปี็นักริริมการิดูังกล่าว ต้องไม่เปี็นัอุปีสำริริคต่อการิปีฏิิบัติหนั้าท่�กริริมการิของบริิษััทฯ สำำาหรัิบ

จำานัวนับริิษััทอ่นัท่�กริริมการิแต่ละคนัสำามาริถึไปีดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิไดู้นัั�นั คณ์ะกริริมการิสำนัับสำนัุนัให้

กริริมการิพื่ิจาริณ์าจำากัดูไว้ท่�จำานัวนัไม่เกินั 4 บริิษััทจดูทะเบ่ยนั ทั�งน่ั� ตลอดูริะยะเวลาท่�ผ่านัมา ไม่ม่กริริมการิ

อิสำริะท่านัใดูดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิในับริิษััทจดูทะเบ่ยนัอ่นัเกินักว่า 4 บริิษััท

 1.9 ปีริะธีานักริริมการิของบริิษััทฯ มิไดู้เปี็นับุคคลเดู่ยวกับกริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) อำานัาจหนั้าท่�ของปีริะธีานั

กริริมการินัั�นัเปี็นัไปีตามกฎหมาย สำ่วนัอำานัาจหนั้าท่�ของกริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) นัั�นั คณ์ะกริริมการิบริิษััท

ม่การิกำาหนัดูไว้อย่างชัดูเจนั และเปีิดูเผยอำานัาจหนั้าท่�ของปีริะธีานักริริมการิและกริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) 

ไว้ในัหัวข้อ “โคริงสำริ้างการิจัดูการิ” ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 ซึึ่�งไดู้เผยแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ

 1.10 บริิษััทฯ กำาหนัดูสำายงานัองค์กริให้ฝ่่ายตริวจสำอบภายในั (Internal Audit) ริายงานัโดูยตริงต่อคณ์ะกริริมการิ

ตริวจสำอบ ซึ่ึ�งจะเปี็นัผู้พิื่จาริณ์าให้คุณ์ให้โทษัต่อหัวหนั้าฝ่่ายตริวจสำอบภายในั

  ทั�งน่ั� บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยช่อและปีริะวัติของหัวหนั้าฝ่่ายตริวจสำอบภายในัไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 

ซึ่ึ�งไดู้เผยแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ

 1.11 บริิษััทฯ ม่เลขานุัการิบริิษััทซึึ่�งทำาหนั้าท่�ให้คำาแนัะนัำาดู้านักฎหมายและกฎเกณ์ฑ์์ต่างๆ ท่�คณ์ะกริริมการิจะต้อง 

ทริาบและปีฏิิบัติหนั้าท่�ในัการิดููแลกิจกริริมของคณ์ะกริริมการิริวมทั�งปีริะสำานังานัให้ม่การิปีฏิิบัติตามมติ 

คณ์ะกริริมการิ ทั�งน่ั� เลขานัุการิบริิษััทจบการิศึกษัาดู้านับัญช่ และไดู้ผ่านัการิอบริมในัหลักสำูตริท่�เก่�ยวข้องกับการิ 

ปีฏิิบัติหนั้าท่�ของเลขานัุการิบริิษััท

  บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยหนั้าท่�ความริับผิดูชอบของเลขานัุการิบริิษััท ปีริะวัติการิศึกษัา ปีริะสำบการิณ์์ทำางานั ตลอดู

จนัการิผ่านัการิอบริมในัหลักสำูตริท่�เก่�ยวข้องกับการิปีฏิิบัติหนั้าท่�ของเลขานุัการิบริิษััทไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ 

แบบ 56-1 ซึ่ึ�งไดู้เผยแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ  

2. คณ์ะกริริมการิชุดูย่อย

 2.1 คณ์ะกริริมการิบริิษััทไดู้จัดูให้ม่คณ์ะกริริมการิชุดูย่อยดู้านัต่างๆ เพื่่อช่วยคณ์ะกริริมการิในัการิกำากับดููแลกิจการิ 

ดูังนั่�

  คณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ

  ทำาหนัา้ท่�สำอบทานักริะบวนัการิจดัูทำาริายงานัทางการิเงนิัของบริษิัทัฯ ริะบบการิควบคมุภายในั ริวมถึงึการิบริหิาริ

ความเสำ่�ยง ริะบบการิตริวจสำอบภายในั การิปีฏิิบัติตามกฎหมายว่าดู้วยหลักทรัิพื่ย์และตลาดูหลักทริัพื่ย์ ตลอดู

จนักฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุีริกิจของบริิษััทฯ และสำอบทานักริะบวนัการิควบคุมภายในัท่�เก่�ยวข้องกับการิปีฏิิบัติ

ตามมาตริการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นั พื่ิจาริณ์าความเปี็นัอิสำริะของหนั่วยงานัตริวจสำอบภายในั พื่ิจาริณ์าและให้

คำาแนัะนัำาในัการิเสำนัอแต่งตั�ง เล้อกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดูจนัเลิกจ้างผู้สำอบบัญช่ของบริิษััทฯ และ พื่ิจาริณ์า

ริายการิท่�เก่�ยวโยง และริายการิท่�อาจม่ความขัดูแย้งทางผลปีริะโยชนั์ โดูยม่ริายละเอ่ยดูของบทบาทและหนั้าท่�

ของคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบตามท่�ปีริากฏิในัหัวข้อ “โคริงสำริ้างการิจัดูการิ”” 
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  คณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิ

  ทำาหนั้าท่�เสำนัอความเห็นัเก่�ยวกับค่าตอบแทนัของกริริมการิ และ เสำนัอช่อบุคคลต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััทเพื่่อ

การิแต่งตั�งเปี็นักริริมการิบริิษััท กริริมการิในัคณ์ะกริริมการิชุดูย่อย และ กริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) ตลอดู

จนัปีริะเมินัผลการิปีฏิิบัติงานัของปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิบริิหาริ และ กริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) ก่อนัเสำนัอ

ต่อท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััท 

  คณ์ะกริริมการิดู้านัการิเงินั

  ทำาหนั้าท่�ช่วยคณ์ะกริริมการิบริิษััทในัการิดููแลการิบริิหาริการิเงินัและผลการิดูำาเนิันังานัของบริิษััทฯ ซึึ่�งในัการิน่ั� 

คณ์ะกริริมการิดู้านัการิเงินัจะให้ความเห็นัและข้อเสำนัอแนัะแก่คณ์ะกริริมการิบริิษััท เก่�ยวกับกลยุทธี์ทางการิ

เงินั งบปีริะมาณ์ปีริะจำาปีี การิกู้ย้มเงินัหริ้อการิก่อหน่ั�สิำนัท่�สำำาคัญ การิออกหลักทรัิพื่ย์ การิไดู้มาหริ้อจำาหนั่าย

ไปีซึึ่�งสำินัทริัพื่ย์ท่�สำำาคัญ ตลอดูจนัโคริงการิลงทุนัท่�สำำาคัญ

  คณ์ะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่

  ทำาหนั้าท่�ช่วยคณ์ะกริริมการิบริิษััทในัการิทบทวนัความเหมาะสำมของนัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ และ

มาตริการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นัของบริิษััทฯ ตลอดูจนัดููแลให้บริิษััทฯ ม่การิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่และเหมาะสำม

กับธีุริกิจของบริิษััทฯ 

  คณ์ะกริริมการิบริิหาริ

  ทำาหนั้าท่�ช่วยคณ์ะกริริมการิบริิษััทในัการิกำากับดููแลการิบริิหาริงานัของฝ่่ายบริิหาริให้สำอดูคล้องกับทิศทาง 

ธีุริกิจ พื่ันัธีกิจ แผนัยุทธีศาสำตริ์ แผนัธีุริกิจ และเปี้าหมายทางการิเงินั ท่�คณ์ะกริริมการิบริิษััทไดู้อนุัมัติไว้

  บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยข้อมูลริายละเอ่ยดูเก่�ยวกับคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยดัูงกล่าว ไดู้แก่ ริายช่อกริริมการิ หนั้าท่� 

จำานัวนัคริั�งการิปีริะชุมและการิเข้าริ่วมปีริะชุมของกริริมการิแต่ละท่านั ไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 

ในัหัวข้อ “โคริงสำริ้างการิจัดูการิ” นัอกจากน่ั� ผู้ถึ้อหุ้นั และ ผู้ลงทุนัทั�วไปีสำามาริถึดูาวนั์โหลดูข้อมูลเก่�ยวกับ 

คณ์ะกริริมการิชุดูย่อยของบริิษััทฯ ไดู้จากเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ท่� www.truecorp.co.th

 2.2 เพื่่อความโปีริ่งใสำและเปี็นัอิสำริะในัการิปีฏิิบัติหนั้าท่� และ ในัขณ์ะเดู่ยวกันัเพื่่อให้คณ์ะกริริมการิชุดูย่อยสำามาริถึ

ปีฏิิบัติหนั้าท่�ไดู้อย่างม่ปีริะสำิทธิีผล สำมาชิกสำ่วนัใหญ่ของคณ์ะกริริมการิชุดูย่อย ปีริะกอบไปีดู้วย กริริมการิอิสำริะ 

และ กริริมการิท่�มิใช่ผู้บริิหาริ

3. บทบาท หนั้าท่� และความริับผิดูชอบของคณ์ะกริริมการิ

 3.1 คณ์ะกริริมการิไดู้ทำาหนั้าท่�พื่ิจาริณ์าและให้ความเห็นัชอบในัเริ่องท่�สำำาคัญเก่�ยวกับการิดูำาเนัินังานัของบริิษััทฯ 

เช่นั วิสำัยทัศนั์และภาริกิจ กลยุทธี์ เปี้าหมายทางการิเงินั ความเส่ำ�ยง แผนังานัและงบปีริะมาณ์ โดูยม่การิ 

พื่จิาริณ์าทบทวนัเริอ่งดูงักลา่วเปีน็ัปีริะจำาทกุปี ีริวมทั�งตดิูตามดูแูลใหม่้การินัำาเริอ่งดูงักลา่วไปีปีฏิบิตั ิตลอดูจนัดูแูล 

ให้ฝ่่ายจัดูการิดูำาเนิันังานัตามนัโยบายและแผนัท่�กำาหนัดูไว้อย่างม่ปีริะสำิทธีิภาพื่และปีริะสำิทธีิผล โดูยยึดูหลักของ 

ปีริัชญาเศริษัฐกิจพื่อเพื่่ยง ค้อ ความพื่อปีริะมาณ์ (ตริะหนัักถึึงข่ดูความสำามาริถึท่�แท้จริิงของบริิษััทฯ) 

ความม่เหตุผล และ การิม่ภูมิคุ้มกันัท่�ดู่ในัตัว โดูยตั�งมั�นัอยู่บนัพ้ื่�นัฐานัของความซึ่่อสัำตย์สุำจริิต และ ความริอบคอบ

ริะมัดูริะวัง ดููแลให้การิดูำาเนัินัธีุริกิจต่อเนั่องในัริะยะยาว ทั�งนั่� บริิษััทฯ ไดู้เปีิดูเผยอำานัาจหนั้าท่�ของคณ์ะกริริมการิ

ไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1 ซึึ่�งไดู้เผยแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ ตลอดูริะยะเวลาท่�ผ่านัมา ริวม

ถึึงปีี 2563 บริิษััทฯ ไม่ม่การิกริะทำาใดูท่�เปี็นัการิฝ่่าฝ่ืนัหริ้อกริะทำาผิดูกฎริะเบ่ยบของสำำานัักงานั ก.ล.ต. และ 

ตลาดูหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย 
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 3.2 คณ์ะกริริมการิไดู้จัดูให้ม่นัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ของบริิษััทฯ เปี็นัลายลักษัณ์์อักษัริ โดูยคณ์ะกริริมการิ

เปี็นัผู้ริิเริิ�ม ม่สำ่วนัริ่วมในัการิพิื่จาริณ์า และอนุัมัตินัโยบายดัูงกล่าว นัอกจากน่ั� คณ์ะกริริมการิจะทบทวนันัโยบาย

และการิปีฏิิบัติตามนัโยบายดูังกล่าวเปี็นัปีริะจำาทุกปีี 

 3.3 คณ์ะกริริมการิไดู้สำ่งเสำริิมให้บริิษััทฯ จัดูทำาจริริยาบริริณ์ธีุริกิจท่�เปี็นัลายลักษัณ์์อักษัริ โดูยใช้ช่อเริ่ยกว่า “คุณ์ธีริริม

และข้อพึื่งปีฏิิบัติในัการิทำางานั” เพื่่อให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพื่นัักงานัทุกคนัเข้าใจและปีฏิิบัติตามมาตริฐานั

ดู้านัจริิยธีริริมท่�บริิษััทฯ ใช้ในัการิดูำาเนิันัธุีริกิจ และไดู้ม่การิติดูตามให้ม่การิปีฏิิบัติตามจริริยาบริริณ์ดัูงกล่าว

อย่างจริิงจัง โดูย “คุณ์ธีริริมและข้อพึื่งปีฏิิบัติในัการิทำางานั” ม่เนั้�อหาสำอดูคล้องกับหลักการิกำากับดููแลกิจการิ

ท่�ดู่ นัโยบายดู้านัความริับผิดูชอบต่อสัำงคม และ มาตริการิต่อต้านัการิคอริ์รัิปีชั�นั และไดู้เปีิดูเผยไว้บนัเว็บไซึ่ต์

ของบริิษััทฯ

 3.4 คณ์ะกริริมการิไดู้พื่ิจาริณ์าเริ่องความขัดูแย้งทางผลปีริะโยชนั์อย่างริอบคอบ การิพื่ิจาริณ์าการิทำาริายการิท่�อาจ 

ม่ความขัดูแย้งทางผลปีริะโยชน์ัม่แนัวทางท่�ชัดูเจนัและเป็ีนัไปีเพื่่อผลปีริะโยชน์ัของบริิษััทฯ และผู้ถึ้อหุ้นัโดูยริวม

เปีน็ัสำำาคัญโดูยท่�ผูม่้สำว่นัไดูเ้สำย่ไมม่่สำว่นัริว่มในัการิตดัูสำนิัใจดูงักลา่ว และคณ์ะกริริมการิไดูก้ำากบัดูแูลใหม่้การิปีฏิบิตัิ 

ตามข้อกำาหนัดูเก่�ยวกับขั�นัตอนัการิดูำาเนิันัการิและการิเปีิดูเผยข้อมูลของริายการิท่�อาจม่ความขัดูแย้งทาง 

ผลปีริะโยชนั์อย่างถึูกต้องคริบถึ้วนั

  ในัปีี 2563 ไม่ม่กริริมการิและผู้บริิหาริของบริิษััทฯ ตลอดูจนัผู้เก่�ยวข้องกับบุคคลดูังกล่าวปีฏิิบัติผิดูข้อกำาหนัดู

เก่�ยวกับเริ่องความขัดูแย้งของผลปีริะโยชนั์ในัการิทำาธีุริกริริมของบริิษััทฯ เช่นัเดู่ยวกับทุกปีีท่�ผ่านัมา

 3.5 คณ์ะกริริมการิไดู้จัดูให้ม่ริะบบการิควบคุมดู้านัการิดูำาเนัินังานั ดู้านัริายงานัทางการิเงินั และดู้านัการิปีฏิิบัติตาม

กฎ ริะเบ่ยบ และนัโยบาย โดูยคณ์ะกริริมการิไดู้มอบหมายให้คณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ เปี็นัผู้รัิบผิดูชอบในัการิ

ดููแลการิตริวจสำอบริะบบการิควบคุมดูังกล่าว และทำาการิทบทวนัริะบบท่�สำำาคัญเปี็นัปีริะจำาทุกปีี ริวมทั�งไดู้ม่การิ

เปีิดูเผยความเห็นัไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีีภายใต้หัวข้อ “ริายงานัจากคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ”

 3.6 บริิษััทฯ ม่คณ์ะกริริมการิพื่ัฒินัาเชิงกลยุทธี์และบริิหาริความเสำ่�ยง และม่ริะบบการิบริิหาริความเสำ่�ยงคริอบคลุม

ทั�งองค์กริ ไดู้ม่การิปีริะกาศใช้ “นัโยบายและกริอบในัการิบริิหาริจัดูการิความเสำ่�ยง” อย่างเปี็นัทางการิ เพื่่อนัำา

การิบริิหาริจัดูการิความเสำ่�ยงไปีผสำานัริวมกับกลยุทธี์ทางธุีริกิจและการิปีฏิิบัติงานั โดูยฝ่่ายจัดูการิเปี็นัผู้ปีฏิิบัติ

ตามนัโยบาย และริายงานัให้คณ์ะกริริมการิตริวจสำอบทริาบเปี็นัปีริะจำา อ่กทั�งม่ริะบบการิตริวจสำอบภายในั 

แบบ Risk-based Audit Approach ซึึ่�งฝ่่ายตริวจสำอบภายในัจะทำาการิสำอบทานัริะบบงานัต่างๆ และริายงานั

ให้คณ์ะกริริมการิตริวจสำอบทริาบเปี็นัปีริะจำา และไดู้ม่การิเปีิดูเผยไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีีภายใต้หัวข้อ “ริายงานั

จากคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ”

 3.7 ในัปีี 2560 บริิษััทฯ ไดู้ริับการิรัิบริองเปี็นัสำมาชิกของ “แนัวริ่วมปีฏิิบัติของภาคเอกชนัไทยในัการิต่อต้านั 

การิทุจริิต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และไดู้จัดูทำา “มาตริการิ

ต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นั” ขึ�นัเปี็นัลายลักษัณ์์อักษัริ เพื่่อเปี็นัหลักปีฏิิบัติท่�ชัดูเจนัในัการิดูำาเนัินัธุีริกิจอย่างโปีริ่งใสำ 

อันัจะนัำาไปีสำู่การิพื่ัฒินัาองค์กริและปีริะเทศชาติอย่างยั�งย้นั 

  โดูยท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััทฯ ไดู้ม่มติอนุัมัติ “มาตริการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นั” และ ปีริะธีานัคณ์ะผู้บริิหาริ

และกริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (President & CEO) ไดู้ปีริะกาศใช้มาตริการิดัูงกล่าวทั�วทั�งองค์กริของบริิษััทฯ และ 

บริิษััทย่อยทุกแห่ง (เริ่ยกโดูยย่อว่า “บริิษััทในักลุ่มทรูิฯ”) ซึึ่�งกำาหนัดูให้ กริริมการิ ผู้บริิหาริ และ พื่นัักงานั 

ของทุกบริิษััทในักลุ่มทริูฯ ต้องปีฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นัดัูงกล่าว โดูยคณ์ะกริริมการิตริวจสำอบ

จะทำาหนั้าท่�สำอบทานักริะบวนัการิควบคุมภายในัท่�เก่�ยวข้องกับการิปีฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นั 

  ทั�งน่ั� บริิษััทฯ ม่คณ์ะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ ท่�ทำาหนั้าท่�พื่ิจาริณ์าทบทวนัความเหมาะสำมของมาตริการิ

ต่อต้านัการิคอริ์ริัปีชั�นัเปี็นัปีริะจำาทุกปีี เพื่่อให้ม่ความสำอดูคล้องกับการิเปีล่�ยนัแปีลงทางธุีริกิจ ข้อกำาหนัดูของ

8. ������������������.indd   1938. ������������������.indd   193 17/3/2564 BE   09:2517/3/2564 BE   09:25



รายงานประจำป 2563

194

กฎหมาย กฎริะเบ่ยบ และข้อบังคับต่างๆ ท่�เก่�ยวข้อง และนัำาเสำนัอต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััท เม่อม่ความจำาเปี็นั

ต้องเปีล่�ยนัแปีลงมาตริการิ เพื่่อให้คณ์ะกริริมการิบริิษััทพิื่จาริณ์าอนัุมัติ

  นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ยังไดู้จัดูให้ม่กริะบวนัการิและแนัวทางในัการิปีฏิิบัติ การิกำากับดููแล การิติดูตามปีริะเมินัผล 

การิฝ่ึกอบริม เพื่่อให้ความริู้แก่พื่นัักงานั ตลอดูจนัช่องทางในัการิริ้องเริ่ยนัหริ้อแจ้งเบาะแสำทั�งสำำาหริับพื่นัักงานั 

และบุคคลภายนัอก โดูยบริิษััทฯ ไดู้เปิีดูเผยริายละเอ่ยดูเก่�ยวกับการิดูำาเนิันัการิในัเริ่องดัูงกล่าวไว้ในัหมวดูท่� 3 

เริ่องบทบาทของผู้ม่สำ่วนัไดู้เสำ่ย  

 3.8 คณ์ะกริริมการิม่กลไกการิกำากับดููแลบริิษััทย่อย เพื่่อดููแลริักษัาผลปีริะโยชนั์ในัเงินัลงทุนัของบริิษััท ซึึ่�งบริิษััทฯ 

ไดู้เปีิดูเผยข้อมูลดูังกล่าวไว้ ภายใต้หัวข้อ “การิกำากับดููแลการิดูำาเนัินังานัของบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วม”

4. การิปีริะชุมคณ์ะกริริมการิ

 4.1 บริิษััทฯ ม่การิกำาหนัดูตาริางการิปีริะชุมคณ์ะกริริมการิล่วงหนั้าตลอดูทั�งปีี และแจ้งให้กริริมการิทริาบล่วงหนั้า

ตั�งแต่ต้นัปีี ริวมทั�งไดู้กำาหนัดูวาริะการิปีริะชุมหลักเปี็นัการิล่วงหนั้า อย่างไริก็ตาม ในักริณ่์จำาเปี็นัเริ่งดู่วนั อาจ

ม่การิเริ่ยกปีริะชุมคณ์ะกริริมการิเปี็นัการิเพื่ิ�มเติมไดู้

 4.2 บริิษััทฯ ม่การิกำาหนัดูไว้ในันัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ ให้กริริมการิท่�มิใช่ผู้บริิหาริสำามาริถึท่�จะ 

ปีริะชุมริะหว่างกันัเองไดู้ตามความจำาเปี็นัโดูยไม่ม่กริริมการิท่�เปี็นัผู้บริิหาริหริ้อฝ่่ายจัดูการิเข้าริ่วมปีริะชุม 

เพื่่ออภิปีริายปีัญหาต่างๆ เก่�ยวกับการิจัดูการิหริ้อเริ่องท่�อยู่ในัความสำนัใจ ซึึ่�งในัปีี 2563 กริริมการิท่�มิใช่ 

ผู้บริิหาริไดู้ม่การิปีริะชุมริะหว่างกันัเองในัริูปีแบบของการิปีริะชุมอย่างไม่เปี็นัทางการิหลังจากเสำริ็จสำิ�นัการิ

ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััท

 4.3 บริิษััทฯ ม่การิกำาหนัดูนัโยบายเก่�ยวกับจำานัวนัองค์ปีริะชุมขั�นัตำ�า ณ์ ขณ์ะท่�คณ์ะกริริมการิจะลงมติในัท่�ปีริะชุม

คณ์ะกริริมการิว่า จะต้องม่กริริมการิอยู่ไม่นั้อยกว่า 2 ในั 3 ของจำานัวนักริริมการิทั�งหมดู

 4.4 ในัปีี 2563 บริิษััทฯ ม่การิปีริะชุมคณ์ะกริริมการิ จำานัวนั 9 คริั�ง ซึ่ึ�งเหมาะสำมกับภาริะหนั้าท่�และความริับผิดูชอบ 

ของคณ์ะกริริมการิและการิดูำาเนัินัธุีริกิจของบริิษััทฯ ทั�งน่ั� สำัดูสำ่วนัการิเข้าริ่วมปีริะชุมของกริริมการิทุกคนั 

คิดูเปี็นัริ้อยละ 81.21 ของจำานัวนัการิปีริะชุมทั�งปีี

 4.5 ปีริะธีานักริริมการิ และ/หริอ้ ริองปีริะธีานักริริมการิ และ กริริมการิผูจ้ดัูการิใหญ ่(ริว่ม) ริว่มกนััพื่จิาริณ์าการิเล้อกเริอ่ง 

เพื่่อบริริจุเข้าเปี็นัวาริะการิปีริะชุมคณ์ะกริริมการิ นัอกจากน่ั� กริริมการิแต่ละคนัม่ความเปี็นัอิสำริะท่�จะเสำนัอ 

เริ่องเข้าสำู่วาริะการิปีริะชุม

 4.6 บริิษััทฯ จัดูสำ่งข้อมูลปีริะกอบการิปีริะชุมให้แก่กริริมการิเปี็นัการิล่วงหนั้าอย่างนั้อย 5 วันัทำาการิก่อนัวันัปีริะชุม 

โดูยข้อมูลม่ลักษัณ์ะโดูยย่อแต่ให้สำาริสำนัเทศคริบถึ้วนั สำำาหรัิบเริ่องท่�ไม่ปีริะสำงค์เปีิดูเผยเปี็นัลายลักษัณ์์อักษัริก็

ให้นัำาเริ่องอภิปีริายกันัในัท่�ปีริะชุม

 4.7 ปีริะธีานักริริมการิจัดูสำริริเวลาไว้อย่างเพื่่ยงพื่อท่�ฝ่่ายจัดูการิจะเสำนัอเริ่องและมากพื่อท่�กริริมการิจะอภิปีริาย

ปีัญหาสำำาคัญกันัอย่างริอบคอบโดูยทั�วกันั และสำ่งเสำริิมให้ม่การิใช้ดูุลยพิื่นัิจท่�ริอบคอบ โดูยกริริมการิให้ความ

สำนัใจกับทุกปีริะเดู็นัท่�นัำาสูำ่ท่�ปีริะชุม ริวมถึึงปีริะเด็ูนัการิกำากับดููแลกิจการิ

 4.8 คณ์ะกริริมการิสำามาริถึเข้าถึึงสำาริสำนัเทศท่�จำาเปี็นัเพื่ิ�มเติมไดู้จากกริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) หริ้อเลขานุัการิ

บริิษััท หร้ิอผู้บริิหาริอ่นัท่�ไดู้รัิบมอบหมาย ภายในัขอบเขตนัโยบายท่�กำาหนัดูไว้ นัอกจากน่ั� ในักริณ่์ท่�จำาเปี็นั 

คณ์ะกริริมการิบริิษััทและคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยแต่ละคณ์ะ อาจจัดูให้ม่ความเห็นัอิสำริะจากท่�ปีรึิกษัาหริ้อ 

ผู้ปีริะกอบวิชาช่พื่ภายนัอก โดูยถึ้อเปี็นัค่าใช้จ่ายของบริิษััทฯ 
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 4.9 คณ์ะกริริมการิสำนัับสำนัุนัให้กริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) เชิญผู้บริิหาริริะดูับสำูงเข้าริ่วมปีริะชุมคณ์ะกริริมการิ

เพื่่อให้สำาริสำนัเทศริายละเอ่ยดูเพื่ิ�มเติมในัฐานัะท่�เปี็นัผู้เก่�ยวข้องกับปีัญหาโดูยตริง

5. การิปีริะเมินัตนัเองของคณ์ะกริริมการิทั�งคณ์ะ กริริมการิริายบุคคล และ คณ์ะกริริมการิชุดูย่อย

 5.1 คณ์ะกริริมการิบริิษััทไดู้ทำาการิปีริะเมินัผลการิปีฏิิบัติงานัของคณ์ะกริริมการิทั�งคณ์ะเปี็นัปีริะจำาทุกปีี โดูยม่ 

หลักเกณ์ฑ์์และกริะบวนัการิดูังต่อไปีน่ั�

  หลักเกณ์ฑ์์ในัการิปีริะเมินั

  หลักเกณ์ฑ์์การิปีริะเมินัตนัเองของคณ์ะกริริมการิบริิษััททั�งคณ์ะเปี็นัการิปีริะเมินัริะดัูบคะแนันัความเห็นั ซึึ่�งแบ่ง

เปี็นั 3 ริะดูับ ค้อ

  - ริะดูับตำ�า (สำมควริปีริับปีริุง)

  - ริะดูับปีานักลาง (ยอมริับไดู้ แต่สำามาริถึปีรัิบปีรุิงไดู้อ่ก)

  -  ริะดูับดู่มาก (สำมควริริักษัาไว้)

  โดูยม่ริายละเอ่ยดูของหลักเกณ์ฑ์์ซึึ่�งคริอบคลุมในัเริ้�อง ดัูงต่อไปีน่ั�

  - ความเข้าใจของกริริมการิท่�ม่ต่อบทบาทหนัา้ท่�ของคณ์ะกริริมการิบริษิัทั ธีรุิกจิของบริษิัทัฯ กลยุทธ์ีของบริษิัทัฯ 

  - ความสำัมพื่ันัธี์ริะหว่างกริริมการิและฝ่่ายบริิหาริ

  - บทบาทและกริะบวนัการิปีริะเมินัผลงานัของกริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม)

  - ผลการิปีฏิิบัติงานัของคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยต่างๆ

  - การิจัดูสำริริเวลาอย่างเหมาะสำมสำำาหรัิบแต่ละวาริะการิปีริะชุม ในัการิปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััท

  - การินัำาเสำนัอความคิดูเห็นัของกริริมการิท่�เก่�ยวข้องกับปีริะเด็ูนัท่�พิื่จาริณ์า

  - การิเปีิดูโอกาสำและสำนัับสำนัุนัให้กริริมการิทุกท่านัสำามาริถึแสำดูงความเห็นัไดู้อย่างเปี็นัอิสำริะ

  กริะบวนัการิ

  ปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่จะเป็ีนัผู้ลงนัามในัจดูหมาย เพื่่อนัำาส่ำงแบบฟอริ์มการิปีริะเมินัให้

แก่กริริมการิทุกท่านั โดูยขอให้กริริมการิแต่ละท่านัส่ำงแบบปีริะเมินักลับมายังเลขานุัการิบริิษััทเพื่่อทำาหนั้าท่� 

ริวบริวมขอ้มลู  ลำาดูบัตอ่มา เลขานักุาริบริษิัทัจะทำาการิปีริะมวลผลและนัำาเสำนัอผลสำริปุีตอ่คณ์ะกริริมการิกำากบัดูแูล

กิจการิท่�ดู่เพื่่อวิเคริาะห์ผลการิปีริะเมินั หลังจากนัั�นั คณ์ะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่จะริายงานัผลการิปีริะเมินั

ต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััท พื่ริ้อมทั�งให้ข้อเสำนัอแนัะเพื่่อการิปีริับปีริุงตามควริแก่กริณ์่

 5.2 ในัปีี 2563 คณ์ะกริริมการิบริิษััท ม่การิปีริะเมินัผลการิปีฏิิบัติงานัเปี็นัริายบุคคล ซึึ่�งไดู้ดูำาเนิันัการิเปี็นัปีริะจำา 

ทุกปีี โดูยม่หลักเกณ์ฑ์์และกริะบวนัการิ ดูังต่อไปีน่ั�

  หลักเกณ์ฑ์์

  หลักเกณ์ฑ์์การิปีริะเมินัตนัเองของกริริมการิเปี็นัริายบุคคล เปี็นัการิปีริะเมินัริะดูับคะแนันัความเห็นั ซึ่ึ�งแบ่ง

ออกเปี็นั 3 ริะดูับ เช่นัเดู่ยวกับท่�กล่าวในัข้อ 5.1 โดูยทำาการิปีริะเมินัในัเริ่องดัูงต่อไปีน่ั�

  - ความพึื่งพื่อใจของกริริมการิริายบุคคลท่�ม่ผลต่อการิดูำาเนัินังานัของคณ์ะกริริมการิ ผลการิดูำาเนัินั 

 งานัของบริิษััทฯ ผลการิดูำาเนัินังานัของบริิษััทย่อย ตลอดูจนัการิดูำาเนัินัการิแก้ไขปีัญหาของฝ่่ายจัดูการิ

  - ความเข้าใจของกริริมการิท่�ม่ต่อบทบาทหนั้าท่�ของกริริมการิริายบุคคล 

  - ความสำัมพื่ันัธี์ริะหว่างกริริมการิริายบุคคลและฝ่่ายบริิหาริ

  - บทบาทและกริะบวนัการิปีริะเมินัผลงานัของกริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม)

  - ผลการิปีฏิิบัติงานัของคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยต่างๆ
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  - การิจัดูสำริริเวลาอย่างเหมาะสำมสำำาหรัิบแต่ละวาริะการิปีริะชุม ในัการิปีริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััท

  - การิเตริ่ยมตัวก่อนัการิปีริะชุมของกริริมการิริายบุคคล

  - ความสำามาริถึในัการิแสำดูงความคิดูเห็นัของกริริมการิริายบุคคลอย่างเปี็นัอิสำริะและเปี็นักลาง

  - การิเปีิดูโอกาสำและสำนัับสำนัุนัให้กริริมการิริายบุคคลสำามาริถึแสำดูงความเห็นัไดู้อย่างเปี็นัอิสำริะ

  กริะบวนัการิ

  ปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่จะเป็ีนัผู้ลงนัามในัจดูหมาย เพื่่อนัำาสำ่งแบบฟอร์ิมการิปีริะเมินัให้แก่

กริริมการิทุกท่านั โดูยขอให้กริริมการิแต่ละท่านัสำ่งแบบปีริะเมินักลับมายังเลขานัุการิบริิษััท เพื่่อทำาหนั้าท่�ริวบริวม

ข้อมูล  ลำาดูับต่อมา เลขานัุการิบริิษััทจะทำาการิปีริะมวลผลและนัำาเสำนัอผลสำริุปีต่อคณ์ะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิ 

ท่�ดู่ เพื่่อวิเคริาะห์ผลการิปีริะเมินั หลังจากนัั�นั คณ์ะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่จะริายงานัผลการิปีริะเมินัต่อ 

คณ์ะกริริมการิบริิษััท พื่ริ้อมทั�งให้ข้อเสำนัอแนัะเพื่่อการิปีริับปีริุงตามควริแก่กริณ์่

 5.3 นัอกจากน่ั� คณ์ะกริริมการิชุดูย่อยทุกชุดู ไดู้ทำาการิปีริะเมินัผลการิปีฏิิบัติงานัของตนัเองเปี็นัริายคณ์ะ เปี็นัปีริะจำา

ทุกปีีเช่นักันั โดูยม่หลักเกณ์ฑ์์และกริะบวนัการิดูังต่อไปีน่ั�

  หลักเกณ์ฑ์์

  หลักเกณ์ฑ์์การิปีริะเมินัตนัเองของคณ์ะกริริมการิชุดูย่อย เปี็นัการิปีริะเมินัริะดูับคะแนันัความเห็นั ซึ่ึ�งแบ่งออก

เปี็นั 3 ริะดูับ เช่นัเดู่ยวกับท่�กล่าวในัข้อ 5.1 โดูยทำาการิปีริะเมินัในัเริ่องดัูงต่อไปีน่ั�

  -  ความพื่ึงพื่อใจของกริริมการิท่�ม่ผลต่อการิดูำาเนัินังานัของคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยท่�ตนัสัำงกัดู ผลการิดูำาเนิันั 

   งานัของบริิษััทฯ ผลการิดูำาเนัินังานัของบริิษััทย่อย ตลอดูจนัการิดูำาเนัินัการิแก้ไขปีัญหาของฝ่่ายจัดูการิ

  -  ความเข้าใจของกริริมการิท่�ม่ต่อบทบาทหนั้าท่�ของการิเปี็นักริริมการิในัคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยท่�ตนัสำังกัดู

  -  ความสำัมพื่ันัธี์ริะหว่างกริริมการิในัคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยท่�ตนัสัำงกัดู และฝ่่ายบริิหาริ

  -  การิเตริ่ยมตัวก่อนัการิปีริะชุมของกริริมการิ

  -  ความสำามาริถึในัการิแสำดูงความคิดูเห็นัของกริริมการิอย่างเปี็นัอิสำริะและเปี็นักลาง

  -  การิเปีิดูโอกาสำและสำนัับสำนัุนัให้กริริมการิทุกท่านัสำามาริถึแสำดูงความเห็นัไดู้อย่างเปี็นัอิสำริะ

 กริะบวนัการิ

  เลขานุัการิบริิษััท จะจัดูสำ่งแบบปีริะเมินัตนัเองให้กริริมการิแต่ละท่านัของคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยทุกชุดู 

เพื่่อทำาการิปีริะเมินั และขอให้กริริมการิแต่ละท่านัสำ่งแบบปีริะเมินักลับมายังเลขานุัการิบริิษััท เพื่่อ 

ทำาหนั้าท่�ริวบริวมข้อมูล ลำาดัูบต่อมา เลขานุัการิบริิษััทจะทำาการิปีริะมวลผลและนัำาเสำนัอผลสำรุิปีต่อ 

ท่�ปีริะชุมคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยแต่ละคณ์ะ เพื่่อวิเคริาะห์ผลการิปีริะเมินั จากนัั�นัปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิชุดูย่อย

แต่ละคณ์ะจะริายงานัผลการิปีริะเมินัต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััท

6. ค่าตอบแทนั

 6.1 คา่ตอบแทนัของกริริมการิของบริษิัทัฯ จดัูไดูว้า่อยูใ่นัลักษัณ์ะท่�เปีริย่บเท่ยบไดูก้บัริะดัูบท่�ปีฏิบัิตอิยูใ่นัอุตสำาหกริริม 

ปีริะสำบการิณ์์ ภาริะหนั้าท่� ขอบเขตของบทบาทและความริับผิดูชอบ (Accountability and Responsibility) 

ริวมถึึงปีริะโยชนั์ท่�คาดูว่าจะไดู้ริับจากกริริมการิแต่ละคนั นัอกจากน่ั� กริริมการิท่�ไดู้ริับมอบหมายหนั้าท่�และ

ความริับผิดูชอบเพื่ิ�มขึ�นั เช่นั กริริมการิอิสำริะท่�เปี็นัสำมาชิกของคณ์ะกริริมการิชุดูย่อยก็ไดู้ริับค่าตอบแทนัเพื่ิ�มท่� 

เหมาะสำมดู้วย
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  บริิษััทฯ เปีิดูเผยค่าตอบแทนัของกริริมการิในัปีี 2563 เปี็นัริายบุคคลไว้ในัริายงานัปีริะจำาปีี และ แบบ 56-1  

ซึ่ึ�งไดู้เผยแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ

 6.2 ค่าตอบแทนัของกริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) และผู้บริิหาริริะดัูบสูำงเปี็นัไปีตามหลักการิและนัโยบายท่� 

คณ์ะกริริมการิกำาหนัดู กล่าวคอ้ จา่ยค่าตอบแทนัตามภาริะหน้ัาท่�ความรัิบผดิูชอบของผูบ้ริหิาริแต่ละคนั และเป็ีนัอัตริา 

ท่�เหมาะสำมโดูยศึกษัาเท่ยบเค่ยงกับธุีริกิจปีริะเภทเดู่ยวกันั ทั�งน่ั� ริะดัูบค่าตอบแทนัท่�เปี็นัเงินัเดู้อนั ผลตอบแทนั 

การิปีฏิบิตังิานั และผลตอบแทนัจงูใจในัริะยะยาว กม่็ความสำอดูคลอ้งกบัผลงานัของบริษิัทัฯ และผลการิปีฏิบิตังิานั 

ของผู้บริิหาริแต่ละคนัดู้วย

 6.3 คณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิ เปี็นัผู้ปีริะเมินัผลการิปีฏิิบัติงานัของปีริะธีานั 

คณ์ะกริริมการิบริิหาริ และ กริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) เปี็นัปีริะจำาทุกปีีเพื่่อนัำาไปีใช้ในัการิพิื่จาริณ์ากำาหนัดู 

คา่ตอบแทนัของปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิบริหิาริ และ กริริมการิผูจั้ดูการิใหญ ่(ริว่ม) โดูยใชบ้ริริทัดูฐานัท่�ไดูต้กลงกันั 

ลว่งหนัา้กบัปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิบริหิาริ และ กริริมการิผูจั้ดูการิใหญ ่(ริว่ม) ตามเกณ์ฑ์ท์่�เปีน็ัรูิปีธีริริม ซึึ่�งริวมถึงึ 

ผลการิปีฏิิบัติงานัทางการิเงินั ผลงานัเก่�ยวกับการิปีฏิิบัติตามวัตถึุปีริะสำงค์เชิงกลยุทธี์ในัริะยะยาว การิพื่ัฒินัา

ผู้บริิหาริ ฯลฯ และกริริมการิอาวุโสำท่�ไดู้ริับมอบหมายจากปีริะธีานักริริมการิเปี็นัผู้สำ่อสำาริ ผลการิพิื่จาริณ์า 

ให้ปีริะธีานัคณ์ะกริริมการิบริิหาริ และ กริริมการิผู้จัดูการิใหญ่ (ริ่วม) ทริาบ

7. การิพื่ัฒินัากริริมการิและผู้บริิหาริ

 7.1 บริิษััทฯ สำ่งเสำริิมและอำานัวยความสำะดูวกให้ม่การิฝ่ึกอบริมและการิให้ความริู้แก่ผู้เก่�ยวข้องในัริะบบการิกำากับ

ดููแลกิจการิของบริิษััทฯ เช่นั กริริมการิ กริริมการิตริวจสำอบ ผู้บริิหาริ เลขานัุการิบริิษััท เปี็นัต้นั เพื่่อให้ม่ 

ความริู้ในัการิปีฏิิบัติงานัอย่างต่อเนั่อง การิฝ่ึกอบริมและให้ความริู้ดัูงกล่าว ม่ทั�งท่�กริะทำาเปี็นัการิภายในับริิษััทฯ 

และใช้บริิการิของสำถึาบันัภายนัอก

 7.2 คณ์ะกริริมการิสำนัับสำนุันักริริมการิให้เข้าอบริมหลักสำูตริหริ้อเข้าริ่วมกิจกริริมสำัมมนัาท่�เปี็นัการิเพื่ิ�มพืู่นัความริู ้

ในัการิปีฏิิบัติงานัอย่างต่อเนั่อง โดูยในัปีี 2563 ม่กริริมการิของบริิษััทฯ เข้าริับการิอบริมต่อเนั่อง ดัูงน่ั�
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รายชื่อกรรมการท่ีเข้าร่วมอบรม รายละเอียดหลักสูตรท่ีเข้าอบรม

ดูริ.โกศล  เพื่็ชริ์สำุวริริณ์์ - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

นัายโชติ  โภควนัิช - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

ดูริ. ฮาริาลดู์  ลิงค์ - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

ศ.(พื่ิเศษั) เริวัต  ฉำ�าเฉลิม - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

นัายฉว่  เกิงโหล่ว - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

นัางปีริ่เปีริม  เสำริ่วงษั์ - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)

- หลักสูำตรินัักบริิหาริการิเงินัการิคลังภาคริัฐริะดูับสำูง บงสำ. ริุ่นัท่� 7/2563

- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

นัายศุภชัย  เจ่ยริวนันัท์ - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

ดูริ.อาชว์ เตาลานันัท์ - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

ดูริ.เกา ถึงชิ�ง - Digital Media and Content

ดูริ.หล่� เฝ่ิง - Digital Media and Content
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รายช่อกรรมการท่ีเข้าร่วมอบรม รายละเอียดหลักสูตรท่ีเข้าอบรม

ศ.ดูริ.วริภัทริ โตธีนัะเกษัม - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

นัายอำาริุง สำริริพื่สำิทธีิ�วงศ์ - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

นัายชัชวาลย์ เจ่ยริวนันัท์ - Digital Media and Content

นัายณ์ริงค์ เจ่ยริวนันัท์ - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

นัายอติริุฒิม์ โตทว่แสำนัสำุข - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility 

of Distance Learning Distance Working and Distance Medical 

Consultation

- Digital Media and Content

 7.3 ทุกคริั�งท่�ม่การิแต่งตั�งหริ้อเปีล่�ยนัแปีลงกริริมการิใหม่ ฝ่่ายจัดูการิไดู้จัดูทำาและนัำาสำ่งเอกสำาริและข้อมูลท่�เปี็นั

ปีริะโยชนั์ต่อการิปีฏิิบัติหนั้าท่�ของกริริมการิใหม่ ริวมถึึงการิจัดูให้ม่การิแนัะนัำาลักษัณ์ะธีุริกิจและแนัวทางการิ

ดูำาเนัินัธีุริกิจของบริิษััทฯ ให้แก่กริริมการิใหม่

 7.4 บริิษััทฯ ม่การิจัดูทำา “แผนัสำ้บทอดูตำาแหนั่ง” อย่างเปี็นัทางการิสำำาหรัิบผู้บริิหาริริะดัูบสูำง เนั่องจาก ตริะหนััก

ยิ�งว่า การิวางแผนัสำ้บทอดูตำาแหนั่งเปี็นัองค์ปีริะกอบท่�สำำาคัญปีริะการิหนึั�งของความสำำาเริ็จทางธีุริกิจในัอนัาคต 

บริิษััทฯ จึงไดู้ม่การิกำาหนัดูกริะบวนัการิและขั�นัตอนัปีฏิิบัติในัการิคัดูเล้อกบุคลากริท่�จะเข้ามารัิบผิดูชอบในั

ตำาแหนั่งบริิหาริท่�สำำาคัญทุกริะดูับให้เปี็นัไปีอย่างเหมาะสำม โดูยม่กริะบวนัการิจัดูทำาแผนัสำ้บทอดูตำาแหนั่ง 

ดูังต่อไปีน่ั�

 (1) กำาหนัดูริายริายช่อและทำาการิปีริะเมินัผู้ท่�อยู่ในัข่ายไดู้ริับคัดูเล้อกให้เข้ากริะบวนัการิสำ้บทอดูตำาแหนั่ง 

ผู้บริิหาริริะดัูบสำูง และผู้บริิหาริท่�ดูำาริงตำาแหนั่งท่�สำำาคัญ กำาหนัดูริายช่อและทำาการิปีริะเมินัผู้บริิหาริในัลำาดูับ

ถึัดูลงมา และผู้ท่�อยู่ในัข่ายไดู้ริับคัดูเล้อกให้เข้ากริะบวนัการิส้ำบทอดูตำาแหนั่ง โดูยดูำาเนัินัการิปีริะเมินัดูังนั่�

    -   การิปีริะเมินัพื่นัักงานั และการิปีริะเมินัผลการิปีฏิิบัติงานั ปีริะกอบดู้วย การิปีริะเมินัผลการิปีฏิิบัติ 

 งานัท่�ผ่านัมาและแนัวโนั้มผลการิปีฏิิบัติงานัในัอนัาคต การิปีริะเมินัความสำามาริถึในัการิตัดูสำินัใจ 

 จุดูเดู่นั สำิ�งท่�ต้องปีริับปีรุิงและพื่ัฒินัา การิให้คำาแนัะนัำาเก่�ยวกับงานัและเสำ้นัทางอาช่พื่ ริวมถึึงการิ 

 ปีริะเมินัศักยภาพื่ของพื่นัักงานั 

   -   การิปีริะเมินั 360 องศา ตามพื่ฤติกริริมท่�สำอดูคล้องกับค่านิัยมองค์กริ

   -   การิปีริะเมินัตาริาง 9 ช่อง โดูยพื่ิจาริณ์าจากผลการิปีฏิิบัติงานัและพื่ฤติกริริมท่�สำอดูคล้องกับ 

 ค่านัิยมองค์กริ
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 (2) จัดูทำาผังริายช้�อผู้สำ้บทอดูตำาแหนั่ง 

   ผู้ดูำาริงตำาแหนั่ง จัดูทำาผังริายช่อผู้สำ้บทอดูตำาแหนั่งของตนั โดูยริะบุช่อผู้ใต้บังคับบัญชาท่�เปี็นัผู้ท่�เหมาะสำม

ท่�สำุดูท่�สำามาริถึริับตำาแหนั่งแทนัไดู้จำานัวนั 3 คนั (อาจม่จำานัวนัมากหริ้อนั้อยกว่านั่�ไดู้) โดูยเริ่ยงตามลำาดูับ

ความพื่ริ้อมของผู้ไดู้ริับการิเสำนัอช่อแต่ละคนั 

 (3) พื่ิจาริณ์าทบทวนัผังริายช้�อผู้สำ้บทอดูตำาแหนั่งและจัดูทำาแผนัส้ำบทอดูตำาแหนั่งของบริิษััทฯ โดูยริวม

   กริริมการิผูจ้ดัูการิใหญ(่ริว่ม) ผูบ้ริหิาริริะดูบัสำงู และผูบ้ริหิาริฝ่า่ยทริพัื่ยากริบคุคล ปีริะชมุพื่จิาริณ์าทบทวนั

ผงัริายชอ่ผูส้ำบ้ทอดูตำาแหนัง่ และริวบริวมแผนัสำบ้ทอดูตำาแหนัง่ทั�งหมดูของบริษิัทัฯ โดูยม่องคป์ีริะกอบคอ้ 

ริายงานัภาพื่ริวมธุีริกิจ โคริงสำริ้างองค์กริ ผังริายช่อผู้ไดู้ริับคัดูเล้อกให้เข้ากริะบวนัการิส้ำบทอดูตำาแหนั่ง 

ตาริาง 9 ช่อง ผลการิปีริะเมินัพื่นัักงานั และผลการิปีริะเมินั 360 องศา 

 (4) จัดูทำาแผนัพื่ัฒินัาผู้บริิหาริท่�ไดู้ริับการิบริริจุช้�อลงในัแผนัส้ำบทอดูตำาแหนั่งเปี็นัริายบุคคลดูำาเนัินัการิ 

พื่ัฒินัาตามแผนั และติดูตามผลการิพัื่ฒินัา  

 (5)  ดูำาเนัินัการิปีริะเมินัและทบทวนัแผนัส้ำบทอดูตำาแหนั่งเปี็นัปีริะจำาทุกปีี

   ผูบ้ริหิาริท่�ไดูร้ิบัการิบริริจชุอ่ลงในัแผนัส้ำบทอดูตำาแหนัง่ จะไดูร้ิบัการิพื่ฒัินัาตามแผนัท่�วางไวเ้ปีน็ัริายบคุคล 

ม่โคริงการิอบริมพัื่ฒินัาท่�เนั้นัการิลงม้อปีฏิิบัติจริิง การิมอบหมายงานัท่�ท้าทาย ริวมทั�งการิหมุนัเว่ยนังานั 

เพื่่อพื่ัฒินัาทักษัะการิเปี็นัผู้นัำาให้ถึึงพื่ริ้อมทั�งความริอบริู้ในัธีุริกิจและการิพื่ัฒินัาองค์กริอย่างริอบดู้านั 

เพื่่อให้มั�นัใจว่าม่ความต่อเนั่องในัการิจัดูเตริ่ยมผู้นัำาท่�ม่ความพื่ริ้อม เหมาะสำมสำำาหริับตำาแหนั่งผู้บริิหาริ

ริะดัูบสำูง และตำาแหนั่งท่�สำำาคัญไดู้ทันัท่เม่อม่ตำาแหนั่งว่างลง หริ้อเพื่่อริองรัิบการิขยายตัวของธีุริกิจ
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   ทั�งน่ั� บริิษััทฯ ไดู้ปีฏิิบัติตามหลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่สำำาหริับบริิษััทจดูทะเบ่ยนั ยกเว้นับางกริณ่์ 

ท่�บริิษััทฯ มิไดู้ปีฏิิบัติในัปีี 2563 เนั่องจาก เปี็นัเริ่องท่�ยังไม่สำอดูคล้องกับบริิบททางธีุริกิจของบริิษััทฯ 

โดูยม่ริายละเอ่ยดู ดูังต่อไปีน่ั�

   1. คณ์ะกริริมการิบริิษััท ควริปีริะกอบดู้วยกริริมการิจำานัวนั 5-12 คนั 

   ค�าช้ีแจง ปีัจจุบันั บริิษััทฯ ม่กริริมการิจำานัวนั 16 ท่านั ซึึ่�งเหมาะสำมกับขนัาดูธีุริกิจของบริิษััทฯ เนั่องจาก 

บริิษััทฯ ม่ธีุริกิจหลายปีริะเภทซึึ่�งดูำาเนิันัการิโดูยบริิษััทย่อยจำานัวนัมาก บริิษััทฯ จึงจำาเปี็นัต้องม่กริริมการิ

มากกว่า 12 ท่านั เพื่่อช่วยกันักำากับดููแลการิบริิหาริงานัของบริิษััทย่อย

   2. คณ์ะกริริมการิบริิษััท ควริปีริะกอบดู้วยกริริมการิอิสำริะเปี็นัสำ่วนัใหญ่ (มากกว่าริ้อยละ 50)

   ค�าช้ีแจง ปีัจจุบันั บริิษััทฯ ม่กริริมการิอิสำริะในัสัำดูสำ่วนั 1 ในั 3 ของจำานัวนักริริมการิทั�งคณ์ะ ซึึ่�งกริริมการิ

ทุกท่านัเปี็นัผู้ทริงคุณ์วุฒิิ และม่ความเปี็นัอิสำริะในัการิปีฏิิบัติหนั้าท่� สำามาริถึแสำดูงความเห็นัและออกเสำ่ยง

ลงมติไดู้อย่างเปี็นัอิสำริะ คณ์ะกริริมการิบริิษััทจึงพื่ิจาริณ์าแล้ว เห็นัว่าองค์ปีริะกอบของคณ์ะกริริมการิ

บริิษััทในัปีัจจุบันัม่ความเหมาะสำม และสำามาริถึปีฏิิบัติหนั้าท่�ไดู้อย่างเปี็นัอิสำริะไม่แตกต่างจากการิม่

กริริมการิอิสำริะในัสำัดูสำ่วนัมากกว่าริ้อยละ 50 แต่ปีริะการิใดู 

   3. คณ์ะกริริมการิควริกำาหนัดูนัโยบายจำากัดูจำานัวนัปีีในัการิดูำาริงตำาแหนั่งของกริริมการิอิสำริะไว้ไม่เกินั 9 ปีี

   ค�าช้ีแจง เนั่องจากลักษัณ์ะการิปีริะกอบธีุริกิจของบริิษััทฯ ม่ความซึ่ับซึ่้อนั จึงต้องการิกริริมการิอิสำริะท่�

ม่ความริู้และความเช่�ยวชาญเฉพื่าะทาง อ่กทั�งม่ความเข้าใจในัธุีริกิจของบริิษััทฯ อย่างถึ่องแท้ ซึ่ึ�งต้อง

ใช้เวลายาวนัานัในัการิเริ่ยนัริู้และทำาความเข้าใจ บริิษััทฯ จึงจำาเปี็นัท่�จะต้องม่กริริมการิอิสำริะท่�ดูำาริง

ตำาแหนั่งเกินั 9 ปีี และ ถึึงแม้ว่ากริริมการิอิสำริะของบริิษััทฯ จะดูำาริงตำาแหนั่งเกินั 9 ปีี แต่ดู้วยคุณ์วุฒิิ

และเก่ยริติภูมิของกริริมการิอิสำริะแต่ละท่านั สำ่งผลให้กริริมการิอิสำริะทุกท่านัยังคงม่ความเปี็นัอิสำริะในั

การิปีฏิิบัติหนั้าท่�ไดู้เปี็นัอย่างดู่

   4. ปีริะธีานักริริมการิของบริิษััทฯ ควริเปี็นักริริมการิอิสำริะ

   ค�าช้ีแจง เนั่องจากธุีริกิจของบริิษััทฯ ม่ความซัึ่บซึ่้อนั และ ม่ลักษัณ์ะเฉพื่าะท่�ต้องการิผู้นัำาท่�ม่ความ

สำามาริถึ ปีริะสำบการิณ์์ ม่ความริู้ความเข้าใจในัการิบริิหาริธุีริกิจอย่างแท้จริิง ถึึงแม้ปีริะธีานักริริมการิ

จะมิใช่กริริมการิอิสำริะ แต่บริิษััทฯ ก็ม่ริะบบการิควบคุมภายในัท่�เพื่่ยงพื่อ ม่กลไกในัการิดูำาเนิันังานัท่�ม่

การิถึ่วงดูุลอำานัาจ และโปีริ่งใสำ นัอกจากน่ั� เนั่องจากโคริงสำริ้างการิถึ้อหุ้นัของบริิษััทฯ ม่ผู้ถึ้อหุ้นัท่�ลงทุนั

ในับริิษััทฯ อย่างม่นััยสำำาคัญ ซึึ่�งปีริะธีานักริริมการิ ท่�เปี็นัตัวแทนัของผู้ถึ้อหุ้นัดัูงกล่าว ก็สำามาริถึนัำาพื่า

บริิษััทฯ ให้เจริิญเติบโต และผ่านัวิกฤตการิณ์์ต่างๆ มาไดู้เปี็นัอย่างดู่ จึงเช่อไดู้ว่า ปีริะธีานักริริมการิ

ของบริิษััทฯ จะสำริ้างคุณ์ปีริะโยชนั์ ให้แก่ผู้ถึ้อหุ้นัโดูยริวมต่อไปี 

   5. คณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนั ปีริะกอบดู้วยกริริมการิอิสำริะเปี็นัสำ่วนัใหญ่ (มากกว่าริ้อยละ 50)

   6. คณ์ะกริริมการิสำริริหา ปีริะกอบดู้วยกริริมการิอิสำริะเปี็นัสำ่วนัใหญ่ (มากกว่าริ้อยละ 50) 

   ค�าช้ีแจง  (ขอ้ 5. และ ขอ้ 6.) คณ์ะกริริมการิกำาหนัดูคา่ตอบแทนัและสำริริหากริริมการิของบริษิัทัฯ ปีริะกอบดูว้ย

กริริมการิ จำานัวนั 4 ทา่นั โดูยเปีน็ักริริมการิอสิำริะจำานัวนั 2 ทา่นั ซึ่ึ�งจากผลการิปีฏิบิตังิานัของคณ์ะกริริมการิ

กำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิท่�ผ่านัมา กริริมการิในัคณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและ

สำริริหากริริมการิ ทั�ง 4 ท่านัม่ความเปี็นัอิสำริะในัการิปีฏิิบัติงานัตามหนั้าท่� ตลอดูจนัสำามาริถึให้ความเห็นั

ชอบหร้ิอออกเส่ำยงคัดูค้านัไดู้อย่างเปี็นัอิสำริะโดูยไม่ม่การิแทริกแซึ่งจากฝ่่ายบริิหาริ คณ์ะกริริมการิบริิษััท

จึงพื่ิจาริณ์าแล้วเห็นัว่าองค์ปีริะกอบของคณ์ะกริริมการิกำาหนัดูค่าตอบแทนัและสำริริหากริริมการิของ 

บริิษััทฯ ม่ความเหมาะสำม
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SUSTAINABILITY AND

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIL IT IES

ความ ย่ั่� ง ยืั่ นองค ์ กรแล ะคว ามร่ บผิิ ดชอบต อ ส่ั งคม

1. นโยั่บายั่ภาพรวม 

กลุ่่�มทรููในฐานะผูู้�นำาการูให้�บรูิการูสื่่อสื่ารูโทรูคมนาคมครูบวงจรูแลุ่ะบริูการูด้�านด้ิจิทัลุ่ในปรูะเทศไทย ตรูะห้นักถึึงห้น�าท่�

แลุ่ะความรัูบผู้ิด้ชอบต�อสัื่งคม ท่�นอกเห้นือจากการูสื่�งมอบบริูการูท่�ตอบสื่นองต�อความต�องการูของผูู้�บรูิโภคในปัจจ่บัน

อย�างม่ปรูะสื่ิทธิิภาพ ต�องด้ำาเนินธิ่รูกิจโด้ยคำานึงถึึงผู้ลุ่กรูะทบต�อสัื่งคมแลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม รูับฟัังความคิด้เห้็นของผูู้�ม่สื่�วน

ได้�เสื่่ยท่กกลุ่่�มขององค์กรู รูวมทั�ง ม่บทบาทในการูพัฒนาโครูงสื่รู�างพื�นฐานรูะบบดิ้จิทัลุ่ของปรูะเทศ ให้�ครูอบคลุ่่มท่ก

พื�นท่�แลุ่ะท่กกลุ่่�มปรูะชากรู รูองรูับการูก�าวสูื่�สื่ังคมด้ิจิทัลุ่ เพ่อให้�ท่กคนสื่ามารูถึเข�าถึึงแห้ลุ่�งข�อมูลุ่ความรูู� รูวมถึึงโอกาสื่

ทางเศรูษฐกิจจากเทคโนโลุ่ย่อย�างทั�วถึึงแลุ่ะเท�าเท่ยม 

บรูิษัทฯ เช่อมั�นว�าการูขับเคลุ่่อนองค์กรูสืู่�ความยั�งยืนท่�แท�จรูิงได้� ผูู้�นำาองค์กรูท่กรูะด้ับ แลุ่ะพนักงานท่กคนต�องเข�าใจ  

แลุ่ะม่สื่�วนรู�วมในปรูะเด็้นความยั�งยืนอย�างรูอบด้�าน คณะกรูรูมการูกำากับดู้แลุ่กิจการูท่�ด้่ ทำาห้น�าท่�กำาห้นด้นโยบายแลุ่ะ

กรูอบการูพัฒนาองค์กรูอย�างยั�งยืน แลุ่ะทบทวนตรูวจสื่อบติด้ตามผู้ลุ่การูด้ำาเนินงาน คณะกรูรูมการูนวัตกรูรูมแลุ่ะความ

ยั�งยืนควบค่มดู้แลุ่การูบรูิห้ารูจัด้การูทั�วทั�งองค์กรู แลุ่ะพนักงานท่กรูะด้ับม่บทบาทแลุ่ะม่สื่�วนรู�วมในการูด้ำาเนินงานตาม

แนวทางเพ่อความยั�งยืนโด้ยปลูุ่กฝัังวัฒนธิรูรูมแลุ่ะค่ณค�าความเป็นทรูู (Core Values) 4C’s ได้�แก� เอาใจใสื่� (Caring)  

เช่อถืึอได้� (Credible) สื่รู�างสื่รูรูค์ (Creative) แลุ่ะกลุ่�าคิด้กลุ่�าทำา (Courageous) ให้�ผูู้�บรูิห้ารู แลุ่ะพนักงานท่กคนยึด้มั�น

แลุ่ะปฏิิบัติตาม เพ่อแบ�งปันค่ณค�าแก�เพ่อนรู�วมงาน แลุ่ะสื่ังคม ทำางานด้�วยความซื่่อสื่ัตย์ ม่ความคิด้สื่รู�างสื่รูรูค์แลุ่ะม่

สื่�วนรู�วมพัฒนานวัตกรูรูม  

กลุ่่�มทรู ูพฒันายท่ธิศาสื่ตรูด์้�านความยั�งยนืโด้ยยดึ้มั�นในห้ลุ่กัค�านยิม 3 ปรูะโยชน ์ด้�วยการูสื่รู�างสื่รูรูคป์รูะโยชนแ์ก�ปรูะเทศชาต ิ

ปรูะชาชน แลุ่ะบรูิษัท ภายใต�การูด้ำาเนินงานอย�างสื่มด้่ลุ่ทั�งมิติเศรูษฐกิจ สื่ังคม แลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม ม่การูขับเคลุ่่อนการู

ด้ำาเนินงานให้�บรูรูลุ่่ 12 เป้าห้มายการูพัฒนาอย�างยั�งยืนปี 2563 (True Sustainability Goals 2020) ภายใต�กรูอบ 3H’s 

(Heart-Health-Home) คือ ม่�งมั�นในการูทำาธิ่รูกิจด้�วยใจท่�ยั�งยืน สื่รู�างสื่ังคมท่�ยั�งยืน แลุ่ะเพ่อสื่ิ�งแวด้ลุ่�อมท่�ยั�งยืน ซึื่�งเป็น

ห้ลุ่ักแลุ่ะแนวทางในการูด้ำาเนินงาน ซึื่�งเป็น 3 เสื่าห้ลัุ่ก ท่�กลุ่่�มทรูู ผู้ลุ่ักด้ันให้�เกิด้การูด้ำาเนินงานอย�างเป็นรููปธิรูรูม เพ่อ

สื่รู�างค่ณค�ารูะยะยาวแลุ่ะยั�งยืน พรู�อมตอบสื่นองผูู้�ม่สื่�วนได้�เสื่่ยท่กกลุ่่�ม ตาม “ห้ลัุ่กการู 8 ข�อ” ของตลุ่าด้ห้ลัุ่กทรูัพย์แห้�ง

ปรูะเทศไทย ดั้งน่� 

  (1) การประกอบกิจการด ้วยั่ความเป ็นธรรม

    กลุ่่�มทรูู ด้ำาเนินธิ่รูกิจโด้ยยึด้ห้ลุ่ักความถึูกต�องตามกฎห้มาย รูะเบ่ยบ ข�อกำาห้นด้ท่�เก่�ยวข�อง ตลุ่อด้จนห้ลัุ่ก 

ค่ณธิรูรูมแลุ่ะห้ลัุ่กการูกำากับดู้แลุ่กิจการูท่�ด้่ รูับผู้ิด้ชอบแลุ่ะปรูะสื่านปรูะโยชน์ต�อผูู้�ม่สื่�วนได้�เสื่่ยกลุ่่�มต�างๆ 

(Stakeholders)  รู�วมกนัอย�างเห้มาะสื่ม เพอ่ให้�มั�นใจว�าท่กกลุ่่�มจะได้�รูบัการูค่�มครูองแลุ่ะปฏิบิตัดิ้�วยด้อ่ย�างเสื่มอภาค 

 เปน็ธิรูรูม ไม�เอารัูด้เอาเปรูย่บ ม่ความซื่อ่สัื่ตยแ์ลุ่ะโปรู�งใสื่ในการูด้ำาเนินธิรู่กิจ ไม�เรูย่กรัูบห้รืูอจ�ายผู้ลุ่ปรูะโยชนใ์ด้ๆ 

 ท่�ไม�สื่่จริูต คณะกรูรูมการูบริูษัทจึงปรูะกาศใช� “นโยบายการูกำากับดู้แลุ่กิจการูท่�ด่้” เพ่อเป็นแนวทาง 

ปฏิิบัติต�อการูการูด้ำาเนินธิ่รูกิจ ควบค่ม แลุ่ะด้ำาเนินกิจการูของบรูิษัทฯ อย�างเห้มาะสื่ม แลุ่ะจัด้ทำา “ปรูะมวลุ่

ค่ณธิรูรูมแลุ่ะข�อพึงปฏิิบัติในการูทำางาน” (Code of Conduct) เพ่อเป็นแนวทางให้�กรูรูมการู ผูู้�บรูิห้ารู ตลุ่อด้จน 

พนักงานของกลุ่่�มทรููถึือปฏิิบัติอย�างเครู�งครูัด้
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  (2) การต ่อต ้านการทุุจริตคอร ์ร่ปช่น

    บรูิษัทฯ ให้�ความสื่ำาคัญในการูต�อต�านการูท่จรูิต ตลุ่อด้จนการูรูับแลุ่ะการูจ�ายสื่ินบน ซื่ึ�งกำาห้นด้ไว�ใน “ปรูะมวลุ่

ค่ณธิรูรูมแลุ่ะข�อพึงปฏิิบัติในการูทำางาน” โด้ยห้�ามพนักงานเรู่ยกรู�องห้รูือรูับสื่ินนำ�าใจเพ่อตนเองห้รูือเพ่อ            

ผูู้�อ่น จากบ่คคลุ่ท่�รู�วมทำาธิ่รูกิจด้�วย แลุ่ะห้�ามการูจ�ายเงินห้รูือให้�ความช�วยเห้ลุ่ือท่�ถึือว�าเป็นการูติด้สื่ินบน ห้รูือ

ให้�ผู้ลุ่ปรูะโยชน์ บรูิษัทฯ ยังปรูะกาศใช� “มาตรูการูต�อต�านคอรู์รูัปชัน” อย�างเป็นลุ่ายลัุ่กษณ์อักษรูเผู้ยแพรู�          

บนเวบ็ไซื่ตข์องบรูษิทัฯ  จดั้อบรูมให้�ความรูู�ความเข�าใจในกลุ่่�มพนกังาน ตลุ่อด้จนคู�ค�า พรู�อมทั�งสื่นบัสื่น่นห้นว่ยงาน

ภาครูัฐแลุ่ะภาคปรูะชาสื่ังคมต�างๆ รูณรูงค์การูต�อต�านคอรู์รูัปชันอย�างต�อเน่อง นอกจากน่� ยังได้�ปรูะกาศ

เจตนารูมณ์ในการูเข�ารู�วมเป็น “แนวรู�วมปฏิิบัติของภาคเอกชนไทยในการูต�อต�านการูท่จรูิต” แลุ่ะม่ความม่�งมั�น 

ท่�จะปฏิบัิตติามกฎห้มายของปรูะเทศไทยในการูต�อต�านการูคอรูร์ูปัชันอย�างเครู�งครัูด้  บริูษัทฯ ได้�จดั้ให้�ม่ช�องทาง 

รู�องเรู่ยนห้ลุ่ากห้ลุ่ายช�องทาง ได้�แก� เว็บไซื่ต์บริูษัทฯ สื่�งจด้ห้มายเปิด้ผู้นึกถึึงผูู้�บริูห้ารูท่�สื่ำานักงานให้ญ�  

อ่เมลุ่ถึึงคณะกรูรูมการูตรูวจสื่อบ  auditcommittee@truecorp.co.th ห้รูือติด้ต�อฝั่ายบรูิห้ารูทรัูพยากรูบ่คคลุ่ 

ทางอ่เมลุ่ CodeofConduct@truecorp.co.th โทรูศัพท์  02-858-2023 ห้รูือโทรูสื่ารู 02-858-4906

  (3) การเคารพสัิทุธิมนุษยั่ชน

    กลุ่่�มทรูู เล็ุ่งเห็้นความสื่ำาคัญของการูเป็นสื่�วนห้นึ�งของปรูะชาคมโลุ่ก ในฐานะของการูเป็นพลุ่เมืองท่�ด้่ แลุ่ะ 

ม่ความม่�งมั�นท่�จะรู�วมสื่รู�างสื่รูรูค์ความเป็นอยู�ท่�ด่้ให้�เกิด้ขึ�น โด้ยเข�ารู�วมเป็นสื่มาชิกองค์การูข�อตกลุ่งแห้�ง 

สื่ห้ปรูะชาชาติ (UN Global Compact) ด้�วยความสื่มัครูใจ ตั�งแต�วันท่� 1 ต่ลุ่าคม 2558 ม่ความม่�งมั�นใน 

การูด้ำาเนินธิ่รูกิจภายใต�ห้ลุ่ักสื่ากลุ่ 10 ปรูะการู ซึื่�งม่สื่ารูะสื่ำาคัญ 4 ด้�าน คือ สื่ิทธิิมน่ษยชน มาตรูฐานแรูงงาน  

การูปกป้องสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม แลุ่ะการูต�อต�านคอรูร์ูปัชนั แลุ่ะเปน็ห้นึ�งในตวัแทนภาคเอกชนไทยท่�บก่เบกิการูจัด้ตั�งสื่มาคม

เครูือข�ายโกลุ่บอลุ่คอมแพ็กแห้�งปรูะเทศไทย (Global Compact Network Thailand)  เพ่อให้�เกิด้ความยั�งยืน

ด้�านสื่ิทธิิมน่ษยชนตลุ่อด้ห้�วงโซื่�ค่ณค�าของบรูิษัทฯ จึงได้�ทำาการูปรูะเมินความเสื่่�ยงด้�านสื่ิทธิิมน่ษยชนอย�าง

รูอบด้�านเป็นปรูะจำาท่ก 2 ปี เพ่อรัูบทรูาบถึึงสื่ถึานการูณ์ทางด้�านสื่ิทธิิมน่ษยชนภาพรูวมขององค์กรู พรู�อมทั�ง

พิจารูณาแลุ่ะรูะด้มความคิด้เพ่อห้าแนวทางป้องกันเชิงรู่กแลุ่ะเตรู่ยมการูรูับมือต�อเห้ต่การูณ์ท่�อาจจะเกิด้ขึ�น

  (4)  การปฏิ บ่ ติต ่อแรงงานอยั่ ่างเป ็นธรรม

    บรูิษัทฯ ม่ความห้�วงใย แลุ่ะเอาใจใสื่�ช่วิตความเป็นอยู �ของพนักงาน เพรูาะเชื�อมั�นว �าการูดู้แลุ่แลุ่ะ

รูักษาพนักงานท่�ม่ความสื่ามารูถึเป ็นกลุ่ไกสื่ำาคัญในการูขับเคลุ่ื�อนองค์กรูสูื่ �การูเติบโตอย�างมั�นคง 

ผู้�านการูด้ำาเนินงานด้�านค�าตอบแทน ตามนโยบายการูจ�างงานแลุ่ะการูบรูิห้ารูแรูงงาน โด้ยจัด้สื่รูรู

สื่วัสื่ด้ิการูแลุ่ะสื่ิทธิิปรูะโยชน์ต�างๆ อย�างเห้มาะสื่ม เช�น การูปรูะกันช่วิตแลุ่ะปรูะกันส่ื่ขภาพ รูวมทั�ง

การูค่ �มครูองในกรูณ่พิการูแลุ่ะท่พพลุ่ภาพอันเกิด้จากการูทำางานทั�งพนักงานปรูะจำาแลุ่ะพนักงาน

ชั�วครูาว  นอกจากน่� กลุ่่ �มทรูู ได้�ด้ำาเนินการูด้�านสื่วัสื่ด้ิการูแลุ่ะสื่ิทธิิปรูะโยชน์ให้�แก�พนักงาน ผู้�าน 

“โครูงการูปลูุ่กรูัก” ท่�ห้ลุ่ากห้ลุ่าย เช�น ปลูุ่กรูักส่ื่ขภาพด่้ ปลูุ่กรูักปลูุ่กธิรูรูม แลุ่ะ ปลูุ่กความมั�งคั�ง

  (5) ความร่บผิิดชอบต ่อผิู ้บริ โภค

   บรูิษัทฯ ให้�ความสื่ำาคัญกับเรู่องค่ณภาพแลุ่ะการูให้�บรูิการูแก�ลูุ่กค�าแลุ่ะผูู้�บรูิโภค โด้ยปฏิิบัติตามค่ณธิรูรูม

แลุ่ะข�อพึงปฏิิบัติในการูทำางานของบริูษัทฯ เพ่อสื่�งมอบสิื่นค�าแลุ่ะบริูการูท่�ตอบสื่นองความพึงพอใจสืู่งส่ื่ด้

แก�ลุู่กค�า แลุ่ะได้�นำาเกณฑ์์รูางวัลุ่ค่ณภาพแห้�งชาติมาปรูะย่กต์ใช� เพ่อสื่รู�างองค์กรูแห้�งนวัตกรูรูมแลุ่ะ

การูพัฒนาท่�ยั�งยืนสื่�งมอบโครูงข�ายค่ณภาพแลุ่ะการูบริูการูท่�ม่ค่ณภาพ ตอบสื่นองความต�องการูแลุ่ะ

สื่รู�างความพึงพอใจสูื่งสื่่ด้ให้�แก�ลูุ่กค�า  ทั�งน่� บริูษัทฯ ได้�รูับรูางวัลุ่ค่ณภาพแห้�งชาติ ปรูะจำาปี 2562 โด้ย

เป็นองค์กรูสื่่อสื่ารูแรูกของปรูะเทศไทยในรูอบ 8 ปีท่�สื่ามารูถึผู้�านเกณฑ์์จนได้�รูับรูางวัลุ่ค่ณภาพแห้�งชาติ  

บรูิษัทฯ ทำาการูตรูวจสื่อบค่ณภาพแลุ่ะความปลุ่อด้ภัยของผู้ลิุ่ตภัณฑ์์ตามมาตรูฐานต�างๆ แลุ่ะม่มาตรูการู

การูค่�มครูองข�อมูลุ่สื่�วนบ่คคลุ่แลุ่ะบรูิห้ารูจัด้การูด้�านความปลุ่อด้ภัยข�อมูลุ่สื่�วนบ่คคลุ่ของลุู่กค�า อ่กด้�วย 
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  (6) การดูแลร่กษาสิั�งแวดล ้อม

    กลุ่่�มทรูู ตรูะห้นักแลุ่ะให้�ความสื่ำาคัญในปัญห้าสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม ทั�งภายในแลุ่ะภายนอกองค์กรู ม่การูกำาห้นด้เป้าห้มาย

    แลุ่ะด้ำาเนินการูเพ่อบรูิห้ารูจัด้การูด้�านการูเปลุ่่�ยนแปลุ่งสื่ภาพภูมิอากาศแลุ่ะม่สื่�วนรู�วมลุ่ด้ผู้ลุ่กรูะทบต�อ 

    สื่ิ�งแวด้ลุ่�อมในวงกว�างสื่อด้คลุ่�องกับเป้าห้มายเพ่อการูพัฒนาท่�ยั�งยืนของสื่ห้ปรูะชาชน SDG ข�อ 13 การูรูับมือ 

    การูเปลุ่่�ยนแปลุ่งสื่ภาพภมูอิากาศ โด้ยม่การูตั�งเปา้ห้มายเรูอ่งการูบรูหิ้ารูจดั้การูการูเปลุ่่�ยนแปลุ่งสื่ภาพภมูอิากาศ 

    เพ่อลุ่ด้ความเข�มข�นของการูปลุ่�อยก๊าซื่เรูือนกรูะจกต�อรูายได้� รู�อยลุ่ะ 10 ในปี 2563 (เม่อเท่ยบกับปีฐาน 2559) 

    ซื่ึ�งผู้ลุ่การูด้ำาเนนิงาน ณ 31 ธินัวาคม 2563 บรูษิทัฯ สื่ามารูถึบรูรูลุ่ต่ามเปา้ห้มายท่�กำาห้นด้ไว� แลุ่ะตั�งเปา้ห้มายเรูอ่ง 

    การูปกป้องรูะบบนิเวศน์แลุ่ะความห้ลุ่ากห้ลุ่ายทางช่วภาพ ผู้�านการูสื่�งเสื่รูิมการูปลุู่กต�นไม�แลุ่ะแชรู์ผู้�าน 

    แอปพลิุ่เคชัน We Grow จำานวน 6 ลุ่�านต�น ซื่ึ�ง ณ 31 ธินัวาคม 2563 สื่ามารูถึบรูรูลุ่่เป้าห้มายปลูุ่กต�นไม�ได้� 6.07 ลุ่�านต�น 

                                                                                                                                                            

    ในปี 2563 บรูิษัทฯ ยังได้�จัด้ทำาคารู์บอนฟั่ตพรูิ�นท์ขององค์กรู แลุ่ะได้�รูับการูรูับรูองจากองค์การูบรูิห้ารูจัด้การู 

    ก๊าซื่เรูือนกรูะจก (องค์การูมห้าชน) ซื่ึ�งเป็นวิธิ่การูห้นึ�งในการูแสื่ด้งข�อมูลุ่ปรูิมาณก๊าซื่เรูือนกรูะจก ท่�ปลุ่�อยจาก 

    การูด้ำาเนินงานขององค์กรู อันจะนำาไปสืู่�การูกำาห้นด้แนวทางการูบรูิห้ารูจัด้การูเพ่อลุ่ด้การูปลุ่�อยก๊าซื่เรูือนกรูะจก

    ได้�อย�างม่ปรูะสื่ิทธิิภาพ เช�น เรูิ�มด้ำาเนินการูติด้ตั�ง Solar Cell ท่�สื่ถึาน่ฐานตั�งแต�ปี 2562 แลุ่ะม่แผู้นการูขยายการู 

    ติด้ตั�ง Solar Cell ต�อไป ติด้ตั�งอ่ปกรูณ์ปรูะห้ยัด้พลุ่ังงานห้รูือเพิ�มปรูะสื่ิทธิิภาพการูใช�พลุ่ังงาน นอกจากน่� ยัง 

    ด้ำาเนินโครูงการูการูพัฒนารูะบบบริูห้ารูจัด้การูสื่ิ�งแวด้ลุ่�อมให้�เป็นไปตามมาตรูฐานสื่ากลุ่ ISO 14001: 2015 อย�าง

    ต�อเน่อง ณ สื่ิ�นปี 2563 สื่ามารูถึด้ำาเนินการูได้�ครูอบคลุ่่มมากกว�ารู�อยลุ่ะ 90 ของพื�นท่�สื่ำานักงาน รูวมถึึงจัด้ 

    กิจกรูรูมทรููอาสื่า เข�ารู�วมโครูงการูรูัชด้ารู�วมใจ ลุ่ด้ภัยฝั่่น แลุ่ะโครูงการูรูักษ์คลุ่องยายสื่่�น  ดู้แลุ่ความสื่ะอาด้พื�นท่�

    สื่ำานักงานแลุ่ะช่มชนโด้ยรูอบ

    นอกจากน่� ยังรู�วมกับกรูมอ่ทยานแห้�งชาติ สื่ัตว์ป่าแลุ่ะพันธิ่์พืช จัด้โครูงการูปลุู่กจิตสื่ำานึกอน่รูักษ์ธิรูรูมชาติแลุ่ะ 

    สื่ิ�งแวด้ลุ่�อม ปรูะกวด้ภาพถึ�าย “สื่ัตว์ม่ค�า ป่าม่ค่ณ” ต�อเน่องเป็นปีท่� 26 แลุ่ะรู�วมกับเครูือเจรูิญโภคภัณฑ์์ 

    แลุ่ะเครูือข�ายกว�า 13 องค์กรูจัด้โครูงการูค�ายเยาวชน..รูักษ์พงไพรู ต�อเน่องเป็นปีท่� 6 เพ่อสื่�งเสื่รูิมให้�นักเรู่ยน 

    เรู่ยนรูู�การูใช�เทคโนโลุ่ย่ศึกษาค่ณค�าพรูรูณไม� แลุ่ะรู�วมเป็นเครูือข�ายอนรู่ักษ์ทรูัพยากรูป่าไม�  สื่�งเสื่รูิมการูเรู่ยนรูู� 

    แลุ่ะอน่รูักษ์นกกรูะเรู่ยนไทย รูวมทั�ง รูณรูงค์ให้�ม่การูปลุู่กป่า เพ่อเพิ�มพื�นท่�ส่ื่เข่ยวแลุ่ะแห้ลุ่�งกักเก็บก๊าซื่เรูือน 

    กรูะจก แชรู์ผู้�านแอปพลุ่ิเคชัน We Grow เพ่อบันทึกข�อมูลุ่การูปลุู่กต�นไม�แลุ่ะการูลุ่ด้การูปลุ่ด้ปลุ่�อยก๊าซื่ 

    คารู์บอนได้ออกไซื่ด้์

  (7) การร ่วมพ่ฒนาชุมชนหรือส่ังคม 

   บรูิษัทฯ ม่�งมั�นสื่นับสื่น่นการูพัฒนาสัื่งคมไทยสูื่�สัื่งคมแห้�งการูเรู่ยนรูู�อย�างยั�งยืน สื่�งเสื่ริูมศักยภาพการูเรู่ยนรูู�  

   แลุ่ะทักษะช่วิตของเยาวชน ตลุ่อด้จนการูสื่�งเสื่รูิมค่ณภาพช่วิตกลุ่่�มเปรูาะบางในสื่ังคม เพ่อช�วยยกรูะด้ับช่วิต  

   ความเป็นอยู�ให้�ด้่ขึ�น สื่อด้คลุ่�องกับเป้าห้มายเพ่อการูพัฒนาท่�ยั�งยืนของสื่ห้ปรูะชาชาติ SDG  2 เรู่อง คือ 

    (7.1) การูสื่�งเสื่ริูมด้�านการูศกึษาแลุ่ะการูเข�าถึงึแห้ลุ่�งเรูย่นรูู�พรู�อมข�อมูลุ่สื่ารูสื่นเทศให้�กบัคนไทยจำานวน 4 ลุ่�านคน 

   ในปี 2563 (ปีฐาน 2558) ซื่ึ�งตรูงกับเป้าห้มาย SDG ข�อ 4 การูศึกษาท่�เท�าเท่ยม ผู้�านโครูงการู 

   เปิด้โลุ่กทัศน์แห้�งการูเรู่ยนรูู�สูื่�โรูงเรู่ยนทั�วปรูะเทศ ภายใต�โครูงการูสื่านพลุ่ังปรูะชารูัฐด้�านการูศึกษา 

   พื�นฐานแลุ่ะพัฒนาผูู้�นำา แลุ่ะโครูงการูทรููปลูุ่กปัญญา ซึื่�ง ณ 31 ธิันวาคม 2563 สื่ามารูถึบรูรูลุ่่เป้าห้มาย 

   การูสื่�งเสื่รูิมให้�คนเข�าถึึงแห้ลุ่�งเรู่ยนรูู�แลุ่ะข�อมูลุ่สื่ารูสื่นเทศ มากกว�า 4 ลุ่�านคนท่�ตั�งเป้าห้มายไว�

    (7.2) การูพัฒนาค่ณภาพช่วิตกลุ่่�มเปรูาะบาง 10,000 คน ในปี 2563 (ปีฐาน 2558)  เพ่อสื่รู�างค่ณค�าทางสื่ังคม 

   ซื่ึ�งสื่อด้คลุ่�องกับเป้าห้มาย SDG ข�อ 10 ลุ่ด้ความเห้ลุ่่อมลุ่ำ�า ผู้�านโครูงการูพัฒนาศักยภาพ แลุ่ะค่ณภาพช่วิต 

   บค่คลุ่ออทสิื่ตกิ โด้ยพฒันาศกัยภาพแลุ่ะการูเรูย่นรูู�ผู้�านแอปพลิุ่เคชนัออทสิื่ตคิ สื่�งเสื่รูมิการูสื่รู�างอาช่พอย�าง 

   ยั�งยืน ฝัึกทักษะอาช่พ แลุ่ะจัด้ตั�งวิสื่าห้กิจช่มชนกลุ่่�ม Art Story by Autistic Thai แลุ่ะรู�วมจัด้ตั�งศูนย์ฝัึกอบรูม 
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   อาช่พ เพ่อการูทำางานบ่คคลุ่ออทิสื่ติก โครูงการูห้ายไม�ห้�วง ซื่ึ�งบรูิษัทฯ รู�วมกับมูลุ่นิธิิกรูะจกเงา สื่�งมอบ 

   Wristband QR Code แลุ่ะเบอร์ูตดิ้ต�อ ให้�กบักลุ่่�มผูู้�เส่ื่�ยงพลัุ่ด้ห้ลุ่ง แลุ่ะการูจัด้ทำาซื่มิโทรูศพัท์มือถึอื Deaf SIM  

   ให้�บริูการูแก�ผูู้�บกพรู�องทางการูได้�ยิน แลุ่ะ Blind SIM ให้�บริูการูแก�ผูู้�บกพรู�องทางการูมองเห็้น เพ่อเพิ�ม 

   โอกาสื่การูเข�าถึึงแห้ลุ่�งข�อมูลุ่ ข�าวสื่ารู ให้�ติด้ต�อสื่่อสื่ารูได้�สื่ะด้วกแลุ่ะม่ปรูะสื่ิทธิิภาพยิ�งขึ�น เป็นต�น ซื่ึ�ง ณ  

   สื่ิ�นปี 2563 สื่ามารูถึบรูรูลุ่่เป้าห้มายการูพัฒนาค่ณภาพช่วิตกลุ่่�มเปรูาะบางได้� มากกว�า 10,000 คนท่�ตั�งเป้าห้มายไว� 

 (8) การมีนว่ตกรรมและเผิยั่แพร่นว่ตกรรมซ่ึ่�งได้จากการดำาเนินงานทีุ�มีความร่บผิิดชอบ  

  ต ่อส่ังคม สิั�งแวดล ้อม และผิู ้ มีสั ่วนได ้ เ สีัยั่ 

   กลุ่่�มทรูู ม่�งเน�นสื่รู�างวัฒนธิรูรูมองค์กรูท่�เน�นด้�านนวัตกรูรูมเพ่อสัื่งคมแลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม สื่รู�างบรูรูยากาศท่�เอื�อ 

   ต�อการูเรู่ยนรูู� สื่�งเสื่รูิมให้�พนักงานแสื่ด้งศักยภาพสื่รู�างสื่รูรูค์นวัตกรูรูมให้ม�ๆ เพ่อการูตอบสื่นองความต�องการู 

   ของผูู้�บรูิโภค แลุ่ะเพ่อสื่รู�างค่ณค�าต�อสื่ังคมแลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อมท่�ยั�งยืน ด้ังน่�  

   (8.1) การูพัฒนานวัตกรูรูมเพ่อเช่อมต�อช่วิตด้ิจิทัลุ่ในย่คนิวนอรู์มัลุ่  เช�น การูพัฒนาห้่�นยนต์เพ่อสื่นับสื่น่น 

   การูทำางานของบ่คลุ่ากรูทางการูแพทย์ ได้�แก� ห้่�นยนต์อัจฉรูิยะ True 5G “Temi” ผูู้�ช�วยเห้ลุ่ือแพทย์ใน 

   การูเย่�ยมคนไข�ท่�เต่ยงจากรูะยะไกลุ่ แลุ่ะห้่�นยนต์ “ปิ�นโต” ช�วยขนสื่�งอาห้ารู ยา เวชภัณฑ์์ (Quarantine  

   Delivery Robot) รูวมถึึง พัฒนาแอปพลุ่ิเคชัน Teleclinic ซื่ึ�งเป็นสื่�วนห้นึ�งของแพลุ่ตฟัอรู์มเทคโนโลุ่ย่ 

   ด้�านสื่่ขภาพ VHEALTH ท่�เป็นรูะบบบรูิห้ารูจัด้การูด้�านการูแพทย์ รูวบรูวมแลุ่ะวิเครูาะห้์ข�อมูลุ่จากผูู้�ใช� 

   แอปพลุ่ิเคชันเช่อมโยงเข�าสืู่�ขั�นตอนการูนัด้ปรูึกษาแพทย์ผู้�านรูะบบแชต แลุ่ะวิด้่โอคอนเฟัอเรูนซื่์  

   (8.2) กจิกรูรูมแลุ่ะโครูงการูภายในองคก์รูสืู่�ภายนอก โด้ยจดั้โครูงการูปรูะกวด้ True Innovation Awards เปน็ปรูะจำา 

   ท่กป ีเพ่อสื่�งเสื่รูมิให้�พนกังานท่กคน ท่กรูะด้บัม่สื่�วนรู�วมในการูสื่รู�างสื่รูรูคผ์ู้ลุ่งานนวตักรูรูมท่�เปน็ปรูะโยชน์ 

   ต�อองค์กรูแลุ่ะสื่ังคมโด้ยรูวม โด้ยสื่�งเสื่รูิมให้�นวัตกรูรูมเป็นห้นึ�งในวัฒนธิรูรูมองค์กรู ทั�งน่� ผู้ลุ่งาน 

   ด้�านนวตักรูรูมท่�โด้ด้เด้�น ได้�แก� การูพัฒนาการูให้�บริูการูอินเตอร์ูเน็ตกิกะเทค (Gigatex Fiber)  ท่�ความเร็ูวสูื่ง 

   แลุ่ะม่ค่ณภาพเสื่่ยงท่�คมชัด้ในรูะบบด้ิจิทัลุ่ ตอบสื่นองความต�องการูของผูู้�บรูิโภค แลุ่ะการูพัฒนา 

   แอปพลิุ่เคชันทรููไอด้่ (TRUE ID) ท่�รูวมท่กความบันเทิงแลุ่ะสื่ิทธิิพิเศษ พรู�อมเช่อมต�อบริูการูทางการูเงิน 

   ผู้�านทรููมันน่� ตอบสื่นองท่กไลุ่ฟั์สื่ไตลุ่์ของลุู่กค�า  

   (8.3) รู�วมมอืกบัสื่ถึาบันการูศกึษาชั�นนำา 10 แห้�ง จดั้ตั�งทรูแูล็ุ่บเพ่อใช�เป็นแห้ลุ่�งเรูย่นรูู�ค�นคว�าวิจยั แลุ่ะแลุ่กเปลุ่่�ยน 

   ความคิด้เห้็น สื่นับสื่น่นงานวิจัยแลุ่ะพัฒนานวัตกรูรูม  

   (8.4) ทรูู อินคิวบ์ โปรูแกรูมบ�มเพาะผูู้�ปรูะกอบการูไทยด้�านเทคโนโลุ่ย ่

   (8.5) โครูงการู “ทรูู ด้ิจิทัลุ่ พารู์ค” ในพื�นท่�โครูงการูวิสื่ซื่์ด้อม 101 เพ่อให้�เป็นศูนย์กลุ่างด้�านด้ิจิทัลุ่ 

    (Digital Hub) ของไทย โด้ยม่�งเน�นการูสื่รู�างรูะบบนิเวศท่�สื่มบูรูณ์แบบสื่ำาห้รัูบการูสื่รู�างสื่รูรูค์แลุ่ะวิจัย  

   นวัตกรูรูมด้ิจิทัลุ่ภายใต�แนวคิด้ Open Innovation ท่�กลุ่่�มทรููได้�รู�วมเป็นสื่�วนห้นึ�งในการูเสื่รูิมสื่รู�าง 

   ปรูะเทศไทยให้�ก�าวขึ�นเป็นปรูะเทศศูนย์กลุ่างด้�านดิ้จิทัลุ่ของภูมิภาค 

2. การดำาเนินงานและการจ่ดทุำารายั่งาน

	 	 2.1		 กระบวนการจััดทำำารายงาน	

  บรูิษัทฯ ม่กรูอบการูด้ำาเนินงานด้�านการูพัฒนาอย�างยั�งยืน แลุ่ะม่การูจัด้ทำารูายงานความยั�งยืนฉบับ 

    ภาษาไทยแลุ่ะภาษาอังกฤษ โด้ย เปิด้เผู้ยการูด้ำาเนินงานด้�านการูพัฒนาอย�างยั�งยืน ตามกรูอบการู 

    จัด้ทำารูายงานสื่ากลุ่ของ Global Reporting Initiative (GRI) ในรูะดั้บตัวช่�วัด้ห้ลัุ่ก (“Core” option)  
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    พรู�อมเปิด้เผู้ยปรูะเด้็นท่�สื่ำาคัญ ซื่ึ�งเช่อมโยงกับเป้าห้มายการูพัฒนาอย�างยั�งยืนของโลุ่ก โด้ยเปิด้เผู้ยรูายงาน 

    ความยั�งยืนด้ังกลุ่�าวไว�บนเว็บไซื่ต์ของบรูิษัทฯ ท่� www.truecorp.co.th  

    บรูิษัทฯ ปรูะเมินปรูะเด็้นสื่ำาคัญด้�านความยั�งยืน (Materiality Assessment) เป็นปรูะจำาท่กปี เพ่อรูะบ่แลุ่ะจัด้ 

    ลุ่ำาด้ับความสื่ำาคัญของปรูะเด้็นความยั�งยืนท่�สื่�งผู้ลุ่กรูะทบต�อการูด้ำาเนินธิ่รูกิจในมิติเศรูษฐกิจ สื่ังคม แลุ่ะ 

     สิื่�งแวด้ลุ่�อม ตามความสื่นใจของผูู้�ม่สื่�วนได้�เส่ื่ยขององค์กรู 6 กลุ่่�ม ได้�แก� ลุู่กค�า พนักงาน พันธิมิตรูทางธิ่รูกิจ/ 

    คู�ค�า ห้นว่ยงานของรูฐั ผูู้�ถึอืห่้�น/เจ�าห้น่� แลุ่ะ ช่มชน/สื่งัคมตลุ่อด้จนขยายผู้ลุ่เพอ่สื่อ่สื่ารูผู้ลุ่การูด้ำาเนนิงานตาม 

    ปรูะเด้็นท่�สื่ำาคัญต�อผูู้�ม่สื่�วนได้�สื่�วนเส่ื่ย 

    กรูะบวนการูปรูะเมินปรูะเด้็นสื่ำาคัญด้�านความยั�งยืนของบรูิษัทฯ ซื่ึ�งปรูะย่กต์ใช�ห้ลุ่ักการูของ GRI Standards 

    4 ขั�นตอน คือ 1. การูรูะบ่ปรูะเด้็นท่�สื่ำาคัญ  2. การูจัด้ลุ่ำาด้ับปรูะเด้็นท่�สื่ำาคัญ 3. การูทวนสื่อบปรูะเด้็นท่�สื่ำาคัญ  

    4. การูตรูวจสื่อบความถูึกต�องโด้ยผูู้�ตรูวจสื่อบอิสื่รูะแลุ่ะพัฒนารูายงานอย�างต�อเน่อง สื่ำาห้รัูบปรูะเด็้นท่� 

    สื่ำาคัญสืู่งสื่่ด้ในปี 2563 ได้�แก� ความมั�นคงปลุ่อด้ภัยทางไซื่เบอรู์ ค่ณภาพแลุ่ะความครูอบคลุ่่มของเครูือข�าย    

    การูกำากับดู้แลุ่กิจการูแลุ่ะจรูิยธิรูรูมในการูด้ำาเนินธิ่รูกิจ การูค่�มครูองข�อมลูุ่สื่�วนบ่คคลุ่ แลุ่ะ การูบรูิห้ารูจัด้การู 

    ความเสื่่�ยงแลุ่ะสื่ภาวะวกิฤต ซื่ึ�งบรูษิทัฯ ได้�นำาผู้ลุ่การูปรูะเมนิน่�ไปจดั้ทำาแผู้นจดั้การูปรูะเด้น็ความยั�งยนื กำาห้นด้ 

    เป้าห้มาย แลุ่ะแนวทางในการูรูายงานผู้ลุ่การูด้ำาเนินงานในแต�ลุ่ะห้ัวข�อ ให้�สื่อด้คลุ่�องกับแนวปฏิิบัติสื่ากลุ่ 

    ในรูายงานความยั�งยืน

	 	 2.2		 การดำาเนินงานให้้เป็็นไป็ตามนโยบายด้านความยั�งยืน	

    บรูิษัทฯ ม่การูขับเคลุ่่อนการูด้ำาเนินนโยบายด้�านความยั�งยืนใน 3 มิติ เศรูษฐกิจ สื่ังคม แลุ่ะสิื่�งแวด้ลุ่�อม แลุ่ะ 

   กำาห้นด้ 12 เป้าห้มายการูพัฒนาอย�างยั�งยืนปี 2563 ภายใต�กรูอบ 3H’s ครูอบคลุ่่มปรูะเด้็นท่�สื่ำาคัญ แลุ่ะ 

   ตอบสื่นองผูู้�ม่สื่�วนได้�เสื่่ยท่กกลุ่่�มอย�างเป็นธิรูรูม กำาห้นด้โครูงสื่รู�างการูบริูห้ารูงานด้�านความยั�งยืน  

   แบ�งเป็น 3 รูะด้ับ คือ รูะด้ับกรูรูมการูบรูิห้ารู รูะด้ับผูู้�บรูิห้ารูรูะด้ับสืู่งแลุ่ะผูู้�บรูิห้ารูรูะด้ับกลุ่าง แลุ่ะพนักงาน 

   เพ่อขับเคลุ่่อนความยั�งยืนให้�ครูอบคลุ่่มทั�วทั�งองค์กรู ตลุ่อด้จนติด้ตามแลุ่ะวัด้ผู้ลุ่การูด้ำาเนินงานให้�บรูรูลุ่่ 

   เป้าห้มายท่�ตั�งไว� แลุ่ะในปีท่�ผู้�านมา กลุ่่�มทรููได้�กำาห้นด้เป้าห้มายความยั�งยืนรูะยะยาวสืู่�ปี 2573 โด้ยม่ 

   ข�อท่�สื่ำาคัญแลุ่ะท�าทาย 2 ข�อ ได้�แก� 1. การูเป็นองค์กรู Carbon Neutral ภายในปี 2573 ลุ่ด้การู 

   ปลุ่ด้ปลุ่�อยก๊าชคารู์บอนได้ออกไซื่ด้์ เลุ่ิกใช�เทคโนโลุ่ย่ท่�สื่ิ�นเปลุ่ืองพลุ่ังงาน แลุ่ะใช�พลุ่ังงานทางเลุ่ือก 

   แลุ่ะ 2. การูเป็นองค์กรู Zero Waste โด้ยของเสื่่ยท่�เกิด้จากการูด้ำาเนินงานต�องเป็นศูนย์ ภายในปี 2573

3. การดำาเนินธุรกิจทีุ�มีผิลกระทุบต่อความร่บผิิดชอบต่อส่ังคม

ในปี 2563 บรูิษัทฯ แลุ่ะบรูิษัทย�อยมิได้�ถึูกตรูวจสื่อบห้รูืออยู�รูะห้ว�างถึูกตรูวจสื่อบโด้ยห้น่วยงานท่�ม่อำานาจห้น�าท่�ว�าการู

ด้ำาเนินงานของบริูษัทฯ ห้รูือบรูิษัทย�อยม่การูฝั่าฝัืนกฎห้มายในเรู่องเก่�ยวกับห้ลัุ่กการู 8 ข�อด้ังกลุ่�าว ห้รูือถึูกกลุ่�าวห้าว�าม่

ผู้ลุ่กรูะทบด้�านลุ่บต�อสื่ังคม สื่ิ�งแวด้ลุ่�อม โด้ยเฉพาะกรูณ่ท่�ปรูากฏิเป็นข�าวต�อสื่าธิารูณชน แลุ่ะเป็นกรูณ่ท่�อาจกรูะทบต�อ

การูปรูะกอบธิ่รูกิจช่อเสื่่ยง ห้รูือความน่าเช่อถึือของบรูิษัทฯ ห้รืูอบรูิษัทย�อยอย�างม่นัยสื่ำาคัญ

4. กิจกรรมเพ่อประโยั่ชน์ต่อสั่งคมและสิั�งแวดล้อม (AFTER PROCESS)  

กลุ่่�มทรูู ตรูะห้นักแลุ่ะให้�ความสื่ำาคัญกับการูพัฒนาสื่ังคมแลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม โด้ยม่�งเน�น 1. การูกรูะจายโอกาสื่ในการูใช�

ปรูะโยชน์จากเทคโนโลุ่ย่ด้ิจิทัลุ่ 2. การูสื่รู�างผู้ลุ่กรูะทบเชิงบวกต�อสื่ังคม 3. การูเป็นพลุ่เมืองท่�ด้่ของสื่ังคม แลุ่ะ 4. การูพัฒนา

นวัตกรูรูมเพ่อสื่ังคมแลุ่ะสื่ิ�งแวด้ลุ่�อม
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	 	 	 4.1		 การกระจัายโอกาสในการใช้้ป็ระโยช้น์จัากเทำคโนโลยีดิจัิทัำล

     1.	 โครงการสานพลังป็ระช้ารัฐ	คอนเน็กซ์	อีดี	ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำา	(E5)

      เป็นการูทำางานรู�วมกันรูะห้ว�าง 3 ภาคสื่�วนคือ ภาครัูฐ ภาคเอกชน แลุ่ะภาคปรูะชาสัื่งคม ม่ 

   องค์กรูเอกชนเครูือข�ายกว�า 33 องค์กรูเข�ารู�วม เพ่อขับเคลุ่่อนแลุ่ะยกรูะด้ับมาตรูฐานการูศึกษาพื�นฐาน 

   แลุ่ะการูพัฒนาผูู้�นำา รู�วมสื่รู�างโอกาสื่ให้�นักเรู่ยนเข�าถึึงอ่ปกรูณ์ไอซื่่ท่ แลุ่ะสื่่อมัลุ่ติม่เด้่ยท่�เช่อมโยง 

   องค์ความรูู�จากทั�วท่กม่มโลุ่กด้�วยการูสื่นับสื่น่นเครืูอข�ายอินเทอรู์เน็ตความเร็ูวสูื่งพรู�อมสื่่อการูเรู่ยน 

   การูสื่อนด้ิจิทัลุ่ โด้ยม่ผูู้�นำารู่�นให้ม� ห้รูือ School Partner ท่�เข�ารู�วมโครูงการูด้�วยจิตอาสื่ารู�วมพัฒนา 

   โรูงเรู่ยน เป้าห้มายการูด้ำาเนินงานของโครูงการูรู�อยลุ่ะ 15 ของโรูงเรู่ยนในสัื่งกัด้คณะกรูรูมการูการู 

   ศึกษาขั�นพื�นฐาน (สื่พฐ.) ทั�วปรูะเทศ จำานวน 4,781 โรูงเรู่ยน เข�ารู�วมโครูงการู ทั�งน่� พนักงานกลุ่่�มทรู ู

   เข�ารู�วมโครูงการู โด้ยทำาห้น�าท่� School Partner จำานวน 333 คน ดู้แลุ่กว�า 1,000 โรูงเรู่ยนทั�วปรูะเทศ   

	 	 	 		 2.		 โครงการทำรูป็ลูกป็ัญญา	

      กลุ่่�มทรู ูม่�งมั�นท่�จะสื่รู�างสื่รูรูคส์ื่งัคมแห้�งการูเรูย่นรูู�คู�คณ่ธิรูรูมอย�างยั�งยนื โด้ยนำาศกัยภาพของเทคโนโลุ่ย่ 

   ด้�านการูสื่่อสื่ารูแลุ่ะนวัตกรูรูมท่กรููปแบบขององค์กรูมาสื่นับสื่น่นกิจกรูรูมพัฒนาสื่ังคม ด้�านการูศึกษา 

   เพ่อให้�เด็้กแลุ่ะเยาวชนเข�าถึึงแห้ลุ่�งความรูู�ได้�อย�างทัด้เท่ยมแม�ในพื�นท่�ห้�างไกลุ่ เช่อมโยงท่กมิติ 

   การูเรู่ยนรูู� สื่�งมอบ “ความรูู�คู�ค่ณธิรูรูม” ผู้�านการูด้ำาเนินงานห้ลุ่ากห้ลุ่ายรููปแบบ ทั�งคอนเทนต์ เพ่อการู 

   ศกึษา อาท ิสื่ถึาน่โทรูทศันท์รูปูลูุ่กปญัญา ช�องความรูู�ด้สูื่น่กผู้�านเคเบลิุ่ท่ว่แลุ่ะท่วด่้าวเท่ยม  เวบ็ไซื่ตท์รูปูลุ่กู 

   ปัญญาด้อทคอม คลุ่ังความรูู�ออนไลุ่น์ เปี�ยมด้�วยเนื�อห้าด้�านการูศึกษาแลุ่ะความรูู�รูอบตัว ตลุ่อด้จน 

   แอปพลุ่ิเคชัน TruePlookpanya ฟัรู่แอปพลุ่ิเคชันท่�เข�าถึึงท่กคลุ่ังความรูู�จากทรููปลุู่กปัญญา   

	 	 4.2		 การสร้างผลกระทำบเช้ิงบวกต่อสังคม	 

     1.	โครงการการพัฒนาคุณภาพช้ีวิตกลุ่มเป็ราะบาง อาทิ

    • โครงการส่งเสริมอาชี้พบุคคลออทิำสติก	กลุ่่�มทรูู ได้�พัฒนา Autistic Application เพ่อช�วยพัฒนาทักษะ 

     การูเรู่ยนรูู� รู�วมจัด้ตั�งศูนย์ฝัึกอบรูมแลุ่ะพัฒนาทักษะอาช่พให้�แก�บ่คคลุ่ออทิสื่ติก แลุ่ะสื่นับสื่น่นการูจัด้ตั�ง 

     วิสื่าห้กิจช่มชนกลุ่่�ม Art Story by Autistic Thai เพ่อให้�สื่ามารูถึสื่รู�างรูายได้�แก�ตนเองแลุ่ะครูอบครัูว 

     สื่�งเสื่รูมิการูบรูหิ้ารูจดั้การูด้�านการูเงนิ ผู้�านธินาคารูช่มชน จ�างงานตามความถึนดั้แลุ่ะเห้มาะสื่ม ตลุ่อด้จน 

     สื่�งเสื่รูิมการูสื่รู�างการูยอมรูับในสื่ังคม

    • โครงการห้ายไม่ห่้วง กลุ่่�มทรูู รู�วมกับมูลุ่นิธิิกรูะจกเงา แลุ่ะภาค่เครูือข�าย ทั�งภาครูัฐแลุ่ะภาคเอกชน  

     รู�วมพัฒนาแลุ่ะนำาศักยภาพเทคโนโลุ่ย่สื่่อสื่ารู ต�อยอด้แอปพลุ่ิเคชันThaiMissing ให้�สื่ามารูถึสื่แกนข�อมูลุ่ 

     ผู้�าน QR Code แลุ่ะ RFID (Radio Frequency Identification) บนสื่ายรูัด้ข�อมือ (wristband) ท่�เช่อมโยงกับ 

     ฐานข�อมูลุ่ของผูู้�ม่โอกาสื่พลุ่ัด้ห้ลุ่ง อาทิ ผูู้�ป่วยโรูคสื่มองเสื่่อม โรูคห้ลุ่งลุ่ืม กลุ่่�มโรูคจิตเวช แลุ่ะผูู้�ป่วยท่�ม ่

     อาการูผู้ิด้ปรูกติของสื่มองอ่นๆ รูวมทั�งเด็้กแลุ่ะผูู้�สูื่งอาย่ ท่�ลุ่งทะเบ่ยนเข�ารู�วมโครูงการู ซื่ึ�งม่รูะบบฐาน 

     ข�อมูลุ่ท่�ให้�ญาติ พลุ่เมืองด้่ แลุ่ะเจ�าห้น�าท่�ผูู้�ให้�การูช�วยเห้ลุ่ือทรูาบ โด้ยฐานข�อมูลุ่เป็นรูะบบปิด้    

 • TrueMove	H	Deaf	SIM	และ	Blind	SIM  บรูิษัทฯ จัด้ทำาซื่ิมโทรูศัพท์มือถึือ Deaf SIM ให้�บรูิการูแก� 

  ผูู้�บกพรู�องทางการูได้�ยิน เพ่อเพิ�มโอกาสื่การูเข�าถึึงแห้ลุ่�งข�อมูลุ่ ข�าวสื่ารู ให้�ติด้ต�อสื่่อสื่ารูได้�สื่ะด้วกแลุ่ะ 

  ม่ปรูะสิื่ทธิภิาพยิ�งขึ�น  พรู�อมพัฒนาแอปพลิุ่เคชนั True Care Live for Deaf รูวมถึงึจัด้ตั�งศนูยบ์ริูการูลูุ่กค�า 

  สื่ำาห้รูับผูู้�บกพรู�องทางการูได้�ยินของ ทรููมูฟั เอช โด้ยเฉพาะ เพ่อสื่่อสื่ารูกันด้�วยรูะบบสื่นทนาผู้�านวิด้่โอ  

  (Video Chat) โด้ยไม�เสื่่ยค�าใช�จ�าย แลุ่ะจัด้ทำา Blind SIM แบบเติมเงิน เพ่อผูู้�พิการูทางสื่ายตาสื่ามารูถึใช� 

  งานด้าต�าได้�ในรูาคาพิเศษ รูวมทั�งสื่ามารูถึโทรูฯ เข�า 1414 ศูนย์ข�าวสื่ารูทางเสื่่ยงได้�ฟัรู่
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 2.	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทำักษะช้ีวิตของเยาวช้น	บรูิษัทฯ ได้�จัด้โครูงการูพัฒนาศักยภาพ 

  การูเรู่ยนรูู�ด้�านอาช่พ ก่ฬา แลุ่ะทักษะช่วิตของเยาวชนท่�ห้ลุ่ากห้ลุ่าย อย�างต�อเน่อง เป็นปรูะจำาท่กปี เช�น  

  โครูงการูนักข�าวแห้�งอนาคตทรูู (True Future Journalist) โครูงการูปรูะกวด้ True Young Producer Award  

  โครูงการูอบรูมเชิงปฏิิบัติการู “นักข�าวพิรูาบน�อย” แลุ่ะโครูงการูทรูู จูเน่ยรู์ กอลุ่์ฟั ทัวรู์ เป็นต�น

	 4.3	 ด้านการเป็็นพลเมืองทำี�ดีของสังคม	

  บรูิษัทฯ ได้�รู�วมบรูิจาคเพ่อการูก่ศลุ่ห้ลุ่ากห้ลุ่ายรูายการูโด้ยเฉพาะอย�างยิ�งการูช�วยเห้ลืุ่ออำานวยความสื่ะด้วก 

  ผูู้�ปรูะสื่บภัยพิบัติแลุ่ะญาติ ในปี 2563 ท่�ทั�วโลุ่กได้�รูับผู้ลุ่กรูะทบจากสื่ถึานการูณ์โควิด้-19 กลุ่่�มทรููได้�ให้� 

  ความช�วยเห้ลืุ่อแก�ลูุ่กค�าแลุ่ะปรูะชาชนในด้�านต�างๆ อาทิ การูเพิ�มปรูิมาณอินเทอรู์เน็ตมือถึือให้�กับลูุ่กค�า  

  ให้�บรูิการูโทรูฟัรู่ท่กเลุ่ขห้มายท่กเครูือข�าย แชทแลุ่ะวิด่้โอคอลุ่ลุ่์ฟัรู่ ผู้�านแอปพลิุ่เคชัน True ID ขยายอาย่การู 

  ใช�งานซื่ิมโด้ยอัตโนมัติ เพิ�มความเร็ูวอินเทอรู์เน็ตมือถืึอ ทรููมูฟั เอช แลุ่ะอินเทอรู์เน็ตบ�านทรููออนไลุ่น์ 

  โด้ยไม�เสื่่ยค�าใช�จ�าย แลุ่ะขยายวงเงินให้�ลุู่กค�าท่�ไม�สื่ะด้วกมาชำารูะค�าบริูการูสื่ามารูถึใช�งานได้� รูวมถึึงม่การู 

  จัด้ท่มวิศวกรูดู้แลุ่รูะบบโครูงข�ายทั�งไฟัเบอรู์ บรูอด้แบนด้์ เคเบิ�ลุ่ท่ว่ แลุ่ะโมบายลุ่์ แบบเรู่ยลุ่ไทม์ตลุ่อด้ 

  24 ชั�วโมง ขยายแบนด้์วิธิเพิ�มเป็น 3 เท�า ทั�งแบนด้์วิธิภายในปรูะเทศท่�เช่อมต�อแลุ่กเปลุ่่�ยนข�อมูลุ่ท่�เกตเวย์ภายใน 

  ปรูะเทศแลุ่ะแบนด้์วิธิไปต�างปรูะเทศ รูองรัูบการูเช่อมต�อคอนเทนต์บันเทิง ติด้ตามข�าวสื่ารู แลุ่ะการูปรูะช่ม 

  ผู้�านวิด้่โอคอนเฟัอเรูนซื่์ โด้ยปรูะชาชนทั�วไปรูับซิื่มสื่ามัญปรูะจำาบ�านฟัรู่ นักเรู่ยน นักศึกษา รูับซิื่มเรู่ยนท่�บ�าน 

  ฟัรู่ เพ่อใช�เรู่ยนห้รูือปรูะช่มผู้�าน VROOM แลุ่ะเข�าเว็บสื่ถึาบันการูศึกษาโด้ยไม�เส่ื่ยค�าอินเทอรู์เน็ต เป็นต�น 

	 4.4		 ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพ่อสังคมและสิ�งแวดล้อม	 ซึื่�งสื่อด้คลุ่�องกับเป้าห้มาย SDG ข�อ 3 การูม่สื่่ขภาพ 

  แลุ่ะความเปน็อยู�ท่�ด้ ่แลุ่ะข�อ 9 อต่สื่าห้กรูรูมนวตักรูรูม แลุ่ะโครูงสื่รู�างพื�นฐาน โด้ยม่นวตักรูรูมท่�โด้ด้เด้�น 3 เรูอ่ง ด้งัน่�

  1. แพลุ่ตฟัอรู์ม TRUE VIRTUAL WORLD กลุ่่�มทรููได้�เรู�งพัฒนาแพลุ่ตฟัอรู์มเพ่อการูทำางานท่�บ�าน การูเรู่ยน 

   ห้นังสื่ือจากท่�บ�าน แลุ่ะการูใช�ช่วิตท่�บ�าน แลุ่ะ ท่กท่� ท่กเวลุ่า ด้�วยเทคโนโลุ่ย่คลุ่าวด้์ ท่�เป็นศูนย์รูวมโซื่ลุู่ชั�น 

   ท่�ครูบวงจรู ม่ความปลุ่อด้ภัยสืู่ง ตอบโจทย์ท่กความต�องการูของ องค์กรูธิ่รูกิจ ภาคการูศึกษา แลุ่ะคนไทย  

   ในช�วงเวลุ่าวิกฤตการูแพรู�รูะบาด้ของเชื�อไวรัูสื่ COVID–19 ซื่ึ�งแพลุ่ตฟัอรู์มน่�แบ�งเป็น 1. VWORK  

   แพลุ่ตฟัอรู์มเพ่อการูบรูิห้ารูจัด้การูงานด้�านต�างๆ ขององค์กรู แลุ่ะการูทำางานจากท่�บ�าน (Work from Home)  

   อย�างม่ปรูะสื่ิทธิิภาพ ครูบท่กฟัังก์ชันสื่ำาห้รูับการูใช�งานในท่�เด่้ยว ปรูะกอบด้�วย การูค่ยงาน ปรูะกาศของ 

   องค์กรูการูสื่ั�งงาน วางแผู้นงาน ขอด้ำาเนินการูแลุ่ะอน่มัติ สื่�งรูับไฟัลุ่์งาน ปรูะช่มออนไลุ่น์ผู้�าน VROOM  

   แลุ่ะบันทึกการูปรูะช่มออนไลุ่น์ 2. VLEARN แพลุ่ตฟัอรู์มเพ่อการูบรูิห้ารูจัด้การูสื่ถึานศึกษา แลุ่ะการูเรู่ยน 

   การูสื่อนออนไลุ่น์ได้�ท่กท่� ท่กเวลุ่า ปรูะกอบด้�วย สื่อนแลุ่ะเรู่ยนออนไลุ่น์ สัื่�งงานแลุ่ะสื่�งการูบ�าน แห้ลุ่�ง 

   ความรูู�แลุ่ะวัด้ผู้ลุ่ ค่ยงาน คลุ่ังบทเรู่ยนแลุ่ะคลุ่ังข�อสื่อบ แลุ่ะรูะบบจัด้การูสื่ถึานศึกษา แลุ่ะ 3. VLIVE  

   แพลุ่ตฟัอรู์มเพ่อใช�ช่วิตค่ณภาพท่�บ�านทั�งด้�านความบันเทิง ช�อปปิ�งห้รืูอเปิด้รู�านออนไลุ่น์

  2. แพลุ่ตฟัอรู์ม TRUE VHEALTH เป็นแพลุ่ตฟัอรู์มท่�ช�วยอำานวยความสื่ะด้วก ให้�ผูู้�ใช�สื่ามารูถึเช่อมต�อในการูนัด้ 

   พบแพทย์แลุ่ะปรูึกษาปัญห้าสื่่ขภาพผู้�านรูะบบออนไลุ่น์ ผู้�านแอปพลุ่ิเคชัน TRUE VHEALTH  ซื่ึ�งให้�บรูิการู 

   สื่�งเสื่รูิมสื่่ขภาพในนาม คลุ่ินิกช่ว่ (TRUE VHEALTH Powered by Chiiwii) ใช�โครูงสื่รู�างพื�นฐานโทรูคมนาคม  

   ผู้สื่านกับการูเป็นผูู้�นำาด้�าน Digital Technology มาสื่รู�างค่ณค�าให้�สื่ังคมแลุ่ะยกรูะด้ับค่ณภาพช่วิตของคนไทย  

   ข�อด้่คือสื่ามารูถึจองคิวแลุ่ะเลุ่ือกเวลุ่าท่�สื่ะด้วก ไม�ต�องเสื่่ยเวลุ่าเด้ินทาง ไม�ต�องรูอคิวยาวนานท่�โรูงพยาบาลุ่  

   เข�าถึึงพื�นท่�บริูการูได้�มาก ไม�ว�าอยู�ท่�ไห้น เวลุ่าใด้ก็ปรูึกษาปัญห้าส่ื่ขภาพจากค่ณห้มอแลุ่ะผูู้�เช่�ยวชาญ 

   ด้�านสื่่ขภาพได้�อย�างรูวด้เรู็ว ช�วยลุ่ด้ความเสื่่�ยงพบปะกลุ่่�มคนแลุ่ะลุ่ด้การูติด้เชื�อ 

  3. รูะบบเฝั้ารูะวังภัยช�างป่า (Elephant Smart Early Warning System)  สื่ืบเน่องจากปัญห้าช�างป่าในอำาเภอ 

   ก่ยบ่รู่ จังห้วัด้ปรูะจวบค่รู่ขันธิ์ บ่กทำาลุ่ายพืชผู้ลุ่เสื่่ยห้าย สื่รู�างความสืู่ญเสื่่ยแลุ่ะความขัด้แย�งรู่นแรูงรูะห้ว�าง 

   คนกับช�าง เพ่อแก�ปัญห้าดั้งกลุ่�าว  กลุ่่�มทรููรู�วมกับกรูมอ่ทยานแห้�งชาติ สื่ัตว์ป่า แลุ่ะพันธิ่์พืช แลุ่ะ WWF  

   ปรูะเทศไทย นำาเทคโนโลุ่ยแ่ลุ่ะนวตักรูรูมขององคก์รูพฒันารูะบบเฝัา้รูะวงัช�างปา่ด้�วยรูะบบเตอืนภยัลุ่�วงห้น�า
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   โด้ยตดิ้ตั�งกลุ่�อง Camera Trap พรู�อม SIM Card บนเครูอืข�ายส่ื่อสื่ารูไรู�สื่ายความเรูว็สื่งูของทรูมูฟูั เอช บรูเิวณ 

   ด้�านช�างออก เพ่อบันทึกภาพ แลุ่ะสื่�งสื่ัญญาณแจ�งเตือนไปยังศูนย์เฝั้ารูะวังช�างป่าทันท่เม่อตรูวจพบช�าง 

   ออกมานอกพื�นท่� สื่�งผู้ลุ่ให้�เจ�าห้น�าท่�ลุ่าด้ตรูะเวนสื่ามารูถึเข�าไปผู้ลัุ่กดั้นช�างกลัุ่บเข�าป่าก�อนท่�จะเข�าถึึงพื�นท่� 

   ของช่มชน ช�วยลุ่ด้ความเสื่ย่ห้ายต�อทั�งช่วิตแลุ่ะทรัูพยส์ื่นิของช่มชน ป ี2563 ม่การูขยายผู้ลุ่ไปยังภาคตะวนัออก

   โด้ยบรูิษัทฯ สื่นับสื่น่นรูะบบเฝั้ารูะวังช�างป่าให้�กับโครูงการูพัชรูสื่่ธิาคชาน่รูักษ์
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INTERNAL CONTROLS

AND RISK MANAGEMENT

การควบ คุมภ าย ในแล ะก ารบริ ห ารจั ดก ารคว าม เ ส่ี ยง

ความเห็็นของคณะกรรมการบริษััทเก่�ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษััทฯ 

บริิษััท ทริู คอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) (“บริิษััทฯ”) ให้คว�มสำำ�คัญต่่อริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในซ่ึ่�งเป็นกัลไกัสำำ�คัญในกั�ริ

ปอ้งกันัและบริหิ�ริจำดักั�ริคว�มเสำ่�ยงหริอืคว�มเสำย่ห�ยต่�่งๆ ท่�อ�จำเกัดิขึ้่�นกับับริษิัทัฯ  ในกั�ริน่� บริษิัทัฯ ไดน้ำ�ม�ต่ริฐ�นสำ�กัล 

คือ COSO Internal Control Framework (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

ม�ปริะยุกัต่์ใชั่้เป็นกัริอบและแนวท�งปฏิิบัต่ิด้�นกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ เพื่่อให้บริิษััทฯ บริริลุวัต่ถุุปริะสำงค์ทั�งใน

ด้�นคว�มม่ปริะสำิทธิิภ�พื่และปริะสำิทธิิผลขึ้องกั�ริดำ�เนินง�น คว�มเชั่่อถุือได้ขึ้องริ�ยง�น และกั�ริปฏิิบัต่ิต่�มกัฎหม�ย 

กัฎริะเบ่ยบ ต่ลอดจำนนโยบ�ยท่�เกั่�ยวขึ้้องกัับกั�ริดำ�เนินธุิริกัิจำขึ้องบริิษััทฯ

จำ�กักั�ริปริะเมินริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องคณะกัริริมกั�ริบริิษััทริ่วมกัับคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบในกั�ริปริะชัุ่ม 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งท่� 2/2564 เม่อ วันท่� 25 กัุมภ�พื่ันธิ์ 2564 ซึ่่�งกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบเขึ้้�ริ่วมปริะชุั่มคริบทั�ง 3 ท่�น 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทม่คว�มเห็นว่�ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ ม่คว�มเพื่่ยงพื่อและเหม�ะสำม ม่บุคล�กัริอย่�ง

เพื่่ยงพื่อในกั�ริดำ�เนินกั�ริต่�มริะบบดังกัล่�วเน่องจำ�กับุคล�กัริทุกัคนม่หน้�ท่�คว�มริับผิดชั่อบต่่อกั�ริควบคุมภ�ยใน และ 

ผู้สำอบบัญช่ั่ขึ้องบริิษััทฯ มิได้พื่บสำถุ�นกั�ริณ์ใดๆ เกั่�ยวกัับริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ ท่�เป็นจำุดอ่อนท่�ม่สำ�ริะสำำ�คัญ

อันอ�จำม่ผลกัริะทบท่�เป็นสำ�ริะสำำ�คัญต่่องบกั�ริเงิน นอกัจำ�กัน่� คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้เน้นให้ม่กั�ริพัื่ฒน�ริะบบกั�ริกัำ�กัับ

ดูแลกัิจำกั�ริเพื่่อให้ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในม่กั�ริปริับปรุิงอย่�งต่่อเน่อง

ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ สำ�ม�ริถุสำริุปแยกัต่�ม 5 องค์ปริะกัอบหลักัต่�มกัริอบขึ้อง COSO Internal Control 

Framework ได้ดังน่�  

1.	 การควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)

 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทสำนับสำนุนวัฒนธิริริมองค์กัริท่�มุ่งเน้นคว�มซึ่่อต่ริงและจำริริย�บริริณในกั�ริดำ�เนินง�น พื่ริ้อมทั�ง

กัำ�กัับดูแลกั�ริดำ�เนินธิุริกัิจำขึ้องบริิษััทฯ ให้เป็นไปต่�มกัฎหม�ย วัต่ถุุปริะสำงค์ และเป้�หม�ยขึ้ององค์กัริ ต่ลอดจำนม่

สำภ�พื่แวดล้อมขึ้องกั�ริควบคุมภ�ยในท่�ด่และเหม�ะสำม ดังน่� 

 • คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได้กัำ�หนดนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริท่�ด่ ขึ้้อกัำ�หนดเกั่�ยวกัับจำริิยธิริริม (Code of Conduct) 

และม�ต่ริกั�ริต่่อต้่�นกั�ริคอร์ิริัปชัั่�นท่�เป็นล�ยลักัษัณ์อักัษัริเพื่่อเป็นแนวท�งสำำ�หรัิบกัริริมกั�ริ ผู้บริิห�ริและ

พื่นักัง�น ปฏิิบัต่ิหน้�ท่�ด้วยคว�มซึ่่อต่ริงและม่จำริิยธิริริม โดยมอบหม�ยให้ฝ่่�ยบริิห�ริขึ้องบริิษััทฯ ทำ�กั�ริสำ่อสำ�ริ

และปริะชั่�สัำมพัื่นธิ์ขึ้้อกัำ�หนดดังกัล่�วแก่ัผู้บริิห�ริและพื่นักัง�นทุกัคนอย่�งสำมำ��เสำมอผ่�นหลักัสูำต่ริอบริมภ�ยใน

และกัิจำกัริริมต่่�งๆ

 •  คณะกัริริมกั�ริบริิษััทม่คว�มเป็นอิสำริะจำ�กัฝ่่�ยบริิห�ริและทำ�หน้�ท่�กัำ�กัับดูแลกั�ริดำ�เนินธิุริกัิจำโดยริวมและกัำ�กัับ

ดูแลให้ม่กั�ริกัำ�หนดเป้�หม�ยกัลยุทธิ์ในกั�ริดำ�เนินธุิริกัิจำท่�ชัั่ดเจำนและวัดผลได้  สำำ�หริับใชั่้เป็นแนวท�งในกั�ริ 

จำัดทำ�แผนธิุริกัิจำและแผนปฏิิบัต่ิง�นริวมทั�งต่ิดต่�มผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััทฯ อย่�งสำมำ��เสำมอ 
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 • บริิษััทฯ กัำ�หนดโคริงสำริ้�งองค์กัริในลักัษัณะกัลุ่มธุิริกัิจำและสำ�ยง�น  เพื่่อให้กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริขึ้องบริิษััทฯ 

ม่ปริะสำิทธิิภ�พื่และกั�ริดำ�เนินง�นเป็นไปในทิศท�งเด่ยวกัันทั�งกัลุ่มบริิษััท  ม่กั�ริควบคุมท่�ม่ปริะสำิทธิิภ�พื่ เชั่่น 

ม่กั�ริแบ่งแยกัหน้�ท่�ในสำ่วนง�นท่�สำำ�คัญเพื่่อให้เกัิดกั�ริถุ่วงดุลริะหว่�งกััน (Check and Balance)  บุคล�กัริ 

ทกุัคนม่คว�มริบัผดิชั่อบต่อ่กั�ริควบคมุภ�ยใน ม่กั�ริกัำ�หนดสำ�ยกั�ริริ�ยง�นท่�ชั่ดัเจำน ม่กั�ริกัำ�หนด มอบหม�ยและ 

จำำ�กััดอำ�น�จำหน้�ท่�และคว�มรัิบผิดชั่อบอย่�งเหม�ะสำมต่�มโคริงสำริ้�งองค์กัริ 

 •  บริษิัทัฯ ม่กั�ริกัำ�หนดคณุสำมบตั่ขิึ้องบุคล�กัริแต่ล่ะต่ำ�แหนง่ง�น เพื่อ่เปน็เกัณฑ์ใ์นกั�ริสำริริห� คดัเลอืกัทั�งภ�ยในและ

ภ�ยนอกัองคก์ัริ  ม่แผนพื่ฒัน�บคุล�กัริโดยผ�่นศนูยฝ์่กึัอบริมภ�ยในและภ�ยนอกัองคก์ัริ   ม่แผนและกัริะบวนกั�ริ

สำริริห�ผูส้ำบืทอดต่ำ�แหนง่ง�นท่�สำำ�คญั  พื่ริอ้มทั�งกัำ�หนดกัริะบวนกั�ริปริะเมนิผลกั�ริปฏิบิตั่งิ�นอย�่งม่ม�ต่ริฐ�นและ

เป็นริะบบเพื่่อพิื่จำ�ริณ�ให้ผลต่อบแทนอย่�งเป็นธิริริม และสำร้ิ�งแริงจูำงใจำต่่อบุคล�กัริในกั�ริปฏิิบัต่ิง�นได้อย่�งม่

ปริะสำิทธิิภ�พื่  ในแต่่ละปี บริิษััทฯ จำะม่กั�ริคัดเลือกับุคล�กัริด่เด่นปริะจำำ�ปีเพื่่อริ่วมกัิจำกัริริม True Star ในโคริงกั�ริ

ต่่�งๆ  

2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

 กั�ริปริะเมินคว�มเสำ่�ยง เป็นสำ่วนหน่�งในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริคว�มเสำ่�ยงซึ่่�งเป็นหลักัสำำ�คัญในกั�ริดำ�เนินธิุริกัิจำอย่�งยั�งยืน 

นอกัจำ�กัคว�มเส่ำ�ยงท�งธิุริกัิจำแล้ว บริิษััทฯ ยังผนวกักั�ริพิื่จำ�ริณ�คว�มเส่ำ�ยงท�งสำังคมและสำิ�งแวดล้อม วิธิ่ลด 

ผลกัริะทบ ริวมทั�งโอกั�สำท�งธิุริกัิจำท่�อ�จำจำะเกัิดขึ้่�นได้เขึ้้�เป็นสำ่วนหน่�งขึ้องกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริคว�มเสำ่�ยง  โดยพื่ัฒน�

ริะบบบริิห�ริจำัดกั�ริคว�มเสำ่�ยงให้ม่ปริะสำิทธิิภ�พื่ม�กัขึ้่�นอย่�งต่่อเน่อง เพื่่อสำริ้�งคุณค่�ริะยะย�วให้แกั่ผู้ม่สำ่วนได้สำ่วน

เสำ่ย

 • บริิษััทฯ ดำ�เนินนโยบ�ยต่�มกัริอบกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริคว�มเสำ่�ยงทั�วทั�งองค์กัริ (Enterprise Risk Management : 

ERM) ต่�มม�ต่ริฐ�นสำ�กัล Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO 2017)  

และม่กั�ริปริะเมินคว�มเส่ำ�ยงเป็นปริะจำำ�ทุกัปีเพื่่อปริะเมินคว�มเส่ำ�ยงท่�หล�กัหล�ย ได้แกั่ คว�มเส่ำ�ยงท่�เกัิดข่ึ้�นจำริิง 

คว�มเสำ่�ยงท่�ต่่อยอดม�จำ�กัอด่ต่ ริวมทั�งคว�มเสำ่�ยงท่�กัำ�ลังจำะเกัิดขึ้่�นในริะยะย�ว  ทั�งน่� นโยบ�ยด้�นกั�ริบริิห�ริ

คว�มเสำ่�ยงได้รัิบกั�ริทบทวนและอนุมัติ่โดยกัริริมกั�ริผู้จัำดกั�ริใหญ่ (ริ่วม) เป็นปริะจำำ�ทุกัปี 

 •  กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริคว�มเสำ่�ยง เป็นกั�ริดำ�เนินง�นเชั่่อมโยงกัันริะหว่�งฝ่่�ยบริิห�ริคว�มเสำ่�ยง ฝ่่�ยกัำ�กัับกัิจำกัริริม

องค์กัริ ฝ่่�ยต่ริวจำสำอบภ�ยใน ริวมถุ่งฝ่่�ยง�นเจำ้�ขึ้องคว�มเส่ำ�ยง  โดยม่กั�ริกัำ�หนดโคริงสำริ้�งขึ้องหน่วยง�น 

Risk Monitoring เพื่่อปริะสำ�นง�นกั�ริห�ริือริ่วมกัับฝ่่�ยง�นเจำ้�ขึ้องคว�มเส่ำ�ยง  คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส่ำ�ยง 

และหน่วยง�นท่�เกั่�ยวขึ้้อง เพื่่อปริะเมินและจำัดอันดับคว�มเสำ่�ยง พื่ริ้อมทั�งห�ม�ต่ริกั�ริในกั�ริริับมือ ริวมถุ่ง 

ม่กั�ริริ�ยง�นคว�มเสำ่�ยงต่่อคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ เพื่่อทริ�บ และอนุมัต่ิ และริ�ยง�นต่่อคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบ 

เพื่่อทริ�บและให้คำ�แนะนำ�  

 •  นอกัจำ�กัน่� บริิษััทฯ ยังได้ดำ�เนินกั�ริต่ริวจำสำอบภ�ยในบนฐ�นคว�มเสำ่�ยง (Risk-based Audit) และ พื่ัฒน�คุณภ�พื่

ขึ้องกั�ริต่ริวจำสำอบภ�ยในทั�งด้�นบุคล�กัริและริะบบปฏิิบัต่ิง�น เพ่ื่อให้กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริคว�มเส่ำ�ยงเป็นไปอย่�ง 

ม่ปริะสำิทธิิภ�พื่ ซึ่่�งจำะชั่่วยเพื่ิ�มโอกั�สำท�งธิุริกิัจำและคว�มสำ�ม�ริถุท�งกั�ริแข่ึ้งขัึ้นให้แก่ับริิษััทฯ โดยม่กั�ริบริิห�ริ 

จำัดกั�ริคว�มเส่ำ�ยงภ�ยใต้่สำถุ�นกั�ริณ์ปัจำจุำบันท่�ม่กั�ริเปล่�ยนแปลงอย่�งริวดเร็ิวผ่�นกั�ริริะบุและปริะเมิน 

คว�มเส่ำ�ยงริอบด้�น ได้แกั่ คว�มเส่ำ�ยงจำ�กักั�ริปฏิิบัต่ิง�น คว�มเส่ำ�ยงด้�นกั�ริเงิน คว�มเส่ำ�ยงด้�นกั�ริต่ล�ด 

คว�มเสำ่�ยงด้�นกัฎริะเบ่ยบ คว�มเส่ำ�ยงด้�นกัฎหม�ย คว�มเส่ำ�ยงด้�นเทคโนโลย่สำ�ริสำนเทศ คว�มเส่ำ�ยงด้�น 

บุคล�กัริ และคว�มเสำ่�ยงด้�นคว�มยั�งยืน

10 ������������������������������������������.indd   21110 ������������������������������������������.indd   211 17/3/2564 BE   09:2417/3/2564 BE   09:24



รายงานประจำป 2563

212

3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)

 บริิษััทฯ ได้ม่กั�ริกัำ�หนดม�ต่ริกั�ริควบคุมท่�ชั่่วยลดคว�มเสำ่�ยงท่�จำะทำ�ให้ไม่บริริลุวัต่ถุุปริะสำงค์ขึ้องบริิษััทฯ ให้อยู่ในริะดับ

ท่�ยอมริับได้ ดังน่�

 •  บริิษััทฯ ได้ม่กั�ริกัำ�หนดกัิจำกัริริมกั�ริควบคุมให้เหม�ะสำมกัับคว�มเสำ่�ยงและลักัษัณะเฉพื่�ะขึ้องบริิษััทฯ ม่กั�ริแบ่งแยกั

หน้�ท่�ไว้อย่�งชั่ัดเจำน เชั่่น  หน้�ท่�อนุมัต่ิ  หน้�ท่�บันท่กัริ�ยกั�ริบัญชั่่และสำ�ริสำนเทศ  หน้�ท่�ในกั�ริดูแลจำัดเกั็บทริัพื่ย์สำิน 

ม่กั�ริจำัดทำ�นโยบ�ย ริะเบ่ยบวิธิ่ปฏิิบัต่ิง�น คู่มือในกั�ริปฏิิบัต่ิง�น ทั�งท�งด้�นกั�ริเงิน กั�ริจำัดซึ่ื�อและด้�นอ่นๆ ไว้อย่�ง

เหม�ะสำมเป็นล�ยลักัษัณ์อักัษัริ และม่กั�ริทบทวนอย่�งสำมำ��เสำมอ ม่กั�ริกัำ�หนดอำ�น�จำกั�ริอนุมัต่ิริ�ยกั�ริขึ้องผู้บริิห�ริ

ในแต่่ละริะดับไว้อย่�งชั่ัดเจำน ม่กั�ริจำัดทำ�ขึ้้อมูลริ�ยชั่่อผู้ถุือหุ้นริ�ยใหญ่ กัริริมกั�ริและผู้บริิห�ริ  ม่กั�ริกัำ�หนดริะเบ่ยบ

ปฏิบิตั่เิริอ่งกั�ริเขึ้�้ทำ�ริ�ยกั�ริริะหว�่งกันัไวอ้ย�่งชัั่ดเจำน  เพื่อ่ปอ้งกันักั�รินำ�ผลปริะโยชั่น์ขึ้องบริษิัทัฯ ไปใชั่ส้ำว่นต่วั และ

ให้คำ�น่งถุ่งผลปริะโยชั่น์ขึ้องบริิษััทฯ เป็นสำำ�คัญ  

 •  บริิษััทฯ ได้ม่กั�ริกัำ�หนดกั�ริควบคุมแบบอัต่โนมัติ่ (Automate) ในริะบบง�นท่�สำำ�คัญ ม่กั�ริจำัดทำ�นโยบ�ยว่�ด้วย

กั�ริริักัษั�คว�มมั�นคงปลอดภัยขึ้องสำ�ริสำนเทศ  ม่กั�ริกัำ�หนดกั�ริควบคุมขึ้องริะบบสำ�ริสำนเทศไว้อย่�งเหม�ะสำม  

และจำัดให้ม่กั�ริริับริองกั�ริดำ�เนินกั�ริขึ้องริะบบสำ�ริสำนเทศต่�มม�ต่ริฐ�นสำ�กัล ISO/IEC : 27001  

 •  บริษิัทัฯ จำดัให้ม่กัริะบวนกั�ริติ่ดต่�มดแูลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษัทัยอ่ยและบริิษัทัริว่ม เพื่อ่ให้ม่แนวท�งกั�ริดำ�เนินง�น 

สำอดคล้องกัับนโยบ�ยท�งธิุริกัิจำขึ้องบริิษััทฯ อย่�งสำมำ��เสำมอ 

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)

 บริิษััทฯ ให้คว�มสำำ�คัญต่่อคุณภ�พื่ขึ้องสำ�ริสำนเทศ และกั�ริส่ำอสำ�ริซึ่่�งเป็นสำ่วนสำำ�คัญท่�สำนับสำนุนให้ริะบบกั�ริควบคุม

ภ�ยในเกัิดปริะสำิทธิิผล โดยม่แนวท�งในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริสำ�ริสำนเทศและกั�ริสำ่อสำ�ริ ดังน่�

 •  บริิษััทฯ ได้จัำดตั่�งหน่วยง�น Corporate Planning, Intelligence & Command Center and Launch Office 

ทำ�หน้�ท่�ริวบริวมขึ้้อมูล พื่ิจำ�ริณ�ปัจำจำัยต่่�งๆ ท่�เกั่�ยวขึ้้อง เชั่่น  แหล่งขึ้้อมูลท่�ม่คว�มถุูกัต่้อง คว�มน่�เชั่่อถุือขึ้อง

ขึ้้อมูล ต่้นทุน ต่ลอดจำนปริิม�ณขึ้้อมูลในริะดับท่�เหม�ะสำม และทำ�หน้�ท่�เผยแพื่ริ่ขึ้้อมูลต่่�งๆ เพื่่อให้ผู้บริิห�ริได้

ใชั่้ขึ้้อมูลในกั�ริดำ�เนินกั�ริอย่�งถุูกัต่้องและม่คุณภ�พื่ 

 • บริิษััทฯ ม่กั�ริจำัดทำ�ริ�ยง�นขึ้้อมูลท่�สำำ�คัญและนำ�เสำนอต่่อคณะกัริริมกั�ริบริิษััทอย่�งสำมำ��เสำมอทุกัไต่ริม�สำ 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทสำ�ม�ริถุเขึ้้�ถุ่งขึ้้อมูลสำ�ริสำนเทศท่�จำำ�เป็น หริือขึ้อขึ้้อมูลเพื่ิ�มเต่ิมได้จำ�กัเลขึ้�นุกั�ริบริิษััทฯ 

ซึ่่�งทำ�หน้�ท่�เป็นศูนย์ติ่ดต่่อเพื่่อชั่่วยปริะสำ�นง�นให้แกั่คณะกัริริมกั�ริในกั�ริขึ้อขึ้้อมูล กั�ริจำัดปริะชัุ่มหริือกั�ริ

พื่บปะห�ริือกัับผู้บริิห�ริ ขึ้้อมูลเอกัสำ�ริท่�ใชั่้ในกั�ริปริะชัุ่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััททุกัคริั�งจำะทำ�กั�รินำ�สำ่งให้กัริริมกั�ริ

ทุกัท่�นล่วงหน้�กั่อนวันปริะชัุ่ม 

 •  บริิษััทฯ ม่กัริะบวนกั�ริและชั่่องท�งกั�ริสำ่อสำ�ริขึ้้อมูลภ�ยในท่�ม่ปริะสำิทธิิภ�พื่ โดยใชั่้เทคโนโลย่กั�ริสำ่อสำ�ริผ่�นริะบบ 

Intra-net และ Application True Connect ซึ่่�งสำ�ม�ริถุส่ำอสำ�ริถุง่พื่นักัง�นทุกัคนทั�วทั�งองค์กัริในเวล�เดย่วกันั สำำ�หรัิบ

ขึ้้อมูลท่�จำำ�เป็นอ่กัทั�งสำ�ม�ริถุกัำ�หนดริะดับต่ำ�แหน่งขึ้องพื่นักัง�นท่�บริิษััทฯ ต่้องกั�ริสำ่อสำ�ริข้ึ้อมูลให้ทริ�บสำำ�หริับ

ขึ้้อมูลท่�ม่คว�มสำำ�คัญเฉพื่�ะกัริณ่ 

 •  บริิษััทม่ชั่่องท�งในกั�ริแจำ้งเบ�ะแสำหริือขึ้้อริ้องเริ่ยนกั�ริกัริะทำ�ผิดกัฎหม�ย หริือพื่ฤต่ิกัริริมน่�สำงสำัยท่�อ�จำสำ่อ

ถุ่งกั�ริทุจำริิต่คอร์ิริัปชัั่�น หริือปริะพื่ฤติ่มิชั่อบขึ้องบุคคลในองค์กัริ สำำ�หริับพื่นักัง�นและผู้ม่ส่ำวนได้เสำ่ยทุกักัลุ่ม ต่่อ 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทโดยผ่�นคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบ (Audit Committee Channel) ปริะธิ�นคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ  

กัริริมกั�ริผู้จำัดกั�ริใหญ่ (ริ่วม) หน่วยง�นด้�นทริัพื่ย�กัริบุคคล หริือ ฝ่่�ย Fraud & Cyber Crime (โดยจำะได้ริับกั�ริ

เกั็บริักัษั�ไว้เป็นคว�มลับ)  โดยปริะชั่�สำัมพื่ันธิ์ไว้บนเว็บไซึ่ต่์ขึ้องบริิษััทฯ www.truecorp.co.th   นอกัจำ�กัน่�บริิษััทฯ 
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ยังม่ชั่่องท�งกั�ริสำ่อสำ�ริกัับผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ยภ�ยนอกัอย่�งเหม�ะสำมและม่ปริะสำิทธิิภ�พื่ เชั่่น  Call Center  สำำ�หริับ

ลูกัค้�เพื่่อสำอบถุ�มหริือริ้องเริ่ยนเกั่�ยวกัับสำินค้�และบริิกั�ริขึ้องบริิษััทฯ และ หน่วยง�นนักัลงทุนสำัมพื่ันธิ์ สำำ�หริับ 

ผู้ถุือหุ้นและนักัลงทุน 

 •  บริิษััทฯ ให้คว�มสำำ�คัญต่่อเริ่องกั�ริควบคุมภ�ยในอย่�งยิ�ง ม่กั�ริกัำ�หนดเป็นหน่�งในนโยบ�ย 9C หริือ 9ป และ 

ม่กั�ริสำ่อสำ�ริไปยังพื่นักัง�นในทุกัริะดับ และให้หน่วยง�นต่ริวจำสำอบภ�ยในจำัดกั�ริอบริมหลักัสำูต่ริกั�ริควบคุม

ภ�ยในเบื�องต่้นให้กัับพื่นักัง�นขึ้องบริิษััทฯ โดยกัำ�หนดให้ม่กั�ริอบริมทุกัไต่ริม�สำ นอกัจำ�กัน่�ยังให้ดำ�เนินกั�ริ 

ทำ�หน้�ท่�ในกั�ริให้คำ�ปริ่กัษั�ด้�นกั�ริควบคุมภ�ยในให้กัับหน่วยง�นต่่�งๆ ขึ้องบริิษััทฯ ต่�มท่�ริ้องขึ้อ 

5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)

 บริิษััทฯ จำัดให้ม่กัริะบวนกั�ริติ่ดต่�มและปริะเมินคว�มเพื่่ยงพื่อขึ้องริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ เพื่่อให้มั�นใจำได้ว่�

ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องบริิษััทฯ ม่ปริะสำิทธิิภ�พื่และปริะสำิทธิิผล  

 •  บริิษััทฯ ม่กัริะบวนกั�ริในกั�ริควบคุมดูแลกั�ริปฏิิบัต่ิต่�มจำริิยธิริริมธิุริกัิจำ และขึ้้อกัำ�หนดห้�มฝ่่�ยบริิห�ริและ

พื่นักัง�นปฏิิบัต่ิต่นในลักัษัณะท่�อ�จำกั่อให้เกิัดคว�มขัึ้ดแย้งท�งผลปริะโยชั่น์ และกั�ริปริะเมินกั�ริควบคุมภ�ยใน

ริะดับองคก์ัริ และริะดับกัริะบวนกั�ริผ�่นกั�ริปริะเมินกั�ริควบคมุภ�ยในโดยผูป้ฏิบัิต่งิ�น (Control Self Assessment) 

อย่�งสำมำ��เสำมอ นอกัจำ�กัน่�บริิษััทฯ ยังม่ชั่่องท�งในกั�ริสำ่อสำ�ริ/ริ�ยง�นต่ริงต่่อคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบ  

ในกัริณ่ท่�พื่บเหตุ่กั�ริณ์ผิดปกัต่ิ หรืิอเหตุ่กั�ริณ์ทุจำริิต่ และกั�ริริ�ยง�นคว�มคืบหน้�ในกั�ริปรัิบปรุิงขึ้้อบกัพื่ริ่อง

ท่�เป็นสำ�ริะสำำ�คัญต่่อคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบ 

 •  บริิษััทฯ ม่หน่วยง�นต่ริวจำสำอบภ�ยใน เป็นหน่วยง�นอิสำริะท่�ริ�ยง�นต่ริงต่่อคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบ  ทำ�หน้�ท่�

ต่ริวจำสำอบและปริะเมินปริะสิำทธิิภ�พื่และปริะสิำทธิิผลขึ้องกั�ริควบคุมภ�ยในขึ้องกัิจำกัริริมต่่�งๆ ต่�มม�ต่ริฐ�น

วิชั่�ช่ั่พื่กั�ริต่ริวจำสำอบภ�ยใน และบนฐ�นคว�มเส่ำ�ยง (Risk-based Audit)  โดยจัำดทำ�แผนง�นต่ริวจำสำอบเป็นริ�ยปี 

ให้สำอดคล้องกัับกัลยุทธิ์ขึ้องบริิษััทฯ และคว�มเส่ำ�ยงสำำ�คัญท่�สำ่งผลกัริะทบต่่อกั�ริดำ�เนินง�นและวัต่ถุุปริะสำงค์ 

ขึ้องบริิษััทฯ พื่ริ้อมทั�งให้ขึ้้อเสำนอแนะในกั�ริปรัิบปรุิงกั�ริปฏิิบัติ่ง�น เพื่่อเพื่ิ�มปริะสิำทธิิภ�พื่และปริะสิำทธิิผลขึ้อง 

กั�ริควบคมุภ�ยในกับัฝ่�่ยบริหิ�ริ เพื่อ่กัำ�หนดแนวท�งกั�ริปริบัปริงุต่�มขึ้อ้เสำนอแนะ และริ�ยง�นผลกั�ริต่ริวจำสำอบ 

ต่่อคณะกัริริมกั�ริต่ริวจำสำอบ ริวมถุ่งม่กั�ริติ่ดต่�มกั�ริดำ�เนินกั�ริแกั้ไขึ้ขึ้้อบกัพื่ริ่อง
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รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับหััวหัน้้าสายงาน้ตรวจสอีบภายใน้ (ณ วัน้ที่ี� 3 กีุ่มภาพััน้ธ์์ 2564)

นางดาวประกาย  ลักษณะกุลบุตร              หั็วห็น ้ าห็น ่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ ่ มบริ ษััทฯ

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา

- ปริิญญ�โท กั�ริภ�ษั่อ�กัริ Golden Gate University ปริะเทศสำหรัิฐอเมริิกั�

- ปริิญญ�ต่ริ่ กั�ริบัญช่ั่ บริิห�ริธิุริกัิจำ George Washington University ปริะเทศสำหริัฐอเมริิกั�

- ผู้สำอบบัญช่ั่ริับอนุญ�ต่ ปริะเทศสำหรัิฐอเมริิกั�

- ผู้ต่ริวจำสำอบภ�ยในริับอนุญ�ต่สำ�กัล

การฝึ ึกอบรมภายนอกองค ์กร

- Internal Audit-New Normal         

- Internal Audit Digital Transformation

- Data Analytics

- IIA Annual Conference 2020

- Post Covid-19 Era                     

- 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: ม�ต่ริฐ�นท�งด้�นกั�ริบริิห�ริคว�มต่่อเน่องท�งธุิริกัิจำ  

-  Presentation Skills

-  Power Trainer  

-  Tools & Techniques for Enterprise Risk Management (ERM)
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การฝึ ึกอบรมภายในองค ์กร

-  Data Protection Management Program

-  Make Remote Teamwork Productive

-  Maximising Productivity & Effectiveness for Remote Teams

-  Sustainable Online Business Growth Strategy

-  True Digital Marketing

-  Design Thinking

-  Ramp up Organization to Drive Digital Transformation

-  Chairman’s Vision 2019

-  Assertive Communication and Performance Feedback

-  Personal Data Protection

-  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

-  นโยบ�ยกัิจำกั�ริโทริคมน�คม : 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
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-  วิสำัยทัศน์ปริะธิ�นธินินท์ 2014 สำู่กั�ริปฏิิบัต่ิ

-  LDL (Leaders Develop Leaders Program)

-  LDL Cascade Program

-  Telecommunications Regulations

-  3G Network-BFKT  

-  True Leadership

-  กั�ริบริิห�ริคว�มต่่อเน่องท�งธิุริกัิจำ (BCM)

ประวัติการทำ างานท่� สำ าคัญ

2556 - ปัจำจำุบัน   หัวหน้�หน่วยง�นต่ริวจำสำอบภ�ยในขึ้องกัลุ่มบริิษััทฯ บมจำ. ทรูิ คอริ์ปอเริชัั่�น 

2548 - 2556   ริองผู้อำ�นวยกั�ริสำ�ยง�นต่ริวจำสำอบภ�ยใน บมจำ. ทริู คอริ์ปอเริชัั่�น
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	 สำำ�หรัับปีี	สำ้�นสำุดวัันที่่�	31	ธัันวั�คม	พ.ศ.	2563	กลุุ่�มที่รัู	ม่รั�ยก�รัค้�รัะหวั��งกันกับ	บรั้ษััที่ย�อย	บรั้ษััที่รั�วัม	ก้จก�รัรั�วัมค้� 

	 แลุ่ะบร้ัษััที่ท่ี่�เก่�ยวัข้้องกัน	 ต�มท่ี่�ได้ม่ก�รัเปิีดเผยไว้ัในหม�ยเหตุปีรัะกอบงบก�รัเง้นสำำ�หรัับปีีส้ำ�นสำุดวัันท่ี่�	 31	 ธัันวั�คม 

	 พ.ศ.	2563	(หม�ยเหตขุ้้อ	42)	โดยรั�ยก�รัรัะหวั��งกันข้องบรัษ้ัทัี่ฯ	แลุ่ะบรัษ้ัทัี่ย�อยท่ี่�ม่กับบรัษ้ัทัี่รั�วัมแลุ่ะบรัษ้ัทัี่ท่ี่�เก่�ยวัข้้องกันท่ี่� 

	 สำำ�คัญ	สำ�ม�รัถสำรัุปีได้ดังน่�:

*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2563          

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

1. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัทฯ

1.1	กลุุ่�มบรั้ษััที่

	 เครืัอเจรั้ญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ�

ข้องบรั้ษััที่ฯ

ข้�ย	:

•	ค��บรั้ก�รัรัับชำ�รัะ

ซื�อ	:

•	 จ��ยค��เช��อ�ค�รั	

	 สำำ�นักง�นแลุ่ะ	

	 บรั้ก�รัอื�นท่ี่�	

	 เก่�ยวัข้้อง

•	 จ��ยค��บรั้ห�รั

	 จัดก�รัสำำ�นักง�น

•	จ��ยค��บรั้ก�รัเช��	

	 รัถยนต์แลุ่ะ

	 บรั้ก�รัอื�น

•	 จ��ยค��ซ�อมบำ�รัุง	

	 รัักษั�

•	ค��อบรัม

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัอื�น

22,266	

274,129

70,712

132,919

87

7,606

60,808

•	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�	

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม	

	 รั�ค�ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี

•	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จภ�ยใต  ้

	 เงื�อนไข้ก�รัค้�ที่ั�วัไปี	โดยม่อัตรั�ค��เช��อยู�ใน

	 อัตรั�รัะหวั��ง	200	-	220	บ�ที่ต�อต�รั�งเมตรั

	 ต�อเดอืน	แลุ่ะอตัรั�ค��บรัก้�รัอยู�รัะหวั��ง	220	-

 520	บ�ที่ต�อต�รั�งเมตรัต�อเดือน	ซึ�งสำัญญ�

	 เช��อ�ค�รัสำำ�นักง�นม่อ�ยุปีีต�อปีี	แลุ่ะม่สำ้ที่ธั้

	 จะต�ออ�ยุสัำญญ�เช��

•	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค� 

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

•	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จภ�ยใต  ้

	 เงื�อนไข้ก�รัค้�ที่ั�วัไปีท่ี่�ม่สำัญญ�ท่ี่�ได้ตกลุ่งกัน

	 ต�มรั�ค�เฉลุ่่�ย	15,000	บ�ที่ต�อคันต�อเดือน	

	 ซึ�งสำัญญ�ให้เช��ย�นพ�หนะม่อ�ยุสำัญญ�	3	ปี	ี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

CONNECTED TRANSACTIONS

รายการระหว ่ างกัน
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2563          

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

1.2	บรัษ้ัทัี่	ที่รั	ูวัอยซ	์จำ�กัด	

	 (TV)

TV	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วันได้

เส่ำยอยู�รั้อยลุ่ะ	55.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัอ่น

ซื�อ	:

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัอ่น

17

6,214

•	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�	

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม	

	 รั�ค�ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ	

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

1.3	บรั้ษััที่	ที่รูั	ที่ัช	จำ�กัด

	 (TT)

TT	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วันได้

เส่ำยอยู�รั้อยลุ่ะ	50.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัอ่น 2,497 •	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�	

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม	

	 รั�ค�ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี

1.4	บรั้ษััที่	ที่รูั	ซ่เจ	

ครั่เอชั�นสำ์	จำ�กัด	

(TCJ)

TCJ	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วันได้

เส่ำยอยู�รั้อยลุ่ะ	51.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัอ่น 29 •	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�	

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม	

	 รั�ค�ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี

1.5	 บรั้ษััที่	ที่รัู	แอกซ้ออน	

อ้นเตอรั์แอคท่ี่ฟ	จำ�กัด 

(TAG)

TAG	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วันได้

เส่ำยอยู�รั้อยลุ่ะ	40.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัอ่น 59 •	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�	

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม	

	 รั�ค�ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี

1.6	บรั้ษััที่	ที่รูั	จ่เอสำ	จำ�กัด	

(TGS)

TGS	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วันได้

เส่ำยอยู�รั้อยลุ่ะ	46.80

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัอ่น 253 •	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�	

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม	

	 รั�ค�ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี

2. ผู้ท�ำรำยกำร : กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด (มหำชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมรวมร้อยละ 99.74)

2.1	กลุุ่�มบรั้ษััที่	China		

	 Mobile	(CMG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CMG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ�

ข้องบรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	

BITCO	เปี็นกลุุ่�ม

บรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู�

รั้อยลุ่ะ	99.74

ข้�ย	:

•	ข้�ยโที่รัศัพที่์มือถือ	

	 แลุ่ะอุปีกรัณ์

	 ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

729 •	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�	

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม	

	 ต�มรั�ค�ที่่�บรั้ษััที่ย�อยข้อง	BITCO	ให้บรั้ก�รั	

	 ลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

2.2	กลุุ่�มบรั้ษััที่

	 เครืัอเจรั้ญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG		

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ�

ข้องบรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	

BITCO	เปี็นกลุุ่�ม

บรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู�

รั้อยลุ่ะ	99.74

ข้�ย	:

•	ข้�ยโที่รัศัพที่์มือถือ	

	 แลุ่ะอุปีกรัณ์

	 ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

• ค��คอมม้ชชั�นแลุ่ะ		

ให้บรั้ก�รัอ่น

189,878

366,633

•	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�	

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม	

	 รั�ค�ท่ี่�บรั้ษััที่ย�อยข้อง	 BITCO	 ให้บรั้ก�รั 

	 ลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

•	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�	

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม	

	 รั�ค�ท่ี่�บรั้ษััที่ย�อยข้อง	 BITCO	 ให้บรั้ก�รั 

	 ลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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พ.ศ. 2563           

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

ซื�อ	:

•	 จ��ยค��เช��อ�ค�รั	

	 สำำ�นักง�นแลุ่ะ	

	 บรั้ก�รัอ่นท่ี่�	

	 เก่�ยวัข้้อง

•	ค��คอมม้ชชั�นจ�ก	

	 ก�รัข้�ยบัตรั

	 เต้มเง้น

	 แลุ่ะอ่น	ๆ

373,271

1,548,404

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้	โดยม่อัตรั�

 ค��เช��ท่ี่�รั�ค�	 816,988	 บ�ที่ต�อเดือน	 ซึ�ง

 สำัญญ�เช��ม่อ�ยุ	 3	 ปีี	 แลุ่ะม่สำ้ที่ธั้จะต�ออ�ยุ

 สำัญญ�เช��

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

2.3	บรั้ษััที่	ที่รัู	ที่ัช	จำ�กัด 

	 (TT)

BITCO	เปี็นกลุุ่�ม

บรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู�

รั้อยลุ่ะ	99.74แลุ่ะ	TT 

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่

สำ�วันได้เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	

50.00

ข้�ย	:

•	ข้�ยโที่รัศัพที่์มือถือ

	 แลุ่ะอุปีกรัณ์

	 ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

146 • เป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�

	 ท่ี่�	BITCO	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี

3. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ไลฟ์์ พลัส จ�ำกัด (TLP) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

	 กลุุ่�มบรั้ษััที่

	 เครืัอเจรั้ญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ�

ข้องบรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	TLP

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู�

รั้อยลุ่ะ	100.00

ซื�อ	:

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัรัับ	

	 ชำ�รัะ

448 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

4. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เอเซีีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั�น จ�ำกัด (AWC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

4.1	กองทุี่นรัวัมโครังสำร้ั�ง

	 พื�นฐ�นโที่รัคมน�คม			

	 ด้จ้ที่ัลุ่	(DIF)

AWC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	DIF	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ม่สำ�วันได้เสำ่ย

อยู�รั้อยลุ่ะ	23.38

ข้�ย	:

•	 ให้เช��โครังข้��ย

ซื�อ	:

•	ค��เช��เสำ�

453,058

1,218,187

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่�	 

 AWC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

4.2	กลุุ่�มบรั้ษััที่	

 เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	 

 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ�ข้อง

บรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	AWC	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมอยู�

รั้อยลุ่ะ	100.00

ซื�อ	:

•	ค��บรั้ก�รัอ่น 13,729 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2563           

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

5. ผู้ท�ำรำยกำร : กลุ่มบริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ�ป จ�ำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

5.1	บรัษ้ัทัี่	ที่รูั	จ่เอสำ	จำ�กดั	

	 (TGS)

TVG	เปี็นบรั้ษััที่ที่่�

บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TGS	

เปี็นบรั้ษััที่ที่่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วัน

ได้เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	

46.80	ต�มลุ่ำ�ดับ

ม่ควั�มสำัมพันธั์กัน

โดยม่กรัรัมก�รั

รั�วัมกัน	คือ	น�ย

องอ�จ	ปีรัะภ�กมลุ่	

น�ยอ�ณัต้	เมฆ

ไพบูลุ่ย์วััฒน�	แลุ่ะ	

น�งสำ�วัยุภ�	

ลุ่่วังศ์เจรั้ญ

ข้�ย	:

•	ค��โฆษัณ�

ซื�อ	:

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัอ่นๆ

•	 ค��โฆษัณ�แลุ่ะ

 ปีรัะช�สำัมพันธั์

71,418

93

1,593

•	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�

 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม

 รั�ค�ท่ี่�	TVG	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

5.2	กลุุ่�มบรั้ษััที่

	 เครืัอเจรั้ญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ� 

ข้องบรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	

TVG	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00

ข้�ย	:

•	 ได้รัับเง้นสำนับสำนุน 

 รั�วัมก้จกรัรัมต��ง	ๆ

ซื�อ	:

•	 จ��ยค��เช��	

	 สำำ�นักง�นแลุ่ะ	

	 บรั้ก�รัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัเช�� 

	 รัถยนต์	

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัรัับ 

	 ชำ�รัะ

•	ค��บรั้ก�รัเช��

	 เซ้ฟเวัอรั์	IVR

•	 จ��ยค��พัฒน�	

	 รัะบบ

•	ค��โฆษัณ�แลุ่ะ 

	 ปีรัะช�สำัมพันธั์

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัอ่น	ๆ

127,470

61,636

48,386

27,327

5,206

870

1,477

20,822

•	 เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่�	

	 AWC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จภ�ยใต ้

	 เง่อนไข้ก�รัค้�ทัี่�วัไปีท่ี่�ม่สำัญญ�ท่ี่�ได้ตกลุ่งกันท่ี่�	

	 รั�ค�	 455	 บ�ที่ต�อเดือนต�อต�รั�งเมตรั	 ซึ�ง 

	 สำัญญ�บรั้ก�รัสำำ�นักง�นม่อ�ยุ	3	ปีี	แลุ่ะม่สำ้ที่ธั ้

	 จะต�ออ�ยุสำัญญ�เช��

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จภ�ยใต ้

	 เง่อนไข้ก�รัค้�ทัี่�วัไปีท่ี่�ม่สัำญญ�ท่ี่�ได้ตกลุ่งกัน 

	 ต�มรั�ค�เฉลุ่่�ย	15,000	บ�ที่ต�อคันต�อเดือน	ซึ�ง 

	 สำัญญ�ให้เช��ย�นพ�หนะม่อ�ยุสำัญญ�	3	ปีี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้
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ช่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2563           

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

5.3	บรั้ษััที่	ที่รัู	ซ่เจ

	 ครั่เอชั�นสำ์	จำ�กัด			

	 (TCJ)

TVG	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�

บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้นโดย

อ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TCJ	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่

สำ�วันได้เสำ่ยอยู�

รั้อยลุ่ะ	51.00	ม่ควั�ม

สำัมพันธั์กันโดยม่

กรัรัมก�รัรั�วัมกัน	คือ	

น�ยณรังค์	เจ่ยรัวันนที่์	

แลุ่ะ	น�งสำ�วัยุภ�	

ลุ่่วังศ์เจรั้ญ

ข้�ย	:

•	ค��โฆษัณ�

ซื�อ	:

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัอ่น	ๆ

69

180

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่�		

	 TVG	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

5.4	บรั้ษััที่	ที่รัู	ที่ัช	จำ�กัด		

	 (TT)

TVG	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�

บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น 

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TT	เปี็น

บรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ 

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วัน

ได้เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	

50.00

ข้�ย	:

•	ค��โฆษัณ� 6,490 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่�		

	 TVG	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

5.5	 บรัษ้ัทัี่	ที่รั�นส์ำฟอร์ัเมชั�น 

 ฟิลุ่์ม	จำ�กัด		 	

 (TFF)

TVG	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�

บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น 

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TFF	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วัน

ได้เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	

34.69

ข้�ย	:

•	ค��โฆษัณ� 1,000 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่�		

	 TVG	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

6. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น จ�ำกัด (TICC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

6.1	บรัษ้ัทัี่	ที่รูั	จ่เอสำ	จำ�กดั 

	 (TGS)

TICC	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�

บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�รั้อยลุ่ะ

0.01	แลุ่ะโดยอ้อมอยู�

รั้อยลุ่ะ	99.99	แลุ่ะ	

TGS	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�

บรั้ษััที่ฯถือหุ้นโดย

อ้อมม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู�

รั้อยลุ่ะ

46.80	ม่ควั�ม

สำัมพันธั์กันโดยม่

กรัรัมก�รัรั�วัมกัน	คือ		

น�งสำ�วัยุภ�	

ลุ่่วังศ์เจรั้ญ

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัสำ่อสำ�รั	

	 ข้้อมูลุ่ควั�มเรั็วัสำูง

ซื�อ	:

•	ค��บรั้ก�รัอ่�นๆ

1,865

694

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่�		

	 TICC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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6.2	กลุุ่�มบรั้ษััที่

	 เครืัอเจรั้ญโภคภัณฑ์		

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ� 

ข้องบรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	

TICC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�

รั้อยลุ่ะ	0.01	แลุ่ะ	

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

99.99

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัสำ่อสำ�รั	

	 ข้้อมูลุ่ควั�มเรั็วัสำูง

ซื�อ	:

•	 จ��ยค��เช��	

	 สำำ�นักง�นแลุ่ะ	

	 บรั้ก�รัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัเช��	

	 รัถยนต์แลุ่ะ

	 บรั้ก�รัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

•	 จ��ยค��ซ�อมแซม	

	 บำ�รัุงรัักษั�

	 โครังข้��ย

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัเช��

	 เซ้ฟเวัอรั์

	 อ้นเตอรั์เน็ต

•	 จ��ยค��บรั้ก�รั

	 รัับชำ�รัะ

•	ค��บรั้ก�รัอ่�นๆ

608,566

142,581

234,186

704,381

329,743

175,341

70,879

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่�	 

 TICC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จภ�ยใต้

 เง่อนไข้ก�รัค้�ทัี่�วัไปีท่ี่�ม่สำัญญ�ท่ี่�ได้ตกลุ่งกันท่ี่� 

 รั�ค�	 455	 บ�ที่ต�อเดือนต�อต�รั�งเมตรั	 ซึ�ง 

 สำัญญ�บรั้ก�รัสำำ�นักง�นม่อ�ยุ	3	ปีี	แลุ่ะม่สำ้ที่ธั้

 จะต�ออ�ยุสำัญญ�เช��

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จภ�ยใต้

 เง่อนไข้ก�รัค้�ทัี่�วัไปีท่ี่�ม่สัำญญ�ท่ี่�ได้ตกลุ่งกัน

 ต�มรั�ค�เฉลุ่่�ย	15,000	บ�ที่ต�อคันต�อเดือน	ซึ�ง

 สำัญญ�ให้เช��ย�นพ�หนะม่อ�ยุสำัญญ�	3	ปีี	

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

6.3	กองทุี่นรัวัมโครังสำร้ั�ง

	 พื�นฐ�นโที่รัคมน�คม			

	 ด้จ้ที่ัลุ่	(DIF)

TICC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�รั้อยลุ่ะ	

0.01	แลุ่ะ	โดยอ้อม

อยู�รั้อยลุ่ะ	99.99	

แลุ่ะ	DIF	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ม่สำ�วันได้

เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	23.38

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัสำ่อสำ�รั

	 ข้้อมูลุ่ควั�มเรั็วัสำูง

ซื�อ	:

•	ค��เช��รัะบบใยแก้วั

	 นำ�แสำง

55

5,274,204

• เปี็นก�รัดำ�เนน้ง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่� 

	 TICC	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี		

• เปี็นก�รัดำ�เนน้ง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

6.4	กลุุ่�มบรั้ษััที่	China	

 Mobile	(CMG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CMG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ� 

ข้องบรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	

TICC	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�

บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�รั้อยลุ่ะ	

0.01	แลุ่ะโดยอ้อม

อยู�รั้อยลุ่ะ	99.99

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัสำ่อสำ�รั

	 ข้้อมูลุ่ควั�มเรั็วัสำูง

ซื�อ	:

•	ค��บรั้ก�รัอ่นๆ

21,670

(858)

• เปี็นก�รัดำ�เนน้ง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่� 

	 TICC	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี		

• เปี็นก�รัดำ�เนน้ง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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6.5	บรั้ษััที่	ที่รัู	แอกซ้ออน	

	 อ้นเตอรั์แอคที่่ฟ	จำ�กัด	

 (TAG)

TICC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู� 

รั้อยลุ่ะ	0.01	แลุ่ะ

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

99.99แลุ่ะ	TAG	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู�

รั้อยลุ่ะ	40.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัสำ่อสำ�รั

	 ข้้อมูลุ่ควั�มเรั็วัสำูง

727 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่� 

	 TICC	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี		

6.6	บรั้ษััที่	ที่รัู	ที่ัช	จำ�กัด	

 (TT)

TICC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู� 

รั้อยลุ่ะ	0.01	แลุ่ะ

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

99.99แลุ่ะ	TT	เปี็น

บรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ 

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วัน

ได้เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	

50.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัสำ่อสำ�รั

	 ข้้อมูลุ่ควั�มเรั็วัสำูง

ซื�อ	:

•	 จ��ยค��บรั้ก�รัเช��

 คอมพ้วัเตอรั์

11,871

26,871

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่� 

	 TICC	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี		

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

6.7	บรั้ษััที่	ที่รัู	ซ่เจ	

 ครั่เอชั�นสำ์	จำ�กัด	  

 (TCJ)

TICC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู� 

รั้อยลุ่ะ	0.01	แลุ่ะ

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

99.99แลุ่ะ	TCJ	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วัน

ได้เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	

51.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัสำ่อสำ�รั

	 ข้้อมูลุ่ควั�มเรั็วัสำูง

48 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่� 

	 TICC	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี

6.8	บรัษ้ัทัี่	ที่รั	ูวัอยซ	์จำ�กดั

 (TV)

TICC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�

รั้อยลุ่ะ	0.01	แลุ่ะ

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

99.99แลุ่ะ	TV	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วัน

ได้เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	

55.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัสำ่อสำ�รั

	 ข้้อมูลุ่ควั�มเรั็วัสำูง

4 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่� 

	 TICC	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี

7. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เค เอส ซีี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด (KSC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 56.84)

7.1	กลุุ่�มบรั้ษััที่

	 เครัอืเจร้ัญ	โภคภณัฑ์

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ� 

ข้องบรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	

KSC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

56.84

ข้�ย	:

• ให้บรั้ก�รั

 อ้นเตอรั์เน็ต

ซื�อ	:

• จ��ยค��บรั้ก�รั

 อ้นเตอรั์เน็ต	แลุ่ะ

 ค��บรั้ก�รัอ่น	ๆ

5

24,151

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่�	 

 KSC	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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7.2	บรั้ษััที่	ที่รัู	ที่ัช	จำ�กัด	

 (TT)

KSC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

56.84แลุ่ะ	TT	เปี็น

บรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วัน

ได้เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	

50.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รั

	 อ้นเตอรั์เน็ต

426 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่�		

	 KSC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

8. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท บีเอฟ์เคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด (BFKT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

8.1	กลุุ่�มบรั้ษััที่

 เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	 

 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ� 

ข้องบรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	

BFKT	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00

ซื�อ	:

• จ��ยค��เช��	

	 สำำ�นักง�นแลุ่ะ	

	 บรั้ก�รัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

•	 จ��ยค��บรั้ก�รั

 เช��เซ้ฟเวัอรั	์

 อ้นเตอรั์เน็ต

14,161

12,959

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จภ�ยใต ้

	 เง่อนไข้ก�รัค้�	 ทัี่�วัไปีท่ี่�ม่สำัญญ�ท่ี่�ได้ตกลุ่งกัน 

	 ท่ี่�รั�ค�	455	บ�ที่ต�อเดือนต�อต�รั�งเมตรั	ซึ�ง 

	 สำัญญ�บรั้ก�รัสำำ�นักง�นม่อ�ยุ	3	ปีี	แลุ่ะม่ส้ำที่ธั ้

	 จะต�ออ�ยุสำัญญ�เช��

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

8.2	กองทีุ่นรัวัม

 โครังสำรั้�งพื�นฐ�น 

 โที่รัคมน�คม	ด้จ้ที่ัลุ่	 

 (DIF)

BFKT	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	DIF	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู� 

รั้อยลุ่ะ	23.38

ซื�อ	:

•	ค��เช��โครังข้��ย 643,252 •	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

9. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู มูฟ์ เอช ยูนิเวอร์แซีล คอมมิวนิเคชั�น จ�ำกัด (TUC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)

9.1	กลุุ่�มบรั้ษััที่

 เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	 

 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ�ข้อง

บรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	TUC	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยตรังอยู�

รั้อยลุ่ะ	100.00

ข้�ย	:

• ให้บรั้ก�รัโที่รัศัพที่์ 

	 มือถือ

ซื�อ	:

• จ��ยค��เช��	

	 สำำ�นักง�นแลุ่ะ	

	 บรั้ก�รัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

• ค��คอมม้ชชั�น

• ค��บรั้ก�รัรัับชำ�รัะ

• ค��บรั้ก�รัเก่�ยวักับ 

	 โครังข้��ย

649,557

87,264

2,043,162

384,586

208,445

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จที่่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�มรั�ค�ท่ี่� 

	 TUC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จภ�ยใต้ 

	 เง่อนไข้ก�รัค้�ทัี่�วัไปีท่ี่�ม่สัำญญ�ท่ี่�ได้ตกลุ่งกัน 

	 ท่ี่�รั�ค�	 455	 บ�ที่ต�อเดือนต�อต�รั�งเมตรั 

	 ซึ�งสำัญญ�บรั้ก�รัสำำ�นักง�นม่อ�ยุ	 3	ปีี	แลุ่ะม ่

	 สำ้ที่ธั้จะต�ออ�ยุสำัญญ�เช��

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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ช่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2563          

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

• ค��โฆษัณ�แลุ่ะ	

	 ปีรัะช�สำัมพันธั์

• Cash	Back

• IOT

• ค��บรั้ก�รัอ่น

252,215

1,290,653

19,292

104,816

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

9.2	กลุุ่�มบรั้ษััที่	China 

	 Mobile	(CMG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CMG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ� 

ข้องบรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	

TUC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัโที่รัศัพที่์ 

	 มือถือ

ซื�อ	:

•	Roaming

116,579

44,554

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปีน็ที่�งก�รัค�้ปีกตต้�มรั�ค�ท่ี่�	 

	 TUC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

9.3	บรั้ษััที่	ที่รัู	จ่เอสำ 

	 จำ�กัด	(TGS)

TUC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TGS	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้น	โดยอ้อม 

ม่สำ�วันได้เสำ่ย

อยู�รั้อยลุ่ะ	46.80	

ม่ควั�มสัำมพันธั์กัน

โดยม่กรัรัมก�รั 

รั�วัมกัน	คือ		 

น�งสำ�วัยุภ� 

ลุ่่วังศ์เจรั้ญ

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัโที่รัศัพที่์ 

	 มือถือ

ซื�อ	:

•	ค��บรั้ก�รัอ่น

2,399 

822

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปีน็ที่�งก�รัค�้ปีกตต้�มรั�ค�ท่ี่� 

	 TUC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

9.4	กองทีุ่นรัวัม 

	 โครังสำรั้�งพื�นฐ�น 

	 โที่รัคมน�คม	ด้จ้ที่ัลุ่ 

	 (DIF)

TUC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�

รั้อยลุ่ะ	100.00	แลุ่ะ	

DIF	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�

บรั้ษััที่ฯ	ม่สำ�วันได้เสำ่ย

อยู�รั้อยลุ่ะ	23.38

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัอ่น

ซื�อ	:

•	ค��เช��โครังข้��ย

83,535

3,913,958

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปีน็ที่�งก�รัค�้ปีกตต้�มรั�ค�ท่ี่� 

	 TUC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

9.5	 บรั้ษััที่	ที่รั�นสำ์ฟอรั์เมชั�น

	 ฟิลุ่์ม	จำ�กัด 

	 (TFF)

TUC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TFF	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู�

รั้อยลุ่ะ	34.69

ซื�อ	:

•	ค��	Content 483 •	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครืัอเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครืัอเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”

ช่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2563          

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

9.6	บรั้ษััที่	ที่รัู	ที่ัช	จำ�กัด 

	 (TT)

TUC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TT	เปี็น

บรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	 

ถือหุ้นโดยอ้อมม่สำ�วัน

ได้เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	

50.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัโที่รัศัพที่์ 

	 มือถือ

ซื�อ	:

•	ค��บรั้ก�รัอ่น

12,258

74,994

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปีน็ที่�งก�รัค�้ปีกตต้�มรั�ค�ท่ี่�	 

	 TUC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

9.7	บรั้ษััที่	ที่รัู	วัอยซ์ 

	 จำ�กัด	(TV)

TUC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TV	เปี็น

บรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	 

ถือหุ้นโดยอ้อม 

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู� 

รั้อยลุ่ะ	55.00 

ม่ควั�มสัำมพันธั์กัน

โดยม่กรัรัมก�รั 

รั�วัมกัน	คือ		 

น�งสำ�วัยุภ� 

ลุ่่วังศ์เจรั้ญ	แลุ่ะ

น�ยพ้ช้ต	ธัันโยดม

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัโที่รัศัพที่์ 

	 มือถือ

22 •	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปีน็ที่�งก�รัค�้ปีกตต้�มรั�ค�ท่ี่�	 

	 TUC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี

9.8	บรั้ษััที่	ที่รัู	ซ่เจ	 

	 ครั่เอชั�นสำ์	จำ�กัด 

	 (TCJ)

TUC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TCJ	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู� 

รั้อยลุ่ะ	51.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัโที่รัศัพที่์ 

	 มือถือ

14 •	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปีน็ที่�งก�รัค�้ปีกตต้�มรั�ค�ท่ี่�	 

	 TUC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี

9.9	บรั้ษััที่	ที่รัู	 

	 แอกซ้ออน	อ้นเตอรั์ 

	 แอคที่่ฟ	จำ�กัด	(TAG)

TUC	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยตรังอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TAG	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู� 

รั้อยลุ่ะ	40.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัอ่น 383 •	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปีน็ที่�งก�รัค�้ปีกตต้�มรั�ค�ท่ี่�	 

	 TUC	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี

 10. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท เทเลคอม แอสเซีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (TAM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

10.1	 กองทีุ่นรัวัม 

	 โครังสำรั้�งพื�นฐ�น 

	 โที่รัคมน�คม 

	 ด้จ้ที่ัลุ่ 

	 (DIF)

TAM	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	DIF	

เปี็น	บรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู� 

รั้อยลุ่ะ	23.38

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รั 

	 ด้�นบรั้ห�รัจัดก�รั 

	 แลุ่ะก�รัตลุ่�ด

45,321 •	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปีน็ที่�งก�รัค�้ปีกตต้�มรั�ค�ท่ี่�	 

	 TAM	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี
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10.2	 กลุุ่�มบรั้ษััที่ 

	 เครัอืเจรัญ้โภคภัณฑ์ 

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ� 

ข้องบรั้ษััที่ฯ	 

แลุ่ะ	TAM	เปี็นบรั้ษััที่ 

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น 

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ 

100.00

ซื�อ	:

•	ค��บรั้ก�รัอ่น 5 • เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

 11. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ�ป จ�ำกัด (TDG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

11.1	 กลุุ่�มบรั้ษััที่ 

	 เครัอืเจรัญ้โภคภัณฑ์ 

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ�ข้อง 

บรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	TDG	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�

บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น 

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00

ข้�ย	:

•	 ให้บรั้ก�รัอ่น

ซื�อ	:

•	 โปีรัแกรัมก�รั	

	 สำรั้�งแลุ่ะรัักษั� 

	 ควั�มสัำมพันธั์กับ	

	 ลุู่กค้�

 

•	 จ��ยเง้นซื�อ 

	 โที่รัศัพที่์มือถือ

25,118

498,657

628,981

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปีน็ที่�งก�รัค�้ปีกตต้�มรั�ค�ท่ี่�	 

	 TDG	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ที่ั�วัไปี

 

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

 

•	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

11.2	 บรั้ษััที่	ที่รัู	ที่ัช 

	 จำ�กัด	(TT)

TDG	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TT	เปี็น

บรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	 

ถือหุ้น	โดยอ้อม 

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู�

รั้อยลุ่ะ	50.00

ซื�อ	:

•	Call	Center 4,320 •	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

 

11.3	 บรั้ษััที่	ที่รัู	จ่เอสำ

	 จำ�กัด	(TGS)

TDG	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TGS	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู� 

รั้อยลุ่ะ	46.80	 

ม่ควั�มสัำมพันธั์กัน

โดยม่กรัรัมก�รั 

รั�วัมกัน	คือ		 

น�งสำ�วัยุภ�	 

ลุ่่วังศ์เจรั้ญ

ข้�ย	:

• ให้บรั้ก�รัอ่น

ซื�อ	:

• โปีรัแกรัมก�รั 

	 สำรั้�งแลุ่ะรัักษั� 

	 ควั�มสัำมพันธั์ 

	 กับลุู่กค้�

1,284

144

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค� 

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่� เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต ้

	 ต�มรั�ค�ท่ี่�	TDG	ให้บรั้ก�รัลูุ่กค้�ทัี่�วัไปี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค� 

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”

11. ����������������_new.indd   22711. ����������������_new.indd   227 17/3/2564 BE   09:2417/3/2564 BE   09:24



รายงานประจำป 2563

228

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 31 ธันวาคม            

พ.ศ. 2563       

(พันบาท)

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของ

รายการระหว่างกัน

11.4	 บรั้ษััที่	ที่รัู	ซ่เจ	

 ครั่เอชั�นสำ์	จำ�กัด	 

 (TCJ)

TDG	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TCJ	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อมม่

สำ�วันได้เสำ่ยอยู�รั้อยลุ่ะ	

51.00

ซื�อ	:

• โปีรัแกรัมก�รั 

	 สำรั้�งแลุ่ะรัักษั� 

	 ควั�มสัำมพันธั์ 

	 กับลุู่กค้�

141 •	 เป็ีนก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกตธุ้ัรักจ้ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะ 

	 ผลุ่ตอบแที่นที่่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

 

 12. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อินคิวบ์ จ�ำกัด (True Incube) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

	 กลุุ่�มบรั้ษััที่ 

	 เครัอืเจรัญ้โภคภัณฑ์ 

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ�ข้อง 

บรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	True	

Incube	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00

ซื�อ	:

• ค��บรั้ก�รัอ่น 30 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค� 

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

 13. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ�ำกัด (TDPK) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

13.1	 กลุุ่�มบรั้ษััที่ 

	 เครัอืเจรัญ้โภคภัณฑ์ 

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ�ข้อง 

บรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	TDPK	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ

ถือหุ้นโดยอ้อม 

อยู�รั้อยลุ่ะ	100.00

ข้�ย	:

• รั�ยได้ค��เช�� 

	 แลุ่ะค��บรั้ก�รัอ่น 

	 ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

ซื�อ	:

• จ��ยค��เช�� 

	 สำำ�นักง�นแลุ่ะ

	 บรั้ก�รัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

226,236

339,090

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค� 

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม 

	 รั�ค�ท่ี่�	TDPK	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

 

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จภ�ยใต้ 

	 เง่อนไข้ก�รัค้�ทัี่�วัไปีท่ี่�ม่สัำญญ�ท่ี่�ได้ตกลุ่งกัน 

	 ท่ี่�รั�ค�	455	บ�ที่ต�อเดือนต�อต�รั�งเมตรั	ซึ�ง 

	 สำัญญ�บรั้ก�รัสำำ�นักง�นม่อ�ยุ	 3	 ปีี	 แลุ่ะม่ 

	 สำ้ที่ธั้จะต�ออ�ยุสำัญญ�เช��

13.2	 บรั้ษััที่	ที่รัู	ที่ัช 

	 จำ�กัด	(TT)

TDPK	เปี็นบรั้ษััที่

ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น

โดยอ้อมอยู�รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TT	 

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู� 

รั้อยลุ่ะ	50.00

ซื�อ	:

• Call	Center 307 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค� 

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

 14. ผู้ท�ำรำยกำร : บริษัท ทรู อีโลจีสติกส์ จ�ำกัด (TEL)(บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)

14.1	 กลุุ่�มบรั้ษััที่ 

	 เครัอืเจรัญ้โภคภัณฑ์ 

	 (CPG)

กลุุ่�มบรั้ษััที่	CPG	

เปี็นผู้ถือหุ้นใหญ�ข้อง 

บรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะ	TEL	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ

ถือหุ้นโดยอ้อม 

อยู�รั้อยลุ่ะ	100.00

ข้�ย	:

• ให้บรั้ก�รัอ่น

ซื�อ	:

• ค��ใช้จ��ย 

	 สำำ�นักง�นแลุ่ะ 

	 บรั้ก�รัท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

73,818

152,752

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค� 

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม 

	 รั�ค�ท่ี่�	TEL	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

• เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธัุรัก้จท่ี่�ม่รั�ค� 

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้

*หม�ยเหตุ:	กลุุ่�มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์	ม่ครัอบครััวัเจ่ยรัวันนที่์เปี็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ�	โดยสำ�ม�รัถดูรั�ยลุ่ะเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ท่ี่�หัวัข้้อ	“ผู้ถือหุ้น”
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14.2	 บรั้ษััที่	ที่รัู	จ่เอสำ 

	 จำ�กัด	(TGS)

TEL	เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�

บรั้ษััที่ฯ	ถือหุ้น 

โดยอ้อมอยู�	รั้อยลุ่ะ	

100.00	แลุ่ะ	TGS	

เปี็นบรั้ษััที่ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	

ถือหุ้นโดยอ้อม 

ม่สำ�วันได้เสำ่ยอยู� 

รั้อยลุ่ะ	46.80	ม่

ควั�มสำัมพันธั์กันโดย

ม่กรัรัมก�รัรั�วัมกัน	

คือ		น�งสำ�วัยุภ� 

ลุ่่วังศ์เจรั้ญ

ข้�ย	:

• ให้บรั้ก�รัอ่น 1,003 • เปี็นก�รัดำ�เน้นง�นต�มปีกต้ธุัรัก้จท่ี่�ม่รั�ค� 

	 แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นท่ี่�เปี็นที่�งก�รัค้�ปีกต้ต�ม 

	 รั�ค�ท่ี่�	TEL	ให้บรั้ก�รัลุู่กค้�ทัี่�วัไปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต ่อการเข ้าทำำ ารายการท่ำ� เ ก่�ยวโยงกัน

คณะกรัรัมก�รัตรัวัจสำอบม่ควั�มเห็นวั��	 ก�รัเข้้�ที่ำ�รั�ยก�รัท่ี่�เก่�ยวัโยงกัน	 ข้องบรั้ษััที่ฯ	 แลุ่ะบรั้ษััที่ย�อย	 เปี็นไปีต�ม

กฎหม�ยแลุ่ะ	 ข้้อกำ�หนดคณะกรัรัมก�รักำ�กับตลุ่�ดทีุ่นตลุ่อดจนตลุ่�ดหลุ่ักที่รััพย์แห�งปีรัะเที่ศไที่ย	 	 ม่ควั�มสำมเหตุ 

สำมผลุ่แลุ่ะเปี็นปีรัะโยชน์ต�อบรั้ษััที่ฯ	 แลุ่ะบรั้ษััที่ย�อยเปี็นสำำ�คัญ	 โดยในสำ�วันข้องรั�ยก�รัรัะหวั��งกันปีรัะเภที่

ธัุรัก้จปีกต้แลุ่ะปีรัะเภที่สำนับสำนุนธุัรัก้จปีกต้	 เปี็นก�รัที่ำ�รั�ยก�รัท่ี่�ม่รั�ค�สำมเหตุสำมผลุ่	 เปี็นไปีต�มเง่อนไข้ก�รัค้�

ทัี่�วัไปี	 เช�นเด่ยวักับรั�ค�แลุ่ะเง่อนไข้ท่ี่�พึงกรัะที่ำ�กับบุคคลุ่ภ�ยนอก	 สำำ�หรัับบรั้ษััที่ฯ	 แลุ่ะบรั้ษััที่ย�อย	 ในฐ�นะผู้ซื�อ 

สำ�ม�รัถมั�นใจในคุณภ�พข้องสำ้นค้�แลุ่ะบรั้ก�รัข้องบุคคลุ่ท่ี่� ม่ควั�มเก่�ยวัข้้อง	 แลุ่ะ	 ในฐ�นะผู้ข้�ย	 ก็สำ�ม�รัถ

เพ้�มรั�ยได้แลุ่ะสำ�วันแบ�งที่�งก�รัตลุ่�ดจ�กก�รัข้�ยสำ้นค้�แลุ่ะบรั้ก�รัให้แก�กลุุ่�มบุคคลุ่ท่ี่� เ ก่�ยวัข้้องซึ�งเปี็นกลุุ่�ม 

ผู้บรั้โภครั�ยใหญ�เช�นกัน	

2.		ยอดค้�งชำ�รัะท่ี่�เก้ดจ�กก�รัข้�ยสำ้นค้�แลุ่ะบรั้ก�รั

	 ก�รัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งยอดค้�งชำ�รัะท่ี่�เก้ดจ�กก�รัข้�ยส้ำนค้�แลุ่ะบรั้ก�รั	ม่ดังน่�

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม                                                   

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 

2562

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 31 ธันวาคม 

2563

หน�วัย	:	พันบ�ที่

บรั้ษััที่	ที่รูั	วัอยซ์	จำ�กัด	 1,642	 (1,610)	 32

บรั้ษััที่	ที่รูั	ซ่เจ	ครั่เอชั�นสำ์	จำ�กัด	 20,819	 32	 20851	

บรั้ษััที่	ที่รูั	จ่เอสำ	จำ�กัด	 80,547	 (51,893)	 28,654

บรั้ษััที่	ที่รูั	แอกซ้ออน	อ้นเตอรั์แอคท่ี่ฟ	จำ�กัด	 159	 794	 953

บรั้ษััที่	ที่รูั	ที่ัช	จำ�กัด	 70,707	 7,251	 77,958	

บรั้ษััที่	ที่รั�นฟอรั์เมชั�น	ฟิลุ่์ม	จำ�กัด	 2,000	 (1,000)	 1,000	

กองทีุ่นรัวัมโครังสำรั้�งพื�นฐ�นโที่รัคมน�คม		ด้จ้ทัี่ลุ่	126,938	 110,455	 237,393	

กลุุ่�มบร้ัษััที่	China	Mobile	 33,475	 (7,840)	 25,635	

กลุุ่�มบร้ัษััที่เครืัอเจรั้ญโภคภัณฑ์	 12,649,201	 1,127,826	 13,777,027	

รัวัม	 12,985,488	 1,184,015	 14,169,503	
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บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม                                                   

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 

2562

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 31 ธันวาคม 

2563

3.		ยอดค้�งชำ�รัะท่ี่�เก้ดจ�กก�รัซื�อสำ้นค้�แลุ่ะบรั้ก�รั

	 ก�รัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งยอดค้�งชำ�รัะท่ี่�เก้ดจ�กก�รัซื�อส้ำนค้�แลุ่ะบรั้ก�รั	ม่ดังน่�

หน�วัย	:	พันบ�ที่

กองทีุ่นรัวัมโครังสำรั้�งพื�นฐ�นโที่รัคมน�คม		ด้จ้ทัี่ลุ่			323,769	 2,104	 325,873

บรั้ษััที่	ที่รูั	วัอยซ์	จำ�กัด	 46	 101	 147

บรั้ษััที่	ที่รูั	ซ่เจ	ครั่เอชั�นสำ์	จำ�กัด	 39,076	 (21,947)	 17,129

บรั้ษััที่	ที่รูั	จ่เอสำ	จำ�กัด	 189	 1,850	 2,039

บรั้ษััที่	ที่รูั	ที่ัช	จำ�กัด		 13,593	 59,637	 73,230

บรั้ษััที่	ที่รูั	แอกซ้ออน	อ้นเตอรั์แอคท่ี่ฟ	จำ�กัด	 -	 953	 953

กลุุ่�มบรั้ษััที่	China	Mobile		 21,980	 (492)	 21,488

กลุุ่�มบรั้ษััที่เครืัอเจรั้ญโภคภัณฑ์	 7,538,146	 (572,120)	 6,966,026

รัวัม	 7,936,799	 (529,914)	 7,406,885

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 

2562

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 31 ธันวาคม 

2563

4.		ยอดคงเหลุ่ือเง้นให้กู้ยืมจ�กก้จก�รัท่ี่�เก่�ยวัข้้องกัน

	 ก�รัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งยอดค้�งชำ�รัะท่ี่�เก้ดจ�กเง้นให้กู้ยืมจ�กก้จก�รัท่ี่�เก่�ยวัข้้องกัน	ม่ดังน่�

หน�วัย	:	พันบ�ที่

บรั้ษััที่	ที่รูั	ที่ัช	จำ�กัด	 1,110	 38,586	 39,696

บรั้ษััที่	ที่รูั	วัอยซ์	จำ�กัด	 -	 12,000	 12,000	

รัวัม	 1,110	 50,586	 51,696
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มาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติการทำำารายการระหว ่างกัน

บรั้ษััที่ฯ	ม่ม�ตรัก�รัแลุ่ะขั้�นตอนในก�รัอนุมัต้ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหวั��งกันต�มท่ี่�กฎหม�ย	แลุ่ะ	ข้้อกำ�หนดข้องคณะกรัรัมก�รั

กำ�กับตลุ่�ดทีุ่นรัวัมทัี่�งตลุ่�ดหลุ่ักที่รััพย์แห�งปีรัะเที่ศไที่ยได้กำ�หนดไวั้	โดยบรั้ษััที่ฯ	ได้นำ�กฎหม�ยแลุ่ะข้้อกำ�หนดดังกลุ่��วัม�

จัดที่ำ�เปี็น	 “รัะเบ่ยบในก�รัเข้้�ที่ำ�รั�ยก�รัรัะหวั��งกัน”	 ไวั้อย��งชัดเจน	 เพ่อให้กรัรัมก�รัแลุ่ะพนักง�นได้ยึดถือแลุ่ะปีฏิ้บัต้

อย��งถูกต้อง	 ภ�ยใต้รัะเบ่ยบในก�รัเข้้�ที่ำ�รั�ยก�รัรัะหวั��งกันข้องบรั้ษััที่ฯ	 ได้กำ�หนดม�ตรัก�รัแลุ่ะขั้�นตอนในก�รัอนุมัต้

ก�รัเข้้�ที่ำ�รั�ยก�รัรัะหวั��งกันไวั้ดังน่�

1.	 รั�ยก�รัรัะหวั��งกันดังต�อไปีน่�	ฝ่�ยจัดก�รัสำ�ม�รัถอนุมัต้ก�รัเข้้�ที่ำ�รั�ยก�รัได้	โดยไม�ต้องข้ออนุมัต้จ�กคณะกรัรัมก�รั

บรั้ษััที่	แลุ่ะท่ี่�ปีรัะชุมผู้ถือหุ้นข้องบรั้ษััที่ฯ	ภ�ยใต้วััตถุปีรัะสำงค์ข้องม�ตรั�	89/12	ข้องพรัะรั�ชบัญญัต้หลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะ

ตลุ่�ดหลุ่ักที่รััพย์	พ.ศ.	2535	แลุ่ะท่ี่�ได้ม่ก�รัแก้ไข้เพ้�มเต้ม		

	 1.1	 	 รั�ยก�รัท่ี่�ม่เงื�อนไข้ก�รัค้�โดยที่ั�วัไปี

	 	 	 “รั�ยก�รัท่ี่�ม่เง่อนไข้ก�รัค้�โดยทัี่�วัไปี”	หม�ยถึง	รั�ยก�รัท่ี่�ม่เง่อนไข้ก�รัค้�ท่ี่�เปี็นธัรัรัม	ไม�ก�อให้เก้ดก�รัถ��ยเที่ 

ผลุ่ปีรัะโยชน์	 ซึ�งเปี็นข้้อตกลุ่งที่�งก�รัค้�ในลัุ่กษัณะเด่ยวักับท่ี่�วั้ญญููชนจะพึงกรัะที่ำ�กับคู�สัำญญ�ทัี่�วัไปีใน

สำถ�นก�รัณ์เด่ยวักัน	 ด้วัยอำ�น�จต�อรัองที่�งก�รัค้�ท่ี่�ปีรั�ศจ�กอ้ที่ธั้พลุ่ในก�รัท่ี่�ตนม่สำถ�นะเปี็นกรัรัมก�รั 

ผู้บร้ัห�รั	หรัือ	บุคคลุ่ท่ี่�ม่ควั�มเก่�ยวัข้้อง	แลุ่้วัแต�กรัณ่	ซึ�งรัวัมถึงข้้อตกลุ่งที่�งก�รัค้�ท่ี่�ม่รั�ค�แลุ่ะเง่อนไข้	หรัือ	

อัตรั�กำ�ไรัขั้�นต้น	ดังต�อไปีน่�

	 	 	 (ก)	 รั�ค�แลุ่ะเงื�อนไข้ท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	หรัือบรั้ษััที่ย�อยได้รัับหรืัอให้กับบุคคลุ่ทัี่�วัไปี																																			

	 	 	 (ข้)		 รั�ค�แลุ่ะเงื�อนไข้ท่ี่�	กรัรัมก�รั	ผู้บรั้ห�รั	หรัือ	บุคคลุ่ท่ี่�ม่ควั�มเก่�ยวัข้้องให้กับบุคคลุ่ทัี่�วัไปี

	 	 	 (ค)	 รั�ค�แลุ่ะเงื�อนไข้ท่ี่�บร้ัษััที่ฯ	หรัือบรั้ษััที่ย�อย	สำ�ม�รัถแสำดงได้วั��ผู้ปีรัะกอบธุัรัก้จในลัุ่กษัณะที่ำ�นองเด่ยวักัน

ให้กับบุคคลุ่ทัี่�วัไปี

	 	 	 (ง)	 ในกรัณ่ท่ี่�ไม�สำ�ม�รัถเปีรั่ยบเท่ี่ยบรั�ค�ข้องส้ำนค้�หรัือบรั้ก�รัได้	เน่องจ�กส้ำนค้�หรัือบรั้ก�รัท่ี่�เก่�ยวัข้้องนั�น

ม่ลุ่ักษัณะเฉพ�ะ	หรัือม่ก�รัสัำ�งที่ำ�ต�มควั�มต้องก�รัโดยเฉพ�ะ	แต�บรั้ษััที่ฯ	หรัือบรั้ษััที่ย�อยสำ�ม�รัถแสำดง

ได้วั��อัตรั�กำ�ไรัขั้�นต้นท่ี่�บรั้ษััที่ฯ	หรัือบรั้ษััที่ย�อยได้รัับจ�กรั�ยก�รัรัะหวั��งกันไม�ต��งจ�กธุัรักรัรัมกับคู�ค้�

อ่น	หรัืออัตรั�กำ�ไรัขั้�นต้นท่ี่�กรัรัมก�รั	ผู้บรั้ห�รั	หรัือบุคคลุ่ท่ี่�ม่ควั�มเก่�ยวัข้้อง	ได้รัับจ�กรั�ยก�รัรัะหวั��งกัน 

ไม�ต��งจ�กธัุรักรัรัมกับคู�ค้�อ่น	แลุ่ะม่เง่อนไข้	หรืัอข้้อตกลุ่งอ่นๆ	ไม�แตกต��งกัน

	 1.2	 	 ก�รัให้กู้ยืมเง้นต�มรัะเบ่ยบสำงเครั�ะห์พนักง�นแลุ่ะลุู่กจ้�ง

	 1.3	 	 รั�ยก�รัท่ี่�คู�สำัญญ�อ่กฝ่�ยหนึ�งข้องบรั้ษััที่ฯ	หรืัอ	คู�สัำญญ�ทัี่�งสำองฝ่�ย	ม่สำถ�นะเปี็น

	 	 	 (ก)		 บรัษ้ัทัี่ย�อยท่ี่�บรัษ้ัทัี่ฯ	เป็ีนผูถ้อืหุ้นไม�น้อยกวั��ร้ัอยลุ่ะเก้�ส้ำบข้องหุ้นท่ี่�จำ�หน��ยได้แลุ้่วัที่ั�งหมดข้องบรัษ้ัทัี่ย�อย	หรัอื

	 	 	 (ข้)		 บรั้ษััที่ย�อยท่ี่�กรัรัมก�รั	ผู้บรั้ห�รั	หรืัอบุคคลุ่ท่ี่�ม่ควั�มเก่�ยวัข้้องถือหุ้นหรืัอม่สำ�วันได้เส่ำยอยู�ด้วัย	ไม�วั��โดยตรัง

		 	 หรืัอโดยอ้อม	ไม�เก้นจำ�นวัน	อัตรั�	หรัือม่ลัุ่กษัณะต�มท่ี่�คณะกรัรัมก�รักำ�กับตลุ่�ดทุี่นปีรัะก�ศกำ�หนด

	 1.4	 	 รั�ยก�รัในปีรัะเภที่หรัือท่ี่�ม่มูลุ่ค��ไม�เก้นจำ�นวันหรืัออัตรั�ท่ี่�คณะกรัรัมก�รักำ�กับตลุ่�ดทุี่นปีรัะก�ศกำ�หนด

2.	 รั�ยก�รัรัะหวั��งกันดังต�อไปีน่�	ไม�ต้องข้ออนุมัต้จ�กท่ี่�ปีรัะชุมผู้ถือหุ้นข้องบรั้ษััที่ฯ	แต�ต้องข้ออนุมัต้จ�กคณะกรัรัมก�รั

บรั้ษััที่

	 2.1	 	 รั�ยก�รัต�มข้้อ	1.	ซึ�งต้องได้รัับอนุมัต้จ�กคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่	ภ�ยใต้รัะเบ่ยบวั้ธั่ปีฏิ้บัต้ภ�ยในอื�นท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	

เช�น	รัะเบ่ยบวั้ธั่ปีฏิ้บัต้ด้�นงบปีรัะม�ณ	เปี็นต้น
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	 2.2	 	 รั�ยก�รัต�มข้้อ	 1.3	 (ข้)	 หรัือ	 1.4	 ท่ี่�คณะกรัรัมก�รักำ�กับตลุ่�ดทุี่น	 อ�จกำ�หนดให้ต้องได้รัับอนุมัต้จ�ก 

คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ด้วัย	ต�มท่ี่�จะได้ม่ก�รัปีรัะก�ศกำ�หนดต�อไปี

	 2.3	 	 รั�ยก�รัท่ี่�ไม�เข้�้ข้��ยต�มข้อ้	1.	ใหป้ีฏิบ้ตัต้�มปีรัะก�ศคณะกรัรัมก�รักำ�กบัตลุ่�ดที่นุ	ท่ี่�	ที่จ.	21/2551	เรัอ่ง	หลุ่กัเกณฑ์ 

ในก�รัเข้้�ที่ำ�รั�ยก�รัท่ี่�เก่�ยวัโยงกัน

	 ทัี่�งน่�	สำำ�หรัับรั�ยก�รัรัะหวั��งกันท่ี่�ม่ควั�มซับซ้อน	ท่ี่�ต้องข้ออนุมัต้จ�กคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่	บรั้ษััที่ฯ	จะจัดให้ม่ท่ี่�ปีรึักษั� 

	 ที่�งก�รัเง้นอ้สำรัะ	 เพ่อที่ำ�หน้�ท่ี่�ให้ควั�มเห็นเก่�ยวักับควั�มสำมเหตุสำมผลุ่แลุ่ะปีรัะโยชน์ต�อบรั้ษััที่ฯ	โดยรัวัม	ตลุ่อดจน 

	 ควั�มเป็ีนธัรัรัมข้องรั�ค�แลุ่ะเงอ่นไข้ข้องรั�ยก�รัรัะหวั��งกนั	แก�คณะกรัรัมก�รับรัษ้ัทัี่เพอ่ปีรัะกอบก�รัพจ้�รัณ�อนมุตัด้้วัย

	 รั�ยก�รัรัะหวั��งกันท่ี่�ม่ควั�มซับซ้อน	ได้แก�		 	 	

	 -	 รั�ยก�รัท่ี่�ปีรัะกอบด้วัยธัุรักรัรัมย�อยหรัือธัุรักรัรัมท่ี่�เก่�ยวัข้้องหลุ่�ยธุัรักรัรัม	

	 -	 รั�ยก�รัท่ี่�ม่ลุ่ักษัณะเฉพ�ะซึ�งต้องอ�ศัยควั�มรัู้ควั�มชำ�น�ญเฉพ�ะที่�งในก�รัพ้จ�รัณ�

	 -	 รั�ยก�รัใดๆ	 ท่ี่�คณะกรัรัมก�รัตรัวัจสำอบหรัือคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่	 พ้จ�รัณ�เห็นสำมควัรัให้ม่ท่ี่�ปีรัึกษั�ที่�ง 

	 	 ก�รัเง้นอ้สำรัะ

3.	 รั�ยก�รัรัะหวั��งกันท่ี่�นอกเหนือจ�กข้้อ	1.	แลุ่ะ	2.	ต้องได้รัับอนุมัต้จ�กคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่	แลุ่ะท่ี่�ปีรัะชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้องบรัษ้ัทัี่ฯ	ก�อนก�รัเข้้�ที่ำ�รั�ยก�รั	โดยปีฏิบ้ตัต้�มปีรัะก�ศคณะกรัรัมก�รักำ�กบัตลุ่�ดที่นุท่ี่�	ที่จ.	21/2551	เรัอ่ง	หลัุ่กเกณฑ์ 

	 ในก�รัเข้้�ที่ำ�รั�ยก�รัท่ี่�เก่�ยวัโยงกัน

นโยบายและแนวโน ้มการทำำารายการระหว ่างกันในอนาคต

สำำ�หรัับแนวัโน้มก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหวั��งกันในอน�คตนั�น	 อ�จจะยังคงม่อยู�ในสำ�วันท่ี่�เปี็นก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จต�มปีกต้รัะหวั��ง 

บรั้ษััที่ฯ	 กับบรั้ษััที่ย�อยข้องบรั้ษััที่ฯ	 ซึ�งบรั้ษััที่ฯ	 จะดำ�เน้นก�รัด้วัยควั�มโปีรั�งใสำต�มนโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลุ่ก้จก�รัท่ี่�ด่ข้อง 

บรั้ษััที่ฯ	แลุ่ะปีฏิ้บัต้ต�มข้้อกำ�หนดท่ี่�เก่�ยวัข้้องอย��งเครั�งครััด	นอกจ�กน่�	ห�กเปี็นรั�ยก�รัรัะหวั��งกันปีรัะเภที่ท่ี่�ต้องได้รัับ

ก�รัอนุมัต้จ�กคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่	 บรั้ษััที่ฯ	 ม่นโยบ�ยท่ี่�จะต้องเสำนอให้คณะกรัรัมก�รัตรัวัจสำอบข้องบรั้ษััที่ฯ	 พ้จ�รัณ�

ก�อนท่ี่�จะเสำนอให้คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่พ้จ�รัณ�อนุมัต้
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SIGNIFICANT FINANCIAL INFORMATION

ข ้ อ มู ลท างก าร เงิ น ท่ี ส� า คัญ
บรษิัท ทร ูคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วันที� 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563, พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

(หน่วย : พนับาท)

(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวาคม Common 31 ธนัวาคม Common 31 ธนัวาคม Common 31 ธนัวาคม Common
พ.ศ. 2563 Size (%) พ.ศ. 2562 Size (%) พ.ศ. 2561 Size (%) พ.ศ. 2560 Size (%)

สนิทรัพย ์

สนิทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,330,348     3.94      49,405,101     9.43      20,671,759     4.17      18,226,744     3.97     

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพนั 43,528           0.01      43,675           0.01      43,666           0.01      69,316           0.02     

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 1,438             0.00      -                -       -                -       -                -      

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 92,687           0.02      -                -       -                -       -                -      

เงินลงทุนระยะสั�น -                -       1,129             0.00      2,950             0.00      2,910             0.00     

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 44,918,614     7.28      47,612,577     9.09      64,476,817     13.01    47,703,703     10.39    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 51,696           0.01      1,110             0.00      -                -       197,000          0.04     

สินทรพัยท์างการเงินอื�นที�วดัมูลค่าดว้ย

  ราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,227             0.00      -                -       -                -       -                -      

สินคา้คงเหลือ 4,508,245       0.73      7,273,555       1.38      7,448,856       1.50      16,849,082     3.67     

ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 10,291,442     1.67      13,561,474     2.59      12,377,160     2.50      9,638,664       2.10     

ภาษีมูลค่าเพิ�ม 5,263,253       0.85      10,653,448     2.03      8,953,278       1.81      8,653,539       1.88     

สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น 14,903,086     2.41      5,897,326       1.13      10,718,013     2.16      10,342,092     2.25     

รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 104,405,564   16.92    134,449,395   25.66    124,692,499   25.16    111,683,050   24.32    

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพนั 23,394           0.00      23,756           0.01      30,692           0.01      26,763           0.01     

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 1,210,082       0.20      -                -       -                -       -                -      

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 260,870          0.04      -                -       -                -       -                -      

เงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผื�อขาย -                -       141,252          0.03      424,015          0.09      411,992          0.09     

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 23,213,285     3.76      26,159,393     4.99      21,947,955     4.43      16,539,115     3.60     

เงินลงทุนในบริษัทอื�น -                -       1,071,670       0.20      617,214          0.12      543,848          0.12     

อสังหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 1,264,572       0.20      1,319,613       0.25      103,095          0.02      5,528             0.00     

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 231,894,086   37.55    228,962,448   43.69    205,811,952   41.53    176,190,412   38.36    

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 103,336,042   16.73    -                -       -                -       -                -      

ค่าความนิยม 9,993,769       1.62      9,993,769       1.91      11,403,094     2.30      11,403,094     2.48     

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 132,748,844   21.50    114,622,024   21.87    121,079,628   24.43    129,377,058   28.18    

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,080,653       0.98      3,275,159       0.63      2,570,858       0.52      5,396,614       1.18     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 3,116,739       0.50      3,974,265       0.76      6,887,690       1.39      7,604,976       1.66     

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 513,142,336   83.08    389,543,349   74.34    370,876,193   74.84    347,499,400   75.68    

รวมสนิทรัพย ์ 617,547,900   100.00  523,992,744   100.00  495,568,692   100.00  459,182,450   100.00   
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บรษิัท ทร ูคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วันที� 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563, พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

(หน่วย : พนับาท)

(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวาคม Common 31 ธนัวาคม Common 31 ธนัวาคม Common 31 ธนัวาคม Common
พ.ศ. 2563 Size (%) พ.ศ. 2562 Size (%) พ.ศ. 2561 Size (%) พ.ศ. 2560 Size (%)

หนี� สนิและสว่นของเจา้ของ

หนี� สนิหมุนเวียน 

เงินกูย้ืมระยะสั�น 3,500,000       0.56      16,662,572     3.18      84,908,793     17.13    46,752,379     10.18    

หนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 1,274,426       0.21      -                -       -                -       -                -      

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 90,276,648     14.62    109,365,088   20.88    111,754,897   22.55    115,494,627   25.15    

หนี� สินตามสัญญาเช่าส่วนที�ถึงกาํหนด

  ชาํระภายในหนึ�งปี 12,654,125     2.05      -                -       -                -       -                -      

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีของ

  เงินกูย้ืมระยะยาว 61,007,697     9.88      18,037,019     3.44      2,361,277       0.48      30,777,810     6.70     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 161,833          0.03      175,401          0.03      141,965          0.03      5,338             0.00     

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 6,911,239       1.12      6,910,153       1.32      5,093,441       1.03      4,772,957       1.04     

รวมหนี� สนิหมุนเวียน 175,785,968   28.47    151,150,233   28.85    204,260,373   41.22    197,803,111   43.07    

หนี� สนิไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 158,491,494   25.66    178,029,703   33.96    68,054,307     13.73    49,924,210     10.87    

หนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 1,139,170       0.18      -                -       -                -       -                -      

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,251,016       1.01      6,270,865       1.20      6,084,575       1.23      3,196,865       0.70     

ส่วนลดของตน้ทุนการไดม้าซึ�งใบอนุญาต

  ใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคมที�รอรบัรู ้ -                -       3,031,400       0.58      -                -       -                -      

หนี� สินตามสัญญาเช่า 113,751,160   18.42    -                -       -                -       -                -      

หนี� สินภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้าํเนินการ 55,521,542     8.99      38,598,011     7.37      64,059,399     12.92    64,633,973     14.08    

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,990,075       0.65      3,750,069       0.72      2,375,222       0.48      2,154,845       0.47     

ประมาณการหนี� สิน 6,485,825       1.05      3,507,124       0.67      3,367,696       0.68      -                -      

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 10,514,517     1.70      13,636,198     2.60      13,483,605     2.72      13,285,093     2.89     

รวมหนี� สนิไม่หมุนเวียน 356,144,799   57.66    246,823,370   47.10    157,424,804   31.76    133,194,986   29.01    

รวมหนี� สนิ 531,930,767   86.13    397,973,603   75.95    361,685,177   72.98    330,998,097   72.08    

สว่นของเจา้ของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

     หุน้สามญั 133,474,622   133,474,622   133,474,622   133,474,622   

ทุนที�ออกและชาํระเต็มมูลค่าแล้ว 

     หุน้สามญั 133,472,781   21.62    133,472,781   25.47    133,472,781   26.94    133,472,781   29.07    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26,384,073     4.27      26,384,073     5.04      26,384,073     5.32      26,384,073     5.75     

กาํไรสะสม

  ทุนสํารองตามกฎหมาย 1,347,000       0.22      1,040,174       0.20      731,162          0.15      389,994          0.08     

ทุนสํารองหุน้สามญัซื� อคืน 72,540           0.01      -                -       -                -       -                -      

  ขาดทุนสะสม (74,074,383)    (12.00)   (33,630,887)    (6.42)    (25,651,268)    (5.18)    (31,090,925)    (6.77)    

หกั หุน้สามญัซื� อคืน (72,540)          (0.01)     -                -       -                -       -                -      

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (2,040,373)      (0.33)     (1,898,200)      (0.36)    (1,645,903)      (0.33)    (1,641,124)      (0.36)    

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 85,089,098     13.78    125,367,941   23.93    133,290,845   26.90    127,514,799   27.77    

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 528,035          0.09      651,200          0.12      592,670          0.12      669,554          0.15     

รวมสว่นของเจา้ของ 85,617,133     13.87    126,019,141   24.05    133,883,515   27.02    128,184,353   27.92    

รวมหนี� สนิและสว่นของเจา้ของ 617,547,900   100.00  523,992,744   100.00  495,568,692   100.00  459,182,450   100.00  
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บรษิัท ทร ูคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สาํหรับปีสิ� นสดุวันที� 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563, พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

(หน่วย : พนับาท)

(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวาคม Common 31 ธนัวาคม Common 31 ธนัวาคม Common 31 ธนัวาคม Common

พ.ศ. 2563 Size (%) พ.ศ. 2562 Size (%) พ.ศ. 2561 Size (%) พ.ศ. 2560 Size (%)

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์และบริการอื�น 121,325,881   87.78    120,926,274   85.80    118,185,448   73.03    115,853,018   83.04    

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 16,886,456     12.22    20,017,215     14.20    43,634,866     26.97    23,666,212     16.96    

รวมรายได้ 138,212,337   100.00  140,943,489   100.00  161,820,314   100.00  139,519,230   100.00  

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 81,984,285     59.32    87,868,061     62.34    85,383,125     52.76    84,287,978     60.41    

ตน้ทุนขาย 18,653,695     13.50    19,542,668     13.87    20,396,402     12.60    17,808,045     12.76    

รวมตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 100,637,980   72.82    107,410,729   76.21    105,779,527   65.36    102,096,023   73.17    

กาํไรขั�นตน้ 37,574,357     27.18    33,532,760     23.79    56,040,787     34.64    37,423,207     26.83    

รายไดอ้ื�น 5,126,204      3.71      9,703,627      6.88      13,188,458     8.15      5,468,563      3.92      

ค่าใชจ้่ายในการขาย (13,245,119)   (9.58)    (12,978,053)   (9.21)    (20,993,807)   (12.97)  (19,372,507)   (13.89)  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (13,683,043)   (9.90)    (15,253,830)   (10.82)  (14,641,085)   (9.05)    (13,933,160)   (9.99)    

ค่าใชจ้่ายอื�น (505,312)        (0.37)    (4,607,611)     (3.27)    (16,939,112)   (10.47)  (2,585,287)     (1.85)    

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 4,152,790      3.00      6,887,407      4.89      3,789,256      2.34      3,153,802      2.26      

ตน้ทุนทางการเงิน (18,475,562)   (13.37)  (9,539,106)     (6.77)    (7,477,057)     (4.62)    (8,293,982)     (5.94)    

กาํไรกอ่นภาษีเงนิได้ 944,315         0.67      7,745,194      5.49      12,967,440     8.02      1,860,636      1.34      

ภาษีเงินได้ (18,765)         (0.01)    (2,172,179)     (1.54)    (6,009,574)     (3.71)    (1,315,519)     (0.94)    

กาํไรสาํหรับปี 925,550         0.66      5,573,015      3.95      6,957,866      4.31      545,117         0.40      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

 รายการที�จะไม่จดัประเภทใหม่ไปไวใ้น

      กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

      การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์

        หลังออกจากงาน - สุทธิภาษีเงินได้ -               -       (584,002)        (0.41)    (233,247)        (0.14)    -               -       

      ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ย

        มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิภาษีเงินได้ (48,564)         (0.04)    -               -       -               -       -               -       

 รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เป็น

      กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

     (ขาดทุน)กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ� นจริงจากการเปลี�ยนแปลง

        มูลค่ายุติธรรมของหลักทรพัยเ์ผื�อขาย-สุทธิภาษีเงินได้ -               -       (240,564)        (0.17)    9,618             0.01      159,180         0.11      

     ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,397             0.00      (11,723)         (0.01)    (330)              0.00      (706)              0.00      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 883,383         0.62      4,736,726      3.36      6,733,907      4.18      703,591         0.51      

การแบ่งปันกาํไรสาํหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,048,398      113.27  5,636,733      101.14  7,034,590      101.10  551,291         101.13  

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (122,848)        (13.27)  (63,718)         (1.14)    (76,724)         (1.10)    (6,174)           (1.13)    

กาํไรสาํหรับปี 925,550         100.00  5,573,015      100.00  6,957,866      100.00  545,117         100.00  

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,006,231      113.91  4,800,617      101.35  6,810,425      101.14  709,765         100.88  

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (122,848)        (13.91)  (63,891)         (1.35)    (76,518)         (1.14)    (6,174)           (0.88)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 883,383         100.00  4,736,726      100.00  6,733,907      100.00  703,591         100.00  

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื� นฐานสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่

-ขั�นพื� นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.03              0.17              0.21              0.02               
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บรษิัท ทร ูคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสดรวม

สาํหรับปีสิ� นสดุวันที� 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563, พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

(หน่วย : พนับาท)

(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษีเงนิได้ 944,315            7,745,194         12,967,440        1,860,636         

รายการปรบัปรุง :

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 45,753,902        29,344,406        36,672,538        36,266,561        

ดอกเบี� ยรบั (308,283)           (320,071)           (313,046)           (532,984)           

ดอกเบี� ยจ่าย 15,673,971        7,489,298         5,325,468         5,916,685         

ตน้ทุนทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัใบอนุญาต 1,889,699         1,932,602         2,098,786         2,392,920         

เงินปันผลรบั (4,397)              (1,784)              -                  -                  

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (25,945)            (4,650)              645,290            119,853            

กาํไรจากการยกเลิกสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (7,622)              -                  -                  -                  

ประมาณการหนี� สินค่ายา้ยสายเคเบิ� ลลงใตด้ิน -                  -                  2,049,023         -                  

ขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ� น 2,470,644         2,015,361         2,142,917         1,830,629         

กาํไรจากการขายสินทรพัยโ์ครงสรา้งพื� นฐาน -                  (7,241,458)        (8,802,238)        (2,429,887)        

ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของสินคา้คงเหลือ 162,191            212,375            23,529              -                  

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  (121,578)           -                  -                  

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (3,396,230)        (797,635)           -                  -                  

ขาดทุน(กาํไร)จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย 94                    (7,299)              -                  (5,279)              

กาํไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน -                  (123,397)           -                  -                  

กลับรายการประมาณการหนี� สินจากการใชสิ้ทธิของ กสท . -                  -                  -                  (2,285,897)        

กาํไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน

  ที�วดัมูลค่าผ่านกาํไรหรือขาดทุน (442,968)           -                  -                  -                  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิ�มขึ� น 382,884            1,094,088         234,729            221,116            

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนทั �วไป -                  -                  25,000              -                  

กาํไรจากการขายเงินลงทุนทั �วไป -                  (213,143)           -                  -                  

การดอ้ยค่า -                  3,777,112         11,168,503        -                  

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงงวดการชาํระค่าธรรมเนียม

  ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้ริการโทรทัศน์ -                  -                  (97,823)            -                  

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ� นจากการขายสินคา้ให ้ DIF -                  1,025,389         10,055,961        -                  

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ� นจริง (176,157)           (571,295)           10,845              (416,744)           

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม -                  -                  -                  (3,306)              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน (4,194,352)        (6,932,594)        (3,831,785)        (3,192,590)        

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชาํระ (142,878)           (306,370)           (262,074)           (48,390)            

การเปลี�ยนแปลงของสินทรพัยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

- ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น (2,396,262)        14,744,506        (18,795,807)      (17,122,168)      

- เงินลงทุนชั �วคราว - หลักทรพัยเ์พื�อคา้ -                  -                  (19)                   (22)                   

- สินคา้คงเหลือ 3,085,455         (1,112,505)        4,730,122         (5,607,118)        

- สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น (4,378,971)        (5,611,777)        (8,317,301)        (12,393,558)      

- เงินลงทุนในค่าสิทธิสําหรบัรายการภาพยนตร์ (2,549,806)        (3,755,806)        (3,227,294)        (1,930,185)        

- สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 517,833            (245,354)           (731,253)           (899,925)           

- เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น (3,488,342)        (20,168,541)      1,147,243         8,620,181         

- หนี� สินหมุนเวียนอื�น 831,078            (1,613,230)        373,004            106,393            

- หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (64,477)            2,452,101         (211,255)           (268,939)           

กระแสเงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 50,135,376        22,683,945        45,080,503        10,197,982        

บวก เงินสดรบั - ดอกเบี� ยรบั 313,404            317,243            363,127            546,631            

เงินสดรบั - ภาษีเงินได้ 4,514,163         941,347            1,667,463         1,820,073         

หกั เงินสดจ่าย - ดอกเบี� ยจ่าย (8,850,447)        (6,876,538)        (4,628,796)        (4,079,412)        

           เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได้ (1,993,556)        (2,642,237)        (4,553,389)        (3,491,932)        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 44,118,940        14,423,760        37,928,908        4,993,342          
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บรษิัท ทร ูคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสดรวม

สาํหรับปีสิ� นสดุวันที� 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563, พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

(หน่วย : พนับาท)

(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดที�มีภาระผูกพนัลดลง (เพิ�มขึ� น) 509                  6,927                21,720              (26,021)            

เงินสดรบัจากเงินลงทุนระยะสั�น -                  -                  -                  500,000            

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (524,030)           -                  (20,000)            (50,000)            

เงินสดจ่ายซื� อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที�ไดม้า -                  (425,720)           -                  -                  

เงินสดจ่ายสําหรบัค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื� อบริษัทย่อย -                  (31,039)            -                  -                  

เงินลงทุนเพิ�มในบริษัทร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (988,790)           (4,985,849)        (17,547,102)      (35,600)            

เงินลงทุนเพิ�มในเงินลงทุนทั �วไป -                  (693,754)           (98,366)            (218,637)           

เงินลงทุนเพิ�มในสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (34,927)            -                  -                  -                  

เงินลงทุนเพิ�มในสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (400)                 -                  -                  -                  

เงินสดรบัจากเงินลงทุนทั �วไป -                  453,881            -                  -                  

เงินสดรบัจากเงินลงทุนระยะสั�น -                  1,825                -                  -                  

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  231,086            -                  -                  

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8,369,370         1,602,095         -                  -                  

เงินสดจ่ายซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (41,326,786)      (37,564,771)      (52,362,721)      (34,083,088)      

เงินสดจ่ายซื� อสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (33,518,267)      (8,847,211)        (17,442,697)      (13,497,899)      

เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 473,444            -                  217,000            -                  

เงินสดจ่ายซื� ออสังหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน (240,798)           (940,321)           (85,559)            -                  

เงินสดรบัคืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ที�เลิกกิจการ -                  -                  2,596                -                  

เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในหลักทรพัยเ์ผื�อขาย -                  -                  -                  (213,010)           

เงินสดรบัจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 229,168            12,287,897        23,986,087        3,990,679         

เงินปันผลรบั 2,989,346         3,036,504         2,159,699         1,583,807         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (64,572,161)      (35,868,450)      (61,169,343)      (42,049,769)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อยโดยซื� อหุน้จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (8)                    (12)                   (36)                   (10)                   

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมจากบริษัทย่อย 96,923              -                  -                  -                  

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสั�น - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าตน้ทุนการกูย้ืม 3,500,000         24,124,270        131,009,865      67,206,682        

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าตน้ทุนการกูย้ืม 46,925,960        124,088,186      19,946,879        17,665,491        

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจากบริษัทย่อย (96,923)            -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั�น (16,700,000)      (92,514,600)      (93,152,000)      (58,444,000)      

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม (16,131,300)      (2,489,967)        (31,108,674)      (21,313,690)      

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (19,157,838)      -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายจากหุน้สามญัซื� อคืน (72,540)            -                  -                  -                  

เงินปันผลจ่าย (3,003,017)        (3,003,031)        (1,034,353)        -                  

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (4,638,743)        50,204,846        25,661,681        5,114,473         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิ�มขึ� นสทุธิ (25,091,964)      28,760,156        2,421,246         (31,941,954)      

ยอดยกมาตน้ปี 49,405,101        20,671,759        18,226,744        50,183,813        

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 17,211              (26,814)            23,769              (15,115)            

ยอดคงเหลือสิ� นปี 24,330,348        49,405,101        20,671,759        18,226,744        

รายการที�มิใช่เงนิสด

การซื� อที�ดิน อาคาร และอุปกรณโ์ดยการทําสัญญาเช่า 3,155,450         4,498,430         513,550            2,939,610         

การซื� อที�ดิน อาคาร และอุปกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 122,572,830      121,483,740      128,555,070      9,419,380         

การลงทุนในบริษัทร่วม 15,710              -                  20,450              -                  

การขายบริษัทย่อย -                  6,650                -                  -                  
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ผู ้สอบบัญชี

ผู้้�สอบบัญชีีที่ี�ได้�รัับความเห็็นชีอบจากคณะกรัรัมการัของบรัิษััที่ฯ สำาห็รัับตรัวจสอบงบการัเงินรัวมและงบการัเงินของ 

บริัษััที่ฯ ในรัะยะ 3 ปีี ที่ี�ผู้่านมา มีด้ังนี� 

งบการเงนิประจ�าปี 

ส้ินสุดวนัท่ี

บรษัิทผูต้รวจสอบ ชือ่ผูส้อบบัญชี

เลขประจ�าตวั

ผูส้อบบัญชี

รบัอนุญาต

31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 บจก.ไพรั�ซวอเตอรั์เฮาส์ค้เปีอรั์ส เอบีเอเอส นายพิสิฐ  ที่างธันกุล 4095

31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 บจก.ไพรั�ซวอเตอรั์เฮาส์ค้เปีอรั์ส เอบีเอเอส นายพิสิฐ  ที่างธันกุล 4095

31 ธัันวาคม พ.ศ. 2561 บจก.ไพรั�ซวอเตอรั์เฮาส์ค้เปีอรั์ส เอบีเอเอส นายปีรัะสิที่ธัิ�  เย่องศรัีกุล 4174

รัายงานการัตรัวจสอบของผู้้�สอบบัญชีีในรัะยะ 3 ปีีทีี่�ผู้่านมา (2561-2563) ผู้้�สอบบัญชีีได้�ให็�ความเห็็นในรัายงานการัตรัวจ

สอบงบการัเงินของบรัิษััที่ฯ ถู้กต�องแบบไม่มีเง่อนไข

บจก.ไพรั�ซวอเตอรั์เฮาส์ค้เปีอรั์ส เอบีเอเอส และ ผู้้�สอบบัญชีี ไม่มีความสัมพันธั์ห็รัือส่วนได้�เสียกับบรัิษััที่ฯ ห็รัือบรัิษััที่ย่อย 

ห็รัือผู้้�บรัิห็ารั ห็รัือผู้้�ถูือหุ็�นรัายให็ญ่ ห็รัือผู้้�ที่ี�เกี�ยวข�องกับบุคคลด้ังกล่าว ในลักษัณะที่ี�จะมีผู้ลกรัะที่บต่อการัปีฏิิบัติห็น�าที่ี�

อย่างเปี็นอิสรัะแต่อย่างใด้
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FINANCIAL HIGHLIGHTS AND RATIOS

จุดเด่นและอัตราส่วนทางการเงิน

2563 2562 2561

ผลการด าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1/ ลา้นบาท 107,240             105,807             101,788             
รายไดร้วม ลา้นบาท 138,212             140,943             162,773             
รายไดร้วม ไมร่วมรายไดจ้ากการขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF ลา้นบาท 138,212             138,457             136,009             
ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย (EBITDA) ลา้นบาท 52,654              33,850              56,001              
EBITDA  ไมร่วม TFRS16 และ การขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF ลา้นบาท 37,189              31,457              32,537              
ก าไรจากการด าเนนิงาน ลา้นบาท 10,646              7,104                22,408              
ก าไรจากการด าเนนิงาน ไมร่วม TFRS16 และ การขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF ลา้นบาท 5,320                4,712                (1,056)               
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษัิท ลา้นบาท 1,048                5,637                7,035                

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษัิท
  ไมร่วม TFRS16 และ การขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF ลา้นบาท 1,764                2,170                (3,294)               

ฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
สนิทรัพยร์วม ลา้นบาท 617,548             523,993             495,569             
หนีส้นิรวม ลา้นบาท 531,931             397,974             361,685             
หนีส้นิรวม ไมร่วมหนีส้นิตามสญัญาเชา่ (ผลกระทบจาก TFRS16) ลา้นบาท 405,525             397,974             361,685             
สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นบาท 85,617              126,019             133,884             
สว่นของผูถ้อืหุน้ ไมร่วมผลกระทบจาก TFRS16 2/ ลา้นบาท 123,374             126,019             133,884             

อตัราสว่นทางการเงนิ
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios)
   อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.6                    0.9                    0.6                    
   อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.4                    0.6                    0.4                    

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์(Activity Ratios)
   อัตราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 3.5                    3.8                    3.9                    
   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วัน 104                   94                     93                     
   อัตราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เทา่ 3.2                    2.8                    2.3                    
   ระยะเวลาหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอืเฉลีย่ วัน 111                   128                   157                   
   อัตราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ เทา่ 1.5                    1.6                    1.6                    
   ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ วัน 233                   222                   231                   
   วงจรเงนิสด วัน (18)                   1                      19                     

อตัราสว่นทีแ่สดงถงึความเสีย่งจากการกูย้มื (Leverage Ratios)
   อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ EBITDA 3/ เทา่ 3.8                    4.6                    2.3                    
   อัตราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 3/ เทา่ 2.3                    1.2                    1.0                    
   อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 4/ เทา่ 3.3                    3.2                    2.7                    
   อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 5/ เทา่ 3.5                    4.1                    6.0                    

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios)
   อัตราก าไรขัน้ตน้ % 27.2% 24.2% 35.3%
   อัตราก าไรสทุธ ิ % 0.8% 4.0% 4.3%
   อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 1.0% 4.4% 5.4%

ขอ้มลูตอ่หุน้และอืน่ๆ
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ บาท 0.03                  0.17                  0.21                  
มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ บาท 2.57                  3.78                  4.01                  
ราคาหุน้ ณ สิน้งวด บาท 3.44                  4.60                  5.20                  
จ านวนหุน้สามัญ ณ สิน้งวด ลา้นหุน้ 33,368              33,368              33,368              
มลูคา่ตลาดของหุน้ ลา้นบาท 114,787             153,494             173,515             

จดุเดน่และอตัราสว่นทางการเงนิ

2563 2562 2561

ผลการดาํเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1/ ลา้นบาท 107,240            105,807            101,788            
รายไดร้วม ลา้นบาท 138,212            140,943            162,773            
รายไดร้วม ไมร่วมรายไดจ้ากการขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF ลา้นบาท 138,212            138,457            136,009            
กําไรจากการดําเนนิงานกอ่นดอกเบี�ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตัดจําหน่าย (EBITDA) ลา้นบาท 52,654              33,850              56,001              
EBITDA  ไมร่วม TFRS16 และ การขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF ลา้นบาท 37,189              31,457              32,537              
กําไรจากการดําเนนิงาน ลา้นบาท 10,646              7,104                22,408              
กําไรจากการดําเนนิงาน ไมร่วม TFRS16 และ การขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF ลา้นบาท 5,320                4,712                (1,056)              
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิสว่นที�เป็นของบรษัิท ลา้นบาท 1,048                5,637                7,035                
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิสว่นที�เป็นของบรษัิท
  ไมร่วม TFRS16 และ การขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF ลา้นบาท 1,764                2,170                (3,294)              

ฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
สนิทรัพยร์วม ลา้นบาท 617,548            523,993            495,569            
หนี�สนิรวม ลา้นบาท 531,931            397,974            361,685            
หนี�สนิรวม ไมร่วมหนี�สนิตามสญัญาเชา่ (ผลกระทบจาก TFRS16) ลา้นบาท 405,525            397,974            361,685            
สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นบาท 85,617              126,019            133,884            
สว่นของผูถ้อืหุน้ ไมร่วมผลกระทบจาก TFRS16 2/ ลา้นบาท 123,374            126,019            133,884            

อตัราสว่นทางการเงนิ
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.6                   0.9                   0.6                   
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.4                   0.6                   0.4                   

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์(Activity Ratios)
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี�การคา้ เทา่ 3.5                   3.8                   3.9                   
ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย วัน 104                  94                    93                    
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เทา่ 3.2                   2.8                   2.3                   
ระยะเวลาหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอืเฉลี�ย วัน 111                  128                  157                  
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี�การคา้ เทา่ 1.5                   1.6                   1.6                   
ระยะเวลาชําระหนี�เฉลี�ย วัน 233                  222                  231                  

     วงจรเงนิสด วัน (18)                   1                      19                    

อตัราสว่นที�แสดงถงึความเสี�ยงจากการกูย้มื (Leverage Ratios)
     อตัราสว่นหนี�สนิสทุธติอ่ EBITDA 3/ เทา่ 3.8                   4.6                   2.3                   
     อตัราสว่นหนี�สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 3/ เทา่ 2.3                   1.2                   1.0                   
     อตัราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 4/ เทา่ 3.3                   3.2                   2.7                   
     อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี�ย 5/ เทา่ 3.5                   4.1                   6.0                   

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
อตัรากําไรขั �นตน้ % 27.2% 24.2% 35.3%
อตัรากําไรสทุธ ิ % 0.8% 4.0% 4.3%
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 1.0% 4.4% 5.4%

ขอ้มลูตอ่หุน้และอื�นๆ

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ บาท 0.03                 0.17                 0.21                 
มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ บาท 2.57                 3.78                 4.01                 
ราคาหุน้ ณ สิ�นงวด บาท 3.44                 4.60                 5.20                 
จํานวนหุน้สามญั ณ สิ�นงวด ลา้นหุน้ 33,368              33,368              33,368              
มลูคา่ตลาดของหุน้ ลา้นบาท 114,787            153,494            173,515            

1/ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมรายไดค้า่เชื�อมโยงโครงขา่ย (IC) และรายไดค้า่เชา่โครงขา่ย
2/ ผลกระทบของการปรับมาใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16 โดยมกีารดอ้ยคา่ของสนิทรัพยต์ามสัญญาเชา่ซึ�งถกูหักออกจากกําไรสะสมตน้งวด เพื�อสะทอ้นมลูคา่ของสนิทรัพย์เหลา่นั�น
3/ หนี�สนิประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสั �นและระยะยาว ไมร่วมหนี�สนิตามสัญญาเชา่ทางการเงนิ
4/ ไมร่วมผลกระทบของการปรับมาใชม้าตรฐานการบัญช ีTFRS16
5/ อัตราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี�ย คํานวณจาก EBITDA สําหรับงวด/ (ดอกเบี�ยจ่าย+คา่ใชจ้่ายทางการเงนิอื�น สําหรับงวด) ไมร่วมผลกระทบจาก TFRS16 และกําไรจากการขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF
   หากคํานวณอัตราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี�ย ดว้ยงบกระแสเงนิสด (กระแสเงนิสดสทุธจิากการดําเนนิงาน +  ดอกเบี�ยจ่าย +  รายจ่ายภาษีเงนิได)้/ ดอกเบี�ยจ่าย 
     จะไดอ้ัตราสว่นนี�เป็น 6.2 เทา่ ในปี 2563 เป็น 3.5 เทา่ ในปี 2562  และเป็น 10.2 เทา่ ในปี 2561
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ภาพรวมปีี 2020

กลุ่่�มทรูู เติิบโติเหนืืออุติสาหกรรม ท้ั้�งด้้านืรายได้้ การขยายฐานืผู้้้ใช้้บริการ และ EBITDA ทั้่�เติิบโติในือ้ติราแบบเลขสองหล้ก 

ทั้่ามกลางความทั้้าทั้ายในืปีี 2563 รายได้้จากการให้บริการหล้กทั้่�เติิบโติข้�นืร้อยละ 3 จากปีีก่อนื หนุืนืรายได้้จากการ 

ให้บริการรวมเพิ่ิ�มข้�นืเปี็นื 107.2 พิ่้นืล้านืบาทั้และรายได้้รวมเปี็นื 138.2 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563 แม้ได้้ร้บผู้ลกระทั้บจาก

สภาพิ่เศรษฐกิจและสถานืการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ของ  COVID-19  โด้ยธุุรกิจโทั้รคมนืาคมหล้กเติิบโติเหนืืออุติสาหกรรม  ท้ั้�ง

รายได้้จากการให้บริการของธุุรกิจโทั้รศ้พิ่ทั้์เคล่อนืท่ั้�ทั้่�เพิิ่�มข้�นืร้อยละ 3 จากปีีก่อนืหนื้า และธุุรกิจบรอด้แบนืด้์อินืเทั้อร์เนื็ติ

ม่จำานืวนืผู้้้ใช้้บริการรายใหม่สุทั้ธิุส้งสุด้ในือุติสาหกรรมท่ั้� 390 พิ่้นืราย ขณ์ะท่ั้�แพิ่ลติฟอร์มและบริการด้้านืดิ้จิท้ั้ลม่รายได้้

เติิบโติติ่อเนื่องในือ้ติราแบบเลขสองหล้ก สิ�งเหล่าน่ื� ร่วมก้บการให้ความสำาค้ญก้บคุณ์ภาพิ่การขายและการบริหารค่าใช้้จ่าย 

อย่างม่ปีระสิทั้ธุิภาพิ่ ส่งผู้ลให้ EBITDA ในืปีี 2563 เพิ่ิ�มข้�นืในือ้ติราร้อยละ 18 จากปีีก่อนืเปี็นื 37.2 พิ่้นืล้านืบาทั้ หรือ

เพิ่ิ�มข้�นืร้อยละ 56 จากปีีก่อนืเปี็นื 52.7 พิ่้นืล้านืบาทั้ ติามรายงานืภายหล้งการปีร้บมาใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ใหม่ (TFRS16) 

ในืปีี  2563  กลุ่ มทั้ร้ ร ายงานืกำา ไร สุทั้ ธิุจำานืวนื 1 .0  พิ่้นืล้ านืบาทั้ หรื อ  1 . 8  พิ่้นืล้ านืบาทั้ หากไม่ รวม 

ผู้ลกระทั้บจาก TFRS16 ท้ั้�งน่ื� ในืว้นืท่ั้� 25 กุมภาพิ่้นืธุ์ ปีี 2564 ทั้่�ปีระชุ้มคณ์ะกรรมการฯ ได้้อนุืม้ติิการจ่ายเงินืปีันืผู้ลสำาหร้บ 

ผู้ลปีระกอบการปีระจำาปีี 2563 จำานืวนืท้ั้�งสิ�นืปีระมาณ์ 2.3 พิ่้นืล้านืบาทั้ (หรือ 0.07 บาทั้ติ่อหุ้นื) ด้้วยอ้ติราเงินืปีันืผู้ล

ติอบแทั้นื (Dividend Yield) ในืระด้้บเด้่ยวก้บปีีก่อนืหนื้า โด้ยจะนืำาเสนือทั้่�ปีระชุ้มสาม้ญผู้้้ถือหุ้นืในืเด้ือนืเมษายนืน่ื�

ทรููมูฟ เอช ย้งคงม่รายได้้จากการให้บริการทั้่�เติิบโติเหนืืออุติสาหกรรมโด้ยเพิิ่�มข้�นืร้อยละ 3.1 จากปีีก่อนืเปี็นื 

80.1 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563 สวนืทั้างก้บอุติสาหกรรมทั้่�รายได้้ของผู้้้ให้บริการรายอ่นืรวมก้นืลด้ลงร้อยละ 6 

จากปีีก่อนื ผู้ลปีระกอบการทั้่�แข็งแกร่งน่ื�เปี็นืผู้ลมาจากกลุ่มล้กค้าระบบรายเด้ือนืทั้่�ท้ั้�งรายได้้และฐานืผู้้้ใช้้บริการเติิบโติ 

ในือ้ติราแบบเลขสองหล้ก ขณ์ะทั้่�ภาพิ่รวมอุติสาหกรรม โด้ยเฉพิ่าะกลุ่มล้กค้าระบบเติิมเงินืทั้่�ม่ความอ่อนืไหวติ่อราคา 

ได้้ร้บผู้ลกระทั้บจากสถานืการณ์์ COVID-19 ซึ่้�งส่งผู้ลให้กำาล้งซึ่ื�อผู้้้บริโภคอ่อนืติ้วและจำานืวนืน้ืกทั้่องเทั้่�ยวติ่างช้าติิ 

ลด้ลง โด้ยการแข่งข้นืในือุติสาหกรรมย้งคงเนื้นืการนืำาเสนือแพ็ิ่กเกจการใช้้งานืแบบความเร็วคงท่ั้�แติ่ไม่จำาก้ด้ปีริมาณ์

ด้าติ้าด้้วยระด้้บราคาท่ั้�เพิ่ิ�มข้�นืในืระหว่างปีี ขณ์ะท่ั้�ม่การนืำาเสนือแพิ่็กเกจความเร็วติำ�าในืบางพิ่ื�นืทั้่�เพิ่่อเจาะติลาด้ได้้มาก 

ยิ�งข้�นื  ในืขณ์ะเด่้ยวก้นื ทั้ร้ม้ฟ เอช้เปีิด้ติ้วบริการ 5G อย่างเปี็นืทั้างการและให้บริการ 5G แล้วในืย่านืสำาค้ญของ 77 จ้งหว้ด้                      

ท้ั้�วปีระเทั้ศ และครอบคลุมปีระช้ากรถ้งร้อยละ 98 ในืพิ่ื�นืท่ั้�กรุงเทั้พิ่และปีริมณ์ฑล พิ่ร้อมรองร้บการเติิบโติของกลุ่มล้กค้า

ระด้้บบนืและเพิ่ิ�มโอกาสในืการสร้างรายได้้จากการใช้้งานืด้าติ้า ท้ั้�งน่ื� ทั้ร้ม้ฟ เอช้ ม่จำานืวนืผู้้้ใช้้บริการรายใหม่สุทั้ธุิ 

541 พิ่้นืรายในืไติรมาส 4 ขยายฐานืผู้้้ใช้้บริการรวมเปี็นื 30.6 ล้านืราย แบ่งเปี็นืล้กค้าระบบเติิมเงินื 20.9 ล้านืราย 

และระบบรายเด้ือนื 9.7 ล้านืราย

ทรููออนไลุ่น์ คงความเปี็นืผู้้้นืำาติลาด้บรอด้แบนืด้์อินืเทั้อร์เน็ืติท้ั้�งด้้านืรายได้้และฐานืผู้้้ใช้้บริการ โด้ยม่รายได้้บรอด้แบนืด้์

อินืเทั้อร์เนื็ติเพิ่ิ�มข้�นื 1.2 พิ่้นืล้านืบาทั้หรือคิด้เปี็นืการเพิิ่�มข้�นืร้อยละ 4.6 จากปีีก่อนื เปี็นื 27.1 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563 

พิ่ร้อมจำานืวนืผู้้้ใช้้บริการรายใหม่สุทั้ธุิทั้่�เติิบโติส้งเหนืืออุติสาหกรรมจำานืวนื 390 พิ่้นืรายในืปีี 2563 ทั้ร้ออนืไลนื์ขยายฐานื

ผู้้้ใช้้บริการเปี็นื 4.2 ล้านืราย หนุืนืโด้ยการขยายโครงข่ายไฟเบอร์และแพิ่็กเกจอินืเทั้อร์เน็ืติความเร็วส้ง 1Gbps ซึ่้�งได้้ร้บ

ผู้ลติอบร้บทั้่�ด้่จากติลาด้ และเติิบโติติ่อเนื่องติามวิถ่ช่้วิติในืยุค New Normal หนืุนืให้ความติ้องการเช้่อมติ่อ 

บรอด้แบนืด้์เพิ่ิ�มข้�นืท้ั้�งอุติสาหกรรม ขณ์ะท่ั้�ภาพิ่รวมการแข่งข้นืในือุติสาหกรรมย้งเนื้นืด้้านืความเร็ว การใช้้กลยุทั้ธุ์ 

ด้้านืราคา รวมถ้งคอนืเทั้นืติ์เพิ่่อเพิิ่�มม้ลค่า โด้ยทั้ร้ออนืไลนื์เด้ินืหนื้าให้บริการด้้วยเครือข่ายคุณ์ภาพิ่ส้ง พิ่ร้อมนืำาเสนือ

นืว้ติกรรมเทั้คโนืโลย่ท่ั้�หลากหลาย ท้ั้�ง True Gigatex Fiber Router เทั้คโนืโลย่ Band Steering และการ up-sell 

ผู้่านื Mesh WiFi และแพ็ิ่กเกจคอนืเวอร์เจนืซึ่์ร่วมก้บ TrueID  TV ซึ่้�งจะเปี็นืปีัจจ้ยสำาค้ญทั้่�จะทั้ำาให้ทั้ร้ออนืไลนื์เติิบโติ 

ติ่อเนื่อง ติอบโจทั้ย์ความติ้องการใช้้งานืบรอด้แบนืด้์ทั้่�เพิิ่�มข้�นื ท้ั้�งการทั้ำางานืจากบ้านื เร่ยนืออนืไลนื์และร้บช้ม 

ความบ้นืเทิั้งทั้่�บ้านื
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ทรููวิิช่�นส์์ ม่รายได้้จากการให้บริการ 10.7 พิ่้นืล้านืบาทั้ในื ปีี 2563 ได้้ร้บผู้ลกระทั้บจากสถานืการณ์์ COVID-19 ซ้ึ่�งส่งผู้ล

ติ่อการใช้้จ่ายของผู้้้บริโภคและฐานืล้กค้าในืกลุ่มธุุรกิจโรงแรม รวมถ้งการเล่อนืการจ้ด้กิจกรรมอ่เว้นืทั้์และก่ฬา ทั้ำาให้ท้ั้�ง

รายได้้และติ้นืทัุ้นืทั้่�เก่�ยวข้องปีร้บติ้วลด้ลง อย่างไรก็ติาม ในืไติรมาส 4 รายได้้จากการให้บริการของทั้ร้วิช้้�นืส์เริ�มฟ้�นืติ้วในื

อ้ติราร้อยละ 4 จากไติรมาสก่อนื หนุืนืโด้ยการเติิบโติของรายได้้จากการโฆษณ์าและกิจกรรมท่ั้�เริ�มทั้ยอยกล้บเข้ามา ท้ั้�งน่ื� 

ทั้ร้วิช้้�นืส์จะมุ่งสรรหาคอนืเทั้นืติ์ทั้่�ติอบโจทั้ย์ความติ้องการของผู้้้บริโภคในืปีระเทั้ศ พิ่ร้อมปีร้บต้ิวส้่ช้่องทั้างด้ิจิท้ั้ลทั้่� 

หลากหลายและนืำาเสนือแพ็ิ่กเกจทั้่�ติอบโจทั้ย์พิ่ฤติิกรรมและไลฟ์สไติล์ผู้้้บริโภคในืยุคใหม่น่ื�ได้้อย่างติรงจุด้ เพิ่่อสร้าง 

รายได้้และขยายฐานืล้กค้าให้เพิ่ิ�มข้�นืจาก 3.9 ล้านืราย ณ์ สิ�นืปีี 2563

ทรูู ดิิจิิท่ลุ่ กรู่�ป เด้ินืหนื้าเสริมความแข็งแกร่งให้ก้บระบบนิืเวศของกลุ่มทั้ร้ ด้้วยบริการและแพิ่ลติฟอร์มคุณ์ภาพิ่ โด้ย 

ทั้ร้ไอด้่ม่ยอด้ร้บช้มคอนืเทั้นืติ์วิด้่โอเฉล่�ยติ่อเด้ือนืส้งถ้ง 256 ล้านืคร้�งในืไติรมาสทั้่� 4 ของปีี 2563 รวมเปี็นืยอด้ร้บช้ม 2.2 

พิ่้นืล้านืคร้�งของท้ั้�งปีี ซึ่้�งถือเปี็นืการเติิบโติส้งถ้ง 3 เทั้่าเม่อเท่ั้ยบก้บปีีก่อนื ในืขณ์ะทั้่�ยอด้จำานืวนืการซึ่ื�อคอนืเทั้นืติ์ 

เพิ่่อร้บช้มภายในืแอปีพิ่ลิเคช้้�นืย้งเติิบโติถ้งร้อยละ 29 จากไติรมาสก่อนืเปี็นื 400,000 คร้�งในืไติรมาส 4 นือกจากน่ื� บริการ

โทั้รและแช้ทั้ภายในืแอปีพิ่ลิเคช้้�นืย้งคงได้้ร้บความนิืยม ม่ฐานืผู้้้ใช้้งานืส้งถ้ง 1.12 ล้านืรายในืปีี 2563 สำาหร้บแพิ่ลติฟอร์ม

บนืจอโทั้รท้ั้ศนื์ กล่องทั้ร้ไอด้่ ท่ั้ว่ เติิบโติติ่อเนื่องด้้วยยอด้ขายส้งถ้ง 2.1 ล้านืกล่อง โด้ยท้ั้�งหมด้น่ื� ส่งผู้ลให้ยอด้สม้ครร้บ

ช้มคอนืเทั้นืติ์ด้ิจิท้ั้ลและรายได้้จากการโฆษณ์าเติิบโติแข็งแกร่งในือ้ติราแบบเลขสองหล้ก ในืขณ์ะทั้่�ธุุรกิจ Online 

Station ผู้้้นืำาแพิ่ลติฟอร์มด้ิจิท้ั้ลด้้านืเกมมิ�งและเครือข่ายอินืฟล้เอนืเซึ่อร์ ม่ยอด้ร้บช้มคอนืเทั้นืติ์ในืทุั้กแพิ่ลติฟอร์มรวมส้ง

ถ้ง 180 ล้านืคร้�ง โด้ย 33 ล้านืคร้�งมาจากยอด้ร้บช้มคอนืเทั้นืติ์ออริจิน้ืล สำาหร้บด้้านืล้กค้าองค์กร กลุ่มธุุรกิจด้ิจิท้ั้ลโซึ่ล้ช้้�นื 

ได้้ยกระด้้บโซึ่ล้ช้้�นืทั้่�ให้บริการและเช้่อมติ่ออุปีกรณ์์เซ็ึ่นืเซึ่อร์ IoT แล้วกว่า 380,000 อุปีกรณ์์ ณ์ สิ�นืปีี 2563 และได้้เปีิด้ติ้ว 

Digital Guest Solution แพิ่ลติฟอร์มท่ั้�ปีฏิิบ้ติิการบนืคลาวด้์ท่ั้�เข้ามาช้่วยเติิมเต็ิมช้่องว่างการทั้ำางานืระหว่างโลกออนืไลนื์

และออฟไลนื์ให้ก้บบริการในืพิ่ื�นืทั้่�อาคารติ่าง ๆ สำาหร้บหลายอุติสาหกรรม อาทิั้ อุติสาหกรรมอส้งหาริมทั้ร้พิ่ย์ และเครือ

โรงพิ่ยาบาล เปี็นืติ้นื

สรุปีผลปีระกอบการในปีี 2563

กลุ่มทั้ร้รายงานืผู้ลกำาไรสุทั้ธิุส่วนืท่ั้�เปี็นืของบริษ้ทั้ฯ 1,048.4 ล้านืบาทั้ในืปีี 2563 ซ้ึ่�งคิด้เปี็นืการเปีล่�ยนืแปีลงท่ั้�มากกว่า 

ร้อยละ 20 จากปีีก่อนื โด้ยผู้ลการด้ำาเนืินืงานืโด้ยสรุปีม่ด้้งน่ื�

กลุ่มทั้ร้ม่รายได้้รวมจำานืวนื 138.2 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563 หนืุนืโด้ยรายได้้จากการให้บริการทั้่�เพิ่ิ�มข้�นืร้อยละ 1.4 

จากปีีก่อนืเปี็นื 107.2 พิ่้นืล้านืบาทั้ แม้ได้้ร้บผู้ลกระทั้บจากสถานืการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ของ COVID-19 และสภาพิ่

เศรษฐกิจ ผู้ลปีระกอบการท่ั้�เติิบโติน่ื�เปี็นืผู้ลจากฐานืล้กค้าธุุรกิจโทั้รศ้พิ่ทั้์เคล่อนืท่ั้�กลุ่มระบบรายเดื้อนืและธุุรกิจบรอด้แบนืด้์

ทั้่�เติิบโติส้งเหนืืออุติสาหกรรม ในืขณ์ะเด่้ยวก้นื ความมุ่งม้�นืในืการบริหารติ้นืทัุ้นือย่างม่ปีระสิทั้ธุิภาพิ่ ส่งผู้ลให้ EBITDA 

เพิ่ิ�มข้�นืร้อยละ 18 จากปีีก่อนืเปี็นื 37.2 พิ่้นืล้านืบาทั้ หรือเพิิ่�มข้�นืร้อยละ 56 จากปีีก่อนืเปี็นื 52.7 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563 

หากรวมผู้ลกระทั้บจากการปีร้บมาใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ใหม่ (TFRS16)

กำาไรสุทั้ธิุส่วนืท่ั้�เปี็นืของบริษ้ทั้ฯ ลด้ลงเม่อเท่ั้ยบก้บปีีก่อนืเปี็นื 1.0 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563 จากค่าเส่อมราคาและค่า 

ติ้ด้จำาหนื่ายท่ั้�เพิ่ิ�มข้�นืติามการขยายโครงข่ายอย่างติ่อเนื่องและใบอนุืญาติการใช้้งานืคล่นืความถ่�ทั้่�ได้้ร้บเพิิ่�มในืปีีน่ื� รวมถ้ง 

ผู้ลกระทั้บเช้ิงลบจากการปีร้บมาใช้้มาติรฐานืบ้ญช้่ TFRS16 อ่กทั้้�งในืปีี 2562 ม่การบ้นืทั้้กผู้ลปีระโยช้นื์สุทั้ธุิติ่อกำาไรปีระมาณ์ 

3.4 พิ่้นืล้านืบาทั้ เนื่องจากกำาไรจากการขายสินืทั้ร้พิ่ย์เข้ากองทุั้นื DIF ช้ด้เช้ยค่าใช้้จ่ายทั้่�ไม่ได้้เกิด้ข้�นืจากการด้ำาเนิืนืงานื

ปีกติิอย่างการด้้อยค่าของสินืทั้ร้พิ่ย์

ท้ั้�งน่ื� สถานืการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ของ COVID-19 ส่งผู้ลให้การจ้ด้กิจกรรมอ่เว้นืทั้์และจำานืวนืน้ืกทั้่องเท่ั้�ยวขาเข้าลด้ลง 

โด้ยเฉพิ่าะในืช้่วงท่ั้�ม่นืโยบายปีิด้เมือง (city lockdown) รวมถ้งการใช้้จ่ายของผู้้้บริโภคลด้ลง ธุุรกิจการส่อสารโทั้รคมนืาคม

ได้ร้บ้ผู้ลกระทั้บจากรายได้ท่้ั้�เก่�ยวขอ้งกบ้น้ืกทั้อ่งเท่ั้�ยวท้ั้�งขาเขา้และขาออกท่ั้�ลด้ลง ติลอด้จนืการปีดิ้หนืา้รา้นืคา้ช้้�วคราว กลุม่

ทั้ร้สามารถร้กษาการเติิบโติของรายได้้จากการให้บริการ หนุืนืโด้ยธุุรกิจโทั้รศ้พิ่ทั้์เคล่อนืท่ั้� ธุุรกิจบรอด้แบนืด้์และธุุรกิจด้ิจิท้ั้ล 

โด้ยรายได้้จากกลุ่มธุุรกิจเหล่าน่ื�สามารถช้ด้เช้ยรายได้้ทั้่�ลด้ลงของทั้ร้วิช้้�นืส์ (คิด้เปี็นืส้ด้ส่วนืนื้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้้ 

ของกลุ่มทั้ร้) ซึ่้�งได้้ร้บผู้ลกระทั้บจากสถานืการณ์์ COVID-19 ทั้ำาให้การจ้ด้อ่เว้นืทั้์และการแข่งข้นืก่ฬาสด้ถ้กเล่อนืออกไปี 

13. ������������������������������������.indd   24113. ������������������������������������.indd   241 17/3/2564 BE   09:2817/3/2564 BE   09:28



รายงานประจำป 2563

242

ส่งผู้ลให้ท้ั้�งรายได้้และติ้นืทุั้นืท่ั้�เก่�ยวข้องลด้ลง รวมถ้งรายได้้จากกลุ่มธุุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ติาม วิกฤติิคร้�งน่ื� เปีิด้โอกาส

ให้กลุ่มทั้ร้สามารถเจรจาส้ญญาใหม่และพิิ่จารณ์าเลือกสรรคอนืเทั้นืติ์ท่ั้�เหมาะสมสำาหร้บแพิ่ลติฟอร์ม อ่กท้ั้�งช้่วยส่งเสริม

การด้ำาเนืินืงานืและพิ่้ฒนืาการด้้านืล้กค้าส้มพิ่้นืธุ์ให้เปี็นืดิ้จิท้ั้ลมากข้�นื

สำาห์รับปีี 2564

กลุ่มทั้ร้คาด้ว่าธุุรกิจโทั้รคมนืาคมหล้กจะเติิบโติติ่อเนื่อง พิ่ร้อมก้บการฟ้�นืติ้วของผู้ลิติภ้ณ์ฑ์มวลรวมในืปีระเทั้ศ (GDP) 

ในืขณ์ะท่ั้�ธุุรกิจดิ้จิท้ั้ลจะเปี็นืแรงข้บเคล่อนืการเติิบโติอย่างแข็งแกร่งด้้วยศ้กยภาพิ่การเติิบโติท่ั้�ส้งของกลุ่มอุติสาหกรรม 

New S-Curve หนืุนืโด้ยแพิ่ลติฟอร์มและระบบนืิเวศด้ิจิท้ั้ลทั้่�ครบวงจรของกลุ่มทั้ร้ โด้ยจุด้เด้่นืของทั้ร้ม้ฟ เอช้ ด้้านื 5G 

และเครือข่ายคุณ์ภาพิ่ส้งทั้่�ผู้สานืจุด้แข็งของย่านืความถ่�ทั้่�ครอบคลุมครบท้ั้�ง 7 ย่านื ท้ั้�งย่านืความถ่�ส้ง กลางและติำ�า 

จะช้่วยส่งเสริมการเติิบโติของรายได้้จากกลุ่มล้กค้าระด้้บบนื ขณ์ะท่ั้�การวิเคราะห์ข้อม้ล (Analytics) จะช้่วยเพิ่ิ�มความสามารถ 

ในืการเข้าถ้งล้กค้า ติลอด้จนืขยายติลาด้ให้กลุ่มผู้ลิติภ้ณ์ฑ์ทั้่�หลากหลายภายใติ้กลุ่มทั้ร้ ทั้ร้ออนืไลนื์มุ่งร้กษาความเปี็นืผู้้้นืำา 

บรอด้แบนืด้์อินืเทั้อร์เนื็ติด้้วยบริการไฟเบอร์คุณ์ภาพิ่ส้งและจะนืำาเสนือผู้ลิติภ้ณ์ฑ์ทั้่�สร้างม้ลค่าเพิ่ิ�มให้ก้บผู้้้ใช้้บริการ 

โด้ยเฉพิ่าะนืวต้ิกรรมด้ไ่วซึ่แ์ละการผู้สานื TrueID TV เพิ่อ่ติอบโจทั้ยค์วามติอ้งการเช้อ่มติอ่บรอด้แบนืด้ท์ั้่�เพิิ่�มสง้ข้�นื ท้ั้�งในืกลุม่ 

ลก้คา้ท้ั้�วไปีและลก้คา้ธุรุกจิ หนืนุืโด้ยไลฟส์ไติลต์ิามวถิช่่้วติิปีกติแิบบใหมห่รอื New Normal ในืขณ์ะเด้ย่วกน้ื แพิ่ลติฟอรม์ผู้สานืโซึ่ลช้้้�นื

คลาวด้์ของกลุ่มทั้ร้ “True Virtual World” สามารถติอบโจทั้ย์ไลฟ์สไติล์ท่ั้�เปีล่�ยนืแปีลงส้่การทั้ำางานืจากบ้านื เร่ยนืออนืไลนื์

และร้บช้มความบ้นืเทิั้งในืทัุ้กสถานืทั้่�ได้้เปี็นือย่างด่้ ทั้ร้วิช้้�นืส์ก็จะมุ่งพิ่้ฒนืาส้่ช้่องทั้างดิ้จิท้ั้ลและนืำาเสนือแพ็ิ่กเกจออนืไลนื์

ติามความติ้องการของล้กค้าอย่างติรงจุด้เพิ่่อสร้างการเติิบโติติ่อไปี

ทั้ร้ ด้ิจิท้ั้ล กรุ�ปี พิ่ร้อมเร่งการเติิบโติในืยุคด้ิจิท้ั้ลทั้่�ผู้้้บริโภคติ้องการการติอบสนืองอย่างติรงจุด้มากข้�นืด้้วยระบบนืิเวศ 

ทั้่�แข็งแกร่งท้ั้�งแพิ่ลติฟอร์มและโซึ่ล้ช้้�นืด้ิจิท้ั้ล ติลอด้จนืจุด้แข็งด้้านืเทั้คโนืโลย่ลำ�าสม้ย ท้ั้�ง artificial intelligence big data 

blockchain cloud Internet of Things (IoT) robotics และ Cyber Security โด้ยแพิ่ลติฟอร์มด้ิจิท้ั้ล ทั้ร้ไอด่้ สามารถติอบสนือง 

ไลฟ์สไติล์ผู้้้บริโภคได้้อย่างติรงจุด้ด้้วยบริการทั้่�ครอบคลุม ท้ั้�งคอนืเทั้นืติ์ดิ้จิท้ั้ลคุณ์ภาพิ่ การติิด้ติ่อส่อสาร ส้งคมออนืไลนื์

และการพิ่าณิ์ช้ย์ ติลอด้จนืแพิ่ลติฟอร์มสิทั้ธุิปีระโยช้นื์ทั้่�ติอบโจทั้ย์รายบุคคล ธุุรกิจออนืไลนื์ สเติช้้�นื ผู้้้นืำาเครือข่าย 

ออนืไลนื์เกมมิ�งและแพิ่ลติฟอร์มด้ิจิท้ั้ลบ้นืเทิั้ง จะช้่วยติ่อยอด้การเติิบโติในือุติสาหกรรมเกมในืปีระเทั้ศไทั้ย พิ่ร้อมเดิ้นืหนื้า

ขยายความร่วมมือก้บพิ่าร์ทั้เนือร์เพิ่่อสร้างศ้กยภาพิ่การเติิบโติให้ก้บกลุ่มธุุรกิจการวิเคราะห์ข้อม้ล โซึ่ล้ช้้�นืดิ้จิท้ั้ลและ IoT 

ในืหลากหลายอุติสาหกรรม

สิ�งเหล่าน่ื� ร่วมก้บการเพิิ่�มม้ลค่าผู้่านืสิทั้ธุิปีระโยช้นื์ ความร่วมมือก้บพิ่าร์ทั้เนือร์ด้้านืช้่องทั้างการขายและจ้ด้จำาหนื่ายซึ่้�งม่ 

เครือข่ายอย้่ท้ั้�วปีระเทั้ศ การปีร้บส้่ช้่องทั้างการทั้ำาติลาด้ร้ปีแบบใหม่ท้ั้�งด้ิจิท้ั้ล ออนืไลนื์และ self-service ท้ั้�งทั้ร้ไอด้ ่

ทั้ร้ไอเซึ่อร์วิส บริการมะลิ ร้านืค้าออนืไลนื์ True Store และ Wemall จะช้่วยเพิิ่�มความสะด้วกให้ก้บล้กค้า ติลอด้จนืส่งเสริมให้ 

กลุ่มทั้ร้สามารถเข้าถ้งผู้้้บริโภคได้้อย่างม่ปีระสิทั้ธิุภาพิ่มากข้�นื อ้นืจะเปี็นืปีัจจ้ยสำาค้ญท่ั้�จะสร้างการเติิบโติอย่างแข็งแกร่ง

ให้ก้บกลุ่มทั้ร้ในืปีีน่ื� พิ่ร้อมก้นืน่ื� กลุ่มทั้ร้ย้งมุ่งเพิิ่�มความสามารถในืการทั้ำากำาไรอย่างย้�งยืนื โด้ยให้ความสำาค้ญก้บ 

การเพิ่ิ�ม productivity และปีร้บปีรุงโครงสร้างติ้นืทัุ้นือย่างติ่อเนื่อง มุ่งเนื้นืการเติิบโติของกลุ่มล้กค้าคุณ์ภาพิ่ การทั้ำา 

การติลาด้ผู้่านืช้่องทั้างออนืไลนื์และด้ิจิท้ั้ล การเพิ่ิ�ม productivity พิ่น้ืกงานื การมุ่งสร้างผู้ลติอบแทั้นืของการลงทัุ้นื 

ด้้านืโครงข่ายและคอนืเทั้นืติ์อย่างม่ปีระสิทั้ธุิภาพิ่ และการเด้ินืหนื้าเปี็นืองค์กรด้ิจิท้ั้ลอย่างเติ็มร้ปีแบบ พิ่้ฒนืากระบวนืการ 

ด้ิจิท้ั้ลและลด้การใช้้กระด้าษมากยิ�งข้�นื เพิ่่อยกระด้้บปีระสบการณ์์การใช้้บริการของล้กค้าติ่อไปี

5 
 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 % เปลี�ยนแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่ีการระบเุป็นอยา่งอื่น) ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 Y-o-Y Q-o-Q ปี 2563 ปี 2562 Y-o-Y

  รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศัพทแ์ละบริการอื่น  31,119       30,011       30,787       1.1 3.7 121,326          120,926        0.3

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 394            405            515            (23.5) (2.8) 1,577             2,902           (45.7)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,144         3,140         3,061         2.7 0.1 12,509            12,217          2.4

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 27,581       26,466       27,210       1.4 4.2 107,240          105,807        1.4

  รายไดจ้ากการขาย 5,364         2,997         6,894         (22.2) 79.0 16,886            20,017          (15.6)

 รวมรายได ้ 36,483      33,008      37,681      (3.2) 10.5 138,212        140,943      (1.9)

 ตน้ทนุการใหบ้ริการรวม 21,147       20,606       22,442       (5.8) 2.6 81,984            87,242          (6.0)

คา่ใชจ้า่ยดา้นการกํากับดแูล (Regulatory cost) 769            764            634            21.2 0.6 2,918             2,781           4.9

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 537            533            733            (26.7) 0.7 2,149             3,432           (37.4)

ตน้ทนุการใหบ้ริการ ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 10,532       10,268       14,878       (29.2) 2.6 41,742            57,954          (28.0)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย 9,310         9,041         6,198         50.2 3.0 35,176            23,075          52.4

 ตน้ทนุขาย   5,741         3,256         7,306         (21.4) 76.3 18,654            19,543          (4.5)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร  6,499         6,595         7,221         (10.0) (1.5) 26,928            27,054          (0.5)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย 1,618         1,759         1,148         40.9 (8.0) 6,832             3,670           86.1

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหารอื่นๆ 4,881         4,836         6,072         (19.6) 0.9 20,096            23,384          (14.1)

 EBITDA 14,024      13,351      8,058        74.0 5.0 52,654          33,850        55.6

 EBITDA ไม่รวม TFRS16 และ การขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF 10,130      9,376        8,058        25.7 8.0 37,189          31,457        18.2

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย  (10,929)      (10,800)      (7,346)        48.8 1.2 (42,008)          (26,745)        57.1

กําไรจากการดําเนนิงาน 3,095        2,550        712           335.0 21.4 10,646          7,104          49.9

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธิ) (2,344)        (2,323)        (1,938)        21.0 0.9 (8,919)            (7,169)          24.4

ดอกเบีย้รับ 64             66             90             (28.6) (2.9) 308                320              (3.7)

ดอกเบีย้จา่ย (2,409)        (2,389)        (2,028)        18.8 0.8 (9,227)            (7,489)          23.2

 ดอกเบีย้จา่ยทีเ่ก ีย่วขอ้งกับหนี้สนิตามสัญญาเชา่ (1,586)        (1,605)        -                NM (1.2) (6,447)            -                  NM

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงินอื่น (230)          (225)          (83)            176.0 2.3 (802)               (260)             208.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงินทีเ่ก ีย่วกับใบอนุญาต (474)          (473)          (475)          (0.4) 0.1 (1,890)            (1,933)          (2.2)

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ (5)              (27)            26             NM (82.6) (19)                 (2,172)          (99.1)

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,207         913            1,060         13.8 32.2 4,153             5,134           (19.1)

กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ   (43)            (234)          (55)            23.1 81.8 357                449              (20.6)

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ื่น 217            1,486         925            (76.5) (85.4) 3,846             4,420           (13.0)

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ สําหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอํานาจการควบคมุ 5               41             39             (88.2) (88.7) 123                64                92.8
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรบัสว่นที�เป็นของบรษิทั (157)         104           210           NM NM 1,048            5,637          (81.4)

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรบัสว่นที�เป็นของบรษิทั
   ไมร่วม TFRS16 และผลกระทบสุทธิจากการขายสนิทรพัย์เขา้ DIF 9               268           (587)         NM (96.5) 1,764            2,170          (18.7)

% เปลี�ยนแปลง
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ผลการดำาเนินงานโดยรวมปีระจัำาปี ี 2563

• รูายไดิ้รูวิม ของกลุม่ทั้ร้ เปี็นื 138.2 พิ่้นืล้านืบาทั้ หนืุนืโด้ยรูายไดิ้จิากการูให้้บรูกิารูโดิยรูวิมทั้่�เพิิ่�มข้�นืเปี็นื 107.2 พิ่้นืล้านื

บาทั้ในืปีี 2563 คิด้เปี็นือ้ติราการเติิบโติร้อยละ 1.4 จากปีีก่อนื แม้ได้้ร้บผู้ลกระทั้บจากสถานืการณ์์การแพิ่ร่ระบาด้ของ 

COVID-19 ทั้่�กด้ด้้นืการใช้้จ่ายของผู้้้บริโภคและจำานืวนือ่เว้นืทั้์ท่ั้�ลด้ลง ธุุรกิจโทั้รศ้พิ่ทั้์เคล่อนืทั้่�ม่การเติิบโติแข็งแกร่ง 

ในืกลุ่ มล้กค้ าระบบรายเด้ือนื ขณ์ะทั้่� ไลฟ์สไติล์การใช้้ ช่้วิติ ในืยุค  New Norma l  หนืุนืการเติิบโติและ 

การขยายฐานืล้กค้าของธุุรกิจบรอด้แบนืด้์อินืเทั้อร์เน็ืติ รวมถ้งธุุรกิจด้ิจิท้ั้ลแพิ่ลติฟอร์มและโซึ่ล้ช้้�นื

 - ทรููมูฟ เอช เปี็นืผู้้้นืำาอุติสาหกรรมติ่อเนื่องท้ั้�งด้้านืการเติิบโติของรายได้้และจำานืวนืผู้้้ใช้้บริการ โด้ยเฉพิ่าะกลุ่มล้กค้า 

 ระบบรายเด้ือนืทั้่�เติิบโติส้งเหนืืออุติสาหกรรมด้้วยรายได้้เพิ่ิ�มข้�นืร้อยละ 11 และจำานืวนืผู้้้ใช้้บริการเพิ่ิ�มข้�นื 

 ร้อยละ 17 จากปีีก่อนื ขณ์ะท่ั้�กลุ่มล้กค้าระบบเติิมเงินืและการให้บริการโทั้รศ้พิ่ทั้์ข้ามแด้นืระหว่างปีระเทั้ศได้้ร้บ 

 ผู้ลกระทั้บจากสถานืการณ์์ COVID-19 ซ้ึ่�งส่งผู้ลให้การใช้้จ่ายของผู้้้บริโภคอ่อนืต้ิว รวมถ้งรายได้้ทั้่�เก่�ยวข้องก้บ 

 น้ืกทั้อ่งเทั้่�ยวลด้ลง ท้ั้�งน่ื� รูายไดิจ้ิากการูให้บ้ริูการูของทรููมูฟ เอช เพิ่ิ�มข้�นืรอ้ยละ 3.1 จากปีกีอ่นื เปีน็ื 80.1 พิ่น้ืลา้นืบาทั้ 

 โด้ยม่รูายไดิ้รูวิมบริูการูเส์ียงแลุ่ะไม�ใช�เสี์ยงห้รูือนอนวิอยซ์์ เพิ่ิ�มข้�นืร้อยละ 3.8 จากปีีก่อนืเปี็นื 75.8 พิ่้นืล้านืบาทั้  

 และรูายไดิ้จิากการูให้้บรูิการูโทรูศั่พท์ข้ามแดินรูะห้วิ�างปรูะเทศัแลุ่ะอ่น ๆ  ลด้ลงร้อยละ 8.6 จากปีีก่อนืเปี็นื 4.3 พิ่้นืล้านืบาทั้

5 
 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 % เปลี�ยนแปลง

(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่ีการระบเุป็นอยา่งอื่น) ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 Y-o-Y Q-o-Q ปี 2563 ปี 2562 Y-o-Y

  รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศัพทแ์ละบริการอื่น  31,119       30,011       30,787       1.1 3.7 121,326          120,926        0.3

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 394            405            515            (23.5) (2.8) 1,577             2,902           (45.7)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,144         3,140         3,061         2.7 0.1 12,509            12,217          2.4

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 27,581       26,466       27,210       1.4 4.2 107,240          105,807        1.4

  รายไดจ้ากการขาย 5,364         2,997         6,894         (22.2) 79.0 16,886            20,017          (15.6)

 รวมรายได ้ 36,483      33,008      37,681      (3.2) 10.5 138,212        140,943      (1.9)

 ตน้ทนุการใหบ้ริการรวม 21,147       20,606       22,442       (5.8) 2.6 81,984            87,242          (6.0)

คา่ใชจ้า่ยดา้นการกํากับดแูล (Regulatory cost) 769            764            634            21.2 0.6 2,918             2,781           4.9

คา่ใชจ้า่ยเชือ่มตอ่โครงขา่ย 537            533            733            (26.7) 0.7 2,149             3,432           (37.4)

ตน้ทนุการใหบ้ริการ ไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 10,532       10,268       14,878       (29.2) 2.6 41,742            57,954          (28.0)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย 9,310         9,041         6,198         50.2 3.0 35,176            23,075          52.4

 ตน้ทนุขาย   5,741         3,256         7,306         (21.4) 76.3 18,654            19,543          (4.5)

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร  6,499         6,595         7,221         (10.0) (1.5) 26,928            27,054          (0.5)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย 1,618         1,759         1,148         40.9 (8.0) 6,832             3,670           86.1

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหารอื่นๆ 4,881         4,836         6,072         (19.6) 0.9 20,096            23,384          (14.1)

 EBITDA 14,024      13,351      8,058        74.0 5.0 52,654          33,850        55.6

 EBITDA ไม่รวม TFRS16 และ การขายสนิทรัพยเ์ขา้กองทนุ DIF 10,130      9,376        8,058        25.7 8.0 37,189          31,457        18.2

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย  (10,929)      (10,800)      (7,346)        48.8 1.2 (42,008)          (26,745)        57.1

กําไรจากการดําเนนิงาน 3,095        2,550        712           335.0 21.4 10,646          7,104          49.9

ดอกเบีย้จา่ย (สทุธิ) (2,344)        (2,323)        (1,938)        21.0 0.9 (8,919)            (7,169)          24.4

ดอกเบีย้รับ 64             66             90             (28.6) (2.9) 308                320              (3.7)

ดอกเบีย้จา่ย (2,409)        (2,389)        (2,028)        18.8 0.8 (9,227)            (7,489)          23.2

 ดอกเบีย้จา่ยทีเ่ก ีย่วขอ้งกับหนี้สนิตามสัญญาเชา่ (1,586)        (1,605)        -                NM (1.2) (6,447)            -                  NM

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงินอื่น (230)          (225)          (83)            176.0 2.3 (802)               (260)             208.2

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงินทีเ่ก ีย่วกับใบอนุญาต (474)          (473)          (475)          (0.4) 0.1 (1,890)            (1,933)          (2.2)

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ (5)              (27)            26             NM (82.6) (19)                 (2,172)          (99.1)

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,207         913            1,060         13.8 32.2 4,153             5,134           (19.1)

กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ   (43)            (234)          (55)            23.1 81.8 357                449              (20.6)

 (คา่ใชจ้า่ย) รายไดอ้ื่น 217            1,486         925            (76.5) (85.4) 3,846             4,420           (13.0)

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ สําหรับสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอํานาจการควบคมุ 5               41             39             (88.2) (88.7) 123                64                92.8
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรบัสว่นที�เป็นของบรษิทั (157)         104           210           NM NM 1,048            5,637          (81.4)

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรบัสว่นที�เป็นของบรษิทั
   ไมร่วม TFRS16 และผลกระทบสุทธิจากการขายสนิทรพัย์เขา้ DIF 9               268           (587)         NM (96.5) 1,764            2,170          (18.7)

% เปลี�ยนแปลง
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 - ฐานืผู้้้ใช้้บริการรวมของทั้ร้ม้ฟ เอช้ ม่จำานืวนื 30.6 ล้านืราย แบ่งเปี็นืกลุ่มล้กค้าระบบเติิมเงินื 20.9ล้านืรายและ 

 กลุ่มล้กค้าระบบรายเด้ือนื 9.7 ล้านืราย โด้ยม่จำานืวนืผู้้้ใช้้บริการรายใหม่สุทั้ธิุ 541 พิ่้นืราย ขณ์ะท่ั้�รายได้้เฉล่�ยติ่อ 

 ผู้้้ใช้้บริการรวมติ่อเด้ือนื (Blended ARPU) เปี็นื 216 บาทั้ในืไติรมาส 4 ปีี 2563

 - รูายไดิ้จิากการูให้้บริูการูของทรููออนไลุ่น์ เปี็นื 38.0 พิ่้นืล้านืบาทั้ เพิิ่�มข้�นืร้อยละ 3.7 จากปีีก่อนื หนืุนืโด้ยธุุรกิจ 

 บรอด้แบนืด้อ์นิืเทั้อรเ์นืต็ิทั้่�เติบิโติติอ่เนือ่ง (หรอืเพิ่ิ�มข้�นืรอ้ยละ 6.5 จากปีกีอ่นื หากไมร่วมรายได้ท้ั้่�ไมใ่ช้ธุ่รุกจิหล้กและ 

 รายได้ท้ั้่�ไมไ่ด้เ้กิด้ข้�นืเปีน็ืปีระจำา ซึ่้�งรายงานืภายใติร้ายได้จ้ากการใหบ้รกิารอน่ื เช้น่ื รายได้จ้ากการใหบ้รกิารคอนืแทั้ค 

 เซึ่็นืเติอร์ของบริษ้ทั้ ทั้ร้ ท้ั้ช้ ซ้ึ่�งกลุ่มทั้ร้ได้้จำาหนื่ายเงินืลงทัุ้นืไปีแล้วในืเดื้อนืธุ้นืวาคมปีี 2562)

  รูายไดิ้จิากการูให้้บริูการูบรูอดิแบนดิ์ บรูิการูอินเทอรู์เน็ต แลุ่ะส์่อส์ารูข้อมูลุ่ธุ่รูกิจิ เติิบโติร้อยละ 4.6 จากปีีก่อนื 

 เปี็นื 27.1 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563 หนุืนืโด้ยจำานืวนืผู้้้ใช้้บริการของทั้ร้ออนืไลนื์ทั้่�เพิ่ิ�มข้�นืแข็งแกร่งและเปี็นืผู้้้นืำา 

 อุติสาหกรรมด้้วยจำานืวนืผู้้้ใช้้บริการรายใหม่สุทั้ธุิ 390 พิ่้นืรายในืปีี 2563 ท้ั้�งน่ื� แพิ่็กเกจทั้่�เพิ่ิ�มม้ลค่าด้้วย 

 อินืเทั้อร์เนื็ติความเร็วส้ง 1Gbps นืว้ติกรรมด้่ไวซึ่์และทั้ร้ไอด้่ ท่ั้ว่ สามารถติอบโจทั้ย์ความติ้องการเช้่อมติ่อ 

 บรอด้แบนืด้์ติามแนืวโนื้มการทั้ำางานืจากบ้านื การเร่ยนืออนืไลนื์และบ้นืเทั้ิงท่ั้�บ้านื โด้ยทั้ร้ออนืไลนื์ขยายฐานื 

 ผู้้้ใช้้บริการเพิ่ิ�มข้�นืเปี็นื 4.2 ล้านืราย และ ARPU ทั้รงต้ิวทั้่� 533 บาทั้ติ่อเด้ือนืในืไติรมาส 4 ทั้่ามกลาง 

 การแข่งข้นืในืติลาด้ทั้่�ม่การนืำาเสนือแพิ่็กเกจด้้วยระด้้บความเร็วทั้่�นื้อยลงเพิ่ิ�มเติิมเพิ่่อขยายฐานืล้กค้าไปีในื 

 แติ่ละกลุ่มมากยิ�งข้�นื ทั้ำาให้ ARPU โด้ยรวมของอุติสาหกรรมปีร้บต้ิวลด้ลง 

 - รูายไดิ้จิากการูให้้บรูิการูของทรููวิิช่�นส์ ์เปี็นื 10.7 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563 ลด้ลงร้อยละ 11.3 เม่อเทั้่ยบก้บปีีก่อนืหนื้า 

 จากผู้ลกระทั้บจากสถานืการณ์์ COVID-19 ทั้่�ม่ติ่อล้กค้ากลุ่มธุุรกิจโรงแรม รวมถ้งกิจกรรมอ่เว้นืทั้์และการแข่งข้นื 

 ก่ฬาสด้ทั้่�ถ้กเล่อนืการแข่งข้นืออกไปี ซึ่้�งส่งผู้ลให้ท้ั้�งรายได้้และค่าใช้้จ่ายท่ั้�เก่�ยวข้องลด้ลง ในืขณ์ะเด้่ยวก้นื รูายไดิ ้

 จิากการูให้้บริูการูอ่น (ปีระกอบด้้วย รายได้้จากธุุรกิจบ้นืเทั้ิง การโฆษณ์า สปีอนืเซึ่อร์และรายได้้อ่นื) อ่อนืติ้วลงเปี็นื  

 3.7 พิ่้นืล้านืบาทั้ แม้จะม่พิ่้ฒนืาการเชิ้งบวกในืไติรมาส 4 จากรายได้้จากการโฆษณ์าทั้่�เพิิ่�มข้�นื ในืขณ์ะท่ั้�รูายไดิ้จิาก 

 ค่�าส์มาชิกแลุ่ะค่�าติดิต่�ง เปี็นื 7.0 พิ่้นืล้านืบาทั้ คิด้เปี็นืส้ด้ส่วนืร้อยละ 65 ของรายได้้จากการให้บริการของทั้ร้วิช้้�นืส์

 - กลุม่ทั้ร ้มุ่งติอบโจทั้ยพ์ิ่ฤติกิรรมผู้้บ้รโิภคทั้่�เปีล่�ยนืแปีลงส้ส่ติรม่มิ�งคอนืเทั้นืติแ์ละความติอ้งการเขา้ถง้คอนืเทั้นืต์ิแบบ 

 ทัุ้กทั้่� ทัุ้กเวลา ติลอด้จนืความต้ิองการใช้้ส่อด้ิจิทั้้ลม่เด้่ยทั้่�เพิ่ิ�มข้�นื โด้ยแพิ่ลติฟอร์มด้ิจิทั้้ล ทั้ร้ไอด้่ ม่ยอด้จำานืวนืการซึ่ื�อ 

 คอนืเทั้นืติเ์พิ่อ่รบ้ช้มภายในืแอปีพิ่ลเิคช้้�นืเพิ่ิ�มข้�นืเปีน็ื 400,000 คร้�งในืไติรมาส 4 สง่ผู้ลใหท้้ั้�งรายได้จ้ากการสม้ครรบ้ช้ม 

 คอนืเทั้นืต์ิและโฆษณ์าด้ิจิท้ั้ลเพิิ่�มส้งข้�นืในือ้ติราแบบเลขสองหล้ก นือกจากทั้ร้วิช้้�นืส์จะเป็ีนืศ้นืย์รวมคอนืเทั้นืต์ิ 

 ท่ั้�สน้ืบสนุืนืหลากหลายแพิ่ลติฟอร์มภายใติก้ลุม่ทั้รแ้ล้ว ทั้รวิ้ช้้�นืสย์ง้มุ่งพิ่ฒ้นืาแพ็ิ่กเกจ ปีรบ้ติว้ส้ช่้อ่งทั้างดิ้จท้ิั้ลมากข้�นื 

 โด้ยเฉพิ่าะผู้่านืความร่วมมือก้บทั้ร้ไอด้่ เพิ่่อผู้ล้กด้้นืการเติิบโติติ่อไปี

• รูายไดิ้จิากการูขาย เปี็นื 16.9 พิ่้นืล้านืบาทั้ อ่อนืติ้วลงร้อยละ 3.7 จากปีีก่อนืหากไม่รวมผู้ลกระทั้บจากการขายสินืทั้ร้พิ่ย์

เข้ากองทุั้นื DIF ในืปีีก่อนื ซึ่้�งเปี็นืผู้ลจากการปีิด้หนื้าร้านืช้้�วคราวในืช้่วง lockdown และการเปีิด้ต้ิวโมเด้ล iPhone ใหม่

ทั้่�ล่าช้้าเม่อเท่ั้ยบก้บปีี 2562 ท้ั้�งน่ื� การบริหารค่าใช้้จ่ายด้้านื subsidy โด้ยมุ่งเนื้นืท่ั้�การเติิบโติของฐานืล้กค้าคุณ์ภาพิ่ 

ส่งผู้ลให้ขาด้ทัุ้นืจากยอด้ขายสุทั้ธุิลด้ลงร้อยละ 8 จากปีีก่อนืหนื้า (ไม่รวมกำาไรจากการขายสินืทั้ร้พิ่ย์เข้ากองทุั้นื DIF 

ในืปีี 2562)

• ค่�าใช้จิ�ายดิ้านการูกำาก่บดูิแลุ่ เปี็นื 2.9 พิ่้นืล้านืบาทั้ เพิิ่�มข้�นืร้อยละ 4.9 จากปีีก่อนื ติามรายได้้จากการให้บริการท่ั้�เพิ่ิ�ม

ส้งข้�นื

•  ค่�าใช้จิ�ายเช่อมต�อโค่รูงข�ายส์่ทธิุ เปี็นื 572 ล้านืบาทั้ เพิิ่�มข้�นืจากปีีก่อนืติามการเช้่อมติ่อนือกโครงข่ายสุทั้ธุิทั้่�เพิ่ิ�มข้�นื 

อยา่งไรกต็ิาม พิ่ฒ้นืาการทั้่�ด้ข้่�นืของการปีรบ้ลด้แพิ่ก็เกจบรกิารโทั้รออกนือกโครงขา่ยแบบไมจ่ำากด้้สง่ผู้ลใหก้ารเช้อ่มติอ่ 

โครงข่ายสุทั้ธุิในืคร้�งหล้งของปีีลด้ลงร้อยละ 10 เม่อเท่ั้ยบก้บคร้�งแรกของปีี
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•  ค่�าใช้จิ�ายในการูดิำาเนินงานห้ลุ่่ก (ปีระกอบด้้วยติ้นืทุั้นืในืการให้บริการไม่รวมค่า IC และค่าใช้้จ่ายในืการขายและ 

การบริหารอ่นื ๆ ) ปีร้บติ้วลด้ลงร้อยละ 24 จากปีีก่อนื เปี็นื 61.8 พิ่้นืล้านืบาทั้ ซ้ึ่�งเปี็นืผู้ลจากมาติรการบริหารค่าใช้้จ่าย 

และเพิ่ิ�ม productivity อย่างติ่อเนื่องท้ั้�วท้ั้�งองค์กร ท้ั้�งน่ื� ผู้ลกระทั้บจากการปีร้บมาใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ TFRS16 ย้ง

ส่งผู้ลให้ค่าใช้้จ่ายลด้ลงจากปีีก่อนื หากไม่รวมผู้ลกระทั้บจากมาติรฐานืน่ื� ค่าใช้้จ่ายจากการด้ำาเนืินืงานืหล้กลด้ลง 

ร้อยละ 5 จากปีีก่อนื ส่วนืหน้ื�งจากค่าใช้้จ่ายด้้านืการขายและบริหารทั้่�ลด้ลงร้อยละ 8 ขณ์ะทั้่�ค่าใช้้จ่ายทั้่�เก่�ยวข้อง 

ก้บโครงข่ายเพิิ่�มข้�นื 

•  EBITDA เติิบโติข้�นืติ่อเนื่องในือ้ติราแบบเลขสองหล้กในืทัุ้กไติรมาสของปีี 2563 (ท้ั้�งก่อนืและหล้งการปีร้บ 

มาใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ TFRS16) โด้ยรายได้้จากการให้บริการทั้่�เติิบโติข้�นืและมาติรการบริหารค่าใช้้จ่ายส่งผู้ลให้ EBITDA 

ปีร้บติ้วข้�นืร้อยละ 18 จากปีีก่อนืเปี็นื 37.2 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563 ไม่รวมผู้ลกระทั้บจาก TFRS16 และกำาไรจากการ

ขายสินืทั้ร้พิ่ย์เข้ากองทัุ้นื DIF เพิ่่อการเปีร่ยบเท่ั้ยบผู้ลการด้ำาเนืินืงานืได้้อย่างถ้กติ้องและเหมาะสม ท้ั้�งน่ื� EBITDA 

ติามมาติรฐานืบ้ญช่้ TFRS16 เปี็นื 52.7 พิ่้นืล้านืบาทั้ เพิ่ิ�มข้�นืร้อยละ 55.6 เม่อเท่ั้ยบก้บปีี 2562

•  ค่�าเส์่อมรูาค่าแลุ่ะค่�าต่ดิจิำาห้น่าย เพิิ่�มข้�นืเปี็นื 42.0 พิ่้นืล้านืบาทั้ เปี็นืผู้ลจากการปีร้บมาใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ TFRS16 

หรือ 31.9 พิ่้นืล้านืบาทั้หากไม่รวมผู้ลกระทั้บจากมาติรฐานืน่ื� เพิิ่�มข้�นืจากการขยายโครงข่าย รวมถ้งโครงข่าย 5G ในื

ย่านืสำาค้ญในื 77 จ้งหว้ด้ และการร้บร้้ค่าติ้ด้จำาหนื่ายใบอนืุญาติการใช้้งานืคล่นืความถ่� 2600 MHz ใหม่ซึ่้�งได้้ร้บในืปีีนื่�

•  EBITDA ทั้่�เติิบโติแข็งแกร่งส่งผู้ลให้ กำาไรูจิากการูดิำาเนินงาน เพิ่ิ�มข้�นืเปี็นื 10.6 พิ่้นืล้านืบาทั้ (หรือ 5.3 พิ่้นืล้านืบาทั้

หากไม่รวมผู้ลกระทั้บจากมาติรฐานืบ้ญช่้ TFRS16 และกำาไรจากการขายสินืทั้ร้พิ่ย์เข้ากองทุั้นืรวมโครงสร้างพิ่ื�นืฐานื

โทั้รคมนืาคมดิ้จิท้ั้ล (DIF))

•  ดิอกเบี�ยจิ�าย (ส์่ทธุิ) ไม่รวมผู้ลกระทั้บจากการปีร้บมาใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ TFRS16 เปี็นื 9.4 พิ่้นืล้านืบาทั้ เพิิ่�มข้�นื 

จากการออกหุ้นืก้้เพิ่่อรองร้บการขยายติ้วของธุุรกิจ รวมถ้งบริการ 5G และใช้้เปี็นืเงินืทัุ้นืหมุนืเว่ยนื โด้ยม่อายุ 

ครบกำาหนืด้เฉล่�ยทั้่�ยาวข้�นื

•  ค่�าใช้จิ�ายภาษีีเงินไดิ้ ลด้ลงเป็ีนื 19 ล้านืบาทั้ เท่ั้ยบก้บค่าใช้้จ่ายภาษ่เงินืได้้จำานืวนื 2.2 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2562 ซ้ึ่�งม่ 

การร้บร้้ค่าใช้้จ่ายสินืทั้ร้พิ่ย์ภาษ่เงินืได้้รอการติ้ด้บ้ญช้่จากการขายสินืทั้ร้พิ่ย์เข้ากองทัุ้นื DIF 

• กำาไรูส์่ทธุิส์ำาห้รู่บส์�วินที�เป็นของบริูษ่ีทฯ เปี็นื 1.0 พิ่้นืล้านืบาทั้หรือ 1.8 พิ่้นืล้านืบาทั้ หากไม่รวมผู้ลกระทั้บจากการปีร้บ 

มาใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ TFRS16 อ่อนืติ้วลงจากปีี 2562 ซึ่้�งม่การบ้นืท้ั้กกำาไรพิิ่เศษสุทั้ธิุ จำานืวนื 3.4 พิ่้นืล้านืบาทั้ จาก

การขายสินืทั้ร้พิ่ย์เข้ากองทัุ้นื DIF และค่าใช้้จ่ายอ่นืทั้่�ไม่ได้้เกิด้ข้�นืเปี็นืปีระจำา ส่วนืใหญ่จากการด้้อยค่าของสินืทั้ร้พิ่ย์

โครงข่ายเทั้คโนืโลย่เก่า
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โครงสร้างรายได้้รวม แยกตามประเภทธุุรกิจ (สำาหรับงวด้ปี)

หมายเหติุ:  รายได้้จากการให้บริการหล้ก หมายถ้ง รายได้้จากการให้บริการโด้ยรวม ทั้่�ไม่รวมรายได้้จากการจ้ด้อ่เว้นืทั้์และบริการท่ั้�ไม่ไช้่ธุุรกิจหล้ก อาทิั้ บริการ call center 

  การทั้ำาส้ญญาก้บภาคธุุรกิจทั้่�ไม่ได้้เกิด้ข้�นืเปี็นืปีระจำา ธุุรกิจบ้นืเทั้ิงและรายได้้อ่นื                                                                                         

  รายได้้อ่นืของทั้ร้ออนืไลนื์ อาทิั้ รายได้้ทั้่�เก่�ยวข้องก้บการให้บริการโครงข่ายและรายได้้ส่วนืหน้ื�งจากแพิ่ลติฟอร์มด้ิจิท้ั้ล

9 
 

โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สาํหรับงวดปี) 

 

 

หมายเหต:ุ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลัก หมายถงึ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโดยรวม แตไ่มร่วมรายไดจ้ากการจัดอเีวน้ทแ์ละบรกิารทีไ่มไ่ชธ่รุกจิหลัก อาท ิบรกิาร call 
center การทําสญัญากับภาคธรุกจิทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจํา ธรุกจิบันเทงิและรายไดอ้ืน่  

รายไดอ้ืน่ของทรอูอนไลน ์อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารโครงขา่ยและรายไดส้ว่นหนึง่จากแพลตฟอรม์ดจิทิัล 

 

  

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) % เปลี�ยนแปลง

(หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่ีการระบเุป็นอยา่งอื่น) รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

YoY

ทรูมูฟ เอช 111,745      113,575      (1.6)
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 80,130         77,740         3.1
    - บริการเสยีง และบริการทีไ่ม่ใชเ่สยีง 75,790         72,989         3.8
    - บริการโทรศัพทข์า้มแดนระหว่างประเทศ และอื่นๆ 4,341           4,751           (8.6)
รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 1,578           2,904           (45.7)
รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 12,057         11,787         2.3
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 17,980         21,145         (15.0)
รายการระหว่างกัน (6,365)          (5,960)          6.8
ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหว่างกัน 105,379       76.2% 107,615       76.4% (2.1)
ทรูออนไลน ์ 38,793        37,352        3.9

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 38,034         36,668         3.7
    - บริการบรอดแบนด ์บริการอินเทอร์เน็ต และสือ่สารขอ้มูลธุรกจิ 27,103         25,904         4.6
    - รายไดอ้ื่น ๆ 10,931         10,764         1.5
รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 452              431              5.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 307              253              21.6

รายการระหว่างกัน (14,260)        (13,679)        4.2
ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหว่างกัน 24,533         17.8% 23,673         16.8% 3.6

ทรูวิชั�นส์ 10,663        12,096        (11.8)

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 10,662         12,014         (11.3)
    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 6,969           7,640           (8.8)
    - รายไดอ้ื่น ๆ 3,693           4,374           (15.6)
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1                 82                (98.9)
รายการระหว่างกัน (2,364)          (2,441)          (3.2)
ทรูวิช่ันส ์หลังตัดรายการระหว่างกัน 8,300           6.0% 9,655           6.9% (14.0)
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 107,240      105,807      1.4
รายไดจ้ากการใหบ้ริการหลัก 102,877       99,851         3.0
รายไดร้วม 161,201      163,023      (1.1)
รวมรายการระหว่างกัน (22,989)        (22,079)        4.1
รายไดร้วม - สุทธิ 138,212      100% 140,943      100% (1.9)

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ )

 ปี 2563  ปี 2562
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โครงสร้างรายได้ ้รวม แยกตามประเภทธุุรกิจ (สำาหรับงวด้ 3 เด้ือน)

หมายเหตุิ: รายได้้อ่นืภายใติ้ทั้ร้ออนืไลนื์ อาทั้ิ รายได้้ทั้่�เก่�ยวก้บการด้ำาเนืินืงานืและการบำารุงร้กษา (O&M) และรายได้้ส่วนืหน้ื�งจากแพิ่ลติฟอร์มด้ิจิท้ั้ล

10 
 

โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สาํหรับงวด 3 เดือน) 
 

 

หมายเหต:ุ รายไดอ้ืน่ภายใตท้รอูอนไลน ์อาท ิรายไดท้ีเ่กีย่วกบัการดําเนนิงานและการบํารงุรักษา (O&M) และรายไดส้ว่นหนึง่จากแพลตฟอรม์ดจิทิัล 

 

  

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

(หน่วย: ลา้นบาทยกเวน้ในรายการทีม่ีการระบเุป็นอยา่งอื่น) รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

รายได้
% ของรายไดร้วม

หลงัตดัรายการ
ระหว่างกนั

YoY QoQ

ทรูมูฟ เอช 28,808      26,738      30,313      (5.0) 7.7

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศัพทเ์คลือ่นที่ 19,926       19,940       19,850       0.4 (0.1)

    - บริการเสยีง และบริการทีไ่ม่ใชเ่สยีง 18,792       18,858       18,719       0.4 (0.3)

    - บริการโทรศัพทข์า้มแดนระหว่างประเทศ และอื่นๆ 1,134         1,082         1,131         0.2 4.8

รายไดค้า่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 394            406            516            (23.5) (2.8)

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย 3,026         3,025         2,954         2.4 0.0

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 5,462         3,367         6,994         (21.9) 62.2

รายการระหว่างกัน (1,379)        (1,853)        (1,381)        (0.2) (25.6)

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหว่างกัน 27,429       75.2% 24,885       75.4% 28,932       76.8% (5.2) 10.2

ทรูออนไลน ์ 10,463      9,657        9,670        8.2 8.3

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 10,240       9,454         9,477         8.1 8.3

    - บริการบรอดแบนด ์บริการอินเทอร์เน็ต และสือ่สารขอ้มูลธุรกจิ 7,066         6,832         6,697         5.5 3.4

    - รายไดอ้ื่น ๆ 3,174         2,623         2,780         14.2 21.0

รายไดค้า่เชา่โครงขา่ย (FOC) 118            115            108            8.9 2.5

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 106            88              85              24.0 19.8

รายการระหว่างกัน (3,498)        (3,583)        (3,434)        1.9 (2.4)

ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหว่างกัน 6,965         19.1% 6,075         18.4% 6,236         16.5% 11.7 14.7

ทรูวิชั�นส์ 2,759        2,648        3,044        (9.3) 4.2

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,759         2,648         3,043         (9.3) 4.2

    - คา่สมาชกิและคา่ตดิตัง้ 1,685         1,726         1,881         (10.4) (2.4)

    - รายไดอ้ื่น ๆ 1,075         922            1,162         (7.6) 16.5

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 0                (0)              0                NM NM

รายการระหว่างกัน (671)           (599)           (531)           26.4 12.0

ทรูวิช่ันส ์หลังตัดรายการระหว่างกัน 2,088         5.7% 2,049         6.2% 2,513         6.7% (16.9) 2.0

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 27,581      26,466      27,210      1.4 4.2

รายไดร้วม 42,030      39,043      43,027      (2.3) 7.7

รวมรายการระหว่างกัน (5,548)        (6,035)        (5,346)        3.8 (8.1)

รายไดร้วม - สุทธิ 36,483      100% 33,008      100% 37,681      100% (3.2) 10.5

ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562

      รายไดร้วม (กอ่นตดัรายการระหว่างกนัระหว่างกลุม่ธุรกจิ )

% เปลี�ยนแปลง
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งบดุลรวม และงบกระแสเงนิสดรวม 

 

 

 

 

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 % เปลี�ยนแปลง
(หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ในรายการทีม่ีการระบเุป็นอยา่งอื่น)

งบดุลรวม
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 24,330             49,405             (50.8)
ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 42,274             37,396             13.0
ลกูหนี้อื่น 2,644               10,217             (74.1)
สนิทรัพยห์มุนเวียนอื่น 35,157             37,432             (6.1)
รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 104,406          134,449          (22.3)

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 231,894           228,962           1.3
คา่ความนิยม - สทุธิ 9,994               9,994               0.0
สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน - สทุธิ 132,749           114,622           15.8
สนิทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 6,081               3,275               85.7
สนิทรัพยส์ทิธิการใช ้ 103,336           -                  NM
สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 29,089             32,690             (11.0)
รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 513,142          389,543          31.7

รวมสนิทรพัย์ 617,548         523,993         17.9
เงินกูย้มืระยะสัน้ 3,500               16,663             (79.0)
เจา้หนี้การคา้ 64,480             65,935             (2.2)
เจา้หนี้อื่น 25,796             43,430             (40.6)
สว่นทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปีของเงินกูย้มืระยะยาว 61,008             18,037             NM
หนี้สนิตามสัญญาเชา่สว่นทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 12,654             -                  NM
หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 8,347               7,086               17.8
รวมหนี้สนิหมุนเวียน 175,786          151,150          16.3

เงินกูย้มืระยะยาว 158,491           178,030           (11.0)
หนี้สนิภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 6,251               6,271               (0.3)
หนี้สนิภายใตส้ัญญาและใบอนุญาตใหด้ําเนินการ 55,522             38,598             43.8
ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 3,990               3,750               6.4
หนี้สนิตามสัญญาเชา่ 113,751           -                  NM
หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น 18,140            20,175            (10.1)
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 356,145          246,823          44.3

รวมหนี�สนิ 531,931         397,974         33.7
รวมสว่นของผู้ถอืหุน้ 85,617           126,019         (32.1)
รวมหนี�สนิและสว่นของผู้ถอืหุน้ 617,548         523,993         17.9

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค.  2562 % เปลี�ยนแปลง

งบกระแสเงนิสดรวม
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดําเนินงาน กอ่นดอกเบีย้และภาษีเงินได ้ 50,135             22,684             121.0
    ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินไดจ้า่ย (สทุธิ) (6,016)             (8,260)             (27.2)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดําเนินงาน 44,119             14,424             205.9
กระแสเงินสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการลงทนุ (64,572)            (35,868)            80.0
กระแสเงินสด (ใชไ้ปใน) จากกจิกรรมการจัดหาเงิน (4,639)             50,205             (109.2)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (25,092)          28,760           NM
ยอดยกมาตน้งวด และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 49,422             20,645             139.4
ยอดเงนิคงเหลอืสิ�นงวด 24,330           49,405           (50.8)

งบดุ้ลรวม และงบกระแสเงินสด้รวม

13. ������������������������������������.indd   24813. ������������������������������������.indd   248 17/3/2564 BE   09:2817/3/2564 BE   09:28



รายงานประจำป 2563

249

การวิเคราะห ฐานะทางการเงิน

กลุ่มทั้ร้ย้งคงม่สภาพิ่คล่องทั้่ามกลางสถานืการณ์์ COVID-19 ด้้วยอ้ติราส่วนืสภาพิ่คล่องท่ั้� 0.6 เทั้่า แม้ลด้ลงจาก 0.9 เทั้่า

ในืปีี 2562 จากการสำารองเงินืสด้ท่ั้�ลด้ลง วงจรเงินืสด้ปีร้บต้ิวด่้ข้�นืในืปีี 2563 เปี็นืติิด้ลบ 18 ว้นื ด้้วยระยะเวลาหมุนืเว่ยนื

ของสินืค้าคงเหลือเฉล่�ยท่ั้�ลด้ลง 17 ว้นื จากปีี 2562 เหลือ 111 ว้นืในืปีี 2563 จากการมุ่งเนื้นืมาติรการบริหารจ้ด้การสินืค้า

อย่างม่ปีระสิทั้ธุิภาพิ่ ท้ั้�งน่ื�โครงสร้างเงินืทุั้นืของกลุ่มทั้ร้ย้งคงอย้่ในืระด้้บท่ั้�เหมาะสม ม่อ้ติราส่วนืหน่ื�สินืสุทั้ธุิติ่อ EBITDA 

เปี็นื 3.8 เทั้่าในืปีี 2563 ลด้ลงจาก 4.6 เทั้่าในืปีีก่อนื จาก EBITDA ท่ั้�เติิบโติข้�นื ขณ์ะท่ั้�อ้ติราส่วนืหน่ื�สินืสุทั้ธุิติ่อส่วนืของ

ผู้้้ถือหุ้นืและอ้ติราส่วนืหน่ื�สินืรวมติ่อส่วนืของผู้้้ถือหุ้นืเพิ่ิ�มข้�นืจากปีีก่อนืเปี็นื 2.3 เทั้่า และ 6.2 เทั้่า ติามลำาด้้บ จากส่วนืของ

ผู้้้ถือหุ้นืท่ั้�ลด้ลงเนื่องจากผู้ลกระทั้บของการปีร้บมาใช้้มาติรฐานืการบ้ญช่้ TFRS16 จำานืวนืรวมท้ั้�งสิ�นื 3.8 หม่นืล้านืบาทั้

ซึ่้�งถ้กห้กออกจากกำาไรสะสมติ้นืงวด้ หากไม่รวมผู้ลกระทั้บน่ื� อ้ติราส่วนืด้้งกล่าวเปี็นื 1.6 เทั้่า และ 3.3 เทั้่า ติามลำาด้้บ 

กลุ่มทั้ร้สามารถช้ำาระหน่ื�สินืและปีฏิิบ้ติิติามข้อผู้้กพิ่้นืติามส้ญญาทั้างการเงินื โด้ยแหล่งท่ั้�มาของเงินืทุั้นืหล้กในืปีี 2563 

ได้้แก่ กระแสเงินืสด้จากการด้ำาเนิืนืงานืท่ั้�ปีร้บต้ิวด่้ข้�นือย่างม่น้ืยสำาค้ญและคาด้ว่าจะคงแนืวโนื้มท่ั้�เปี็นืบวกน่ื�ได้้อย่าง

ติ่อเนื่องติามการขยายต้ิวของหลายกลุ่มธุุรกิจหล้กของกลุ่มทั้ร้ นือกเหนืือจากกระแสเงินืสด้จากการด้ำาเนิืนืงานืท่ั้�เพิ่ิ�มส้งข้�นื

กลุ่มทั้ร้ย้งม่ทั้างเลือกในืการจ้ด้หาแหล่งเงินืทุั้นือ่นืเพิ่ิ�มเติิม ท้ั้�งการระด้มทุั้นืผู้่านืการออกและเสนือขายหุ้นืก้้ เครด้ิติเทั้อม

จากกลุ่มผู้้้จ้ด้จำาหนื่ายอุปีกรณ์์ (vendor financing) และการขายสินืทั้ร้พิ่ย์ ท้ั้�งน่ื� กลุ่มทั้ร้ม่การคำาน้ืงถ้งวิน้ืยทั้าง

การเงินือย่างเคร่งคร้ด้และจะพิ่ิจารณ์าโครงสร้างเงินืทุั้นืท่ั้�เหมาะสมในืการขยายธุุรกิจในือนืาคติ

กลุ่มทั้ร้ม่อ้ติรากำาไรข้�นืติ้นืเปี็นืร้อยละ 27.2 ในืปีี 2563 ปีร้บติ้วด้่ข้�นืจากร้อยละ 24.2 ในืปีี 2562 อ้ติราผู้ลติอบแทั้นื

ติ่อส่วนืของผู้้้ถือหุ้นื (ROE) และอ้ติรากำาไรสุทั้ธุิ เปี็นืร้อยละ 1.0 และร้อยละ 0.8 ติามลำาด้้บ หรือร้อยละ 1.7 และร้อยละ 1.3

หากไม่รวมผู้ลกระทั้บจากการปีร้บมาใช้้มาติรฐานืการบ้ญช่้ TFRS16 และผู้ลปีระโยช้นื์สุทั้ธุิจากการขายสินืทั้ร้พิ่ย์เข้า

กองทุั้นื DIF ในืปีี 2562 ท้ั้�งน่ื� อ้ติราส่วนืท่ั้�ลด้ลงจากปีีก่อนืหนื้า เปี็นืผู้ลจากการขยายโครงข่ายอย่างติ่อเนื่อง รวมถ้งโครงข่าย

5G และการได้้ร้บใบอนุืญาติการใช้้งานืคล่นืความถ่�เพิ่ิ�มเติิม

หมายเหติุ: ผู้ลกระทั้บสุทั้ธุิจากการขายสินืทั้ร้พิ่ย์เข้ากองทุั้นื DIF ในืปีี 2562 หมายถ้ง ผู้ลกระทั้บจากกำาไรสุทั้ธุิจากการขายสินืทั้ร้พิ่ย์เข้ากองทุั้นื DIF จำานืวนื 7.7 พิ่้นืล้านืบาทั้ 

ซึ่้�งถ้กช้ด้เช้ยบางส่วนืด้้วยค่าใช้้จ่ายท่ั้�ไม่ได้้เกิด้ข้�นืเปี็นืปีระจำา จำานืวนื 4.3 พิ่้นืล้านืบาทั้ ส่วนืใหญ่เปี็นืการด้้อยค่าสินืทั้ร้พิ่ย์ ในืขณ์ะท่ั้�ผู้ลกระทั้บจากการปีร้บมาใช้้มาติรฐานื

บ้ญช่้ TFRS16 ติ่อกำาไรสุทั้ธุิม่จำานืวนื ติิด้ลบ 0.7 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563

อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2562

อ้ติราส่วนืสภาพิ่คล่อง เทั้่า 0.6 0.9

ระยะเวลาถ้วเฉล่�ยในืการช้ำาระหน่ื� ว้นื 233 222

ระยะเวลาถ้วเฉล่�ยในืการเร่ยกเก็บหน่ื� ว้นื 104 94

ระยะเวลาขายสินืค้าเฉล่�ย ว้นื 111 128

อ้ติราส่วนืหน่ื�สินืสุทั้ธุิติ่อ EBITDA เทั้่า 3.8 4.6

อ้ติราส่วนืหน่ื�สินืสุทั้ธุิติ่อส่วนืของผู้้้ถือหุ้นื เทั้่า 2.3 1.2

อ้ติราส่วนืหน่ื�สินืสุทั้ธุิติ่อส่วนืของผู้้้ถือหุ้นื

     ไม่รวมผู้ลกระทั้บจาก TFRS16 เทั้่า 1.6 1.2

อ้ติรากำาไรสุทั้ธุิ ร้อยละ 0.8 4.0

อ้ติราผู้ลติอบแทั้นืผู้้้ถือหุ้นื ร้อยละ 1.0 4.4
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สินทรัพย์

• กลุ่มทั้ร้ม่ส์ินทรู่พย์รูวิม เพิ่ิ�มข้�นืร้อยละ 17.9 จาก ณ์ สิ�นืปีี 2562 เปี็นื 617.5 พิ่้นืล้านืบาทั้ ส่วนืใหญ่จากสิ์นทรู่พย์ส์ิทธุิ

การูใช้จำานืวนื 103.3 พิ่้นืล้านืบาทั้ จากการปีร้บใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ TFRS16 (รายละเอ่ยด้เพิิ่�มเติิมในืหมายเหตุิปีระกอบ

งบการเงินืข้อ 23) 

•  ที�ดิิน อาค่ารูแลุ่ะอ่ปกรูณ์์ (ส์่ทธุิ) เพิิ่�มข้�นืร้อยละ 1.3 จาก ณ์ สิ�นืปีี 2562 เปี็นื 231.9 พิ่้นืล้านืบาทั้ จากการขยายติ้วของ

ธุุรกิจโทั้รศ้พิ่ทั้์เคล่อนืท่ั้� โด้ยเฉพิ่าะการขยายโครงข่าย 5G และไฟเบอร์บรอด้แบนืด้์

•  ส์ินทรู่พย์ไม�มีต่วิตน (ส์่ทธิุ) เพิ่ิ�มข้�นืจาก 114.6 พิ่้นืล้านืบาทั้ ณ์ สิ�นืปีี 2562 เปี็นื 132.7 พิ่้นืล้านืบาทั้ จากการได้้ร้บ 

ใบอนืุญาติใช้้งานืคล่นืความถ่� 2600 MHz และ 700 MHz

•   ส์ินค่้าค่งค่ลุ่่ง (ส์่ทธิุ) ลด้ลงร้อยละ 38 จากปีีก่อนื เปี็นื 4.5 พิ่้นืล้านืบาทั้ จากการมุ่งเนื้นืมาติรการบริหารจ้ด้การสินืค้า

อยา่งม่ปีระสทิั้ธิุภาพิ่ ขณ์ะทั้่�การรบ้ร้้คา่สินืค้าเส่ยหายและลา้สม้ยในืงบกำาไรขาด้ทุั้นืเปีน็ื 162.2 ลา้นืบาทั้ในืปี ี2563 ลด้ลงจาก 

212.4 ล้านืบาทั้ในืปีี 2562 

• เงินลุ่งท่นในบรูิษี่ทรู�วิมแลุ่ะส์�วินไดิ้เส์ียในการูรู�วิมค่้า ลด้ลงร้อยละ 11.3 จาก ณ์ สิ�นืปีี 2562 เปี็นื 23.2 พิ่้นืล้านืบาทั้ 

เนื่องจากกลุ่มทั้ร้ขายหนื่วยลงทัุ้นืในืกองทัุ้นืรวมโครงสร้างพิ่ื�นืฐานืโทั้รคมนืาคม ด้ิจิท้ั้ล (DIF) จำานืวนื 598 ล้านืหนื่วย 

ในืปีีน่ื� (รายละเอ่ยด้เพิ่ิ�มเติิมในืหมายเหติุปีระกอบงบการเงินืข้อ 21) โด้ยหล้งธุุรกรรมการขายด้้งกล่าว กลุ่มทั้ร้ถือหนื่วย

ลงทัุ้นืในื DIF  คิด้เปี็นืร้อยละ 23.38

•  ค่�าค่วิามนิยม (ส์่ทธิุ) เปี็นื 10.0 พิ่้นืล้านืบาทั้ ทั้รงต้ิวจาก ณ์ สิ�นืปีี 2562 (รายละเอ่ยด้เพิ่ิ�มเติิมในืหมายเหตุิปีระกอบ 

งบการเงินืข้อ 24)

•  ลุู่กห้นี�การูค่้า (ส์่ทธุิ) เพิ่ิ�มข้�นืร้อยละ 13.0 จาก ณ์ สิ�นืปีี 2562 เปี็นื 42.3 พิ่้นืล้านืบาทั้ ติามการขยายต้ิวของธุุรกิจ 

(รายละเอ่ยด้เพิ่ิ�มเติิมในืหมายเหตุิปีระกอบงบการเงินืข้อ 17) โด้ยปีกติิแล้ว กลุ่มบริษ้ทั้ให้ระยะเวลาการช้ำาระหน่ื�หรือ

เครด้ิติเทั้อมเปี็นืระยะเวลาปีระมาณ์ 15-120 ว้นื ข้�นือย้่ก้บปีระเภทั้ของบริการและกลุ่มล้กค้า สำาหร้บล้กค้าท้ั้�วไปี 

เครด้ิติเทั้อมปีกติิจะอย้่ท่ั้� 30 ว้นื ซ้ึ่�งสอด้คล้องก้บรอบการสม้ครใช้้บริการโทั้รศ้พิ่ทั้์เคล่อนืท่ั้� บรอด้แบนืด้์และโทั้รท้ั้ศนื์

ในืแติ่ละเด้ือนื  ในืส่วนืของล้กค้าธุุรกิจและองค์กร เครดิ้ติเทั้อมจะม่ความหลากหลายมากข้�นืและม่ระยะเวลายาวนืานื

กว่าล้กค้าท้ั้�วไปี โด้ยข้�นือย้่ก้บปีระเภทั้ของบริการและกลุ่มล้กค้า ท้ั้�งน่ื� ระยะเวลาถ้วเฉล่�ยในืการเร่ยกเก็บหน่ื�เทั้่าก้บ 

104 ว้นืในืปีี 2563 เท่ั้ยบก้บ 94 ว้นืในืปีี 2562 ส่วนืหน้ื�งได้้ร้บผู้ลกระทั้บจากมาติรการติามสถานืการณ์์ COVID-19 ทั้่�ม่

การผู้่อนืปีรนืเทั้อมการจ่ายเงินืช้้�วคราวให้ก้บล้กค้า
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ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2563

ลานบาท

2562

ลานบาท

2563

ลานบาท

2562

ลานบาท

ล้กหน่ื� ทั้ศทั้. 

ล้กหน่ื�การค้า

ล้กหน่ื�และรายได้้ค้างร้บ-กิจการท่ั้�เก่�ยวข้องก้นื 

   (หมายเหตุิข้อ 42)

360.41

23,994.49

14,169.50

343.35

20,610.57

12,985.49

360.41

822.37

18,675.66

343.35

860.59

10,824.74

ล้กหน่ื�การค้า

รายได้้ค้างร้บ

38,524.40

11,658.49

33,939.41

10,420.15

19,858.44

2,273.31

12,028.68

2,268.96

รวมล้กหน่ื�การค้า

ห้ก  ผู้ลขาด้ทุั้นืด้้านืเครดิ้ติท่ั้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้�นื 

(พิ่.ศ. 2562 ค่าเผู้่อหน่ื�จะส้ญติาม TAS 101)

50,182.89

(7,908.51)

44,359.56

(6,964.03)

22,131.75

(2,947.21)

14,297.64

(2,990.01)

ล้กหน่ื�การค้า - สุทั้ธุิ 42,274.38 37,395.53 19,184.54 11,307.63

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

ล้กหน่ื�การค้าว้นืท่ั้� 31 ธุ้นืวาคม สามารถวิเคราะห์ได้้ด้้งน่ื�

ณ วันท่ี 31 ธันวาคมณ วันท่ี 31 ธันวาคม

                           

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2563

ลานบาท

2562

ลานบาท

2563

ลานบาท

2562

ลานบาท

ยอด้ท่ั้�ย้งไม่ครบกำาหนืด้ช้ำาระ

ค้างช้ำาระนื้อยกว่า 3 เดื้อนื

ค้างช้ำาระ 3 - 6 เดื้อนื

ค้างช้ำาระ 6 - 12 เดื้อนื

ค้างช้ำาระมากกว่า 12 เด้ือนื

9,172.32

9,709.07

5,616.09

7,315.36

6,711.56

10,586.64

9,547.15

3,312.06

2,517.01

7,976.55

1,728.97

2,979.00

2,212.35

4,804.98

8,133.14

2,369.28

4,071.14

428.18

1,547.56

3,612.52

ล้กหน่ื�การค้า

รายได้้ค้างร้บ

38,524.40

11,658.49

33,939.41

10,420.15

19,858.44

2,273.31

12,028.68

2,268.96

รวมล้กหน่ื�การค้า

ห้ก ผู้ลขาด้ทุั้นืด้้านืเครดิ้ติท่ั้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้�นื  

(พิ่.ศ. 2562 ค่าเผู้่อหน่ื�จะส้ญติาม TAS 101)

50,182.89

(7,908.51)

44,359.56

(6,964.03)

22,131.75

(2,947.21)

14,297.64

(2,990.01)

ล้กหน่ื�การค้า - สุทั้ธุิ 42,274.38 37,395.53 19,184.54 11,307.63
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 กลุ่มบริษ้ทั้ร้บร้้ล้กหน่ื�การค้าเม่อเริ�มแรกด้้วยจำานืวนืเงินืของสิ�งติอบแทั้นืท่ั้�ปีราศจากเง่อนืไขในืการได้้ร้บช้ำาระยกเว้นื

ในืกรณ่์ท่ั้�เปี็นืรายการท่ั้�ม่องค์ปีระกอบด้้านืการจ้ด้หาเงินืท่ั้�ม่น้ืยสำาค้ญ กลุ่มบริษ้ทั้จะร้บร้้ล้กหน่ื�ด้้วยม้ลค่าปีัจจุบ้นืของ

สิ�งติอบแทั้นืและจะว้ด้ม้ลค่าในืภายหล้งด้้วยราคาทุั้นืติ้ด้จำาหนื่ายห้กด้้วยค่าเผู้่อผู้ลขาด้ทัุ้นืด้้านืเครดิ้ติท่ั้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้�นื

 ค่าเผู้่อผู้ลขาด้ทัุ้นืด้้านืเครด้ิติทั้่�คาด้ว่าจะเกิด้ข้�นืเปี็นืปีระมาณ์การทั้่�พิ่ิจารณ์าจากหลายวิธุ่ปีระกอบก้นื เช้่นื อ้ติราร้อยละ

ของรายได้้ การวิเคราะห์อายุล้กหนื่� ปีระสบการณ์์การเก็บหนื่� และพิ่ิจารณ์าสภาพิ่แวด้ล้อมทั้างเศรษฐกิจปีัจจุบ้นืร่วมด้้วย 

ท้ั้�งน่ื� ความช้ำานืาญและปีระสบการณ์์ในืการเก็บหน่ื�ของกลุ่ม ร่วมก้บวิธุ่ปีระมาณ์การอย่างเหมาะสมติามท่ั้�กล่าวข้าง

ติ้นื ทั้ำาให้ผู้้้บริหารม่ความเช้่อม้�นืว่า ผู้ลขาด้ทัุ้นืด้้านืเครดิ้ติทั้่�คาด้ว่าจะเกิด้ข้�นืทั้่�ติ้�งไว้ (จำานืวนื 7,908.51 ล้านืบาทั้) 

ม่ความเพิ่่ยงพิ่อ

 ท้ั้�งน่ื� กลุ่มบริษ้ทั้ม่ความกระจุกติ้วของความเส่�ยงจากการให้สินืเช้่อแก่ล้กหน่ื�การค้าท่ั้�จำาก้ด้ เนื่องจากล้กค้าของ 

กลุ่มบริษ้ทั้ม่จำานืวนืมาก ท้ั้�งภาคธุุรกิจและผู้้้ใช้้รายย่อยท้ั้�วไปี อ่กท้ั้�ง ผู้้้บริหารเช้่อว่าค่าเผู้่อหน่ื�สงส้ยจะส้ญทั้่�ได้้บ้นืท้ั้กไว้ 

เพิ่่ยงพิ่อสำาหร้บยอด้ล้กหน่ื�คงเหลือแล้ว โด้ยคำาน้ืงจากล้กษณ์ะของล้กหน่ื�การค้าและปีระสบการณ์์การเร่ยกเก็บหน่ื�ของ 

กลุ่มบริษ้ทั้

ห์น้�สิน

•  ห้นี�ส์ินรูวิม เพิ่ิ�มข้�นืร้อยละ 33.7 จาก ณ์ สิ�นืปีี 2562 เปี็นื 531.9 พิ่้นืล้านืบาทั้ ส่วนืใหญ่จากห้นี�สิ์นตามส์่ญญาเช�า (รวม

ปีระเภทั้หมุนืเว่ยนืและไม่หมุนืเว่ยนื) จำานืวนื 126.4 พิ่้นืล้านืบาทั้ จากการปีร้บมาใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ TFRS16 ในืปีี 2563 

(รายละเอ่ยด้เพิ่ิ�มเติิมในืหมายเหตุิปีระกอบงบการเงินืข้อ 31)

•  ห้นี�ส์ินที�มีภารูะดิอกเบี�ยจิ�าย (ปีระกอบด้้วยเงินืก้้ยืมระยะส้�นืและเงินืก้้ยืมระยะยาว ไม่รวมหน่ื�สินืติามส้ญญาเช้่าการ

เงินื) เปี็นื 223.0 พิ่้นืล้านืบาทั้ เพิิ่�มข้�นืร้อยละ 8.8 จากปีีก่อนื เพิ่่อสน้ืบสนุืนืการขยายธุุรกิจอย่างติ่อเนื่อง รวมถ้งการ

ให้บริการโทั้รศ้พิ่ทั้์เคล่อนืทั้่� 5G และการจ่ายค่าใบอนืุญาติคล่นืความถ่�

• เจิ้าห้นี�การูค่้า ลด้ลงร้อยละ 2.2 จาก ณ์ สิ�นืปีี 2562 เปี็นื 64.5 พิ่้นืล้านืบาทั้ จากการจ่ายช้ำาระในืระหว่างงวด้

ส ่วนของผ้ � ถืือหุ์ �น

•  ส์�วินของผูู้้ถืือห่้้น เปี็นื 85.6 พิ่้นืล้านืบาทั้ ลด้ลงจากสิ�นืปีี 2562 จากผู้ลกระทั้บของการปีร้บมาใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ 

TFRS16 จำานืวนืปีระมาณ์ 38 พิ่้นืล้านืบาทั้ โด้ยม่การด้้อยค่าของสินืทั้ร้พิ่ย์ติามส้ญญาเช้่าซ้ึ่�งถ้กห้กออกจากกำาไรสะสม

ติ้นืงวด้เพิ่่อสะทั้้อนืม้ลค่าของสินืทั้ร้พิ่ย์เหล่านื้�นื

สภาพคล ่องและแห์ล ่งเงินทุน

•  แหล่งเงินืทัุ้นืหล้กของกลุ่มทั้ร้ ในืปีี 2563 มาจากกรูะแส์เงินส์ดิจิากกิจิกรูรูมดิำาเนินงาน ซึ่้�งปีร้บติ้วด้่ข้�นือย่างม่น้ืยสำาค้ญ

เปี็นื 50.1 พิ่้นืล้านืบาทั้ก่อนืด้อกเบ่�ยและภาษ่จ่าย และ 44.1 พิ่้นืล้านืบาทั้หล้งด้อกเบ่�ยและภาษ่จ่าย เท่ั้ยบก้บ 22.7 

พิ่้นืล้านืบาทั้และ 14.4 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2562 ติามลำาด้้บ เปี็นืไปีในืทิั้ศทั้างเด้่ยวก้นืก้บ EBITDA ทั้่�เติิบโติ และการได้้ร้บคืนื 

เงินืภาษ่ม้ลค่าเพิ่ิ�ม (VAT refund)

•  กรูะแส์เงินส์ดิใช้ไปในกิจิกรูรูมลุ่งท่น เพิ่ิ�มข้�นืเม่อเท่ั้ยบก้บปีีก่อนื เปี็นื 64.6 พิ่้นืล้านืบาทั้ในืปีี 2563 ส่วนืใหญ่จากเงินืสด้ 

จ่ายซึ่ื�อสินืทั้ร้พิ่ย์ไม่ม่ติ้วตินื เนื่องจากม่การช้ำาระค่าใบอนืุญาติคล่นืความถ่� 900 MHz 2600 MHz และ 700 MHz ในื

ระหว่างปีี ท้ั้�งน่ื�เงินืสด้จ่ายลงทัุ้นื ไม่รวมการจ่ายค่าใบอนุืญาติการใช้้งานืคล่�นืความถ่� ทั้รงต้ิวจากปีีก่อนืท่ั้�ปีระมาณ์ 39 

พิ่้นืล้านืบาทั้

•  กลุ่มทั้ร้ม่กระแสเงินืสด้ใช้้ไปีในืกิจกรรมจ้ด้หาเงินืติามงบการเงินืจำานืวนื 4.6 พิ่้นืล้านืบาทั้ ในืปีี 2563 ซ้ึ่�งรวม 

ผู้ลกระทั้บจากการปีรบ้มาใช้้มาติรฐานืบ้ญช่้ TFRS16 ทั้ำาใหม่้การบน้ืท้ั้กเงนิืสด้จา่ยช้ำาระหน่ื�สนิืติามส้ญญาเช้า่ภายใติก้ระแส 

เงินืสด้จากกิจกรรมจ้ด้หาเงินืจำานืวนืกว่า 19.2 พิ่้นืล้านืบาทั้ หากไม่รวมผู้ลกระทั้บด้้งกล่าว กรูะแส์เงินส์ดิจิากกิจิกรูรูม

จ่ิดิห้าเงินเปี็นื 14.5 พิ่้นืล้านืบาทั้

•  กลุ่มทั้ร้ม่เงินืสด้และรายการเท่ั้ยบเทั้่าเงินืสด้จำานืวนื 24.3 พิ่้นืล้านืบาทั้ ณ์ สิ�นืปีี 2563
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ผลกระทบจัากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับให์ม ่และฉบับปีรับปีรุงมาปีรับใช � เปี นครั�งแรก

กลุ่มกิจการได้้นืำามาติรฐานืการรายงานืทั้างการเงินืท่ั้�เก่�ยวก้บเคร่องมือทั้างการเงินื (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ

ท่ั้�เก่�ยวก้บส้ญญาเช้่า (TFRS 16) มาถือปีฏิิบ้ติิโด้ยปีร้บปีรุงย้อนืหล้งติ้�งแติ่ว้นืท่ั้� 1 มกราคม 2563 แติ่กลุ่มกิจการไม่ได้้ทั้ำาการ

ปีร้บปีรุงย้อนืหล้งงบการเงินืท่ั้�แสด้งเปีร่ยบเท่ั้ยบสำาหร้บรอบระยะเวลาบ้ญช่้ปีี 2562 ซ้ึ่�งเปี็นืแนืวทั้างท่ั้�สามารถกระทั้ำาได้้

ติามข้อกำาหนืด้ของมาติรฐานืการรายงานืทั้างการเงินืฉบ้บด้้งกล่าว ท้ั้�งน่ื�กลุ่มกิจการได้้ทั้ำาการปีร้บปีรุงรายการและจ้ด้

ปีระเภทั้รายการใหม่ติามข้อกำาหนืด้ของมาติรฐานืการรายงานืทั้างการเงินืฉบ้บใหม่ในืยอด้ยกมา ณ์ ว้นืท่ั้� 1 มกราคม 2563

ของงบแสด้งฐานืะการเงินื

กลุ่มกิจการนืำาแนืวปีฏิิบ้ติิทั้างบ้ญช่้ใหม่สำาหร้บเงินืลงทุั้นืในืบริษ้ทั้ร่วมท่ั้�ลงทุั้นืในืกองทุั้นืรวมโครงสร้างพิ่ื�นืฐานืมาถือปีฏิิบ้ติิ 

ซึ่้�งได้้อธุิบายในืหมายเหติุข้อ 4.5 เนื่องจากมาติรฐานืการบ้ญช่้ฉบ้บท่ั้� 106 (TAS 106) เร่องการบ้ญช่้สำาหร้บกิจการท่ั้�ด้ำาเนิืนื

ธุุรกิจเฉพิ่าะด้้านืการลงทุั้นืถ้กยกเลิกด้้วยมาติรฐานืการรายงานืทั้างการเงินืฉบ้บท่ั้� 9 สำาหร้บรอบระยะเวลาบ้ญช่้ท่ั้�เริ�มใช้้ 

หรือหล้งว้นืท่ั้� 1 มกราคม 2563

การปีร้บปีรุงรายการแติ่ละรายการในืงบแสด้งฐานืะทั้างการเงินืจากการปีร้บใช้้กลุ่มมาติรฐานืการรายงานืทั้างการเงินื

เก่�ยวก้บเคร่องมือทั้างการเงินื (TAS 32 และ TFRS 9) และมาติรฐานืเร่องส้ญญาเช้่า (TFRS 16) เปี็นืคร้�งแรกและการ

ปีร้บปีรุงรายการจากการเปีล่�ยนืแปีลงมาติรฐานืการบ้ญช่้ของบริษ้ทั้ร่วมม่ด้้งน่ื� 

หมายเหตุ

วันที่ 

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562

ตามท่ีรายงาน

ไวเดิม

ลานบาท

TAS 32 และ

TFRS 9

รายการ

ปรับปรุงและ

การจัดประเภท

รายการใหม

ลานบาท

TFRS 16

รายการ

ปรับปรุงและ

การจัด

ประเภท

รายการใหม

ลานบาท

รายการ

ปรับปรุงจาก

การเปล่ียนแปลง

มาตรฐาน

การบัญชี

ของบริษัทรวม

ลานบาท

วันที่ 

1 มกราคม

พ.ศ. 2563

ตามท่ี

ปรับปรุงใหม

ลานบาท

ล้กหน่ื�การค้าและล้กหน่ื�อ่นื

เงินืลงทุั้นืระยะส้�นื

เงินืลงทุั้นืในืบริษ้ทั้อ่นื

สินืทั้ร้พิ่ย์ทั้างการเงินืท่ั้�ว้ด้ม้ลค่าด้้วย

  ม้ลคา่ยตุิธิุรรมผู้า่นืกำาไรหรือขาด้ทุั้นื

สินืทั้ร้พิ่ย์ทั้างการเงินืท่ั้�ว้ด้ม้ลค่าด้้วย

  ม้ลค่ายุติิธุรรมผู้่านืกำาไรขาด้ทุั้นื

  เบ็ด้เสร็จอ่นื

สินืทั้ร้พิ่ย์ท่ั้�ว้ด้ม้ลค่าด้้วยทุั้นื

  ติ้ด้จำาหนื่าย

เงินืลงทุั้นืในืหล้กทั้ร้พิ่ย์เผู้่อขาย

สินืทั้ร้พิ่ย์หมุนืเว่ยนือ่นื

เงินืลงทุั้นืในืบริษ้ทั้ร่วม และการ     

  ร่วมค้า

อส้งหาริมทั้ร้พิ่ย์เพิ่่อการลงทุั้นื

ท่ั้�ด้ินื อาคารและอุปีกรณ์์

สินืทั้ร้พิ่ย์สิทั้ธุิการใช้้

สินืทั้ร้พิ่ย์ไม่ม่ติ้วตินื

สินืทั้ร้พิ่ย์ภาษ่เงินืได้้รอการติ้ด้บ้ญช่้

ก, ค

ข

ข

ข

ข

ข

ข

ข

จ

ง

ง

ค

ง

ก, ค

47,612.58

1.13

1,071.67

-

-

-

141.25

5,897.33

26,159.39

1,319.61

228,962.45

-

115,130.82

3,275.16

(218.79)

(1.13)

(1,071.67)

711.68

401.72

1.02

(141.25)

(0.37)

-

-

-

-

-

41.51

(2,588.71)

-

-

-

-

-

-

-

-

(101.83)

(20,476.40)

108,009.37

(2,044.95)

2,066.74

-

-

-

-

-

-

-

-

(186.87)

-

-

-

-

-

44,805.08

-

-

711.68

401.72

1.02

-

5,896.96

25,972.52

1,217.78

208,486.05

108,009.37

113,085.87

5,383.41

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
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ห้มายเห้ต่

ก)  ปีร้บปีรุงการด้้อยค่าของสินืทั้ร้พิ่ย์ทั้างการเงินื 

ข)  การจ้ด้ปีระเภทั้และว้ด้ม้ลค่าของสินืทั้ร้พิ่ย์และหน่ื�สินืทั้างการเงินืใหม่

ค)  การร้บร้้สินืทั้ร้พิ่ย์สิทั้ธุิการใช้้และหน่ื�สินืติามส้ญญาเช้่าติาม TFRS 16 

ง)  การโอนืจ้ด้ปีระเภทั้ใหม่ของสินืทั้ร้พิ่ย์และหน่ื�สินืติามส้ญญาเช้่า 

จ)  รายการปีร้บปีรุงจากการเปีล่�ยนืแปีลงมาติรฐานืการบ้ญช่้ของบริษ้ทั้ร่วม

เห้ต่การูณ์์ภายห้ลุ่่งว่ินที�ในรูายงานทางการูเงิน

เม่อว้นืท่ั้� 11 กุมภาพิ่้นืธุ์ 2564 บริษ้ทั้ได้้ออกหุ้นืก้้เพิ่่อมาใช้้ในืการด้ำาเนิืนืการของกลุ่มกิจการด้้งติ่อไปีน่ื�

1) จำานืวนื 7.44 ล้านืหนื่วย ราคาหนื่วยละ 1,000.00 บาทั้ เปี็นืเงินืจำานืวนื 7,438.90 ล้านืบาทั้ หุ้นืก้้ม่อ้ติราด้อกเบ่�ย

 ร้อยละ 3.30 ติ่อปีี และครบกำาหนืด้ไถ่ถอนืในืว้นืท่ั้� 11 พิ่ฤศจิกายนื 2566 

2) จำานืวนื 4.27 ล้านืหนื่วย ราคาหนื่วยละ 1,000.00 บาทั้ เปี็นืเงินืจำานืวนื 4,268.70 ล้านืบาทั้ หุ้นืก้้ม่อ้ติราด้อกเบ่�ย

 ร้อยละ 3.85 ติ่อปีี และครบกำาหนืด้ไถ่ถอนืในืว้นืท่ั้� 11 พิ่ฤศจิกายนื 2567 

3) จำานืวนื 2.49 ล้านืหนื่วย ราคาหนื่วยละ 1,000.00 บาทั้ เปี็นืเงินืจำานืวนื 2,486.60 ล้านืบาทั้ หุ้นืก้้ม่อ้ติราด้อกเบ่�ย

 ร้อยละ 4.20 ติ่อปีี และครบกำาหนืด้ไถ่ถอนืในืว้นืท่ั้� 11 พิ่ฤศจิกายนื 2568

หมายเหตุ

วันที่ 

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562

ตามท่ีรายงาน

ไวเดิม

ลานบาท

TAS 32 และ

TFRS 9

รายการ

ปรับปรุงและ

การจัดประเภท

รายการใหม

ลานบาท

TFRS 16

รายการ

ปรับปรุงและ

การจัด

ประเภท

รายการใหม

ลานบาท

รายการ

ปรับปรุงจาก

การเปล่ียนแปลง

มาตรฐาน

การบัญชี

ของบริษัทรวม

ลานบาท

วันที่ 

1 มกราคม

พ.ศ. 2563

ตามท่ี

ปรับปรุงใหม

ลานบาท

เจ้าหน่ื�การค้าและเจ้าหน่ื�อ่นื

หน่ื�สินืหมุนืเว่ยนือ่นื

หน่ื�สินืไม่หมุนืเว่ยนือ่นื

หน่ื�สินืทั้างการเงินืท่ั้�ว้ด้ม้ลค่าด้้วย

   ม้ลคา่ยตุิธิุรรมผู้า่นืกำาไรหรอืขาด้ทุั้นื

หนื่�สินืติามส้ญญาเช้่าส่วนืทั้่�ถ้ง

  กำาหนืด้ช้ำาระภายในืหนื้�งปีี

ส่วนืท่ั้�ถ้งกำาหนืด้ช้ำาระภายในืหน้ื�งปีี

  ของเงินืก้้ยืมระยะยาว

เงินืก้้ยืมระยะยาว

หน่ื�สินืติามส้ญญาเช้่า

หน่ื�สินืติามส้ญญาและใบอนุืญาติให้

  ด้ำาเนิืนืการ

ปีระมาณ์การหน่ื�สินื

ส่วนืได้้เส่ยท่ั้�ไม่ม่อำานืาจควบคุม

ขาด้ทุั้นืสะสม

องคป์ีระกอบอน่ืของสว่นืของเจ้าของ

ค

ข

ข

ข

ค

ง

ง

ค

ง

ค

ค

ก, ค, จ

ก

(109,365.09)

(6,910.15)

(13,636.20)

-

-

(18,037.02)

(178,029.70)

-

(61,839.01)

(3,507.12)

651.20

(33,630.89)

(1,898.20)

-

816.78

2,442.55

(3,248.08)

-

-

-

-

-

-

-

(166.03)

(100.00)

50.53

-

-

-

(13,002.62)

1,934.64

5,740.54

(118,476.63)

2,364.66

(1,231.64)

(0.31)

(37,756.61)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(186.87)

-

(109,314.56)

(6,093.37)

(11,193.65)

(3,248.08)

(13,002.62)

(16,102.38)

(172,289.16)

(118,476.63)

(59,474.35)

(4,738.76)

650.89

(71,740.40)

(1,998.20)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
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4) จำานืวนื 5.81 ล้านืหนื่วย ราคาหนื่วยละ 1,000.00 บาทั้ เปี็นืเงินืจำานืวนื 5,805.80 ล้านืบาทั้ หุ้นืก้้ม่อ้ติราด้อกเบ่�ย 

 ร้อยละ 4.50 ติ่อปีี และครบกำาหนืด้ไถ่ถอนืในืว้นืท่ั้� 11 พิ่ฤศจิกายนื 2569

เม่อว้นืทั้่� 17 กุมภาพิ่้นืธุ์ 2564 บริษ้ทั้ย่อยของกลุ่มกิจการทั้่�เปี็นืผู้้้ช้นืะการปีระม้ลใบอนืุญาติให้ใช้้คล่นืความถ่�ย่านื 

26 GHz ได้้ช้ำาระเงินืค่าปีระม้ลคล่นืความถ่�ด้้งกล่าวจำานืวนื 3,576.89 ล้านืบาทั้ (ไม่รวมภาษ่ม้ลค่าเพิิ่�ม) และด้ำาเนิืนืการ

ติามเง่อนืไขการด้ำาเนืินืการก่อนืร้บใบอนืุญาติติามท่ั้� กสทั้ช้. กำาหนืด้ครบถ้วนืแล้ว และบริษ้ทั้ย่อยได้้ร้บใบอนุืญาติด้้งกล่าว 

เปี็นืทั้่�เร่ยบร้อยแล้ว

เม่อว้นืทั้่� 25 กุมภาพิ่้นืธุ์ 2564 คณ์ะกรรมการของบริษ้ทั้ได้้อนืุม้ติิการจ่ายเงินืปีันืผู้ลในือ้ติรา 0.07 บาทั้ติ่อหุ้นื รวม 

ท้ั้�งสิ�นื 2,334.09 ล้านืบาทั้ โด้ยจะจ่ายให้ก้บผู้้้ถือหุ้นืท้ั้�งหมด้ท่ั้�ม่ช้่ออย้่ในืทั้ะเบ่ยนืผู้้้ถือหุ้นื ณ์ ว้นืท่ั้ 15 ม่นืาคม 2564 

โด้ยบริษ้ทั้จะนืำาเสนือท่ั้�ปีระชุ้มสาม้ญปีระจำาปีีของผู้้้ถือหุ้นืของบริษ้ทั้เพิ่่อการอนุืม้ติิจ่ายเงินืปีันืผู้ลด้้งกล่าวติ่อไปี
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

FOR THE YEAR 2020

ร ายง านของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปร ะจำ า ป ี  2563

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่่าน คือ นายโชติ โภควนิช ด้ร. โกศล เพ็็ชร์สุวรรณ์ และ 

นางปรีเปรม เสรีวงษ์์ ได้้รับการแต่งตั�งจากที่�ประชุมคณะกรรมการบริษั์ท่ ครั�งที่� 3/2561 เม่อวันที่� 22 มิถุุนายน 2561 

เพ็อ่ให้ด้้ำาเนนิการโด้ยมีขอบเขต ห้นา้ที่� ความรับผิดิ้ชอบ ตามที่�ระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัิตงิาน 

ตามขอบเขตดั้งกล่าว สำาห้รับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการด้ำาเนินการ ซ่ึ่�งสามารถุสรุปได้้ดั้งนี�

 1.  ได้้มีการประชุมรวม 7 ครั�งในปี 2563 เพ็่อปฏิิบัติห้น้าที่�ตามที่�ได้้รับมอบห้มายจากคณะกรรมการบริษั์ท่ และนำาเสนอ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษั์ท่เพ็่อท่ราบเป็นรายไตรมาส

รายนาม ตำาแหน่ง
จำานวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม

ปี 2563*

1. นายโชติ โภควนิช        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7

2. ด้ร.โกศล เพ็็ชร์สุวรรณ์        กรรมการตรวจสอบ 7/7

3. นางปรีเปรม เสรีวงษ์์        กรรมการตรวจสอบ 7/7

  ห้มายเห้ตุ  *ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผ้ิ้สอบบัญชี โด้ยไม่มีฝ่่ายจัด้การเข้าร่วมประชุมด้้วย จำานวน 1 ครั�ง

 2.  ได้้พ็ิจารณาความเป็นอิสระ และ ผิลการปฏิิบัติงานของผิ้้สอบบัญชี รวมถุ่งความเห้มาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว 

เห็้นว่าผ้ิ้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและได้้แสด้งความเห็้นตลอด้จนข้อเสนอแนะที่�เป็นประโยชน์ในด้้านการจัด้ท่ำา

รายงานท่างการเงินและการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบ จ่งเห้็นสมควรเสนอแต่งตั�งผิ้้สอบบัญชีใน

สังกัด้ของ บริษ์ัท่ ไพ็ร้ซึ่วอเตอร์เฮาส์ค้เปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด้ เป็นผ้ิ้สอบบัญชีของบริษั์ท่ฯ ประจำาปี 2563  และ 

เสนอค่าสอบบัญชีประจำาปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ เพ็่อขออนุมัติต่อที่�ประชุมผ้ิ้ถืุอหุ้้น

 3.  ห้ารือกับผิ้้สอบบัญชีถุ่งขอบเขตของการตรวจสอบก่อนเริ�มกระบวนการ และติด้ตามการปฏิิบัติงานของผิ้้สอบบัญชี

 4. รับท่ราบแผินการตรวจสอบและผิลการตรวจสอบของผ้ิ้สอบบัญชี และได้้เสนอข้อคิด้เห้็นในประเด็้นต่างๆ  

 5.  สอบท่านรายงานท่างการเงินทั่�งรายไตรมาสและรายปีของบริษ์ัท่ฯ ซึ่่�งรวมผิลประกอบการของบริษ์ัท่ย่อย และ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห้็นสอด้คล้องกับผ้ิ้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษั์ท่ฯ แสด้งฐานะการเงินและ

ผิลการด้ำาเนินงานโด้ยถุ้กต้องตามที่�ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานท่างการเงิน

 6.  สอบท่านการเข้าท่ำารายการที่�เกี�ยวโยงกันของบริษ์ัท่ฯ และบริษ์ัท่ย่อย เพ่็อการปฏิิบัติให้้เป็นไปตามระเบียบในการ 

เข้าท่ำารายการระห้ว่างกันของบริษ์ัท่ฯ ซึ่่�งเป็นไปตามกฎห้มายรวมทั่�งข้อกำาห้นด้ของคณะกรรมการกำากับตลาด้ทุ่น 

และตลาด้ห้ลักท่รัพ็ย์แห้่งประเท่ศไท่ย  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็้นว่า การเข้าท่ำารายการที่�เกี�ยวโยงกัน 

ของบริษ์ัท่ฯ และบริษ์ัท่ย่อย เป็นไปตามกฎห้มายและ ข้อกำาห้นด้คณะกรรมการกำากับตลาด้ทุ่นตลอด้จน 

ตลาด้ห้ลักท่รัพ็ย์แห้่งประเท่ศไท่ย มีความสมเห้ตุสมผิลและเป็นประโยชน์ต่อบริษั์ท่ฯ และบริษั์ท่ย่อยเป็นสำาคัญ 

โด้ยในส่วนของรายการระห้ว่างกันประเภท่ธุรกิจปกติและประเภท่สนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการท่ำารายการ 

ที่�มีราคาสมเห้ตุสมผิล เป็นไปตามเง่อนไขการค้าทั่�วไป เช่นเด้ียวกับราคาและเง่อนไขที่�พ็่งกระท่ำากับบุคคลภายนอก  
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สำาห้รับบรษิ์ทั่ฯ และบรษิ์ทั่ยอ่ย ในฐานะผิ้ซ้ึ่ื�อ สามารถุมั�นใจในคณุภาพ็ของสนิคา้และบรกิารของบคุคลที่�มคีวามเกี�ยวขอ้ง 

และ ในฐานะผิ้้ขาย ก็สามารถุเพ็ิ�มรายได้้และส่วนแบ่งท่างการตลาด้จากการขายสินค้าและบริการให้้แก่กลุ่มบุคคล 

ท่ี�เกี�ยวข้องซึ่่�งเป็นกลุ่มผิ้้บริโภครายให้ญ่เช่นกัน 

 7.  สอบท่านการปฏิิบัติตามกฎห้มายว่าด้้วยห้ลักท่รัพ็ย์และตลาด้ห้ลักท่รัพ็ย์ ข้อกำาห้นด้ของคณะกรรมการกำากับ 

ตลาด้ทุ่นและตลาด้ห้ลักท่รพั็ยแ์ห่้งประเท่ศไท่ยตลอด้จนกฎห้มายที่�เกี�ยวขอ้งกับธรุกจิของบริษ์ทั่ฯ ซึ่่�งจากรายงานของ 

ผิ้้สอบบัญชี ผิ้้ตรวจสอบภายใน และผิ้้บริห้ารของบริษั์ท่ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห้็นว่า บริษ์ัท่ฯ มีการ

ปฏิิบัติตามข้อกำาห้นด้และกฎห้มายที่�เกี�ยวข้องอย่างถุ้กต้องและเห้มาะสม

 8.  สอบท่านระบบการควบคุมภายในเพ็่อประเมินความเพ็ียงพ็อและประสิท่ธิผิลของระบบการควบคุมภายในเพ็่อ 

ชว่ยให้้เกดิ้ความมั�นใจอยา่งสมเห้ตสุมผิลวา่ การด้ำาเนนิงานของบรษิ์ทั่ฯ จะบรรลเุปา้ห้มายที่�กำาห้นด้ไว ้และเมอ่พ็จิารณา 

จากรายงานผิลการตรวจสอบภายในประจำาปี 2563 ซึ่่�งครอบคลุมระบบงานที่�สำาคัญของบริษ์ัท่ฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห้็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษั์ท่ฯ มีความเพ็ียงพ็อและเห้มาะสม นอกจากนี� โด้ยเห้ตุที่� 

ธุรกิจส่อสารโท่รคมนาคมมีการเปลี�ยนแปลงสภาพ็แวด้ล้อมท่างธุรกิจค่อนข้างรวด้เร็ว คณะกรรมการตรวจสอบ

จ่งส่งเสริมให้้บริษ์ัท่ฯ พ็ัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่อง เพ็่อให้้เห้มาะสมกับสภาพ็แวด้ล้อมท่างธุรกิจ

ของบริษ์ัท่ฯ ที่�เปลี�ยนแปลงอย้่เสมอ

 9.  ติด้ตามงานด้้านการบริห้ารจัด้การความเสี�ยง ภายใต้ “นโยบายและกรอบในการบริห้ารจัด้การความเสี�ยง” ของ 

บริษ์ัท่ฯ ซึ่่�งถุือว่าเป็นส่วนห้น่�งของกลยุท่ธ์ท่างธุรกิจและการปฏิิบัติงาน ทั่�งนี� เพ็่อให้้เกิด้ความมั�นใจว่าการบริห้าร

จัด้การความเสี�ยงเป็นไปอย่างต่อเน่องและมีประสิท่ธิผิล

  นอกจากนี� โด้ยเห้ตุที่�บริษ์ัท่ฯ ใช้แนวท่างการตรวจสอบภายในซึ่่�งมีพ็ื�นฐานมาจากการประเมินความเสี�ยง 

(risk-based audit approach)  คณะกรรมการตรวจสอบจ่งได้้ให้้ความสำาคัญต่อการเช่อมโยงระห้ว่างงานด้้านการ

บริห้ารจัด้การความเสี�ยงกับงานด้้านการตรวจสอบภายใน โด้ยได้้เชิญตัวแท่นของคณะกรรมการพั็ฒนาเชิงกลยุท่ธ์

และบริห้ารความเสี�ยง มารายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบท่ราบเกี�ยวกบัการระบุความเสี�ยง การประเมินความเสี�ยง 

ตลอด้จนการบริห้ารความเสี�ยงของบริษั์ท่ฯ และมอบห้มายให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในวางแผินการตรวจสอบภายใน

ให้้สอด้คล้องกับผิลการประเมินความเสี�ยงดั้งกล่าว 

 10.  ติด้ตามผิลจากการจัด้ให้้มีช่องท่างสำาห้รับให้้ผ้ิ้มีส่วนได้้เสียทุ่กกลุ่มสามารถุท่ำาการร้องเรียนห้รือแจ้งเบาะแส 

เกี�ยวกบัการทุ่จริต ประพ็ฤตมิชิอบ ห้รอืการกระท่ำาผิดิ้จรรยาบรรณธุรกจิ ตอ่คณะกรรมการบริษ์ทั่ โด้ยผ่ิานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ  

  ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้รับเร่องร้องเรียนจำานวน 5 เร่อง โด้ยเป็นเร่องร้องเรียนเกี�ยวกับการกระท่ำา 

ที่�ไม่เห้มาะสมในการปฏิิบัติห้น้าที่� 1 เร่อง ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้นำาส่งเร่องร้องเรียนด้ังกล่าว ไปยัง 

ห้น่วยงานที่�เกี�ยวข้องเพ็่อท่ำาการตรวจสอบข้อเท็่จจริง ซ่ึ่�งพ็บว่าเป็นการกระท่ำาที่�ขัด้ต่อประมวลคุณธรรมและ 

ข้อพ็่งปฏิิบัติในการท่ำางานของบริษ์ัท่ฯ และบริษ์ัท่ฯ ได้้ด้ำาเนินการลงโท่ษ์พ็นักงานที่�เกี�ยวข้องกับเร่องด้ังกล่าวแล้ว 

นอกจากกรณีด้ังกล่าวข้างต้น เป็นเร่องร้องเรียนเกี�ยวกับบริการของบริษ์ัท่ฯ จำานวน 4 เร่อง ซ่ึ่�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้้นำาส่งเร่องร้องเรียนดั้งกล่าวไปยังห้น่วยงานที่�เกี�ยวข้องเพ็่อการด้ำาเนินการที่�เห้มาะสมและห้น่วยงาน

ที่�เกี�ยวข้องของบริษ์ัท่ฯ  ได้้ด้ำาเนินการแก้ไขปัญห้าเป็นที่�เรียบร้อยแล้ว
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 11.  กำากับด้้แลงานด้้านการตรวจสอบภายใน โด้ยได้้พ็ิจารณาอนุมัติแผินการตรวจสอบภายใน ซ่ึ่�งมีพ็ื�นฐานมาจากการ

ประเมินความเสี�ยง (risk-based audit)  รับท่ราบรายงานผิลการตรวจสอบรายไตรมาสและรายปี ให้้คำาแนะนำา

ต่างๆ แก่ฝ่่ายตรวจสอบภายใน รวมทั่�งเสนอฝ่่ายจัด้การเพ็่อพิ็จารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี ตลอด้จน

ติด้ตามความคืบห้น้าในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่อง ในการนี� ได้้สอบท่านความเป็นอิสระและผิลการปฏิิบัติงาน 

โด้ยภาพ็รวมของห้น่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห้็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของ 

บริษ์ัท่ฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพ็ียงพ็อและมีประสิท่ธิผิล รวมทั่�งมีการพ็ัฒนาคุณภาพ็การตรวจสอบทั่�งในด้้านบุคลากร

และการปฏิิบัติงานตรวจสอบให้้สอด้คล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ็สากลอย่างต่อเน่อง และ

 12. สอบท่านแบบประเมินตนเองเกี�ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั�น เพ็่อการย่นขอต่ออายุการรับรองเข้าเป็นสมาชิก

ของแนวร่วมปฏิิบัติของภาคเอกชนไท่ยในการต่อต้านการทุ่จริตและ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษั์ท่ เพ็่ออนุมัติ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอสิระในการปฏิบัิตงิานตามที่�ได้รั้บมอบห้มาย และได้รั้บความรว่มมอืด้ว้ยดี้จากฝ่า่ยจัด้การ 

และผิ้้สอบบัญชี  

โด้ยสรุปในภาพ็รวม คณะกรรมการตรวจสอบเห้็นว่า คณะกรรมการบริษั์ท่ ตลอด้จนผ้ิ้บริห้ารของบริษั์ท่ฯ มีจริยธรรม 

และความมุ่งมั�นในการปฏิิบัติห้น้าที่�เพ็่อให้้บรรลุเป้าห้มายของบริษ์ัท่ฯ   ให้้ความสำาคัญต่อการด้ำาเนินงานภายใต้ระบบการ

ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่�มีประสิท่ธิผิล มีการกำากับด้้แลกิจการที่�ด้ี รวมทั่�งมีการพ็ัฒนาปรับปรุงระบบ

การปฏิิบัติงานให้้มีคุณภาพ็ด้ีข่�นอย่างต่อเน่อง

 นายโชติ โภควนิช

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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REPORT OF THE COMPENSATION AND

NOMINATING COMMITTEE

FOR THE YEAR 2020

รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

แล ะสรรห ากรรมการ  ปร ะจำำ า ป ี  2563

ตามท่ี่�คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแที่นและสรรหากรรมการ ได้รับการแต่งตั�งจากท่ี่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่ 

ครั�งท่ี่� 8/2544 ให้ดำารงตำาแหน่ง เม่อวัันท่ี่� 16 พฤศจิกายน 2544 เพ่อให้ดำาเนินการโดยม่ขอบเขตหน้าท่ี่� ควัามรับผิิดชุอบ 

ตามท่ี่�ระบุไวั้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแที่นและสรรหากรรมการ นั�น  ในการปฏิิบัติงานตามขอบเขต 

ดังกล่าวั สำาหรับปี 2563 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแที่นและสรรหากรรมการได้ม่การประชุุม 4 ครั�ง เพ่อปฏิิบัติหน้าท่ี่�

ตามท่ี่�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษััที่ ซึ่่�งสามารถสรุปได้ดังน่�

 1.  พิจารณาและเสนอควัามเห็นต่อคณะกรรมการบริษััที่ เร่องการเลือกตั�งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�พ้นจากตำาแหน่ง

ตามวัาระ

 2.  พิจารณาและเสนอควัามเห็นต่อคณะกรรมการบริษััที่ เร่อง ค่าตอบแที่นกรรมการ

 3. พิจารณาเสนอชุ่อกรรมการบริษััที่ที่่านใหม่ เพ่อที่ดแที่นกรรมการท่ี่�ลาออก และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััที่

เพ่อการแต่งตั�ง

 4.  พิจารณาเสนอชุ่อกรรมการในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแที่นและสรรหากรรมการที่่านใหม่ เพ่อที่ดแที่น

กรรมการในคณะกรรมการฯ ท่ี่�ลาออก และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััที่เพ่อการแต่งตั�ง 

 5. พิจารณาข้อเสนอการเปล่�ยนแปลงรายชุ่อและตำาแหน่งของสมาชุิกในคณะกรรมการบริหาร และ นำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษััที่เพ่ออนุมัติ 

 6.  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแที่นผิลการปฏิิบัติงานประจำาปี 2562 ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร 

(ซึ่่�งจ่ายในปี 2563)  

 7.  พิจารณาและอนุมัติแผินและหลักเกณฑ์์ในการจ่ายเงินค่าตอบแที่นผิลการปฏิิบัติงานให้แก่ประธานคณะกรรมการ

บริหาร และกรรมการผิ้้จัดการใหญ่่ (ร่วัม) ประจำาปี 2563 (ซึ่่�งจะจ่ายในปี 2564) และ

 8.  พิจารณาโครงการร่วัมลงทีุ่นระหวั่างนายจ้างและล้กจ้าง (Employee Joint Investment Program (‘EJIP’)) ซึ่่�งเป็น

โครงการรุ่นท่ี่� 4 สำาหรับปี 2563-2568 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััที่ เพ่อพิจารณาและอนุมัติ

 ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

 ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแที่นและสรรหากรรมการ
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REPORT OF THE CORPORATE GOVERNANCE

COMMITTEE FOR THE YEAR 2020

ร ายง านของคณะกรรมการกำ า กั บดูู แ ล กิ จก าร ท่ี่� ดู่  ปร ะจำ า ป ี  2563

ตามท่ี่�คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่ ไดู้รับการแต่งตั�งจากท่ี่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่ ครั�งท่ี่�  3/2549 

เม่อวัันท่ี่� 24 ม่นาคม 2549 เพื่่อให้้ดูำาเนินการโดูยม่ขอบเขต ห้น้าท่ี่� ควัามรับผิิดูชุอบ ตามท่ี่�ระบุไว้ัในกฎบัตรของ 

คณะกรรมการกำากบัดูแูลกจิการท่ี่�ดู ่นั�น  ในป ี2563 คณะกรรมการกำากบัดูแูลกจิการท่ี่�ดู ่ม่การดูำาเนนิการ ซึ่่�งสามารถสรปุไดูดู้งัน่�

 1.  ไดู้ม่การประชุุมรวัม 4 ครั�ง เพื่่อปฏิิบัติห้น้าท่ี่�ตามท่ี่�ไดู้รับมอบห้มายจากคณะกรรมการบริษััที่

 2.  พิื่จารณารายงานการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่ของบริษััที่ฯ เพื่่อเปิดูเผิยในรายงานประจำาปี 2563 และนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษััที่ฯ เพื่่อพื่ิจารณาและอนุมัติ

 3.  ติดูตามผิลการเปิดูโอกาสให้้ผูิ้ถือหุ้้นเสนอเร่องเพื่่อบรรจุเข้าเป็นวัาระการประชุุมและ เสนอชุ่อบุคคลเข้ารับ 

การพื่ิจารณาคัดูเลือกเป็นกรรมการของบริษััที่ฯ สำาห้รับการประชุุมสามัญผิู้ถือหุ้้นประจำาปี 2563 และรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษััที่ เพื่่อเป็นข้อมูล

 4.  สอบที่านรายงานการประเมินการกำากับดููแลกิจการท่ี่�จัดูที่ำาโดูยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย 

ประจำาปี 2562 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััที่พื่ร้อมทัี่�งข้อเสนอแนะบางประการเพื่่อพิื่จารณา

 5. พื่ิจารณาปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่ และนำาเสนอต่อท่ี่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่

เพื่่ออนุมัติ

 6.  พื่จิารณาที่บที่วันนโยบายการกำากบัดูแูลกจิการท่ี่�ดูข่องบรษิัทัี่ฯ และนำาเสนอการปรบัปรงุบางประการตอ่คณะกรรมการบรษิัทัี่

เพื่่อพื่ิจารณาและอนุมัติ

 7.  พื่ิจารณาที่บที่วันมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัุ�น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษััที่เพื่่อที่ราบ

 8.  พิื่จารณาผิลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษััที่ในปีท่ี่�ผิ่านมา และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััที่ 

เพื่่อเป็นข้อมูล

 9.  พิื่จารณาที่บที่วันควัามเห้มาะสมของการนำาห้ลักการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่สำาห้รับบริษััที่จดูที่ะเบ่ยนปี 2560  

ท่ี่�ออกโดูยสำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลักที่รัพื่ย์และตลาดูห้ลักที่รัพื่ย์ มาปรับใชุ้กับบริบที่ที่างธุุรกิจของบริษััที่ฯ 

และ นำาเสนอควัามเห็้นต่อคณะกรรมการบริษััที่ เพื่่อพิื่จารณา

 10. พื่ิจารณาการดูำาเนินการของบริษััที่ฯ ในดู้านการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่ รวัมทัี่�งกิจกรรมเพื่่อควัามยั�งยืนและ 

ควัามรับผิิดูชุอบต่อสังคม เพื่่อให้้มั�นใจวั่า ม่การปฏิิบัติอย่างเห้มาะสม และ เป็นไปตามนโยบายของบริษััที่ฯ และ

 11. รับที่ราบรายงานการปฏิิบัติตามประมวัลคุณธุรรมและข้อพื่่งปฏิิบัติในการที่ำางานของบริษััที่ฯ  

 ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

 ประธุานคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่
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REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE                                                 

FOR THE YEAR 2020                            

รายงานของคณะกรรมการด้านการเงิน

ประจำาป ี 2563

ตามท่ี่�คณะกรรมการด้้านการเงิิน ได้้รับการแต่งิตั�งิจากท่ี่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่ ครั�งิท่ี่� 8/2544 ให้้ด้ำารงิตำาแห้น่งิ 

เม่อวัันท่ี่� 16 พฤศจิกายน 2544 เพ่อให้้ด้ำาเนินการโด้ยม่ขอบเขตห้น้าท่ี่� ควัามรับผิิด้ชุอบ ตามท่ี่�ระบุไวั้ในกฎบัตรของิ 

คณะกรรมการด้้านการเงิิน นั�น  ในการปฏิิบัติงิานตามขอบเขตดั้งิกล่่าวั ในปี 2563 คณะกรรมการด้้านการเงิิน 

ม่การด้ำาเนินการ ซึ่่�งิสามารถสรุปได้้ดั้งิน่�

 1. ได้้ม่การประชุุมรวัม 5 ครั�งิ เพ่อปฏิิบัติห้น้าท่ี่�ตามท่ี่�ได้้รับมอบห้มายจากคณะกรรมการบริษััที่ 

 2. พิจารณาเป้าห้มายที่างิการเงิิน ให้้คำาแนะนำาแก่ฝ่่ายจัด้การ แล่ะ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััที่ เพ่ออนุมัติ

 3. พิจารณาแผินประจำาปีเพ่อการป้องิกันควัามเส่�ยงิจากควัามผิันผิวันที่างิการเงิิน รวัมทัี่�งินโยบายการใชุ้ตราสาร 

  อนุพันธ์์สำาห้รับธ์ุรกรรมที่างิการเงิิน  แล่ะ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััที่ เพ่ออนุมัติ

 4. พิจารณาผิล่การด้ำาเนินงิานรายไตรมาสแล่ะรายปีของิบริษััที่ฯ แล่ะบริษััที่ย่อย พร้อมทัี่�งิให้้คำาแนะนำาแก่ฝ่่ายจัด้การ

 5. พิจารณาการจัด้สรรกำาไรสุที่ธิ์ประจำาปี 2562 เป็นทีุ่นสำารองิตามกฎห้มายแล่ะการจ่ายเงิินปันผิล่จากกำาไรสุที่ธิ์  

  ประจำาปี 2562 แล่ะ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััที่ เพ่อพิจารณาแล่ะนำาเสนอเร่องิดั้งิกล่่าวัต่อไปยังิท่ี่�ประชุุม 

  สามัญผิ้้ถือหุ้้นประจำาปี 2563 เพ่ออนุมัติ 

 6. พิจารณาโครงิการล่งิทุี่นต่างิ ๆ พร้อมทัี่�งิให้้คำาแนะนำาแก่ฝ่่ายจัด้การ แล่ะ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััที่ 

  เพ่ออนุมัติ

 7. พิจารณาการออกแล่ะเสนอขายหุ้้นก้้ของิบริษััที่ฯ แล่ะเสนอควัามเห็้นต่อคณะกรรมการบริษััที่ เพ่อพิจารณาแล่ะ 

  นำาเสนอเร่องิด้ังิกล่่าวัต่อไปยังิท่ี่�ประชุุมสามัญผ้ิ้ถือหุ้้นประจำาปี 2563 เพ่ออนุมัติ แล่ะ

 8. พิจารณาการเข้าที่ำาแล่ะการปฏิิบัติตามห้น้าท่ี่�ภายใต้ห้นังิสือข้อตกล่งิกระที่ำาการของิบริษััที่ฯ (“True’s Undertaking  

  Letter”) เอกสารที่างิการเงิินแล่ะเอกสารอ่นใด้ท่ี่�เก่�ยวัข้องิกับสินเชุ่อห้นังิสือคำ�าประกัน (Letter of Guarantee Facility) 

  ของิกลุ่ม่ธ์รุกจิโที่รศพัที่เ์คล่อ่นท่ี่�แล่ะการสอ่สารแบบไรส้าย กบัธ์นาคารตา่งิ ๆ  แล่ะ นำาเสนอตอ่ท่ี่�ประชุุมคณะกรรมการ 

  บริษััที่ เพ่ออนุมัติ

 

   

	 	 	 ดร.	อาชว์	เตาลานนท์

	 	 	 ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’

RESPONSIBIL IT IES FOR THE FINANCIAL 

STATEMENTS FOR THE YEAR 2020

ร ายง านคว ามรั บผิิ ดชอบของคณะกรรมการบ ริ ษัั ท 

ต อร ายง านท างก าร เงิ น  ปร ะจำำ า ป ี  2563

คณะกรรมการบริษััทเป็็นผู้้�รับผู้ิดชอบต่่องบการเงินรวมของบริษััทฯ และบริษััทย่่อย่ งบการเงินดังกล่าวจััดทำาข้�นต่าม

มาต่รฐานการบัญชทีี�รบัรองทั�วไป็ โดย่ป็ฏิบัิต่ติ่ามนโย่บาย่บญัชทีี�เหมาะสมและถือืป็ฏิบัิต่อิย่า่งสมำ�าเสมอต่ลอดจันใช�ดุลย่พินิิจั

อย่่างระมัดระวังและป็ระมาณการที�ดีที�สุดในการจััดทำา รวมทั�งมีการเป็ิดเผู้ย่ข�อม้ลสำาคัญอย่่างเพิีย่งพิอในหมาย่เหตุ่

ป็ระกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษััทได�จััดให�มีและดำารงรักษัาไว�ซ้ึ่�งระบบการควบคุมภาย่ในที�มีป็ระสิทธิิผู้ลเพิ่อให�มั�นใจัได�อย่่างมีเหตุ่ผู้ลว่า 

การบันท้กบัญชีมีความถื้กต่�อง ครบถื�วน และเพิีย่งพิอที�จัะดำารงรักษัาไว�ซ้ึ่�งทรัพิย่์สินของบริษััทฯ 

ในการนี� คณะกรรมการบรษิัทัได�แต่ง่ต่ั�งคณะกรรมการต่รวจัสอบ ซึ่้�งป็ระกอบด�วย่กรรมการที�เป็น็อสิระ เป็น็ผู้้�ดแ้ลรบัผู้ดิชอบ 

เกี�ย่วกับคุณภาพิของราย่งานทางการเงินและระบบการควบคุมภาย่ใน และความเห็นของคณะกรรมการต่รวจัสอบ 

เกี�ย่วกับเร่องนี� ป็รากฏิในราย่งานของคณะกรรมการต่รวจัสอบซึ่้�งแสดงไว�ในราย่งานป็ระจัำาป็ีนี�แล�ว

คณะกรรมการบริษััทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภาย่ในของบริษััทฯ โดย่รวม มีความเพิีย่งพิอและเหมาะสม และ

สามารถืสร�างความเช่อมั�นอย่่างมีเหตุ่ผู้ลต่่อความถื้กต่�องและสมเหตุ่สมผู้ลของงบการเงินรวมของบริษััทฯ และบริษััทย่่อย่ 

ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2563

 นายศุภชัย เจียรวนนท์

 ป็ระธิานกรรมการ
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����ตวัย่อท������น�������ิน

���อ��ิษทัย่อย ตวัย่อ 

บรษิทั เอพแีอนดเ์จ โปรดกัชนั จํากดั AP&J

บรษิทั เอเซยี ไวรเ์ลส คอมมวินิเคชั �น จํากดั AWC

บรษิทั กรุงเทพอนิเตอรเ์ทเลเทค จํากดั (มหาชน) BITCO

บรษิทั บเีอฟเคท ี(ประเทศไทย) จํากดั BFKT

บรษิทั ซนิีเพลก็ซ์ จํากดั CNP

บรษิทั ฮทัชสินั ซเีอท ีไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี จํากดั HCAT

บรษิทั ฮทัชสินั มลัตมิเีดยี เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จํากดั HMSTL

บรษิทั ฮทัชสินัเทเลคอมมวินิเคชั �นส ์(ประเทศไทย) จํากดั HTTCL

บรษิทั ฮทัชสินั ไวร์เลส มลัตมิเีดยี โฮลดิ�งส ์จํากดั HWMH

บรษิทั ศูนยบ์รกิารวทิยาการ อนิเตอรเ์นต จํากดั  IKSC
บรษิทั เคเอสซ ีคอมเมอร์เชยีล อนิเตอรเ์นต จํากดั  KSC

บรษิทั เอม็เคเอสซเีวลิด์ดอทคอม จํากดั MKSC

บรษิทั แพนเทอร ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จํากดั PTE

บรษิทั สมุทรปราการ มเีดยี คอรป์อเรชั �น จํากดั SPM

บรษิทั แซทเทลไลท ์เซอร์วสิ จํากดั SSV

บรษิทั เอสเอม็ ทร ูจํากดั SM True

บรษิทั ส่องดาว จํากดั  SD

บรษิทั เทเลเอน็จเินียริ�ง แอนด ์เซอรว์สิเซส จํากดั TE

บรษิทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จํากดั  TAM
บรษิทั เทเลคอมโฮลดิ�ง จํากดั TH

บรษิทั เทเลคอม เคเอสซ ีจํากดั    TKSC
บรษิทั ไทย นิวส ์เน็ตเวริ์ค (ทเีอน็เอน็) จํากดั TNN

บรษิทั ทร ูดจิทิลั กรุ๊ป จํากดั TDG

บรษิทั ทร ูดจิทิลั พารค์ จํากดั TDPK

บรษิทั ทร ูดสิทรบิวิชั �น แอนด ์เซลส ์จํากดั TDS

บรษิทั ทรโูฟรย์ ูสเตชั �น จํากดั True4U

บรษิทั ทร ูอโีลจสิตกิส ์จํากดั   TEL

บรษิทั ทร ูไอคอนเทน้ท ์จํากดั   TICT

บรษิทั ทร ูอนิควิบ ์จํากดั  True Incube

บรษิทั ทร ูอนิเตอรเ์นชั �นแนล คอมมวินิเคชั �น จํากดั  TIC
บรษิทั ทร ูอนิเตอรเ์นชั �นแนล เกตเวย ์จํากดั TIG

บรษิทั ทร ูอนิเทอร์เน็ต คอรป์อเรชั �น จํากดั TICC

บรษิทั ทร ูไลฟ์ พลสั จํากดั  TLP
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�ร��ตวัย่อท������น����ร��ิน (ต่อ)

���อ�ริษทัย่อย (ต่อ) ตวัย่อ 

บรษิทั ทร ูมเีดยี โซลูชั �นส ์จํากดั TSC

บรษิทั ทร ูมูฟ จํากดั  TMV
บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมวินิเคชั �น จํากดั TUC

บรษิทั ทร ูมลัตมิเีดยี จํากดั   TM

บรษิทั ทร ูมวิสคิ จํากดั    TMS

บรษิทั ทร ูมวิสคิ เรดโิอ จํากดั  TMR

บรษิทั ทร ู�บัลคิ คอมมวินิเคชั �น จํากดั  TPC

บรษิทั ทร ูยูไนเตด็ ฟุตบอล คลบั จํากดั    TUFC

บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์เคเบิ�ล จํากดั (มหาชน) True Cable

บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์กรุ�ป จํากดั TVG

บรษิทั ทร ูวชิ ั �นส ์จํากดั (มหาชน) True Visions

บรษิทั ทร ูวสิตา้ส ์จํากดั  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 Digital Vietnam Joint Stock Company TD Vietnam

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 จํากดั Genxas

บรษิทั มเีดยีโหลด จํากดั Mediaload

บรษิทั ควิ ควิ (ประเทศไทย) จํากดั Queue Q

บรษิทั ทร ูแอกซอิอน อนิเตอรแ์อคทฟี จํากดั TrueAxion

บรษิทั ทร ูจเีอส จํากดั TGS

บรษิทั อี� เทอรเ์นอร ์จํากดั YI Tunnel
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����ตวัย่อ�������น�������ิน (ต่อ)

���อ����่ว���� ตวัย่อ

บรษิทั เอเชยี อนิโฟเน็ท จํากดั AI

บรษิทั ทรานสฟ์อร์เมชั �น ฟิลม์ จํากดั TFF
บรษิทั ทร ูซเีจ ครเีอชั �นส ์จํากดั TRUECJ

บรษิทั ทร ูทชั จํากดั   TT

บรษิทั ทร ูวอยซ์ จํากดั   TV

True - Kona Cayman GP True-Kona

Line Game-True-Kona Global Limited Partnership LINE games-TRUE

อ�����อ��น

องคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ปัจจ�บนัช��อ บรษิทั ทโีอท ีจํากดั (มหาชน))* ทศท. 

คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช. 
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม กทค. 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. 

บรษิทั กสท. โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน)* กสท. 

องคก์ารส��อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ปัจจ�บนัช��อ บรษิทั อสมท จํากดั (มหาชน)) อสมท. 

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ กลต. 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ TFAC

* เม��อวนัที� 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ทศท. และ กสท. ไดจ้ดทะเบยีนควบรวมกจิการ เป็นบรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากดั (มหาชน) (“NT”)
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บริ�ทั ทร� ค�ร�์�เรชั �น จ�ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 15 24,330,348 49,405,101 13,331,428 1,299,392

เงนิ�ากธนาคารที�มภีาระผกูพนั 16 43,528 43,675 43,459 43,606

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 10 1,438 - - -

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร��อื�น 10 92,687 - - -

เงนิลงทุนระยะสั �น - 1,129 - -

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 17 44,918,614 47,612,577 19,334,125 11,448,128

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่ก�ิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 42 51,696 1,110 46,228,675 29,811,677

สนิทรพัยท์างการเงนิอื�นที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดั�าํหน่าย 1,227 - - -

สนิคา้คงเหลอื 19 4,508,245 7,273,555 61,188 115,960

ภาษหีกั � ที��่าย 10,291,442 13,561,474 140,560 646,602

ภาษมีลูคา่เพิ�ม 5,263,253 10,653,448 31,803 -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 20 14,903,086 5,897,326 145,119 105,878

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 104,405,564 134,449,395 79,316,357 43,471,243

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิ�ากธนาคารที�มภีาระผกูพนั 16 23,394 23,756 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 10 1,210,082 - - -

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร��อื�น 10 260,870 - 1,000 -

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย - 141,252 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 21 - - 181,028,382 181,028,382

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 21 23,213,285 26,159,393 30,712,296 37,967,948

เงนิลงทุนในบรษิทัอื�น - 1,071,670 - 1,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 1,264,572 1,319,613 - -

ที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ 22 231,894,086 228,962,448 412,206 450,321

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 23 103,336,042 - 1,175,181 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 25 132,748,844 114,622,024 252,673 257,780

คา่ความนิยม 24 9,993,769 9,993,769 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 26 6,080,653 3,275,159 - 84,402

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 27 3,116,739 3,974,265 132,574 413,094

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 513,142,336 389,543,349 213,714,312 220,202,927

รวมสินทรพัย์ 617,547,900 523,992,744 293,030,669 263,674,170

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 139 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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บริ�ทั ทร� คอร��อเรชั �น จ�ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะ�ั �น 28 3,500,000 16,662,572 3,500,000 5,088,408

หนี��นิทางการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุ�ิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 10 1,274,426 - - -

เจา้หนี�การคา้�ละเจา้หนี�อื�น 29 90,276,648 109,365,088 3,184,467 3,279,059

หนี��นิตาม��ั�าเชา่�ว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 31 12,654,125 - 363,586 -

�ว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 28 61,007,697 18,037,019 29,288,888 7,115,199

เงนิกูย้มืระยะ�ั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 42 - - 1,005,847 995,761

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 161,833 175,401 42,363 -

หนี��นิหมนุเวยีนอื�น 30 6,911,239 6,910,153 811,277 1,020,186

รวมหนี�สินหมนุเวียน 175,785,968 151,150,233 38,196,428 17,498,613

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 28 158,491,494 178,029,703 74,634,216 70,200,431

หนี��นิทางการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุ�ิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 10 1,139,170 - - -

หนี��นิภาษเีงนิไดร้อการตดับ�ัชี 26 6,251,016 6,270,865 449,319 -

�ว่นลดของตน้ทุนการไดม้า�ึ�งใบอนุ�าต

ใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคมที�รอรบัรู้ 25 - 3,031,400 - -

หนี��นิตาม��ั�าเชา่ 31 113,751,160 - 583,411 -

หนี��นิภายใต�้�ั�า�ละใบอนุ�าตใหด้าํเนินการ 32 55,521,542 38,598,011 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 33 3,990,075 3,750,069 1,606,778 1,533,248

ประมา�การหนี��นิ 34 6,485,825 3,507,124 121,727 -

หนี��นิไมห่มนุเวยีนอื�น 35 10,514,517 13,636,198 - -

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 356,144,799 246,823,370 77,395,451 71,733,679

รวมหนี�สิน 531,930,767 397,973,603 115,591,879 89,232,292

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 139 เป�น�ว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทร� คอร��อเรชั �น จ�ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน�� สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 36

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 36 133,472,781 133,472,781 133,472,781 133,472,781

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 26,384,073 26,384,073 26,384,073 26,384,073

กาํไรสะสม

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 37 1,347,000 1,040,174 1,347,000 1,040,174

ทุนสาํรองหุน้สามญั�ื�อคนื 36 72,540 - 72,540 -

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (74,074,383) (33,630,887) 16,234,936 13,544,850

หกั หุน้สามญั�ื�อคนื 36 (72,540) - (72,540) -

องค�ประกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (2,040,373) (1,898,200) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 85,089,098 125,367,941 177,438,790 174,441,878

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 21 528,035 651,200 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 85,617,133 126,019,141 177,438,790 174,441,878

รวมหน�� สินและส่วนของเจ้าของ 617,547,900 523,992,744 293,030,669 263,674,170

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 139 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทร� คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทร�พัทแ์ละบรกิารอ��น 121,325,881 120,926,274 12,905,043 12,308,261

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 16,886,456 20,017,215 8,255 6,763

รวมรายได้ 138,212,337 140,943,489 12,913,298 12,315,024

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 81,984,285 87,868,061 1,341,653 1,563,256

ตน้ทุนขาย 18,653,695 19,542,668 4,780 4,102

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 100,637,980 107,410,729 1,346,433 1,567,358

กาํไรขั �นต้น 37,574,357 33,532,760 11,566,865 10,747,666

รายไดอ้��น 5,126,204 9,703,627 5,779,013 5,647,118

คา่ใชจ้่ายในการขาย (13,245,119) (12,978,053) (1,685,997) (1,745,333)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (13,683,043) (15,253,830) (4,555,191) (5,177,301)

คา่ใชจ้่ายอ��น (505,312) (4,607,611) (63,730) (221,106)

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน 21 4,152,790 6,887,407 - -

ตน้ทุนทางการเงนิ 12 (18,475,562) (9,539,106) (4,110,018) (2,857,360)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 944,315 7,745,194 6,930,942 6,393,684

ภาษเีงนิได้ 13 (18,765) (2,172,179) (794,410) (213,444)

กาํไรสาํหรบัปี 925,550 5,573,015 6,136,532 6,180,240

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ��น:

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปไวใ้นกาํไรหร�อขาดทุนในภายหลงั:

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

   - สทุธภิาษเีงนิได้ - (584,002) - (184,817)

Unrealised gain on changes of fair value onขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุน

available-for-sale security   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น - สทุธภิาษเีงนิได้ (48,564) - - -

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ป�นกาํไรหร�อขาดทุนในภายหลงั:

ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากการเปลี�ยนแปลง

   มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยเ์ผ��อขาย - สทุธภิาษเีงนิได้ - (240,564) - -

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 6,397 (11,723) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 883,383 4,736,726 6,136,532 5,995,423

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 139 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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บริษทั ทร� ค�ร�ป�เรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไรสาํหรบัปี

��่นท��เป�น�องบร�ิ�ทให�่ 1,048,398 5,636,733 6,136,532 6,180,240

��่น��เ้��ยท���มม่�อ�านา���บ�มุ 21 (122,848) (63,718) - -

กาํไรสาํหรบัปี 925,550 5,573,015 6,136,532 6,180,240

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี

��่นท��เป�น�องบร�ิ�ทให�่ 1,006,231 4,800,617 6,136,532 5,995,423

��่น��เ้��ยท���มม่�อ�านา���บ�มุ (122,848) (63,891) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 883,383 4,736,726 6,136,532 5,995,423

กาํไรต่�หุ�นขั �นพ��น�านส่วนที�เป็นข�งบริษทัใหญ่ 14

- �� �น���น�าน (บาทต่อหุน้) 0.03 0.17 0.18 0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 139 เป�น��่นหนึ�ง�องงบการเงนิน��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทร� คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 944,315 7,745,194 6,930,942 6,393,684

รายการปรบัปรงุ :

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 45,753,902 29,344,406 794,311 245,858

ดอกเบี�ยรบั (308,283) (320,071) (1,203,103) (526,672)

ดอกเบี�ยจา่ย 12 15,673,971 7,489,298 3,897,768 2,710,713

ตน้ทนุทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัใบอนุ�าต 12 1,889,699 1,932,602 - -

เงนิปันผลรบั 42 (4,397) (1,784) (3,578,319) (4,868,069)

กาํไรจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ (25,945) (4,650) (1,040) (297)

(กาํไร)ขาดทนุจากการยกเลกิสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (7,622) - 98 -

ขาดทนุจากมลูคา่ลดลงของสนิคา้คงเหลอื 19 162,191 212,375 - -

กาํไรจากการขายสนิทรพัยโ์ครงสรา้งพื�น�าน - (7,241,458) - -

ขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น (กลบัรายการ) 17 2,470,644 2,015,361 (39,802) (52,853)

กาํไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ที�วดัดว้ยมลูคา่ผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 10 (442,968) - - -

การดอ้ยคา่ - 3,777,112 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�เพิ�มขึ�น 33 382,884 1,094,088 143,090 455,773

(กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิ (176,157) (571,295) 102 111

ขาดทนุ(กาํไร)จากการเลกิกจิการในบรษิทัยอ่ย 21.1 94 (7,299) - (16,231)

กาํไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ 21.1 - (123,397) - -

กาํไรจากการขายเงนิลงทนุทั �วไป - (213,143) - (213,140)

กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 21.1 - (121,578) - -

กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 21.2 (3,396,230) (797,635) (967,176) -

กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากการขายสนิคา้ให ้DIF - 1,025,389 - -

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุ 21.2 (4,194,352) (6,932,594) - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - จา่ยชาํระ 33 (142,878) (306,370) (69,559) (159,560)

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (2,396,262) 14,744,506 (7,832,120) (2,966,018)

- เงนิลงทนุชั �วคราว - หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ - - - (3)

- สนิคา้คงเหลอื 3,085,455 (1,112,505) 54,772 (17,380)

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (4,378,971) (5,611,777) (59,260) 8,787

- เงนิลงทนุในคา่สทิธสิาํหรบัรายการภาพยนตร์ (2,549,806) (3,755,806) - -

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 517,833 (245,354) 16,372 (193,830)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (3,488,342) (20,168,541) (245,595) (6,159)

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 831,078 (1,613,230) (205,917) 668,390

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น (64,477) 2,452,101 - -

กระแสเงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน 50,135,376 22,683,945 (2,364,436) 1,463,104

บวก  เงนิสดรบั - ดอกเบี�ยรบั 313,404 317,243 1,132,440 495,275

       เงนิสดรบั - ภาษเีงนิได้ 4,514,163 941,347 436,233 292,711

หกั   เงนิสดจา่ย - ดอกเบี�ยจา่ย (8,850,447) (6,876,538) (3,679,032) (2,896,727)

เงนิสดจา่ย - ภาษเีงนิได้ (1,993,556) (2,642,237) (132,505) (367,697)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 44,118,940 14,423,760 (4,607,300) (1,013,334)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 139 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริ�ทั ทร� ค�ร�ป�เรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดที�ม�ีาระผกูพนัลดลง 509 6,927 147 60

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 42 (524,030) - (64,463,055) (43,808,443)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 42 473,444 - 48,046,056 24,079,447

เงนิสดจา่ย�ื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (41,326,786) (37,564,771) (55,260) (154,751)

เงนิสดจา่ย�ื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (33,518,267) (8,847,211) (37,444) (144,398)

เงนิสดจา่ย�ื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน (240,798) (940,321) - -

เงนิสดจา่ยเพื�อ�ื�อบรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดที�ไดม้า 21.1 - (425,720) - -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัการ�ื�อบรษิทัยอ่ย 21.1 - (31,039) - -

เงนิลงทุนเพิ�มในบรษิทัรว่มและสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 21.2 (988,790) (4,985,849) - (9,786,522)

เงนิลงทุนเพิ�มในสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (34,927) - - -

เงนิลงทุนเพิ�มในสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น (400) - - -

เงนิลงทุนเพิ�มในเงนิลงทุนทั �วไป - (693,754) - -

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนทั �วไป - 453,881 - 453,881

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น - 1,825 - 1,838

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 21.1 - 231,086 - -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 21.2 8,369,370 1,602,095 8,222,828 -

เงนิสดรบัคนืจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยที�เลกิกจิการ 21.1 - - - 16,231

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 229,168 12,287,897 1,337 298

เงนิปันผลรบั 42 2,989,346 3,036,504 3,578,319 4,868,069

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (64,572,161) (35,868,450) (4,707,072) (24,474,290)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ลงทุนเพิ�มในบรษิทัยอ่ย�ดย�ื�อหุน้จากสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม (8) (12) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 42 96,923 - 23,823 23,082

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �น - สทุธจิากเงนิสดจา่ยคา่ตน้ทุนการกูย้มื 3,500,000 24,124,270 3,500,000 12,573,081

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื - สทุธจิากเงนิสดจา่ยคา่ตน้ทุนการกูย้มื 28 46,925,960 124,088,186 33,538,116 68,979,324

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสั �น (16,700,000) (92,514,600) (5,100,000) (62,021,100)

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 42 (96,923) - (13,737) (9,788)

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มื 28 (16,131,300) (2,489,967) (7,131,300) -

เงนิสดจา่ยชาํระหนี�สนิตามส�ั�าเชา่ 31 (19,157,838) - (394,937) -

เงนิสดจา่ยจากหุน้สาม�ั�ื�อคนื 36 (72,540) - (72,540) -

เงนิปันผลจา่ย 43 (3,003,017) (3,003,031) (3,003,017) (3,003,031)

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (4,638,743) 50,204,846 21,346,408 16,541,568

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ�ม���นสทุธิ (25,091,964) 28,760,156 12,032,036 (8,946,056)

ยอดยกมาตน้ปี 49,405,101 20,671,759 1,299,392 10,245,448

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 17,211 (26,814) - -

ยอดคงเหลอืสิ�นปี 24,330,348 49,405,101 13,331,428 1,299,392

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 139 เป�นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริ�ทั ทร� ค�ร�ป�เรชั �น �าํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นส�ดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

รา�การที�มิใช่เงินสด

รายการท��มใิ�เ่งนิ��ท����า��ัม��งัน��

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

การ���อท���นิ อา�าร �ละอุปกร����ยการท�า��ั�าเ�า่ 3,155.45 4,498.43

การ���อท���นิ อา�าร �ละอุปกร���ละ�นิทร�ัย��มม่�ตวัตนยงั�ม�่��้า่ย��าระ 122,572.83 121,483.74

การลงทุนในบรษิทัรว่ม 15.71 -

การ���อบรษิทัยอ่ย - 6.65

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 18 ถงึ 139 เป�น�ว่นหนึ�ง�องงบการเงนิน��

งบการเงินรวม
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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1 �้อมูลทั �ว�ป

บรษิัท ทรู คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั ที�จดทะเบียนและดําเนินกิจการในประเทศไทย ที�อยู่
ของบรษิัทตามที�ได้จดทะเบียนไว้ตั �งอยู่ เลขที� 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรชัดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บรษิทัจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิัททรู” หรอื “กลุ่มกจิการ”) ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิทางดา้นโทรคมนาคมและการสื�อสาร

ต่างๆ กลุ่มกจิการประกอบธุรกจิหลกัในการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที� บรอดแบนดอ์นิเตอรเ์น็ต WIFI โทรทศัน์ และดจิทิลัแพลตฟอรม์ 

ธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิการเป็นการดําเนินงานภายใต ้สญัญาอนุญาตและใบอนุญาตใหดํ้าเนินการตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากค�ะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

2 สญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ

บรกิารโทรศพัทพ์ื�น�าน

เมื�อวนัที� 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 TICC ���งเป็นบรษิทัย่อยไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการใหบ้รกิารโทรศพัท์พื�น�านแบบที�สามจาก “กทช.” 
TICC มีสิทธิและหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสุดวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

บรกิารอนิเตอรเ์น็ต 

เมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 TIG ���งเป็นบริษัทย่อยได้รบัการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้บรกิารอินเตอร์เน็ตเกตเวย์

ระหว่างประเทศแบบที�สองจาก กสทช. TIG มีสิทธิและหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

และเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสุดวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 4 มกราคม พ.ศ. 2561 TICC ���งเป็นบรษิัทย่อยได้รบัใบอนุญาตประกอบกจิการใหบ้รกิารอินเตอร์เน็ตแบบที�หน��งจาก กสทช. 

TICC มีสิทธิและหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสุดวนัที� 3 มกราคม พ.ศ. 2566  

เมื�อวนัที� 23 มถิุนายน พ.ศ. 2562 KSC ���งเป็นบรษิัทย่อยไดร้บัการต่อใบอนุญาตประกอบกจิการให้บรกิารอินเตอร์เน็ตแบบที�หน��งจาก 

กสทช. KSC มสีทิธิและหน้าที�ตามก�หมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสุดวนัที� 22 มถิุนายน พ.ศ. 2567  

รายงานประจำป 2563
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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บรกิารโทรศพัท�เคล��อนที�

เม��อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT ���งเป็นบร�ิัทย่อยไดท้ําสญัญาเช่าเคร��องและอุปกร��วทิยุคมนาคมระบบ HSPA กบั กสท. 

สญัญามอีายุ 14.5 ปี �ายใต้เง��อนไขของสญัญาเช่าอุปกร��ระบบ HSPA BFKT ม�ีาระต้องจดั�า ตดิตั �ง บร�ิารจดัการและบํารุงรกั�า

อุปกร��ตามที�จําเป็นต่อการใ�บ้รกิาร�ายใตเ้ทคโนโลย ีHSPA โดยใ�เ้ป็นไปตามความจุที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาและสญัญาแกไ้ขเพิ�มเตมิ

���งม�ีลบงัคบัใชเ้ม��อวนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพ��อเป็นการตอบแทน BFKT มสีทิธไิด้รบัรายไดจ้ากการ
ใ�บ้รกิารดงักล่าวตามที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญา

เม��อวันที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV �ี�งเป็นบริ�ัทย่อยได้ทําสัญญากับ กสท. (“สัญญา”) �ายใต้เง��อนไขในสัญญา RMV

ม�ีน้าที�ใ�้บรกิารโทรศพัท�เคล��อนที��ายใต้เทคโนโลย ีHSPA ���งได้รบัขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี ต่อมาเม��อวนัที� 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 RMV ได้รบัการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใ�้บริการขายต่อบริการโทรศัพท�เคล��อนที�และบริการ

อนิเตอร�เน็ตแบบที��น��งจาก กสทช. RMV มสีทิธแิละ�น้าที�ตามก��มายว่าดว้ยการประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง��อนไข

ตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาตมกํีา�นดสิ�นสุดวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เม��อวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2562 RMV ได้เขา้ทํา

สญัญาโอนธุรกิจทั �ง�มดใ�้แก่ TUC ดงันั �นสญัญากบั กสท. จ�งถ�กโอนมายงั TUC โดย TUC ต้องปฏิบัติตามข้อกํา�นดและเง��อนไข

ที�กํา�นดไวใ้นสญัญา

กลุ่มกจิการดงักล่าวไดว้าง�นังส�อคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในประเทศบางแ�่งใ�แ้ก่ กสท. เป็นจํานวนเงนิ 200.00 ล้านบาท เพ��อเป็น
�ลกัประกนัการปฏบิตัติามเง��อนไขในสญัญา

เม��อวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 TUC ���งเป็นบร�ิทัย่อยไดร้บัใบอนุญาตใ�ใ้ชค้ล��นความถี� IMT ย่าน 2.1 GHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. 

ใบอนุญาตครอบคลุมสามแถบย่านความถี� และอนุญาตใ�้ TUC ใช้เพ��อใ�บ้รกิารโทรศพัท�เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตนี�

สิ�นสุดวนัที� 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กํา�นดและเง��อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กํา�นดไวใ้นใบอนุญาต 

เม��อวันที� 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ���งเป็นบริ�ัทย่อยได้รบัใบอนุญาตใ�้ใช้คล��นความถี� 1800 MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. 

ใบอนุญาตครอบคลุมสองแถบย่านความถี� และอนุญาตใ�้ TUC ใช้เพ��อใ�้บรกิารโทรศพัท�เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 18 ปี ใบอนุญาต

สิ�นสุดวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576  TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กํา�นดและเง��อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กํา�นดไวใ้นใบอนุญาต 

เม��อวนัที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ���งเป็นบริ�ัทย่อยได้รบัใบอนุญาตใ�้ใช้คล��นความถี� 900 MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช.      
���งใบอนุญาตนั �นอนุญาตใ�บ้ร�ิทัย่อยใ�บ้รกิารโทรศพัท�เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2574 

TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กํา�นดและเง��อนไขและชําระค่าธรรมเนียมตามที�กํา�นดไวใ้นใบอนุญาต TUC ไดว้าง�นังส�อคํ�าประกนัที�ออก

โดยธนาคารในประเทศเป็นจํานวนเงนิ 40,819.43 ลา้นบาท (รวม�า�มี�ลค่าเพิ�ม) เพ��อเป็น�ลกัประกนัเงนิค่าใบอนุญาตที�ยงัไม่ไดช้าํระ

เม��อวนัที� 16 มนีาคม พ.ศ. 2563 TUC ���งเป็นบร�ิทัย่อยไดร้บัใบอนุญาตใ�ใ้ชค้ล��นความถี� 2600 MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. ���ง

ใบอนุญาตนั �นอนุญาตใ�บ้ร�ิทัย่อยใ�บ้รกิารโทรศพัท�เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 15 มนีาคม พ.ศ. 2578 TUC 

ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กํา�นดและเง��อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กํา�นดไวใ้นใบอนุญาต TUC ไดว้าง�นังส�อคํ�าประกนัที�ออกโดย

ธนาคารในประเทศเป็นจํานวนเงนิ 17,211.59 ลา้นบาท (รวม�า�มี�ลค่าเพิ�ม) เพ��อเป็น�ลกัประกนัเงนิค่าใบอนุญาตที�ยงัไม่ไดช้าํระ

เม��อวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 TUC ���งเป็นบร�ิทัย่อยไดร้บัใบอนุญาตใ�ใ้ชค้ล��นความถี� 700 MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. ���ง
ใบอนุญาตนั �นอนุญาตใ�บ้ร�ิทัย่อยใ�บ้รกิารโทรศพัท�เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2578 

TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กํา�นดและเง��อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กํา�นดไวใ้นใบอนุญาต TUC ไดว้าง�นังส�อคํ�าประกนัที�ออก

โดยธนาคารในประเทศและเงนิประกนัแก่ กสทช. รวมเป็นจํานวนเงนิ 16,933.39 ลา้นบาท (รวม�า�ีม�ลค่าเพิ�ม) เพ��อเป็น�ลกัประกนั

เงนิค่าใบอนุญาตที�ยงัไม่ไดช้าํระ
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บรกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ 

TVG ���งเป็นบรษิัทย่อยได้รบัอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์เพื�อให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์

ระดบัชาติ สําหรบักิจการที�ไม่ใช้คลื�นความถี�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตดงักล่าวมีกําหนดสิ�นสุดวนัที� 20 มกราคม พ.ศ. 2571 

นอกจากนี� TVG และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ CNP และ PTE ไดร้บัใบอนุญาตหลายใบสาํหรบัใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  

จาก กสทช. �ายใต้เงื�อนไขของใบอนุญาต บรษิัทย่อยดงักล่าวต้องจ่ายค่า�รรมเนียมรายปีและแบ่งรายได้ตามอัตราร้อยละที�ระบุ
ในใบอนุญาตใหแ้ก่ กทสช. 

เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2557 กสทช.ได้ออกใบอนุญาตให้สิท�ิในการใช้คลื�นความถี�เพื�อให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิิตอลแก่ 

True4U และ TNN ���งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการ ใบอนุญาตที�ได้รบัและสิท�ิการใช้คลื�นความถี�เพื�อดําเนินการช่อง Standard

Variety สําหรบั True4U และช่องข่าวสําหรบั TNN มรีะยะเวลา 15 ปี บรษิัทย่อยต้องปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขรวมทั �งจ่ายค่า

ใบอนุญาตตามที�ระบุในใบอนุญาต ใบอนุญาตดงักล่าวสาํหรบั True4U และ TNN มกํีาหนดสิ�นสุดวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2572  

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําข��นตามมาตร�านการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนด�ายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําข��นโดยใชเ้ก��์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ 

ที�ไดอ้�บิายไวใ้นนโยบายบญัชี

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมา�การทางบญัชทีี�สาํคญัและการใช้

ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื�องการใช้

ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการที�มคีวาม�บั�อ้น และรายการเกี�ยวกบัขอ้สมมต�ิานและประมา�การที�มนัียสาํคญัต่องบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับ�าษาอังก�ษจดัทําข��นจากงบการเงนิตามก�หมายที�เป็น�าษาไทย ในกร�ีที�มี

เนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสอง�าษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามก�หมายฉบบั�าษาไทยเป็นหลกั
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบ�ัชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวข�องและมี�ลกระทบที�มีนัยสาํค�ัต่อกลุ่มกิจการ

ก) เครื�องมือทางการเงิน

มาตร�านการรา�งานทางการเงนิ���ัใหม่ท��เก����ก�ัเครื��งม�ืทางการเงนิม�ดงัน��

มาตร�านการ��ั�����ัท�� 32 การแ�ดงรา�การเครื��งม�ืทางการเงนิ

มาตร�านการรา�งานทางการเงนิ���ัท�� 7 การเปิดเ����้ม�ลเครื��งม�ืทางการเงนิ

มาตร�านการรา�งานทางการเงนิ���ัท�� 9 เครื��งม�ืทางการเงนิ

การต�ค�ามมาตร�านการรา�งานทางการเงนิ���ัท�� 16 การป้�งกนัค�ามเ����ง��งเงนิลงท�น��ท�ใินหน่��งาน

ต่างประเทศ 

การต�ค�ามมาตร�านการรา�งานทางการเงนิ���ัท�� 19 การ�าํระหน���นิทางการเงนิด�้�ตรา�ารท�น

กล�่มมาตร�านการรา�งานทางการเงนิท��เก����ก�ัเครื��งม�ืทางการเงนิได้กําหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภทและ 

การ�ดัม�ลค่า��งเครื��งม�ืทางการเงนิ ให้แน�ทางป��ิตัิ�ําหร�ัการตดัรา�การ�นิทรพั��และหน���นิทางการเงนิ และ

ให้ทางเลื�กกิจการในการเล�ืกถื�ป�ิ�ตัิการ��ั��ป้�งกนัค�ามเ����งเพื��ลด�ลกระท�จากค�ามแตกต่างในหลกัการ

ร�ัร�้รา�การระห�่างรา�การท��ถ�กป้�งกันค�ามเ����งและเครื��งมื�ป้�งกันค�ามเ����ง �Accounging mismatch) และ 

ให้แน�ป�ิ�ัติในรา�ละเ���ดเก����กั�การจดัประเภทเครื��งมื�ทางการเงินท����ก�ด�กิจการ�่าเป�นหน���ินหรื�ท�น 

และกําหนดใหก้จิการเปิดเ����้ม�ลเก����ก�ัเครื��งม�ืทางการเงนิและค�ามเ����งท��เก������้งในรา�ละเ���ด

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรา�การ�นิทรพั��ทางการเงนินั �น กจิการต้�งพจิาร�าจากทั �ง ก) �มเดล��รกจิ�ําหร�ัการ

ถื��ินทรพั��ทางการเงนิ และ �) ลัก��ะกระแ�เงนิ�ดตาม��ั�า�่าเ�้าเงื��นไ���งการเป�นเงนิต้นและด�กเ���� 

(SPPI) หร�ืไม่ ���งการจดัประเภทนั �นจะม��ลต่�การ�ดัม�ลค่า��งรา�การ�นิทรพั��ทางการเงนิด้�� หลกัการใหม่�งั

ร�มถ�งการพจิาร�าค่าเ�ื���ล�าดท�นการด�้�ค่า��ง�นิทรพั��ทางการเงนิร�มทั �ง�นิทรพั��ท��เกดิจาก��ั�า ���งกจิการ
จะต�้งพจิาร�าร�ัร��้ล�าดท�นดา้นเครดติท��คาด�่าจะเกดิ���น � �นัท��ร�ัร�ร้า�การเริ�มแรก 

� �นัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กล�่มกิจการนํามาตร�านการรา�งานทางการเงนิท��เก����ก�ัเครื��งม�ืทางการเงนิมาถ�ืป�ิ�ตัิ

�ด��ลกระท�ท��เกดิจากการนํามาตร�านการรา�งานทางการเงนิ���ัดงักล่า�ได�้��ิา�ไ�ใ้นหมา�เหต� 5

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง ส�ั�าเช่า

มาตร�านการรา�งานทางการเงนิ���ัท�� 16 เรื��ง ��ั�าเ�่า �่ง�ลให้กล�่มกิจการใน�านะ��เ้�่าร�ัร�้��ั�าเ�่าเกื��
ทั �งหมดในง�แ�ดง�านะการเงนิ �ด�ไม่ต้�งจดัประเภทเป�น��ั�าเ�่าดําเนินงานและ��ั�าเ�่าการเงนิ��กต่�ไป กล�่มกิจการ

ต�้งร�ัร��้นิทรพั���ทิ�กิารใ� ้และหน���นิตาม��ั�าเ�่า เ�น้แต่เป�น��ั�าเ�่าระ�ะ�ั �นและ��ั�าเ�่า���ง�นิทรพั���้าง�งิ
ม�ม�ลค่าตํ�า 

� �นัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กล�่มกจิการนํามาตร�านการรา�งานทางการเงนิท��เก����ก�ั��ั�าเ�่า���ัใหม่มาถ�ืป��ิตัิ

�ด��ลกระท�ท��เกดิจากการนํามาตร�านการรา�งานทางการเงนิ���ัดงักล่า�ได�้��ิา�ไ�ใ้นหมา�เหต� 5
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ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเงนิ

ได้ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษีเงนิได�้ดยให้สอดคล้องกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ�ในอดตีที�ทําให้

เกดิกําไรที�นํามาจดัสรรเงนิปันผล

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีการบัญชีสําหรบักรณีที�มีการแก้ไข

�ครงการ การลดขนาด�ครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประ�ยชน�ของ�ครงการผลประ�ยชน�ที�กําหนดไว้ �ดยเมื�อการ

เปลี�ยนแปลง�ครงการไดเ้กดิข��น กลุ่มกจิการจะต้องใชข้อ้สมมตทิี�เป็นปัจจุบนั ณ วนัที�ที�มกีารแกไ้ข�ครงการ การลดขนาด

�ครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประ�ยชน� ในการคํานวณต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบี�ยสุทธิสําหรบัระยะเวลา

ที�เหลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

จ) การปรบัปรงุมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที� 23 เรื�อง ต้นทุนการกู้ยืม ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าหากสนิทรพัย�ที�เขา้เงื�อนไข

ที�เกดิจากเงนิที�กู้มา�ดยเฉพาะนั �นอยู่ในสภาพพรอ้มใช้ไดต้ามประสงค�หรอืพรอ้มที�จะขาย ยอดคงเหลอืของเงนิที�กู้มา

�ดยเฉพาะดงักล่าว กลุ่มกจิการตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหน��งของเงนิกู้ยมืที�มวีตัถุประสงค�ทั �วไปดว้ย

ฉ) การปรบัปรงุมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที� 28 เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสียระยะยาว

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) ได้อธิบายให้ชดัเจนยิ�งข��นเกี�ยวกบัส่วนได้เสยีระยะยาวในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า

���ง�ดยเนื�อหาแล้วถือเป็นส่วนหน��งของเงนิลงทุนสุทธิในบรษิทัร่วมและการร่วมค้านั �น แต่ไม่ไดนํ้าวธิีส่วนได้เสยีมาถือ
ปฏิบัติ กลุ่มกิจการจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน 

ก่อนรบัรู้การปันส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 28 เรื�อง เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและ 

การร่วมคา้ 

ช) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื�อกจิการ

ไดม้า���งการควบคุมของธุรกจิที�เป็นการดําเนินงานร่วมกนั ที�ถอืเป็นการรวมธุรกจิจากการทยอย�ื�อ ส่วนไดเ้สยีเดมิที�มี
อยู่ก่อนหน้าจะถูกวดัมลูค่าใหม่

ซ) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11 เรื�อง การร่วมการงาน ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื�อกจิการ

ไดม้า���งการควบคุมร่วมของธุรกจิที�เป็นการดําเนินงานร่วมกนั ส่วนไดเ้สยีเดมิที�มอียู่ก่อนหน้าจะตอ้งไม่วดัมลูค่าใหม่

ฌ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 23 เรื�อง ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้

ไดอ้ธิบายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย�และหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละสนิทรพัย�และหนี�สนิ

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีที�มคีวามไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- กจิการต้องสมมตว่ิาหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีที�มคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรูเ้กี�ยวกบั

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดอย่างครบถว้น �ดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการพจิารณา

- หากกลุ่มกจิการสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�หน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะยอมรบัวธิกีารทางภาษีที�มคีวาม

ไม่แน่นอน กลุ่มกจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคาํนวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กลุ่มกิจการต้องประเมนิการใช้ดุลยพินิจหรอืประมาณการใหม่ เมื�อข้อเท็จจรงิและสถานการณ�ที�เคยอ้างอิงในการใช้

ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี�ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ที�ส่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม�และฉบบัปรบัปรงุที�มี�ลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบ�ัชีในหร�อหลงั

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัใหม่และ�บบัปรบัปรุง �ึ�งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบปีปัจจุบนั และกลุ่มกจิการยงัไม่ได้
นํามาถอืป�บิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้มดีงันี�

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�มเตมิหลกัการใหม่และแนวป�บิตัิ

ในเรื�องตอ่ไปนี�

- การวดัมลูค่า �ึ�งรวมถงึปัจจยัที�ตอ้งพจิาร�าในการเลอืกเก���การวดัมลูค่า

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเ�ทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

- เรื�องกิจการที�เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรอืส่วนของกิจการหรอืประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  
�ึ�งไม่จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ

- การตดัรายการสนิทรพัย�และหนี�สนิ

กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงคํานิยามของสินทรพัย�และหนี�สิน และเก���ในการรวมสินทรพัย�และหนี�สินในงบการเงิน 

รวมทั �งได้อธิบายให้ชดัเจนขึ�นถึงบทบาทของความสามารถของ�่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจ 

ของกจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 เร��อง การรวมธุรกิจ ไดใ้หค้ํานิยามของ “ธุรกจิ” ใหม่ �ึ�ง

กําหนดใหก้ารไดม้า�ึ�งธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยันําเขา้และกระบวนการที�สาํคญัเป็นอย่างน้อย�ึ�งเมื�อนํามารวมกนัมี
ส่วนอย่างมนัียสําคญัทําใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทั �งปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต” โดยใหค้วาม

สนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารที�ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื�องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�  9 เร��อง เคร��องม�อทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เร��อง การเปิดเ�ยข้อมูลเคร��องม�อทางการเงิน ปรบัเปลี�ยนข้อกําหนดการบัญชี

ป้องกันความเสี�ยงโดยเ�พาะ เพื�อบรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากความไม่แน่นอนที�เกิดจากการป�ิรูปอัตรา

ดอกเบี�ยอ้างองิ เช่น อตัราดอกเบี�ยอา้งอิงที�กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี� 

การปรบัปรุงได้กําหนดให้กจิการให้ขอ้มูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัความสมัพนัธ�ของการป้องกนัความเสี�ยงที�ไดร้บัผลกระทบ

โดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด� นั �น

ง) การปรบัปรุงมาตรฐานการบ�ัชีฉบบัที�  1 เร��อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบ�ัชี ฉบบัที�  8

เร��อง น�ยบายการบ�ัชี การเปลี�ยนแปลงประมา�การทางบ�ัชีและข้อ�ิดพลาด ปรบัปรุงคาํนิยามของ ”ความมี

สาระสําคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึง

การนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกต�ไดช้ดัเจนขึ�นในมาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 1

จ) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 (TFRS 16) เร��อง สั��าเช�า เกี�ยวกับการผ่อนปรน

ในทางป�ิบตักิร�ีที�ผูเ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเนื�องจากสถานการ�� COVID-19 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกที�จะไม่ประเมนิว่า
การลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสญัญาเช่า (Lease modification) สําหรบัการลดหรอืการงดเวน้การ

จ่ายค่าเช่าในระหว่างวนัที� 1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยการผ่อนปรนดงักล่าวต้อง

นํามาถอืป�บิตักิบังบการเงนิประจําปีที�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ทั �งนี� กจิการสามารถถอืป�บิตัก่ิอน

วนัที�มผีลบงัคบัใชไ้ด ้

ทั �งนี�กลุ่มกจิการและบรษิทัเลอืกที�จะนําการผ่อนปรนดงักล่าวมาถือป�บิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานปีปัจจุบนั โดย

ผลกระทบจากการนําแนวผ่อนปรนมาถอืปฎบิตั ิไดเ้ปิดเผยอยู่ในหมายเหตุขอ้ 4.4
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4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงที�มีผลบงัคบั�ช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี�นหร�อหลงัวนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2565  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ���งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบปีปัจจุบนั และกลุ่มกจิการยงัไม่ได้

นํามาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้มดีงันี�

ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 (TFRS 16) เร��อง สัญญาเช่า เกี�ยวกับแนวผ่อนปรน

ในทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าที�เข้าเงื�อนไขที�กําหนด���งเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง 

(เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบี�ยอ้างองิใหม่���งเป�นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าต้องวดัมลูค่า

หนี�สนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใชอ้ตัราคดิลดที�ปรบัปรุง���งสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย เพื�อคดิลดค่าเช่า

จ่ายที�เปลี�ยนแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตัก่ิอนวนัที�มผีลบงัคบัใชไ้ด ้

กลุ่มกจิการและบรษิทัเลอืกที�จะไม่นําแนวผ่อนปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานปีปัจจุบนั  

4.4 ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพ��อลดผลกระทบจากส�านการ�์การแพร่ระบาดของโรคติดเช��อไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกี�ยวกับข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลด

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรบักิจการที�มีรอบระยะเวลา

รายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถ�งวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้พจิารณา
และเลอืกใชข้อ้ยกเวน้สาํหรบัเรื�องดงัต่อไปนี�

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��นโดยวิธีอย่างง่าย

กลุ่มกิจการเลือกที�จะไม่นําข้อมูลที�มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใช้ในการพิจารณารบัรู้

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��นของลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา ���งกลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่าย

ในการคาํนวณ โดยผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วดัมูลค่าโดยใชข้อ้มูลผลขาดทุน

ดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิข��น

การด้อยค่าของสินทรพัย์

กลุ่มกจิการเลอืกที�จะไม่นําขอ้มูลที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป�นขอ้บ่งชี�การดอ้ยค่า ในการพจิารณาว่าสนิทรพัย์

ของกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่  

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

กลุ่มกิจการเลือกที�จะไม่นําข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ���งเป�นสถานการณ์ที�มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการพิจารณา

ประมาณการความเพยีงพอของกําไรทางภาษีที�จะเกดิข��นในอนาคตเพื�อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี

แต่กลุ่มกจิการจะลดมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชลีง เมื�อเห�นว่าไม่มคีวามเป�นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�จะมี

กําไรทางภาษเีพยีงพอเพื�อที�จะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชดีงักล่าว 

การประเมินประมา�การหนี�สินและหนี�สินที�อาจเกิดข��น 

กลุ่มกจิการเลอืกที�จะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาพจิารณาเป�นเหตุการณ์ที�มผีลทําใหเ้กิดภาระผูกพนัในปัจจุบนั ���งเป�น
ผลจากเหตุการณ์ในอดตี ในการพจิารณาประมาณการหนี�สนิ และหนี�สนิที�อาจเกดิข��นของกลุ่มกจิการ
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การเปลี�ยนแปลงส�ั�าเช�า 

ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกิจการได้รบัการลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจาก�ู้ให้เช่าเน��องจากส�านการณ์ COVID-19

กลุ่มกิจการเล�อกที�จะไม่ปฏบิตัิตาม TFRS 16 เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทุกสญัญาที�ได้รบัการลด
ค่าเช่า แต่เล�อกที�จะปรบัลดหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ครบกําหนดตามสดัส่วนที�ไดร้บัส่วนลดตลอดช่วงเวลาที�ไดร้บัการลดค่าเช่า 

และกลบัรายการค่าตดัจําหน่ายจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละดอกเบี�ยจากหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�รบัรูใ้นระหว่างงวดตามสดัส่วน

ของค่าเช่าที�ลดลงตามลําดบั โดยรบัรู้�ลต่างที�เกิดขึ�นในกําไรหร�อขาดทุน แทนการปรบัปรุงมูลค่าสนิทรพัย์สทิธิการใช้และ 

วดัมลูค่าหนี�สนิตามสญัญาเช่าจากการเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าใหม่

�ู้บรหิารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการพิจารณา�ลกระทบหลังจากสิ�นสุดระยะเวลาใช้ข้อยกเว้นจากมาตราการ�่อนปรน

ชั �วคราว เพ��อลด�ลกระทบจากส�านการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช��อไวรสัโครโรนา 2019 (COVID-19)

4.5 เงินลงทุนในบริษทัร�วมที�ลงทุนในกองทุนรวม�ครงสร�างพ��นฐาน

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูป�มัภ์ไดย้กเลกิมาตรฐานการบญัช ี�บบัที� 106 เร��อง การบญัชสีําหรบักจิการที�ดําเนินธุรกิจ

เ�พาะด้านการลงทุน เน��องจากการม�ีลบงัคบัใชข้องมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ �บบัที� 9 เร��อง เคร��องม�อทางการเงนิ 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหร�อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เพ��อให้การจัดทํางบการเงินของกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพ��อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพ��นฐาน และทรสัต์เพ��อการลงทุนในโครงสรา้ง

พ��นฐาน (“กองทุนรวม/ทรสัต์”)  เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์จงึได้แก้ไขประกาศเกี�ยวกบัการจดัทํางบการเงนิของกองทุนรวม/ทรสัต์ โดยใหจ้ดัทําตามแนว

ปฏิบตัิทางบัญชสีําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพ��อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพ��นฐาน 

และทรสัต์เพ��อการลงทุนในโครงสร้างพ��นฐาน ที�สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(“แนวปฏบิตัทิางบญัชขีองสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน”) ดงันั �นกองทุนรวม

โครงสรา้งพ��นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั �ึ�งเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการจงึไดป้ฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางบญัชขีองสมาคมบรษิทั

จดัการลงทุน กลุ่มกิจการได้หาร�อกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์เพ��อนําแนวทางปฏิบตัิทาง

บญัชขีองสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน มาใช้กบัเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมที�ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ��นฐานโทรคมนาคม

ดจิทิลั ตามวธิกีารบญัชทีี�กลุ่มกจิการ��อปฏบิตัติั �งแต่กลุ่มกจิการไดร่้วมจดัตั �งกองทุนรวมโครงสรา้งพ��นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

ภายใต้มาตรฐานการบัญชี �บับที� 106 และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ไม่มีข้อสงัเกต

เพิ�มเตมิในประเดน็การหาร�อดงักล่าว ดงันั �นกลุ่มกจิการไดนํ้าแนวปฏบิตัทิางบญัชขีองสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนมาเทยีบเคยีง
และประยุกต์ใชก้บัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมดงักล่าว ทําใหน้โยบายบญัชขีองกลุ่มกจิการเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมที�ลงทุน

ในกองทุนรวมโครงสร้างพ��นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล สอดคล้องกับนโยบายบัญชีของกองทุนรวมโครงสร้างพ��นฐานโทรคมนาคม 

ดจิทิลั ดงันั �นกลุ่มกจิการไม่ไดท้าํการปรบัปรุงงบการเงนิของกองทุนรวมในการรบัรูส้่วนแบ่งกําไรของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม�และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช�เป� นครั �งแรก

กลุ่มกจิการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเคร��องม�อทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และที�เกี�ยวกบั

สญัญาเช่า (TFRS 16) มา��อปฏิบัติโดยปรบัปรุงย้อนหลงัตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการไม่ได้ทําการปรบัปรุง
ยอ้นหลงังบการเงนิที�แสดงเปรยีบเทยีบสําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 �ึ�งเป็นแนวทางที�สามาร�กระทําไดต้ามขอ้กําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัดงักล่าว ทั �งนี�กลุ่มกจิการไดท้ําการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 

กลุ่มกจิการนําแนวปฏบิตัทิางบญัชใีหม่สําหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมที�ลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพ��นฐานมา��อปฏบิตั ิ�ึ�งไดอ้ธบิายใน

หมายเหตุขอ้ 4.5 เน��องจากมาตรฐานการบญัช�ีบบัที� 106 (TAS 106) เร��องการบญัชสีาํหรบักจิการที�ดําเนินธุรกจิเ�พาะดา้นการลงทุน

�ูกยกเลกิดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ�บบัที� 9 สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มใช ้หร�อหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
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การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอื

ทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื�องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป�นครั �งแรกและการปรบัปรุงรายการจากการเปลี�ยนแปลง

มาตรฐานการบญัชขีองบรษิทัร่วมมดีงันี�

งบการเงินรวม

วนัที� 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ตามที�รายงาน

ไว้เดิม

TAS 32 และ 

TFRS 9

รายการปรบัปรงุ

และการจดั

ประเภท 

รายการใหม่

TFRS 16

รายการ

ปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม่

รายการปรบัปรงุ

จากการ

เปลี�ยนแปลง

มาตรฐาน 

การบญัชีของ

บริษทัร่วม

วนัที� 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ตามที�ปรบัปรงุ

ใหม่

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น ก, ค 47,612.58 (218.79) (2,588.71) - 44,805.08
เงนิลงทุนระยะสั �น ข 1.13 (1.13) - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัอื�น ข 1,071.67 (1,071.67) - - -
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน ข - 711.68 - - 711.68
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน 
เบ�ดเสร�จอื�น ข - 401.72 - - 401.72

สนิทรพัยท์ี�วดัมลูค่าดว้ยทุนตดัจําหน่าย ข - 1.02 - - 1.02
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ข 141.25 (141.25) - - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น ข 5,897.33 (0.37) - - 5,896.96
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และการรว่มคา้ จ 26,159.39 - - (186.87) 25,972.52

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน ง 1,319.61 - (101.83) - 1,217.78

ที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ ง 228,962.45 - (20,476.40) - 208,486.05
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ ค - - 108,009.37 - 108,009.37

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ง 115,130.82 - (2,044.95) - 113,085.87
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี ก, ค 3,275.16 41.51 2,066.74 - 5,383.41

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น ค (109,365.09) - 50.53 - (109,314.56)
หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น ข (6,910.15) 816.78 - - (6,093.37)

หนี�สนิไม่หมนุเวยีนอื�น ข (13,636.20) 2,442.55 - - (11,193.65)
หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน ข - (3,248.08) - - (3,248.08)
หนี�สนิตามสญัญาเช่าส่วนที���งกาํหนด

ชําระภายในหน��งปี ค - - (13,002.62) - (13,002.62)
ส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี

   ของเงนิกูย้มืระยะยาว ง (18,037.02) - 1,934.64 - (16,102.38)

เงนิกูย้มืระยะยาว ง (178,029.70) - 5,740.54 - (172,289.16)
หนี�สนิตามสญัญาเช่า ค - - (118,476.63) - (118,476.63)

หนี�สนิตามสญัญาและใบอนุญาตให้
   ดําเนินการ ง (61,839.01) - 2,364.66 - (59,474.35)

ประมา�การหนี�สนิ ค (3,507.12) - (1,231.64) - (4,738.76)
ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจควบคมุ ค 651.20 - (0.31) - 650.89

ขาดทุนสะสม ก, ค, จ (33,630.89) (166.03) (37,756.61) (186.87) (71,740.40)
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ ก (1,898.20) (100.00) - - (1,998.20)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31

ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ตามที�รายงาน

ไว้เดิม

TAS 32

และ TFRS 9

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหม่

TFRS 16

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหม่

วนัที� 1

มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ตามที�ปรบัปรงุ

ใหม่

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อ��น ค 11,448.13 - (305.96) 11,142.17
เงนิลงทุนในบรษิทัอ��น ข 1.00 (1.00) - -

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม�่าน
กําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น ข - 1.00 - 1.00

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ ค - - 1,529.32 1,529.32

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี ค 84.40 - 16.02 100.42

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น ค (3,279.06) - 2.87 (3,276.19)

หนี�สนิตามสญัญาเช่าส่วนที���งกาํหนดชําระ
ภายในหน��งปี ค - - (378.79) (378.79)

หนี�สนิตามสญัญาเช่า ค - - (816.87) (816.87)

ประมา�การหนี�สนิ ค - - (110.65) (110.65)

กําไรสะสม ค 13,544.85 - (64.06) 13,480.79

หมายเหตุ 

ก)  ปรบัปรุงการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (หมายเหตุขอ้ 5.1) 

ข)  การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิใหม่ (หมายเหตุขอ้ 5.1) 

ค)  การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี�สนิตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุขอ้ 5.2) 

ง)  การ�อนจดัประเภทใหม่ของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิตามสญัญาเช่า (หมายเหตุขอ้ 5.2) 

จ)  รายการปรบัปรุงจากการเปลี�ยนแปลงมาตร�านการบญัชขีองบรษิทัร่วม
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5.1 เคร��องม�อทางการเงิน

ผลกระทบที�มีต่อกําไรสะสมรวมองค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของของกลุ่มกิจการและของบริษัท ณ วนัที� 1 มกราคม        

พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

กําไร(ขาดทุน)สะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรรวมองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ  

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตามที�รายงานไวเ้ดมิ) (35,529.09) 13,544.85

รบัรูค่้าเผื�อการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ (207.54) -

รบัรูค่้าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น (FVOCI) (100.00) -
รบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากรายการปรบัปรุงขา้งตน้ 41.51 -

รวมผลการปรบัปรุงกําไรสะสมต้นปีรวมองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของจาก
การนํา TFRS 9 มาถอืปฏบิตัิ (266.03) -

กําไร(ขาดทุน)สะสมที�ยงัไม่จดัสรรรวมองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ  

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หลงัปรบัปรุงผลกระทบจาก TFRS 9  

   (ก่อนการปรบัปรุงผลกระทบจาก TFRS 16) (35,795.12) 13,544.85

การนํากลุ่มมาตร�านการรายงานทางการเงนิ�บับใหม่เกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงนิมาถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่อวธิีปฏิบัติ
ทางบญัชขีองกลุ่มกจิการที�เป�นสาระสาํคญัในเรื�องดงัต่อไปนี�

5.1.1 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของตราสารทุน (เดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทั �ว�ป)

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กลุ่มกิจการถือ จะต้องจดักลุ่มเป�น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (���งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้)

คือ จดัเป�นประเภท ก) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น
���งจะไม่สามารถจดัประเภทใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมเีงนิลงทุนในตราสารทุนที�แสดงดว้ยวธิีราคาทุนจํานวน 1,071.67 ล้านบาท 

โดยเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวถูกจดัประเภทและวดัมูลค่าใหม่ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนจํานวน 

711.20 ล้านบาท และผ่านกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นจํานวน 360.47 ล้านบาท และรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

กับองค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของต้นงวด วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จํานวน 100.00 ล้านบาท ���งเป� นไป

ตามหมายเหตุขอ้ 5.1.2 
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5.1.2 การด้อยค่า 

กลุ่มกจิการและบร�ิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิที�เขา้เง��อนไขที�ตอ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น ดงันี�
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อ��น

 สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

 เงนิใหกู้ย้�มแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

กลุ่มกิจการได้ปรบัวธิีในการคํานวณและพจิารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิให้เป็นไปตาม 

TFRS 9 ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกี�ยวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ทําให้กลุ่มกจิการต้องพจิารณาและ

รบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น ในวนัที�รบัรู้เริ�มแรกและในรอบระยะเวลาบัญชี�ัดไปวนัที� 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณารบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี�การค้าจํานวน 

166.03 ล้านบาท หลงัหกั�า�ีเงนิได ้และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบร�ิทัอ��นจํานวน 100.00 ล้านบาท 

�ดยรบัรูก้ารปรบัปรุงเม��อเริ�มนํามาตร�านมาใชค้รั �งแรกในขาดทุนสะสมตน้งวดและองค์ประกอบอ��นของส่วนของเจา้ของ

ตน้งวดตามลําดบั 

ทั �งนี�ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ไม่เป็นจํานวนเงนิที�มี

สาระสาํคญั 

ลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกดิข��นตลอดอายุของลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาทั �งหมด

ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดข��น ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี�และสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญาตาม

ความเสี�ยงดา้นเครดติที�มลีกั�ณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชําระ ทั �งนี�เน��องจากสนิทรพัย์ที�เกิดจาก

สญัญานั �นเป็นงานที�ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรยีกเก็บ���งมีลัก�ณะความเสี�ยงใกล้เคียงกับลูกหนี�สําหรบัสญัญาประเ�ท

เดยีวกนั ผู้บรหิารจ�งได้ใช้อตัราผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหนี�กบัสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาที�เกี�ยวข้องด้วย อตัรา

ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��นพิจารณาจากลัก�ณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตที�อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหนี� 

เงนิใหกู้ย้�มแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บร�ิทัมเีงนิใหกู้้ย�มแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย �ดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิข��นใน 12 เด�อนขา้งหน้าสาํหรบัลูกหนี�ที�ไม่ไดม้กีารเพิ�มข��นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนัียสาํคญั 
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� �นัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (�นัท����อป�ิบตัิ TFRS 9 เป�นครั �ง�รก� ��้บรหิาร�ด้ประเมนิ�มเด�ธุรกิจท��ใ�้จดัการสนิทรพัย์

��ะหน��สนิทางการเงนิ ��ะจดัประเภทรายการเคร��องม�อทางการเงนิตาม TFRS 9 ดงัน��

งบการเงินรวม

เงินลงทุน

เผื�อขาย

ล้านบาท 

เงินลงทุน

ทั �วไป

ล้านบาท 

เงินลงทุน

ระยะสั �น

ล้านบาท 

ลูกหนี�

ตราสาร

อนุพนัธ์

ล้านบาท 

มูลค่า

ยุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

(FVPL)

ล้านบาท 

มูลค่า

ยุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบ�ดเสร�จอื�น

(FVOCI)

ล้านบาท 

ราคาทนุ

ตดั

จาํหน่าย 

ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน

ยอดคงเหลอื � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2562 (ตามที�รายงานไว้เดิม) 141.25 1,071.67 0.11 0.37 - - 95,505.00

การจดัประเภทใหม่ของเงนิ�งทุนเ���อขาย
เป�นเงนิ�งทุนท���ดัม��ค่าด�้ย FVOCI (141.25) - - - - 141.25 -

การจดัประเภทใหม่ของเงนิ�งทุนทั ���ป
เป�นเงนิ�งทุนท���ดัม��ค่า FVPL - (711.20) - - 711.20 - -

การจดัประเภทใหม่ของเงนิ�งทุนทั ���ป
เป�นเงนิ�งทุนท���ดัม��ค่า FVOCI - (360.47) - - - 360.47 -

การจดัประเภทใหม่ของเงนิ�งทุนระยะสั �น

เป�นเงนิ�งทุนท���ดัม��ค่า FVPL - - (0.11) - 0.11 - -
การจดัประเภทใหม่ของตราสารอนุพนัธ์ - - - (0.37) 0.37 - -

การปรบัปรุงการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์าง
การเงนิ - - - - - (100.00) (207.54)

ยอดคงเหลอื � วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 

2563 จากการนํา TFRS 9 มาถอืปฏิบติั - - - - 711.68 401.72 95,297.46

งบการเงินรวม 

เจ้าหนี�ตราสาร

อนุพนัธ์

ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

(FVPL)

ล้านบาท 

ราคาทนุตดั

จาํหน่าย 

ล้านบาท 

หนี�สินทางการเงิน

ยอดคงเหลอื � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตามที�รายงานไว้เดิม) 3,248.08 - 358,322.47

การจดัประเภทใหม่ของตราสารอนุพนัธ์ (3,248.08) 3,248.08 -

ยอดคงเหลอื � วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

จากการนํา TFRS 9 มาถอืปฏิบติั - 3,248.08 358,322.47
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนทั �วไป

ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น

(FVOCI)

ล้านบาท 

ราคาทนุตดั

จาํหน่าย 

ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน

ยอดคงเหลอื � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตามที�รายงานไว้เดิม) 1.00 - 42,651.81

การจดัประ����หม่�อง�งนิลง�ุน�ั �วไป�ป�น�งนิลง�ุน�ี�วดัม�ลคา่ FVOCI (1.00) 1.00 -

ยอดคงเหลอื � วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

จากการนํา TFRS 9 มาถอืปฏิบติั - 1.00 42,651.81

5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวกบัส�ั�าเช่า (TFRS 16)

กลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ�ดยการรบัร�ห้นี��นิตาม��ั�า�ช่า�ําหรบั��ั�า�ช่า�ี�ได�้คยถ�กจดัประ����ป�น��ั�า�ช่า

ดํา�นินงานตามมาตร�านการบ�ัช�ีบบั�ี� 17 (TAS 17) �รื�อง ��ั�า�ช่า �ั �งนี�หนี��นิตาม��ั�า�ช่า�นวนั�ี�นํา TFRS 16 มาถอื
ปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัร�ด้ว้ยม�ลค่าปัจจุบนั�องหนี��นิ�ี�จะต้องชําระ คดิลดดว้ยอตัราก�้ยมื�่วน�พิ�ม�นวนั�ี� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

�ดยอตัราก�ย้มื�่วน�พิ�ม�ี�กลุ่มกจิการนํามา�ช�้นการคดิลดดงักล่าวอย�่�นช่วงระหว่างรอ้ยละ 3.42 ถงึ 5.39 ต่อปี 

�ําหรบั��ั�า�ช่า�ี��ดมิกลุ่มกิจการได้รบัร��้ป�น��ั�า�ช่าการ�งนินั �น จะรบัร�้ด้วยม�ลค่าคง�หลือ�อง�นิ�รพัย�ตาม��ั�า�ช่า

การ�งนิ�ละหนี��นิตาม��ั�า�ช่า�นวนั�ี�นํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรั �ง�รก �ดยจดัประ����ป�น�นิ�รพัย���ิธกิาร�ช�้ละหนี��นิ

ตาม��ั�า�ช่า �ั �งนี� กลุ่มกิจการจะ�ริ�มนํา�้อกําหนด�องการรบัร�้รายการ�าย�ต้ TFRS 16 มาถือปฏิบตักิบัรายการดงักล่าว

�ายหลงัวนั�ี�ถอืปฏบิตัคิรั �ง�รก 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

�าระ��กพนัตาม��ั�า�ช่าดํา�นินงาน�ี�ได�้ปิด��ยไว ้

วนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  123,022.93 1,335.33

บวก: หนี��นิตาม��ั�า�ช่าการ�งนิ�ี�ไดร้บัร� ้วนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 7,675.18 -

บวก: ��ิธ�ินการต่อ��ั�า�ี�คาดว่าจะได�้ช้ 44,810.47 -

175,508.58 1,335.33

หกั: ดอก�บี�ยจ่ายรอตดับ�ัช ี (44,029.33) (139.67)

หนี�สินตามส�ั�าเช่า วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 131,479.25 1,195.66

หนี��นิตาม��ั�า�ช่า - �่วน�ี�หมุน�วยีน 13,002.62 378.79

หนี��นิตาม��ั�า�ช่า - �่วน�ี�ไม่หมุน�วยีน 118,476.63 816.87

131,479.25 1,195.66
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กลุ่มกิจการรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิการใช้เสมอืนหนึ�งว่ากลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิตั �งแต่วนัเริ�มต้นสญัญาเช่า และ

ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรือ ค่าเช่าค้างชําระที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทั �งนี�กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าที�เป็นสญัญาที�สรา้ง�าระที�ต้องนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้

ในวนัที�นํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรั �งแรก 

จากการนํามาตรฐาน TFRS 16 มาถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้จํานวน 108,009.37 ล้านบาทสุทธิจาก
ขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 30,000.00 ล้านบาท เนื�องจากส�าพอุตสาหกรรมที�มกีารแข่งขนัสูงในด้านคุณ�าพและราคา 

ทําให้มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืน�ึ�งคํานวณจากมูลค่าจากการใช้ในแต่ละหน่วยงานที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ไม่สามารถ
ครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีทั �งของสินทรพัย์ถาวรรวมทั �งสินทรพัย์สทิธิการใช้ �ที�บันทึกครั �งแรก� ได้ ดงันั �นขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าจงึถูกรบัรูโ้ดยปรบัปรุงกบัขาดทุนสะสมต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 �ึ�งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิสาํหรบัการนํามาตรฐานใหม่มาใชค้รั �งแรก

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ี�รบัรูนั้ �น เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

อสงัหารมิทรพัย์ 3,788.17 4,192.11 927.30 1,173.13

อุปกรณ์โครงขา่ย 96,740.33 100,448.68 - -

สทิธกิารใชช้่องสญัญาณดาวเทยีม 1,872.22 2,044.96 - -

ยานพาหนะ 935.32 1,323.62 247.88 356.19

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 103,336.04 108,009.37 1,175.18 1,529.32

ในการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครั �งแรกนั �นกบัสญัญาเช่าที�กจิการมอียู่ก่อนวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไดเ้ลอืกใช้

วธิ�่ีอนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี�

 ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิที�มลีกั�ณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสม�ล

 พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาที�สรา้ง�าระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิ
 ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานที�มอีายุสญัญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่า

ระยะสั �น

 ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

 ใชข้อ้เทจ็จรงิที�ทราบ�ายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีที�สญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิ

สญัญาเช่า และ 

 เลอืกที�จะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง � เขา้เงื�อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณาของ

มาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื�อง การประเมนิว่าขอ้ตกลง

ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่
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6 นโยบายการบญัชี 

6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

ก) บรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อย�มาย�งึกจิการทั �ง�มดที�กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุมเม��อกลุ่มกจิการรบั�ร�อมี

สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามาร�ใชอ้ํานาจเ�น�อผูไ้ดร้บัการลงทุนเพ��อใ�้

ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกจิการมอีํานาจใน

การควบคุมบรษิทัย่อยจน�งึวนัที�กลุ่มกจิการส�ูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนั �น 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  

ข) บรษิทัร่วม 

บรษิัทร่วมเป�นกิจการที�กลุ่มกิจการมอีิทธพิลอย่างเป�นสาระสําค�ัแต่ไม่�ึงกบัมอีํานาจควบคุม�ร�อมกีารควบคุมร่วม

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  

ค) การร่วมการงาน 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะ�ูกจดัประเ�ทเป�นการดําเนินงานร่วมกนั�ร�อการร่วมคา้ โดยขึ�นอยู่กบัสทิธแิละ�าระผูกพนั
ตามส�ั�าของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั �นมากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางก��มายของการร่วมการงาน

การดําเนินงานร่วมกนั 

การร่วมการงานจดัประเ�ทเป�นการดําเนินงานร่วมกนัเม��อกลุ่มกจิการมสีทิธิในสนิทรพัย�และม�ีาระผูกพนัใน�นี�สนิที�

เกี�ยวข้องกบัการร่วมการงานนั �น โดยรบัรู้สทิธโิดยตรงในสนิทรพัย� �นี�สนิ รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของการดําเนินงานร่วมกนั 

และแบ่งส่วนสนิทรพัย� �นี�สนิ รายได้ และค่าใชจ่้ายที�ร่วมกนั��อครอง�ร�อก่อขึ�น �ึ�งรายการดงักล่าวจะแสดงรวมกบั

รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงนิ 

การร่วมคา้ 

การร่วมการงานจดัประเ�ทเป�นการร่วมคา้เม��อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัย�สุทธขิองการร่วมการงานนั �น เงนิลงทุนใน

การร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
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ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน �ึ�งประกอบดว้ยเงนิที�จ่าย�ื�อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน

กลุ่มกิจการจะรบัรูมู้ลค่า�ายหลงัวนัที�ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้ด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุน

ของ�ู้ไดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนที��ูล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น �ลสะสมของ
การเปลี�ยนแปลง�ายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ

ในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �น�ึ�งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยาวอื�น กลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที�เกินกว่า 

ส่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �น เวน้แต่กลุ่มกิจการม�ีาระ�ูกพนัหรอืได้จ่ายเงนิเพื�อชําระ�าระ�ูกพนัแทน

บรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 

จ) การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ

ในกร�ีที�กลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการป�บิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบั�ูเ้ป�นเจา้ของของกลุ่มกจิการ �ลต่างระหว่างราคาจ่าย�ื�อหรอืราคาขายจากการเปลี�ยนแปลง
สดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�ลดลงหรอืเพิ�มขึ�นตามสดัส่วนที�เปลี�ยนแปลง

ไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 

ถา้สดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนัียสาํคญัหรอืยงัคงมกีาร

ควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนที�เคยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นเฉพาะส่วนที�ลดลงจะถูก�อนไปยงักําไรหรอื

ขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีิทธพิลอย่างมนัียสําคญัในเงนิลงทุนนั �น เงนิลงทุน

ที�เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที�เกิดขึ�นจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ 

เงินลงทุนจะกลายเป�นมูลค่าเริ�มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจดัประเ�ทใหม่ตามสัดส่วนการถือครอง

ที�เหลอือยู่เป�นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัย�ทางการเงนิ

ฉ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิใน

รายการระหว่างกลุ่มกิจการกบับรษิทัร่วมและการร่วมค้าจะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มกิจการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วม

และการร่วมคา้ ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั �นจะ

มหีลกั�านว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย�ที��อน
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6.2 การรวมธรุกิจ

กลุ่มกิจการ�ือป�ิบัติตามวธิี�ื�อสําหรบัการรวมธุรกิจที�ไม่ใ�่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกัน สิ�งตอบแทนที�โอนให้

สาํหรบัการ�ื�อธุรกจิประกอบดว้ย

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทร�ัย�ที�โอนไป

- หนี�สนิที�ก่อข��นเ�ื�อจ่าย�าํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ

- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกจิการ

สนิทร�ัย�ที�ระบุไดท้ี�ไดม้า หนี�สนิ และหนี�สนิที�อาจเกดิข��นจากการรวมธุรกจิจะ�ูกวดัมลูค่าเริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม � วนัที��ื�อ 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั �ง กลุ่มกิจการมทีางเลือกที�จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมใน�ู้�ูก�ื�อด้วยมูลค่ายุตธิรรม

หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทร�ัย�สุทธขิอง�ู�ู้ก�ื�อ

�ลรวมของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้และมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมใน�ู�ู้ก�ื�อและมูลค่ายุตธิรรม ของส่วนได้เสยี
ใน�ูไ้ดร้บัการลงทุน���ง�อือยู่ก่อนการรวมธุรกิจ �ในกร�ีที�เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอย�ื�อ) ในจํานวนที�เกนิกว่ามูลค่ายุตธิรรม

ของสนิทร�ัย�สุทธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทร�ัย�สุทธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้า 

จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 

ตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวกบัการ�ื�อธุรกจิ

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการ�ื�อธุรกจิจะ�ูกรบัรูเ้ป็นค่าใ�จ่้ายในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม

การรวมธุรกจิที�ดําเนินการสาํเรจ็จากการทยอย�ื�อ

หากการรวมธุรกจิดําเนินการสําเรจ็จากการทยอย�ื�อ มูลค่าส่วนไดเ้สยีที��ู�้ื�อ�อือยู่ใน�ูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ

จะ�ูกวดัมลูค่าใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม � วนัที��ื�อ กําไรหรอืขาดทุนที�เกดิข��นจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายและ�หรอืไดร้บั

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายและ�หรอืไดร้บัที�รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทร�ัย�หรอืหนี�สนิจะรบัรู้

ในกําไรหรอืขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย���งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่ 

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

กลุ่มกิจการรบัรูร้ายการการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทร�ัย�และหนี�สนิของกิจการที��ูกนํามารวมดว้ย

มูลค่าตามบั��ีของกิจการที��ูกนํามารวมตามมูลค่าที�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบร�ิัทให�่ในลําดบัสูงสุดที�ต้องจดัทํา
งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดข��นตั �งแต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อน

ที�นํามาแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตั �งแต่วนัที�กจิการดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกิจการ �หากเกิดข��นหลงัจาก
วนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 

ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็น�ลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสนิทร�ัย�ที�ให้ไป หนี�สนิที�เกดิข��นหรอืรบัมา 
และตราสารทุนที�ออกโดย�ู�้ื�อ � วนัที�มกีารแลกเปลี�ยนเ�ื�อใหไ้ดม้า���งการควบคุม

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของ�ู�้ื�อในมูลค่าตามบ�ั�ขีองกจิการที��ูก

นํามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจา้ของ โดยกลุ่มกจิการจะ
ตดัรายการนี�ออกเมื�อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงักําไรสะสม
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6.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงนิท��ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิท��ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ���งเป�นสกุลเงินท��ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป�นสกุลเงินท��ใช้นําเสนองบ

การเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการท��เป�นสกุลเงนิ�รา�่างประเท�แปลงค่าเป�นสกุลเงนิท��ใชใ้นการดําเนินงาน�ดยใชอ้�ัราแลกเปล��ยน � วนัท��เกิด

รายการ  

รายการกําไรและรายการขาดทุนท��เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระท��เป�นเงนิ�รา�่างประเท� และท��เกิดจากการแปลงค่า

สนิทร�ัย�และหน��สนิทางการเงนิไดบ้นัท�กไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

เมื�อม�การรบัร�ร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการท��ไม่เป�น�วัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น องค�ประกอบของ

อ�ัราแลกเปล��ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัร�้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นด้วย ในทาง�รงข้ามการรบัร�้

กําไรหรอืขาดทุนของรายการท��ไม่เป�น�วัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องค�ประกอบของอ�ัราแลกเปล��ยนทั �งหมดของกําไร

หรอืขาดทุนนั �นจะรบัร�ไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

ค) กลุ่มกจิการ 

การแปลงค่า�ลการดําเนินงานและ�านะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ �ท��มใิช่สกุลเงนิของเ�รษ�กจิท��ม��าวะเงนิเ�้อ
รุนแรง) ���งม�สกุลเงนิท��ใชใ้นการดําเนินงานแ�ก�่างจากสกุลเงนิท��ใชนํ้าเสนองบการเงนิได�้�กแปลงค่าเป�นสกุลเงนิท��ใช้

นําเสนองบการเงนิดงัน��

- สนิทร�ัย�และหน��สนิท��แสดงอย�่ในงบแสดง�านะการเงนิแปลงค่าดว้ยอ�ัราปิด � วนัท��ในงบแสดง�านะการเงนิ

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จแปลงค่าดว้ยอ�ัรา�วัเ�ล��ย และ

- �ล�่างของอ�ัราแลกเปล��ยนทั �งหมดรบัร�ใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น

6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเท�ยบเท่าเงนิสดรวม��งเงินสดในมือ เงนิ�าก�นาคารประเ�ทจ่ายคืนเมื�อทวง�าม  

เงนิลงทุนระยะสั �นอื�นท��ม�ส�า�คล่องส�ง���งม�อายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัท��ไดม้า และเงนิเบกิเกนิบ�ัช�

เงนิเบกิเกนิบ�ัช�จะแสดงไวใ้นส่วนของของหน��สนิหมุนเว�ยนในงบแสดง�านะการเงนิ
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6.5 ลูกหนี�การค้า

ลูกหน��การคา้แสดง��งจํานวนเงนิท��ลูกคา้จะต้อง�ําระ���งเกดิจากการขายสนิคา้และ�หรอืใหบ้รกิารตามปกติของธุรกิจ ���งลูกหน��

โดยส่วนใหญ่จะม�ระยะเวลาสนิเ�ื�อ 30 วนั ดงันั �นลูกหน��การคา้จ�งแสดงอยู่ในรายการหมุนเว�ยน

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหน��การคา้เมื�อเริ�มแรกดว้ยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนท��ปราศจากเงื�อนไขในการไดร้บั�าํระ ยกเวน้ในกรณ�ท��

เป�นรายการท��ม�องคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงนิท��ม�นัยสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหน��ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และจะ

วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเนื�องจากกลุ่มกจิการตั �งใจท��จะรบั�าํระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

6.6 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิ��จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ราคาทุนของสินค้าคํานวณโดยวิธ��ัวเ�ล��ย�่วงนํ�าหนัก ต้นทุนของวตั�ุดิบประกอบด้วยราคา�ื�อและค่าใ�้จ่ายท��เก��ยวข้อง

โดยตรงกบัการ�ื�อ หกัด้วยส่วนลดท��เก��ยวข้องทั �งหมด ต้นทุนของสนิค้าสําเร�จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวตั�ุดบิ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใ�้จ่ายอื�นทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลติ และค่าใ�้จ่ายท��เก��ยวข้องโดยตรงเพื�อให้สนิค้านั �นอยู่ในสภาพและ

ส�านท��ปัจจุบนั

6.7 สินทรพัยท์างการเงิน

สาํหรบัป�สิ�นสุดวนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ก) การจดัประเภท 

ตั �งแต่วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน��ตามลกัษณะการวดั

มูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่า

เขา้เงื�อนไขของการเป�นเงนิตน้และดอกเบ��ย (SPPI) หรอืไม่ ดงัน��

 รายการท��วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ

 รายการท��วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

กลุ่มกจิการจะสามาร�จดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน��ใหม่ก�ต่อเมื�อม�การเปล��ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร

สนิทรพัยเ์ท่านั �น

สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามาร�เลอืก (���งไม่สามาร�เปล��ยนแปลงได)้ ท��จะวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตรา

สารทุน ณ วนัท��รบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนท���อืไวเ้พื�อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านั �น 

รายงานประจำป 2563

19. ���������.indd   30719. ���������.indd   307 17/3/2564 BE   09:2517/3/2564 BE   09:25



บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

38

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการ�ื�อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัท��ทํารายการค้า ���งเป็น

วนัท��กลุ่มกจิการเข้าทํารายการ�ื�อหรอืขายสนิทรพัย์นั �น โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื�อ

สิทธิในการได้รบักระแสเงินสดจากสินทรพัย์นั �นสิ�นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเส��ยงและ

ผลประโยชน์ท��เก��ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป

ค) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการ���งเก��ยวข้องโดยตรงกับการได้มา���งสนิทรพัย์นั �น สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงนิท��วดัมูลค่าด้วย FVPL กลุ่ม

กจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการท��เก��ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

กลุ่มกิจการจะพจิารณาสินทรพัย์ทางการเงนิ���งม�อนุพนัธ์แ�งในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้า

เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบ��ย (SPPI) หรอืไม่

ง) ตราสารหน��

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน��ข��นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน��

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน��

 ราคาทุนตัดจําหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินท��กลุ่มกิจการถือไว้เพื�อรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา���ง

ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบ��ยเท่านั �น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบ��ยจาก

สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวตามวธิ�อตัราดอกเบ��ยท��แท้จรงิและแสดงในรายการ รายไดอ้ื�น  กําไรหรอืขาดทุนท��

เกิดข��นจากการตดัรายการจะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื�นพร้อมกับ

กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปล��ยน  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) – สนิทรพัย์ทางการเงนิท��กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อ ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญา���งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบ��ยเท่านั �น และ ข) เพื�อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI

และรบัรู้การเปล��ยนแปลงในมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงินผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ยกเว้น 1) รายการ

ขาดทุน/กําไรจากการดอ้ยค่า 2) รายไดด้อกเบ��ยท��คาํนวณตามวธิ�อตัราดอกเบ��ยท��แทจ้รงิ และ 3) กําไรขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล��ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื�อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว กําไรหรอื

ขาดทุนท��รบัรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุนและแสดงใน

รายการกําไร/(ขาดทุน)อื�น รายได้ดอกเบ��ยจะแสดงในรายการรายได้อื�น  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) – กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นท��ไม่เข้าเงื�อนไข

การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรือขาดทุนท��เกิดจากการวดั

มลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไร/(ขาดทุน)อื�นในรอบระยะเวลาท��เกดิรายการ 
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จ) ตราสารทุน 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที�กลุ่มกจิการเล�อกรบัรูกํ้าไร�ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ��น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่�อนจดัประเ�ทกําไร�ขาดทุนที�รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงักําไร�ร�อ

ขาดทุนเม��อมีการตัดรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทั �งนี� เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน

ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไร�ร�อขาดทุน �ละ�สดงในรายการรายไดอ้��นเม��อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนั �น

การเปลี�ยน�ปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการ กําไร�ขาดทุนอ��น
ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ขาดทุน�กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะ�สดงรวมอยู่ในการเปลี�ยน�ปลงในมลูค่ายุตธิรรม

ฉ) การดอ้ยค่า 

ตั �ง�ต่วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรู้

การดอ้ยค่าของลูก�นี�การคา้�ละสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญาตามประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายุของสนิทรพัย์

ดงักล่าวตั �ง�ต่วนัที�กลุ่มกจิการเริ�มรบัรู้

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น ผู้บริ�ารได้จดักลุ่มลูก�นี�ตามความเสี�ยงด้านเครดิตที�มี

ลกัษณะร่วมกนั�ละตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกํา�นดชาํระ ทั �งนี�เน��องจากสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญานั �นเป็นงานที�ส่งมอบ

�ต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็���งมลีกัษณะความเสี�ยงใกลเ้คยีงกบัลูก�นี�สํา�รบัสญัญาประเ�ทเดยีวกนั ผูบ้ร�ิารจ�งไดใ้ชอ้ตัราผล

ขาดทุนดา้นเครดติของลูก�นี�กบัสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญาที�เกี�ยวขอ้งดว้ย อตัราขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น

พิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งข้อมูล�ละ

ปัจจยัในอนาคตที�อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูก�นี� 

สาํ�รบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอ��นที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจํา�น่าย �ละ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทั �วไป (General

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น ���งกํา�นดใ�พ้จิารณาผลขาดทุนที�

คาดว่าจะเกดิข��น�ายใน 12 เด�อน�ร�อตลอดอายุสนิทรพัย์ ข��นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มข��นของความเสี�ยงด้านเครดติอย่างมี
นัยสาํคญั�ร�อไม่ �ละรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตั �ง�ต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว

กลุ่มกจิการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร

เพิ�มข��นอย่างมนัียสําคญันับตั �ง�ต่การรบัรูร้ายการเม��อ�รกเริ�ม�ร�อไม่ (เปรยีบเทยีบความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะ

เกดิข��น ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิข��น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�ม�รก) 

กลุ่มกิจการพิจารณา�ละรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น �ดยพิจารณา��งการคาดการณ์ในอนาคตมา

ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  �ดยผลขาดทุนดา้นเครดติที�รบัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ดา้นเครดติ�วัเฉลี�ย�่วงนํ�า�นัก (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั �ง�มด�วัเฉลี�ย�่วงนํ�า�นัก) 

�ดยจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั �มาย��งผลต่างระ�ว่างกระ�สเงนิสดตามสญัญาทั �ง�มด�ละกระ�สเงนิสด���ง
กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที��ทจ้รงิเม��อ�รกเริ�มของสญัญา  
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กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยสะทอ้น�งึปัจจยัต่อไปนี�

 จํานวนเงนิที�คาดว่าจะไม่ไดร้บั�่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป�น

 มลูค่าเงนิตามเวลา 

 ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดตี ส�าพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรอืขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย

ในการบรหิาร 

การจัดประเ�ทและการวัดมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้สรุปไว้ใน      

หมายเหตุขอ้ 10  

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เงนิลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน

เงนิลงทุนอื�นนอกเหนือจากเงนิลงทุนในบร�ิัทย่อย บร�ิัทร่วม และการร่วมค้า รบัรูมู้ลค่าเริ�มแรกด้วยราคาทุน �ึ�งหมาย�ึง

มลูค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนที�ใหไ้ปเพื�อใหไ้ดม้า�ึ�งเงนิลงทุนนั �นรวมทั �งค่าใชจ่้ายทางตรงอื�น�

เงนิลงทุนเพื�อคา้และเงนิลงทุนเผื�อขาย

เงนิลงทุนเพื�อคา้และเงนิลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลา�ายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม รายการกําไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิ

ของเงนิลงทุนเพื�อค้ารบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิของเงนิลงทุนเผื�อขายรบัรู้ในกําไร

ขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นและจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเมื�อมกีารจําหน่ายเงนิลงทุนเผื�อขายนั �นออกไป

เงนิลงทุนที�จะ�อืไวจ้นครบกําหนด

เงนิลงทุนที�จะ�ือไว้จนครบกําหนดวดัมูลค่า�ายหลงัด้วยวธิีราคาทุนตดัจําหน่ายตามอัตราดอกเบี�ยที�แท้จรงิหกัด้วยค่าเผื�อ
การดอ้ยค่า 

เงนิลงทุนทั �วไป

เงนิลงทุนทั �วไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

6.8 อสงัหาริมทรพัย�เพ��อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนประกอบไปดว้ยที�ดนิและอาคารเพื�อใหเ้ช่า

อสงัหารมิทรพัย์ที��อืครองโดยกลุ่มกจิการเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรอืจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสนิทรพัย์หรอื
ทั �งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะ�ูกจดัประเ�ทเป�น อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน รวม�ึง

อสงัหารมิทรพัยท์ี�อยู่ระหว่างก่อสรา้งหรอืพ�ันาเพื�อเป�นอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนในอนาคต
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การร�ัร�ร้ายการเม��อเร��ม�รกของอสงัหาร�มทร�ัย�เ���อการลงทุนดว้ยว�ธรีาคาทุน รวมถงึตน้ทุนทางตรง 

การรวมรายจ่าย�น�ายหลงัเข้าเป�นม�ลค่า��ั�ขีองส�นทร�ัย�จะกระท�าก�ต่อเม��อมคีวามเป�น�ป�ด้ค่อนข้าง�น่ที�กลุ่มก�จการจะ

�ด้ร�ัประ�ย�น�เ��งเ�ร��ก�จ�นอนาคต�นรายจ่ายนั �น �ละต้นทุนสามารถวดัม�ลค่า�ด้อย่างน่าเ���อถ�อ ค่า�่อม��ม�ละ��ารุงรกั�า

ทั �งหมดจะร�ัร�เ้ป�นค่า��จ่้ายเม��อเก�ดขึ�น เม��อมกีารเปลี�ยน�ทน���นส่วนของอสงัหาร�มทร�ัย�เ���อการลงทุน จะตดัม�ลค่าตาม��ั�ี

ของส่วนที�ถ�กเปลี�ยน�ทนออก

หลงัการร�ัร�เ้ร��ม�รก อสงัหาร�มทร�ัย�เ���อการลงทุนจะ�นัทกึดว้ยว�ธรีาคาทุนหกัค่าเส��อมราคาสะสม �ละค่าเ���อ�ลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 

ที�ด�น�ม่มกีารค�ดค่าเส��อมราคา

ค่าเส��อมราคาของอสงัหาร�มทร�ัย�เ���อการลงทุน จะค�านว�ตามว�ธีเส้นตรง เ���อที�ปันส่วนราคาทุนตลอดประมา�การ�ห้

ประ�ย�น�ดงัต่อ�ปนี�

อาคาร                         10 ปี

6.9 ที��ิน อาคารและอปุกรณ์ 

ที�ด�น อาคาร�ละอุปกร�� �สดง�นราคาทุนเด�มหกัดว้ยค่าเส��อมราคาสะสม ตน้ทุนเร��ม�รกจะรวมรายจ่าย ที�เกี�ยวขอ้ง�ดยตรงก�ั
การ���อส�นทร�ัย�นั �น

ต้นทุนที�เก�ดขึ�น�ายหลังจะรวมอย�่�นม�ลค่าตาม�ั��ีของส�นทร�ัย�หร�อร�ัร�้�ยกเป�นอีกส�นทร�ัย�หนึ�งตามความเหมาะสม  

เม��อต้นทุนนั �นเก�ดขึ�น�ละคาดว่าจะ�ห้ประ�ย�น�เ��งเ�ร��ก�จ�นอนาคต�ก่�ร��ทั�ละต้นทุนดงักล่าว สามารถวดัม�ลค่า�ดอ้ย่าง

น่าเ���อถ�อ �ละจะตดัม�ลค่าตาม��ั�ขีอง���นส่วนที�ถ�กเปลี�ยน�ทนออก ส�าหร�ัค่า�่อม��ม�ละ��ารุงรกั�าอ��น� �ร��ัทจะร�ัร�้

ตน้ทุนดงักล่าวเป�นค่า��จ่้าย�นก�า�รหร�อขาดทุนเม��อเก�ดขึ�น

ที�ด�น�ม่มกีารค�ดค่าเส��อมราคา ค่าเส��อมราคาค�านว��ดยว�ธเีสน้ตรงเ���อตดัจ�าหน่ายตน้ทุนของส�นทร�ัย��ต่ละประเ�ท�หเ้ท่าก�ั

ม�ลค่าคงเหล�อตามอายุการ��ง้าน�ดยประมา�ของส�นทร�ัย�นั �น หร�อตามอายุของส�ั�าเ�่า
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รายละเอยีดอายุการใชง้านมดีงัต่อไปนี�

จาํนวนปี 

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ 20

อาคาร และส่วนปรบัปรุงอาคาร 10 - 40

อุปกรณ์ระบบโทรศพัท์

   - อุปกรณ์ Switching 15

- อุปกรณ์เครื�องส่ง 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

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า อายุของสญัญาเช่า 

เครื�องตกแต่ง ตดิตั �งและอุปกรณ์ส�านักงาน 5 - 10

สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ 30

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมาะสม 

ในกรณีที�มลูค่าตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื

�ลก�าไรหรอืขาดทุนที�เกดิจากการจ�าหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิ�งตอบแทนสุทธทิี�ไดร้บัจาก

การจ�าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัช�ีลก�าไรหรอืขาดทุนอื�นสุทธใินก�าไรหรอืขาดทุน

6.10 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือสิ�งตอบแทนที�โอนให้ที�สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรพัย์และหนี�สนิที�ระบุได ้
และหนี�สนิที�อาจเกดิข��นของบร�ิทัย่อย ณ วนัที�ไดม้า���งบร�ิทัย่อยนั �น ค่าความนิยมที�เกดิจากการไดม้า���งบร�ิทัย่อยจะแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ค่าความนิยมที�รบัรูจ้ะต้องถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเ�ื�อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเ�ื�อการดอ้ยค่าของ

ค่าความนิยมที�รบัรูแ้ล้วจะไม่มกีารกลบัรายการ ทั �งนี�มูลค่าคงเหลือตามบญัชขีองค่าความนิยมจะถูกรวมค�านวณในก�าไรหรอื

ขาดทุนเมื�อมกีารขายกจิการ 

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที�ก่อใหเ้กิดกระแสเงนิสด โดยที�หน่วยนั �น

อาจเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนั���งคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิ ���งค่าความนิยมเกดิข��นจากส่วนงาน
ป�บิตักิารที�ระบุได้
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6.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

(ก) ตน้ทุนการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ต้นทุนที�ใช้ในการบํารุงรกั�าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการพฒันา

ที�เกี�ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลกั��ะเ�พาะเจาะจง�ึ�งกลุ่มกิจการเป็น

ผูดู้แล จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ดงันี�

 มคีวามเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคที�กจิการจะทําสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนใหเ้สรจ็สมบูร�์เพื�อนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขายได้

 ผูบ้รหิารมคีวามตั �งใจที�จะทําสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนใหเ้สรจ็สมบูร�์และนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย

 กจิการมคีวามสามาร�ที�จะนําสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนั �นมาใชป้ระโยชน์หรอืขาย

 สามาร�แสดงว่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์นั �นใหผ้ลประโยชน์ทางเ�ร��กจิในอนาคตอย่างไร

 มคีวามสามาร�ในการจดัหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ และดา้นอื�นไดเ้พยีงพอที�จะนํามาใชเ้พื�อทําใหก้าร

พฒันาเสรจ็สิ�นสมบูร�์ และนําสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนมาใชป้ระโยชน์หรอืนํามาขายได้
 กจิการมคีวามสามาร�ที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที�เกดิขึ�นในระหว่างการพฒันา

ไดอ้ย่างน่าเชื�อ�อื

ตน้ทุนโดยตรงที�รบัรูเ้ป็นส่วนหนึ�งของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะรวม�งึต้นทุนพนักงานที�ทํางานในทมีพฒันาโปรแกรม

คอมพวิเตอรแ์ละค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจํานวนเงนิที�เหมาะสม

ตน้ทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขเหล่านี�จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกดิขึ�น ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี�รบัรู้

เป็นค่าใชจ่้ายไปแล้ว จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในเวลาภายหลงั 

ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจําหน่ายตามวธิเีส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดว่า

จะไดร้บัประโยชน์ แต่ไม่เกนิระยะเวลาสบิปี 

(ข) ลขิสทิธิ �

ลขิสทิธิ � เกิดจากสญัญา�ื�อลิขสทิธิ �ระหว่างบร�ิทัย่อยแห่งหนึ�งกบับร�ิัทที�เกี�ยวขอ้งกนัของบร�ิัทย่อยแห่งนั �น โดยให้

สทิธแิก่บร�ิทัย่อยในการให้บรกิารดาวน์โหลดเพลงและวดีโีอคลปิผ่านทางเวบ็ไ�ด์ของบร�ิัทย่อย ลิขสทิธิ �แสดงด้วย

ราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม โดยตดัจําหน่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาแต่ไม่เกนิระยะเวลาหา้ปี 

(ค) ค่าสทิธสิาํหรบัรายการและภาพยนตรร์อตดับญัชี

ค่าสิทธิสําหรบัรายการและภาพยนตร์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าสิทธิสําหรบัรายการและ

ภาพยนตร์และภาระผูกพนัจะ�ูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์และหนี�สนิภายใต้สญัญาลขิสทิธิ �เมื�อระยะเวลาของสญัญาเริ�มต้น 

โดยทราบมูลค่าที�แน่นอนของค่าสทิธิและได้รบัวสัดุรายการพรอ้มที�จะแพร่ภาพ ค่าสทิธิรายการกี�าตดัจําหน่ายตาม

จํานวนการ�่ายทอดการแข่งขนั ส่วนค่าสทิธริายการและภาพยนตรอ์ื�น � ตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาของ

สญัญา หรอืตามจํานวนครั �งที�ออกอากา��้ามกีารกําหนดจํานวนครั �งไวใ้นสญัญา หรอืตดัจําหน่ายตามอตัราส่วนของ

ของแผนการออกอากา�นับตั �งแต่ออกอากา�ครั �งแรกแต่ไม่เกนิห้าปี ค่าตัดจําหน่ายค่าสิทธิรายการและภาพยนตร์

บนัทกึเป็นตน้ทุนบรกิาร  
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(ง) สทิธติามสญัญาอนุญาตใหดํ้าเนินการ 

ภายใต้สญัญาอนุญาตให้ดําเนินการของบรษิทัย่อย บรษิทัย่อยเหล่านั �นต้องชําระผลตอบแทนรายปีใหก้บัคู่สญัญาผูใ้ห้

อนุญาตเป็นอัตราร้อยละของรายได้ที�เกี�ยวข้องหรอืจ่ายเท่ากับจํานวนผลประ�ยชน์ตอบแทนขั �นตํ�าตามที�ระบุไว้ใน

สัญญา แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการแสดงด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวน

ผลประ�ยชน์ตอบแทนขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายตลอดอายุของสญัญา ���งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงนิเป็นสินทรพัย์ไม่มี

ตวัตนและตดัจําหน่ายดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญา ค่าตดัจําหน่ายสทิธติามสญัญาอนุญาตใหดํ้าเนินการแสดง

รวมอยู่ในตน้ทุนการใหบ้รกิาร สทิธติามสญัญาอนุญาตใหดํ้าเนินการจะไม่มกีารตรีาคาใหม่หลงัจากวนัที�รบัรูเ้มื�อเริ�มแรก

(จ) สญัญาการใหบ้รกิาร 

ภายใต้สญัญาการใหบ้รกิารของบรษิทัย่อย สญัญาการใหบ้รกิารแสดงดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของรายไดค่้าบรกิารตามอายุ

ของสญัญา สญัญาการให้บรกิารแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิรวมเป็นสินทรพัย์ไม่มีตวัตนและตัดจําหน่ายด้วยวิธี

เสน้ตรงตลอดอายุของสญัญา ค่าตดัจําหน่ายสญัญาการใหบ้รกิารแสดงรวมอยู่ในต้นทุนการใหบ้รกิาร สญัญาการใหบ้รกิาร
จะไม่มกีารตรีาคาใหม่หลงัจากวนัที�รบัรูเ้มื�อเริ�มแรก

(ฉ) ตน้ทุนการไดม้า���งใบอนุญาต

ต้นทุนการได้มา���งใบอนุญาตประกอบด้วย ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความ�ี�เพื�อให้บรกิาร�ทร�พัท์เคลื�อนที� ใบอนุญาต 

เพื�อประกอบกิจการออกอากา�แพร่ภาพทาง�ทรท�ัน์ และต้นทุนทางตรงอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการได้มา���งใบอนุญาต 
ต้นทุนใบอนุญาตรบัรูเ้มื�อเริ�มแรกด้วยราคาเทยีบเท่าเงนิสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�ต้องจ่ายชําระ ผลต่าง

ระหว่างจํานวนเงนิที�ตอ้งจ่ายชําระทั �งหมดกบัมลูค่าตน้ทุนของใบอนุญาตที��ูกบนัท�กดว้ยมลูค่าปัจจุบนัจะรบัรูเ้ป็นตน้ทุน

ทางการเงนิตลอดระยะเวลาการชําระ  

(ช) สทิธกิารใชช้่องสญัญาณดาวเทยีม 

สทิธกิารใชช้่องสญัญาณดาวเทยีมรบัรูเ้มื�อเริ�มแรกดว้ยราคาเทยีบเท่าเงนิสดตามมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�ตอ้งจ่าย

ชาํระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงนิที�ต้องจ่ายชําระทั �งหมดกบัมูลค่าสทิธกิารใชช้่องสญัญาดาวเทยีมที��ูกบนัท�กดว้ยมูลค่า

ปัจจุบนัจะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนทางการเงนิตลอดระยะเวลาการชาํระ 

สทิธกิารใชช้่องสญัญาณดาวเทยีมภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวตดัค่าเสื�อมราคาตามอายุสญัญาเช่าระยะเวลาสบิสามปี

หกเดอืน 

6.12 การด้อยค่าของสินทรพัย์

สนิทรพัย์ที�มีอายุการใช้ประ�ยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ���งไม่มีการตดัจําหน่าย จะ�ูกทดสอบการด้อยค่าเป็น

ประจําทุกปี สนิทรพัยอ์ื�นที�มกีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมเีหตกุารณ์หรอืส�านการณ์บ่งชี�ว่าราคาตามบญัชี

อาจตํ�ากว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื�อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิ
ที�คาดว่าจะไดร้บัคนื ���งหมาย��งจํานวนที�สงูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายเทยีบกบัมูลค่าจากการใช ้สนิทรพัย์

จะ�ูกจดัเป็นหน่วยที�เลก็ที�สุดที�สามาร�แยกออกมาไดเ้พื�อวตั�ุประสงค์ของการประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัย์ที�ไม่ใช่สนิทรพัย์
ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยม���งรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะ�ูกประเมินความเป็นไปได้ที�จะ

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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6.13 สญัญาเช่า  

ส�าหรบัป�สิ�นสุดวนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

สญัญาเช่า - กร�ีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรบัร�้สญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามาร�เข้า��งสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป�นสินทรพัย์สทิธิการใช้และหน��สนิตาม

สญัญาเช่า โดยค่าเช่าท��ช�าระจะปันส่วนเป�นการจ่ายช�าระหน��สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัร�้ในก�าไร

หรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ��ยคงท��จากยอดหน��สนิตามสญัญาเช่าท��คงเหลืออย�่ กลุ่มกิจการคดิค่า

เสื�อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิ�เสน้ตรงตามอายุท��ส ั �นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า

กลุ่มกจิการปันส่วนสิ�งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาท��เป�นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาท��ไม่เป�นการ

เช่าตามราคาเอกเทศเปร�ยบเท�ยบของแต่ละส่วนประกอบ ส�าหรบัสญัญาท��ประกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญาท��เป�นการเช่า

และส่วนประกอบของสญัญาท��ไม่เป�นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย�์��งกลุ่มกจิการเป�นผ�เ้ช่า โดยกลุ่มกจิการเลอืกท��

จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป�นส่วนประกอบท��เป�นการเช่าเท่านั �น

สนิทรพัย์และหน��สนิตามสญัญาเช่ารบัร�เ้ริ�มแรกดว้ยม�ลค่าปัจจุบนั หน��สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยม�ลค่าปัจจุบนัของการจ่าย

ช�าระตามสญัญาเช่า ดงัน��

 ค่าเช่าคงท�� �รวม��งการจ่ายช�าระคงท��โดยเนื�อหา� สุทธดิว้ยเงนิจ�งใจคา้งรบั

 ค่าเช่าผนัแปรท��อา้งองิจากอตัราหรอืดชัน� 
 ม�ลค่าท��คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัม�ลค่าคงเหลอื

 ราคาสทิธเิลอืก�ื�อหากม�ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท��กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ
 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้น��งการท��กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น

การจ่ายช�าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอย�่ในการค�านว�หน��สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการม�ความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบ��ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามาร�หาอตัราดอกเบ��ยโดยนัยได ้กลุ่ม

กิจการจะคิดลดด้วยอตัราการก�้ยืมส่วนเพิ�มของผ�้เช่า ���งก�คืออัตราท��สะท้อน��งการก�้ยมืเพื�อให้ได้มา���งสินทรพัย์ท��ม�ม�ลค่า
ใกลเ้ค�ยงกนั ในสภาวะเศร��กจิ อายุสญัญา และเงื�อนไขท��ใกลเ้ค�ยงกนั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัร�ด้ว้ยราคาทุน ���งประกอบดว้ย 

 จ�านวนท��รบัร�เ้ริ�มแรกของหน��สนิตามสญัญาเช่า 

 ค่าเช่าจ่ายท��ไดช้�าระก่อนเริ�ม หรอื � วนัท�าสญัญา สุทธจิากเงนิจ�งใจท��ไดร้บัตามสญัญาเช่า 

 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก และ 

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

ค่าเช่าท��จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัยท์��ม�ม�ลค่าต��าจะรบัร�เ้ป�นค่าใชจ่้ายตามวธิ�เสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั �น

คอืสญัญาเช่าท��ม�อายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์��ม�ม�ลค่าต��าประกอบดว้ย อุปกร�์ส�านักงานขนาดเล�ก

รายงานประจำป 2563

19. ���������.indd   31519. ���������.indd   315 17/3/2564 BE   09:2517/3/2564 BE   09:25



บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

46

สญัญาเช่า - กร�ีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สนิทรพัย์ที�ให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบันทกึเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�จ่าย

ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ย ังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี�จะทยอยรับรู้เป็นรายได้

ทางการเงนิโดยใช้วธิีเงนิลงทุนสุทธ�ิึ�งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที� ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี�

สญัญาเช่าทางการเงนิเริ�มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน �สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการ

ให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการได้มา�ึ�งสญัญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรพัย์อ้างอิง และรบัรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดยีวกันกับรายได้จากสญัญาเช่า 

สนิทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าไดร้วมอยู่ในงบแสดง�านะการเงนิตามลกั�ณะของสนิทรพัย ์

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

สญัญาเช่าระยะยาว - กร�ีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

เงนิที�ต้องจ่าย�ายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน �สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนโดยใช้

วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านั �น

การรบัรู้เมื�อเริ�มแรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จํานวนเงินที�ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า จํานวนเงินที�ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี�สินและ

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพื�อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี�สนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา  �าระผูกพนัตามสญัญาเช่า

จะบนัทกึหกัจากค่าใชจ่้ายทางการเงนิ ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าระยะยาว - กร�ีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สนิทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�จ่ายตาม
สญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ยงัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิ

โดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธ�ิึ�งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที� ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่าทาง

การเงนิเริ�มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน �สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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6.14 หนี�สินทางการเงิน

ส�า�ร�ัป�สิ�นสุดวนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจะพจิาร�าจดัประเภทเคร��องม�อทางการเงนิท��กลุ่มกจิการเป็น�ูอ้อกเป็น�น��สนิทางการเงนิ�ร�อตราสารทุน

�ดยพจิาร�าภาระ�กูพนัตามส�ั�า ดงัน��

 �ากกลุ่มกจิการม�ภาระ�ูกพนัตามส�ั�าท��จะต้องส่งมอ�เงนิสด�ร�อสนิทรพัย�ทางการเงนิอ��น��ก้�ักจิการอ��น �ดย

ไม่สามารถป�ิเสธการ��าระ�ร�อเล��อนการ��าระออกไปอย่างไม่ม�ก�า�นดได้นั �น เคร��องม�อทางการเงนินั �นจะจดั

ประเภทเป็น�น��สนิทางการเงนิ เวน้�ต่ว่าการ��าระนั �นสามารถ��าระ�ดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเอง

ดว้ยจ�านวนตราสารทุนท��คงท�� เพ��อ�ลกเปล��ยนก�ัจ�านวนเงนิท��คงท��

 �ากกลุ่มกจิการไม่ม�ภาระ�กูพนัตามส�ั�า�ร�อสามารถเล��อนการ��าระภาระ�กูพนัตามส�ั�าไปได ้เคร��องม�อทาง

การเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

เงนิกู้ย�มจดัประเภทเป็น�น��สนิ�มุนเว�ยนเม��อกลุ่มกจิการไม่ม�สทิธิอนัปราศจากเง��อนไข��้เล��อน��าระ�น��ออกไปอ�กเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เด�อน นั�จากวนัสิ�นรอ�ระยะเวลารายงาน

ข) การวดัมลูค่า 

�นการร�ัรูร้ายการเม��อเริ�ม�รกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่า�น��สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม �ละวดัมูลค่า�น��สนิทาง

การเงนิทั �ง�มดภาย�ลงัการร�ัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจ�า�น่าย

ค) การตดัรายการ�ละการเปล��ยน�ปลงเง��อนไขของส�ั�า

กลุ่มกจิการตดัรายการ�น��สนิทางการเงนิเม��อภาระ�กูพนัท��ระ�ุ�นส�ั�าไดม้�การป��ิตัติาม�ลว้ �ร�อไดม้�การยกเลกิไป 

�ร�อสิ�นสุดลง�ลว้ 

�ากกลุ่มกิจการม�การเจรจาต่อรอง�ร�อเปล��ยน�ปลงเง��อนไขของ�น��สินทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพิจาร�าว่า

รายการดงักล่าวเข้าเง��อนไขของการตัดรายการ�ร�อไม่ �ากเข้าเง��อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องร�ัรู้

�น��สนิทางการเงนิ��ม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของ�น��สนิ��ม่นั �น �ละตดัรายการ�น��สนิทางการเงนินั �นดว้ยมลูค่าตาม��ั��ท��

เ�ล�ออยู่ �ละร�ัรูส้่วนต่าง�นรายการก�าไร�ขาดทุนอ��น�นก�าไร�ร�อขาดทุน 

�ากกลุ่มกิจการพจิาร�า�ล้วว่าการต่อรองเง��อนไขดงักล่าวไม่เขา้เง��อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปร�ัปรุง

มูลค่าของ�น��สินทางการเงนิ�ดยการคิดลดกระ�สเงินสด��ม่ตามส�ั�าด้วยอัตราดอกเ���ยท���ท้จรงิเดิม (Original

effective interest rate) ของ�น��สนิทางการเงนินั �น �ละร�ัรูส้่วนต่าง�นรายการก�าไร�ร�อขาดทุนอ��น�นก�าไร�ร�อขาดทุน
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เงนิกูย้มื 

เงนิกู้ยืมรบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที�เกิดข��น เงนิกู้ยมืวดัมูลค่า

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทั �งมกีาร�อนเงนิ ���งจะนําไปรวมคาํนว�

ตามวธิีอัตราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ หากมคีวามเป็นไปได้ที�จะไม่�อนเงนิ ค่าธรรมเนียมนี�จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและ

ตดัจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ี�เกี�ยวขอ้ง

กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกูย้มืออกจากงบแสดง�านะการเงนิเมื�อภาระ�กูพนัตามสญัญานั �นไดม้กีารป�บิตัติามแลว้ หรอืได้

�ูกยกเลกิไปหรอืสิ�นสุดลง �ลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนี�สนิทางการเงนิที�สิ�นสุดลงหรอืที�ได้�อนให้กบักิจการอื�นและ 

สิ�งตอบแทนที�จ่าย���งรวม��งสนิทรพัย�ที�ไม่ใช่เงนิสดที��อนไปหรอืหนี�สนิที�รบัมาจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเป็นส่วนหน��งของ

ตน้ทุนทางการเงนิ 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มสีทิธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี�ออกไปอีกเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

6.15 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที�กู้มา�ดยทั �วไปและที�กู้มาเป็นการเ�พาะที�เกี�ยวข้อง�ดยตรงกบัการได้มา การก่อสรา้ง หรอืการ

�ลิตสนิทรพัย�ที�เขา้เงื�อนไข �สนิทรพัย�ที�ต้องใชร้ะยะเวลาในการทําให้พรอ้มใช้หรอืพร้อมขายได้ตามประสงค�) ต้องนํามารวม

เป็นส่วนหน��งของราคาทุนของสนิทรพัย� หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนที�เกดิจากการนําเงนิกู้ยมืที�กู้มา�ดยเ�พาะ การรวมตน้ทุน

การกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย�สิ�นสุดลงเมื�อการดําเนินการที�จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย�ที�เข้าเงื�อนไขให้อยู่ในสภาพ
พรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงค�หรอืพรอ้มที�จะขายไดเ้สรจ็สิ�นลง  

ตน้ทุนการกูย้มือื�นๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกดิข��น

6.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรูใ้น 
งบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นหรอืรายการที�รบัรู้�ดยตรงไป

ยงัส่วนของเจา้ของ  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานว�จากอตัราภาษีตามก�หมายภาษทีี�ม�ีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะม�ีลบงัคบั
ใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน �ูบ้รหิารจะประเมนิส�านะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกร�ีที�การนํา

ก�หมายภาษีไปป�ิบัติข��นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตั �งประมา�การค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้ม��อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่าง�านภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่

�นงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ตอ่ไปนี�

- การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หร�อรายการหนี�สนิที�เกิดจากรายการที�ไม่�ช่การรวม�ุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อ

กําไรหร�อขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุน�นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยี�นการร่วมคา้ที�กลุ่มกิจการสามาร�ควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิข��น

ภาย�นระยะเวลาที�คาดการณ์ได�้นอนาคต

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบั�ชอ้ยู่หร�อที�คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั�ชภ้าย�นสิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไป�ชเ้ม��อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งได�้ชป้ระ�ยชน์ 
หร�อหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนํา

จํานวนผลต่างชั �วคราวนั �นมา�ชป้ระ�ยชน์ 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเม��อกจิการมสีทิ�ติามกฎหมาย

ที�จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการ

ตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกี�ยวขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี�ประเมนิ�ดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนั���ง

ตั �ง�จจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุท�ิ

6.17 ประมา�การหนี�สิน

ประมาณการหนี�สนิจะรบัรูก้ต็่อเม��อ กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนั�นปัจจุบนัตามกฎหมายหร�อตามขอ้ตกลงที�จดัทําไว ้อนัเป็นผลส�บ

เน��องมาจากเหตุการณ์�นอดีต���งการชําระภาระผูกพันนั �นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผล�ห้กิจการต้องสูญเสีย

ทรพัยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเช��อ��อ

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สิน �ดย�ช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ

ภาระผูกพนั �ดย�ชอ้ตัราก่อนภาษี���งสะทอ้น��งการประเมนิส�านการณ์ตลาด�นปัจจุบนัของมูลค่าของเงนิตามเวลาและความ
เสี�ยงเ�พาะของหนี�สนิที�กําลงัพิจารณาอยู่ การเพิ�มข��นของประมาณการหนี�สนิเน��องจากมูลค่าของเงนิตามเวลา จะรบัรู้เป็น

ดอกเบี�ยจ่าย
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6.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คอื ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ�ายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ี

เช่น ค่าจ้าง เงนิเดือน และโบนัสของพนักงานปัจจุบันรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถ�งวนัสิ�นสุดรอบ

ระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัท�กหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

โครงการสมทบเงนิ 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีตามขอ้บงัคบั กลุ่มกจิการไม่ม�ีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชาํระเพิ�มเตมิ
เมื�อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถ�งกําหนดชาํระ 

ผลประโยชน์เมื�อเก�ยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเก�ียณอายุกําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รบัเมื�อเก�ียณอายุ โดยมกัข��นอยู่กับ

ปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเก�ยีณอายุ

�าระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิต�าสตร์ประกนั�ยัอสิระ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ ���งมูลค่า

ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของ

พนัธบตัรรฐับาล ���งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลา

ที�ตอ้งชาํระ�าระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเก�ยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกดิข��น และรวมอยู่ใน

กําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทนุบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

6.19 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจดัเป็นตราสารทุน 

ตน้ทุนโดยตรงที�เกี�ยวกบัการออกหุน้ใหม่ �ไม่รวมกรณีการรวมธุรกจิ� สุทธจิาก�า� ีจะแสดงเป็นรายการหกัจากเงนิที�ไดร้บัจาก

การออกตราสารทุน ตน้ทุนโดยตรงที�เกี�ยวขอ้งในการออกหุน้อนัเนื�องจากการรวมธุรกจิ จะถูกรวมเป็นราคาทุนของเงนิลงทุน 

เงนิปันผลจากหุน้สามญัจะรบัรูใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้เมื�อมกีารประกา�จ่าย
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6.20 การรบัรู้รายได้

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้��เกดิจากกจิกรรมปกติทางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น � ท��กลุ่มกจิการไดร้บัจากการส่งมอบ

สนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

กลุ่มกิจการรบัรูร้ายได้สุทธจิากภา��มูลค่าเ�ิ�ม�ึ�งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายได้เมื�อคาดว่าม�ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท��จะได้รบั

ชาํระเมื�อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สําหรบัสญัญาท��ม�หลายองค์ประกอบท��กลุ่มกจิการจะต้องส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละ

ภาระท��ต้องป�ิบตัิท��แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระท��ต้องป�ิบตัิ
ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเท�หรอืประมา�การราคาขายแบบเอกเท� กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระท��ต้อง

ป�บิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื�อกลุ่มกจิการไดป้�บิตัติามภาระนั �นแล้ว

สนิทร�ัยแ์ละหน��สนิท��เกดิจากสญัญา

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทร�ัยท์��เกดิจากสญัญาเมื�อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการป�บิตัติามภาระท��ตอ้งป�บิตัติามสญัญา ก่อนท��จะ

รบัชาํระหรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญา 

กลุ่มกจิการรบัรูห้น��สนิท��เกดิจากสญัญาเมื�อไดร้บัชาํระจากลูกคา้หรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญาก่อนท��กลุ่มกจิการจะป�บิตัติาม

ภาระท��ตอ้งป�บิตัิ

กลุ่มกจิการจะแสดงยอดสุทธหิน��สนิท��เกดิจากสญัญาหลงัจากหกักลบกบัสนิทร�ัย์ท��เกดิจากสญัญานั �น � ในแต่ละสญัญาท��ทํา

กบัลูกคา้ 

ตน้ทุนส่วนเ�ิ�มในการไดม้า�ึ�งสญัญา

กลุ่มกจิการบนัทกึต้นทุนส่วนเ�ิ�มในการไดม้า�ึ�งสญัญากบัลูกคา้โดยตดัจําหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการขายตลอดอายุของสญัญา

ของลูกคา้ 

ทรอูอนไลน์ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตรบัรูเ้มื�อไดใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้แล้ว

รายไดจ้ากการให้บรกิารวงจรเช่า DDN รบัรูต้ามระยะเวลาท��ให้บรกิารในอตัราท��ระบุในสญัญา รายไดจ้ากการให้บรกิาร DDN

รายป�ท��ออกใบแจง้หน��แลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัรูเ้ป็นรายไดจ้ะแสดงในงบแสดง�านะการเงนิภายใต้หวัขอ้รายไดร้อการรบัรู้

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง สญัญาให้บรกิารการก่อสรา้ง หรอืสญัญาให้บรกิาร ท��สญัญาม�การกําหนด�ลล�ัธ์ของงาน จะรบัรู้

ตามอตัราส่วนของงานท��ทําเสรจ็ โดยขั �นของความสําเรจ็จะคาํนว�เป็นสดัส่วนของต้นทุนท��เกดิขึ�นสะสมจนถงึวนัท��ในรายงาน

ต่อประมา�การต้นทุนทั �งหมด ปรบัปรุงด้วยต้นทุนสนิค้าท��ลูกค้ารบัโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยงัไม่ได้ติดตั �ง ในกร��ท��กลุ่ม

กจิการไม่สามารถประมา�ขั �นของความสําเร็จได้อย่างน่าเชื�อถอื รายได้ �หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั� จะรบัรูไ้ด้เท่ากบั

ตน้ทุนของสญัญาท��รบัรูเ้ป็นรายจ่าย 
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6.21 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดําเนินงาน�ด้ถ�กรา�งานในลกัษณะเด��วกบัรา�งาน�า�ในท��นําเสนอใ��้�ม้ �อํานาจ�ดัสนิใจส�งสุดดา้นการดําเนินงาน 

��ม้ �อํานาจ�ดัสนิใจส�งสุดดา้นการดําเนินงาน�มา�ถ�งบุคคลท��ม��น้าท��ในการจดัสรรทร�ั�ากร�ละประเมนิ�ลการป�บิ�ังิานของ

ส่วนงานดําเนินงาน ���ง�จิารณาว่าค�อ คณะ��บ้ร�ิารท��ทําการ�ดัสนิใจเชงิกล�ุท��

6.22 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปัน�ลท��จ่า��ป�งั��ถ้�อ�ุน้ของกจิการจะรบัร�เ้ป�น�น��สนิในงบการเงนิเม��อการจ่า�เงนิปัน�ลระ�ว่างกาล�ดร้บัการอนุม�ัจิากท��

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั �ละการจ่า�เงนิปัน�ลประจําป��ดร้บัอนุม�ัจิากท��ประชุม��ถ้�อ�ุน้ของบรษิทั

7 การจ�ัการความเสี�ยงทางการเงิน

7.1 ปัจจยัความเสี�ยง�้านการเงิน

กจิกรรมของกลุ่มกจิการม�ความเส���งทางการเงนิ ���ง�ด�้ก่ ความเส���งจาก�ลาด �รวมถ�งความเส���งจากอ�ัรา�ลกเปล���น ความ

เส���งจากอั�ราดอกเบ��� �ละความเส���งด้านราคา� ความเส���งด้านการใ�้สินเช��อ �ละความเส���งด้านส�า�คล่อง ��นการ
จดัการความเส���งของกลุ่มกจิการจ�งมุ่งเน้น�ป�งัความ�นั�วนของ�ลาดการเงนิ�ละบร�ิารจดัการเ���อลด�ลกระทบ�่อ�ลการ

ดําเนินงานใ�อ้��่ในระดบัท���อมรบั�ด ้กลุ่มกจิการจ�งใชอ้นุ�นั��เ���อป้องกนัความเส���งบางประการท��จะเกดิข��น

กลุ่มกิจการม�ส่วนงานบร�ิารการเงนิในการจดัการความเส���ง �ด�น��บา�ของกลุ่มกิจการรวมถ�งน��บา�ความเส���งในดา้น

�่าง� �ด้�ก่ ความเส���งจากอ�ัรา�ลกเปล���นเงนิ�รา�่างประเท� ความเส���งจากอ�ัราดอกเบ��� ความเส���งจากราคา ความ
เส���งด้านการใ�้สินเช��อ �ละความเส���งด้านส�า�คล่อง ทั �งน�� �ลักการในการป้องกันความเส���งจะเป�น�ป�ามน��บา�ท��

คณะกรรมการบรษิทัอนุม�ั ิเ���อส��อสาร�ละใชเ้ป�นเคร��องม�อในการควบคุมส่วนงานบร�ิารการเงนิในทุกกจิการของกลุ่มกจิการ 

7.1.1 ความเสี�ยงจากตลา�

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มกิจการ�ด้นําว�ิ�การบร�ิารความเส���งท��เกดิจากเงนิ�รา�่างประเท�ดงั�่อ�ปน��มาใช ้เ���อป้องกนัความเส���งท��เกิด

จากการ�นั�วนของอ�ัรา�ลกเปล���นเงนิ�รา�่างประเท�

- ทําส�ั�า���อขา�เงนิ�รา�่างประเท�ล่วง�น้า

- เจรจา�กลงเง��อน�ขการจ่า�ชาํระ�น��ในสกุลเงนิ�รา�่างประเท�สาํ�รบั��่ละรา�การ �ละ

- เจรจา�กลงกบัเจา้�น���่างประเท� เ���อ�บ่ง�าระจากการเปล���น�ปลงของอ�ัรา�ลกเปล���นเงนิ�รา�่างประเท�

การ�ิจารณาความเส���งจากอั�รา�ลกเปล���นจะทําใน��่ละสกุลเงิน �ละประมาณการอั�รา�ลกเปล���นล่วง�น้า
�กเด�อน ���งประมาณการอั�รา�ลกเปล���นดังกล่าวจะอา�ั�ข้อม�ลเก���วกับการเคล��อน��วของอั�รา�ลกเปล���น

จากสถาบนัวจิ�ั�ละวเิคราะ��ข้อม�ลทางการเงนิท��เช��อถ�อ�ด้�ละขอ้ม�ลดงักล่าวขา้ง�้นจะนํามา�จิารณาร่วมกบั�้นทุน

ในการประกนัความเส���ง �ละความเส���งท��เก���วขอ้งอ��น� เ���อท��จะ�ดัสนิใจในการทําการประกนัความเส���งท��อาจเกดิข��น

จากการเปล���น�ปลงของอ�ัรา�ลกเปล���น

ในการป้องกันความเส���งจากการเปล���น�ปลงของอ�ัรา�ลกเปล���น �ด�การใช้ส�ั�า���อขา�เงนิ�รา�่างประเท�

ล่วง�น้านั �น กลุ่มกจิการจะ�จิารณารา�การท��เป�นเงนิ�รา�่างประเท���่ละรา�การ

กลุ่มกจิการเข้าทําส�ั�า�ลกเปล���นเงนิ�รา�่างประเท�ล่วง�น้ากบัสถาบนัการเงนิเ���อป้องกนัความเส���งจากอ�ัรา

�ลกเปล���น

บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

52

ทรมูฟู เอช 

รายได้จากการให้บริการโทร�ั�ท์เคลื�อนที�รบัรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที�ให้บริการ เงินสดรบัจากการ�ายบัตรเติมเงิน

จะรบัรูเ้ป็นรายไดร้บัล่วงหน้าจนกว่าจะมกีารใหบ้รกิารกบัลูกคา้แล้ว 

การโทรทางไกลระหว่างประเท�ทั �งโทรเ�า้และโทรออกลูกคา้สามาร�โทรผ่านโครง�า่ย�องบร�ิทัและผ่านโครง�า่ย�อง กสท� 

โดยกลุ่มกิจการเป็นผู้เรยีกเก็บค่าใชบ้รกิารทั �งหมดจากลูกค้า�องบร�ิัทตามอตัรา�องบร�ิัทและตามอตัราที�ตกลงกบั กสท� 

บร�ิทัจะรบัรูร้ายไดค่้าบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเท�จาก�อ้มลูที�ใชเ้รยีกเกบ็ลูกคา้ดงักล่าว

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์รบัรูร้ายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยวธิเีสน้ตรง  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มื�อการใหบ้รกิารแล้วเสรจ็

รายไดจ้ากการ�ายเครื�องโทร��ัทเ์คลื�อนที�รบัรูเ้มื�อมกีารส่งมอบอุปกรณ์โทร��ัทเ์คลื�อนที�และลูกคา้รบัมอบแล้ว

ทรวูชิ ั �นส์

รายได้จากค่าบรกิารโทรท�ัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชิกรายเดือนรบัรู้เป็นรายไดใ้นเดือนที�ให้บริการ โดยเริ�มรบัรู้เมื�อติดตั �ง

อุปกรณ์เสรจ็สิ�น ค่าบรกิารรายเดอืนรวมค่าเช่าอุปกรณ์จากสมาชกิที�ไม่ได�้ื�อ�าดอุปกรณ์

ค่าบอกรบัเป็นสมาชกิที�ไดร้บัเงนิล่วงหน้า จะบนัท�กเป็นรายไดร้อการรบัรู ้และจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อไดใ้หบ้รกิารตามระยะเวลา

ในสญัญา 

รายได้จากเงนิสนับสนุนค่าโ��ณาและค่าคอมมิชชั �นส�าหรบัสื�อรบัรู้เมื�อรายการนั �นได้มกีารออกอากา�และได้มีการจ่ายค่า

โ��ณานั �นแลว้

รายไดค่้าบ�ารุงรกั�ารบัรูเ้มื�อการใหบ้รกิารบ�ารุงรกั�าเสรจ็สิ�น

รายได้จากการ�ายสนิค้าเกี�ยวกบัอลับั �มเ�ลงแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากบัสนิค้าที��ายเป็นจ�านวนเงนิสุทธจิาก�า�ี�าย 

สนิคา้รบัคนื และส่วนลดแลว้ 

รายไดจ้ากการจดัแสดงคอนเสริต์เป็นรายไดจ้ากการรบัจา้งจดัคอนเสริต์และการแสดงรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อมกีารแสดงแล้ว

รายไดจ้ากการ�ายอุปกรณ์แปลงสญัญาณรบัรูเ้มื�อไดส้่งมอบอุปกรณ์แปลงสญัญาณ และลูกคา้รบัมอบแลว้

กลุ่มกจิการ 

รายไดทุ้กประเ�ทแสดงสุทธจิากส่วนลดเงนิสด และส่วนลดจากการส่งเสรมิการ�ายที�เป็นเงนิสดที�เกี�ยว�อ้ง

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดอ้ื�น ดงันี�

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าสทิธ ิ- รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ดอกเบี�ยรบั - รบัรูต้ามผลตอบแทนที�แทจ้รงิ และ

เงนิปันผลรบั - รบัรูเ้มื�อกลุ่มกจิการไดร้บัสทิธิ
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6.21 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดําเนินงาน�ด้ถ�กรา�งานในลกัษณะเด��วกบัรา�งาน�า�ในท��นําเสนอใ��้�ม้ �อํานาจ�ดัสนิใจส�งสุดดา้นการดําเนินงาน 

��ม้ �อํานาจ�ดัสนิใจส�งสุดดา้นการดําเนินงาน�มา�ถ�งบุคคลท��ม��น้าท��ในการจดัสรรทร�ั�ากร�ละประเมนิ�ลการป�บิ�ังิานของ

ส่วนงานดําเนินงาน ���ง�จิารณาว่าค�อ คณะ��บ้ร�ิารท��ทําการ�ดัสนิใจเชงิกล�ุท��

6.22 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปัน�ลท��จ่า��ป�งั��ถ้�อ�ุน้ของกจิการจะรบัร�เ้ป�น�น��สนิในงบการเงนิเม��อการจ่า�เงนิปัน�ลระ�ว่างกาล�ดร้บัการอนุม�ัจิากท��

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั �ละการจ่า�เงนิปัน�ลประจําป��ดร้บัอนุม�ัจิากท��ประชุม��ถ้�อ�ุน้ของบรษิทั

7 การจ�ัการความเสี�ยงทางการเงิน

7.1 ปัจจยัความเสี�ยง�้านการเงิน

กจิกรรมของกลุ่มกจิการม�ความเส���งทางการเงนิ ���ง�ด�้ก่ ความเส���งจาก�ลาด �รวมถ�งความเส���งจากอ�ัรา�ลกเปล���น ความ

เส���งจากอั�ราดอกเบ��� �ละความเส���งด้านราคา� ความเส���งด้านการใ�้สินเช��อ �ละความเส���งด้านส�า�คล่อง ��นการ
จดัการความเส���งของกลุ่มกจิการจ�งมุ่งเน้น�ป�งัความ�นั�วนของ�ลาดการเงนิ�ละบร�ิารจดัการเ���อลด�ลกระทบ�่อ�ลการ

ดําเนินงานใ�อ้��่ในระดบัท���อมรบั�ด ้กลุ่มกจิการจ�งใชอ้นุ�นั��เ���อป้องกนัความเส���งบางประการท��จะเกดิข��น

กลุ่มกิจการม�ส่วนงานบร�ิารการเงนิในการจดัการความเส���ง �ด�น��บา�ของกลุ่มกิจการรวมถ�งน��บา�ความเส���งในดา้น

�่าง� �ด้�ก่ ความเส���งจากอ�ัรา�ลกเปล���นเงนิ�รา�่างประเท� ความเส���งจากอ�ัราดอกเบ��� ความเส���งจากราคา ความ
เส���งด้านการใ�้สินเช��อ �ละความเส���งด้านส�า�คล่อง ทั �งน�� �ลักการในการป้องกันความเส���งจะเป�น�ป�ามน��บา�ท��

คณะกรรมการบรษิทัอนุม�ั ิเ���อส��อสาร�ละใชเ้ป�นเคร��องม�อในการควบคุมส่วนงานบร�ิารการเงนิในทุกกจิการของกลุ่มกจิการ 

7.1.1 ความเสี�ยงจากตลา�

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มกิจการ�ด้นําว�ิ�การบร�ิารความเส���งท��เกดิจากเงนิ�รา�่างประเท�ดงั�่อ�ปน��มาใช ้เ���อป้องกนัความเส���งท��เกิด

จากการ�นั�วนของอ�ัรา�ลกเปล���นเงนิ�รา�่างประเท�

- ทําส�ั�า���อขา�เงนิ�รา�่างประเท�ล่วง�น้า

- เจรจา�กลงเง��อน�ขการจ่า�ชาํระ�น��ในสกุลเงนิ�รา�่างประเท�สาํ�รบั��่ละรา�การ �ละ

- เจรจา�กลงกบัเจา้�น���่างประเท� เ���อ�บ่ง�าระจากการเปล���น�ปลงของอ�ัรา�ลกเปล���นเงนิ�รา�่างประเท�

การ�ิจารณาความเส���งจากอั�รา�ลกเปล���นจะทําใน��่ละสกุลเงิน �ละประมาณการอั�รา�ลกเปล���นล่วง�น้า
�กเด�อน ���งประมาณการอั�รา�ลกเปล���นดังกล่าวจะอา�ั�ข้อม�ลเก���วกับการเคล��อน��วของอั�รา�ลกเปล���น

จากสถาบนัวจิ�ั�ละวเิคราะ��ข้อม�ลทางการเงนิท��เช��อถ�อ�ด้�ละขอ้ม�ลดงักล่าวขา้ง�้นจะนํามา�จิารณาร่วมกบั�้นทุน

ในการประกนัความเส���ง �ละความเส���งท��เก���วขอ้งอ��น� เ���อท��จะ�ดัสนิใจในการทําการประกนัความเส���งท��อาจเกดิข��น

จากการเปล���น�ปลงของอ�ัรา�ลกเปล���น

ในการป้องกันความเส���งจากการเปล���น�ปลงของอ�ัรา�ลกเปล���น �ด�การใช้ส�ั�า���อขา�เงนิ�รา�่างประเท�

ล่วง�น้านั �น กลุ่มกจิการจะ�จิารณารา�การท��เป�นเงนิ�รา�่างประเท���่ละรา�การ

กลุ่มกจิการเข้าทําส�ั�า�ลกเปล���นเงนิ�รา�่างประเท�ล่วง�น้ากบัสถาบนัการเงนิเ���อป้องกนัความเส���งจากอ�ัรา

�ลกเปล���น
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วนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ยอดคงเหล�อสนิ�รพัยแ์ละหนี�สนิ�ี�มมีลูค่าเป็นเงนิตราต่างประเ�ศมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

หน่วยเงินตรา หน่วยเงินตรา หน่วยเงินตรา หน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน

สินทรพัย์

ดอลลารส์หรฐั 15.41 23.96 - -

ยโูร 0.29 0.30 - -

เยน�ี�ปุ่ น - 0.10 - -

ดอลลารฮ์่องกง 0.01 0.01 - -

หนี�สิน

ดอลลารส์หรฐั 1,605.66 1,558.54 0.71 0.32

เยน�ี�ปุ่ น 0.04 0.04 - -

ปอนดส์เตอรล์งิ 0.08 0.03 - -

ยโูร 0.08 0.81 - -

ดอลลารฮ์่องกง 0.19 1.04 - -

ดอลลารส์งิคโปร์ 0.01 0.01 - -

เปโซฟิลปิปินส์ 1.16 - - -

ยอดสนิ�รพัย์�ี�มมีูลค่าเป็นเงนิตราต่างประเ�ศประกอบดว้ย เงนิสดและลูกหนี� ส่วนยอดหนี�สนิ�ี�มมีูลค่าเป็นเงนิตรา

ต่างประเ�ศ ประกอบดว้ยยอดเจา้หนี�การคา้ เงนิกูย้�มและเจา้หนี�อ��น

ข) ความเสี�ยงจากกระแสเงินส�และอตัรา�อกเบี�ย

รายได้และกระแสเงนิสดจากการด�าเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนให�่ไม่ข��นกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด
กลุ่มกิจการมคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยจากเงนิ�ากส�าบนัการเงนิ เงนิให้กู้ย�มระยะยาวแก่กิจการ�ี�เกี�ยวข้องกัน 

เงนิกู้ย�มระยะสั �น เงนิกู้ย�มระยาว และหุ้นกู้ สนิ�รพัย์และหนี�สนิ�างการเงนิส่วนให�่ของกลุ่มกิจการมอีตัราดอกเบี�ย
ลอยตวัหร�ออตัราดอกเบี�ยคง�ี�ซ��งใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั กลุ่มกจิการไม่มคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย�ี�เป็น

นัยส�าค�ัเน��องจากสนิ�รพัย์�างการเงนิและหนี�สนิ�างการเงนิ�ี�มดีอกเบี�ยมจี�านวนใกล้เคยีงกนั �ั �งนี� กลุ่มกจิการจะเขา้

��าส�ั�าแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยเพ��อบรหิารความเสี�ยงเม��อจ�าเป็น

กลุ่มกจิการและบร�ิ�ัไม่ไดน้�าการบ�ั�ป้ีองกนัความเสี�ยงมา��อป�บิตัิ

รายละเอยีดของอตัราดอกเบี�ยเงนิกูย้�มไดเ้ปิดเ�ยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 28 
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7.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต

��ามเสี�ยงดา้นเ�รด�ิ�ดยส่�นใ��่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด สนิทรพัย�์นุพนั�์ ร�ม��ง��ามเสี�ยง

ดา้นสนิเ����แก่ล�ก�า้และล�ก�นี��ง�า้ง

ก) การบริหารความเสี�ยง

กลุ่มกิจการบร�ิาร��ามเสี�ยงด้านเ�รด�ิ�ดยการจดักลุ่ม��ง��ามเสี�ยง ส�า�รบัเงนิ�าก�นา�ารและส�าบนัการเงนิ 

กลุ่มกจิการจะเล��กท�ารายการกบัส�าบนัการเงนิที��ดร้บัการจดั�นัดบัจากส�าบนัจดั�นัดบั��ามน่าเ�������ที�เ��น�สิระ

ในระดบัที�ดี

ส�า�รบัการท�า�ุรกรรมกบัล�ก�า้ กลุ่มกจิการจะย�ดการจดั�นัดบัจากส�าบนัจดั�นัดบั��ามน่าเ�������ที�เ��น�สิระ ในกร�ี

ที��ม่มีการจดั�ันดบั��้ กลุ่มกิจการจะ�ระเมิน��ามเสี�ยงจาก�ุ��าพเ�รดิ���งล�ก�้า �ดยพิจาร�าจาก�านะทาง

การเงนิ �ระสบการ�์ที��่านมา และ�ัจจยั���น� และก�า�นดการใ�้�งเงนิสนิเ����จาก�ลการ�ระเมนิดงักล่า����งเ��น��

�าม�้�ก�า�นด��ง��ะกรรมการบริษัท ทั �งนี� ��้บริ�ารในสายงานที�เกี�ย��้�งจะท�าการ�ร�จส�บการ��ิบั�ิ�าม

��้ก�า�นดดา้น�งเงนิเ�รด�ิ��งล�ก�า้�ย่างสม��าเสม�

การ�ายใ�ก้บัล�ก�า้รายย่�ยจะ��าระด�้ยเงนิสด�ร��บ�ัรเ�รด�ิเพ���ลด��ามเสี�ยงดา้นเ�รด�ิ กลุ่มกจิการและบรษิทั�ม่มี

การกระจุก�ั���ง��ามเสี�ยงด้านเ�รดิ�ที�เ��นสาระส�า��ั �ม่�่าจะเ��นการกระจุก�ั�จากล�ก�้าแ�่ละราย �ร��การ

กระจุก��ัใน�ุ�สา�กรรมใด�ุ�สา�กรรม�น��ง 

ข) หลกัประกนั 

ส�า�รบัล�ก�นี�การ�า้บางรายกลุ่มกจิการมกีาร���ลกั�ระกนัในร��แบบการ���า�ระกนั �ร��เล�เ��ร์���เ�รด�ิ ���งใ�้

สทิ�กิลุ่มกจิการในการเรยีก��าระ�ด�้าก��่ส�ั�า�ดินัด�ามเง���น����งส�ั�า

ค) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิม ี 3 �ระเ�ทที���้งมกีารพจิาร�า�าม�มเดลการ�ดัม�ล�่า�ล�าดทุนดา้น

เ�รด�ิที��าด�่าจะเกดิ���น

· ล�ก�นี�การ�า้และล�ก�นี����น
· สนิทรพัยท์ี�เกดิจากส�ั�า

· เงนิใ�ก้�ย้ �มแก่กจิการที�เกี�ย���้งกนั

แม้�่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด���งเ�้าเง���น��การพิจาร�าการด้�ย�่า�ายใ�้

TFRS 9 แ�่กลุ่มกจิการพจิาร�า�่าการด�้ย�่า��งรายการดงักล่า�เ��นจ�าน�นเงนิที��ม่มนัียส�า��ั
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กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัม�ลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกดิข��น���งคํานว�ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��นตลอดอายุล�กหนี�การคา้�ละสนิทรพัย�ที�เกดิจากสญัญา

ทั �งหมด

ในการพิจาร�าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น ผ�้บริหารได้จดักลุ่มล�กหนี�ตามความเสี�ยงด้านเครดิตที�มี

ลกั��ะร่วมกนั�ละตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชาํระ ทั �งนี�เนื�องจากสนิทรพัย�ที�เกดิจากสญัญานั �นเป�นงานที�ส่งมอบ

�ต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเก�บ���งมลีกั��ะความเสี�ยงใกลเ้คยีงกบัล�กหนี�สําหรบัสญัญาประเ�ทเดยีวกนั ผ�บ้รหิารจ�งไดใ้ชอ้ตัราผล

ขาดทุนดา้นเครดติของล�กหนี�กบัสนิทรพัย�ที�เกดิจากสญัญาที�เกี�ยวขอ้งดว้ย

ประมา�การอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��นพิจาร�าจากประวตัิการชําระเงินจากการขายในช่วง

ระยะเวลา 12 - 24 เดอืนก่อนวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 �ละประสบการ��ผลขาดทุนด้านเครดติที�เกิดข��นในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว 

กลุ่มกจิการ�ละบร�ิทัจะตดัจําหน่ายล�กหนี�การคา้�ละสนิทรพัย�ที�เกดิจากสญัญาเมื�อคาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื ขอ้บ่งชี�
ที�คาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคนื เช่น การไม่ยอมป�ิบัติตาม�ผนการชําระหนี�หรอืทยอยชําระหนี� ไม่มกีารชําระเงนิตาม

สญัญาหรอืไม่สามารถตดิต่อได้

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของล�กหนี�การคา้�ละสนิทรพัย�ที�เกดิจากสญัญาจะ�สดงเป�นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธิ

ในกําไรจากการดําเนินงาน การได้รบัชําระหนี�คนืจากจํานวนที�ได้ตดัจําหน่ายไปจะถ�กบันท�กกลบัรายการในรายการ

เดยีวกนักบัที�ไดบ้นัท�กผลขาดทุนไป

สําหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้พิจาร�ารบัร�้ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะส�ญของล�กหนี�การค้าเมื�อมีข้อบ่งชี�ว่ามีการผล

ขาดทุนที�เกดิข��น เช่น การที�ไม่สามารถเรยีกใหช้าํระหนี�ได ้�ดยที�ไม่ไดม้กีารพจิาร�าถ�งความเสี�ยงดา้นเครดติที�ยงัไม่ถ�ง

กําหนดชําระ ดงันั �นจํานวนผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดข��น�ละผลขาดทุนจากหนี�สงสยัจะส�ญจ�งไม่สามารถ

เปรยีบเทยีบกนัได้

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สาํหรบัล�กหนี�การคา้�ละสนิทรพัย�ที�เกดิจาก

สญัญาไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17   

บร�ิทัมเีงนิใหก้�้ยมื�ก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�วดัม�ลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย �ดยรบัร�ผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิข��นใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัล�กหนี�ที�ไม่ไดม้กีารเพิ�มข��นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนัียสําคญั �ละรบัร�ผ้ลขาดทุน

ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��นตลอดอายุสาํหรบัเงนิใหก้�ย้มืที�มกีารเพิ�มข��นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนัียสาํคญั
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7.1.3 ความเ�ี�ยง�้าน�ภาพคล่�ง

การจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจํีานวนเงนิสดและหลกัทรพัย�ที�อยู่ในความต้องการของ

ตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนที�สามาร�เบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื�อที�เพยีงพอต่อการชาํระภาระ�ูกพนั

เมื�อ��งกําหนด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิ�าก�นาคารที�สามาร�เบกิใชไ้ดท้นัทจํีานวน 24,330.35

ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 49,405.10 ล้านบาท� เพื�อวตั�ุประสงค�ในการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ จากลกั�ณะ
ของการดําเนิน�ุรกิจของกลุ่มกิจการ���งเป�น�ุรกิจที�มีความยืดหยุ่นและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบรหิาร

การเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไว�้��งความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุน�ดยการคงไว�้��งวงเงนิสนิเชื�อที�เพยีงพอ

�ู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ�าเสมอ�ดยพิจารณาจาก ก� เงินสํารอง

หมุนเวยีน (จากวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช�้ และ ข� เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี� กลุ่มกจิการยงัได้

ทําการประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัย�ที�มสีภาพคล่องสงูและอตัราส่วนสภาพคล่อง

ตามขอ้กําหนดต่าง ๆ และคงไว�้��งแ�นการจดัหาเงนิ

วนัครบก�า�น���ง�นี��ินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี�แสดงให้เห�น��งหนี�สนิทางการเงนิที�จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา ���งแสดงด้วย

จํานวนเงนิตามสญัญาที�ไม่ไดม้กีารคดิลด ทั �งนี� ยอดคงเหลอืที�ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชี

ของหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งเนื�องการการคดิลดไม่มนัียสาํคญั 

งบการเงินรวม

วนัครบกาํหน��องหนี�สินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท

1 - 5 ปี 

ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท

รวม 

ล้านบาท

� วนัที� 31ธนัวาคม พ.ศ. 2563

เงนิกูย้มืระยะ�� �น 3,500.00 - - 3,500.00

เ�า้�น��การ�า้��ะเ�า้�น���ื�น 86,485.91 - - 86,485.91

เงนิกูย้มืระยะยาว 61,061.10 138,634.05 22,206.20 222,101.35

�น���นิ�าม����าเ��า 18,634.50 67,090.12 81,170.90 166,895.52

�น���นิ�าย���้���า��ะ���น��า����้�าเนินการ - 46,166.33 20,169.47 66,335.80

รวมหนี�สินทางการเงิน 169,681.51 252,090.50 123,546.57 545,318.58

งบการเงินรวม

วนัครบก�า�น���ง�นี��ินทางการเงิน

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท

1 - 5 ปี 

ล้านบาท

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท

รวม 

ล้านบาท

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

เงนิกูย้มืระยะสั �น 16,662.57 - - 16,662.57

เจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น 105,368.34 - - 105,368.34
เงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.01 - - 0.01

เงนิกูย้มืระยะยาว 18,378.84 148,131.80 31,611.44 198,122.09
หนี�สนิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหดํ้าเนินการ - 34,967.20 7,879.80 42,847.00

รวม�นี��ินทางการเงิน 140,409.76 183,099.00 39,491.24 363,000.01
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัครบก�า�น���ง�นี��ินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

รวม 

ล้านบาท 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เงนิกูย้มืระยะ�� �น 3,500.00 - - 3,500.00

เ�้า�น��การ�า้��ะเ�้า�น���ื�น 3,150.38 - - 3,150.38

เงนิกูย้มื�ากก�ิการ���เก��ยว��้งก�น 1,005.85 - - 1,005.85

เงนิกูย้มืระยะยาว 29,316.60 67,807.50 7,130.30 104,254.40

�น���นิ�าม����าเ��า 377.72 498.32 165.82 1,041.86

รวม�นี��ินทางการเงิน 37,350.55 68,305.82 7,296.12 112,952.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัครบก�า�น���ง�นี��ินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

รวม 

ล้านบาท 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เงนิกูย้มืระยะ�� �น 5,088.41 - - 5,088.41

เ�้า�น��การ�า้��ะเ�้า�น���ื�น 3,265.16 - - 3,265.16

เงนิกูย้มื�ากก�ิการ���เก��ยว��้งก�น 996.67 - - 996.67

เงนิกูย้มืระยะยาว 7,131.30 70,533.30 - 77,664.60

รวม�นี��ินทางการเงิน 16,481.54 70,533.30 - 87,014.84

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

ว�����ระ�ง����งก���มกิ�การ�นการ�ร�ิาร��น��ง�ร�ิ��น� �นเ�ื����ารง�ว�้��ง�วาม�ามาร��นการ��าเนินงาน�ย�าง���เนื��ง��ง

ก���มกิ�การเ�ื���ร้าง�������น����ู้�ื���้น��ะเ��น�ระ�ย�น�����ู้���ม���วน��้เ��ย�ื�น ��ะเ�ื����ารง�ว้���ง��รง�ร้าง��ง��น���

เ�มาะ�ม เ�ื�����น้��น��งเงนิ��น

�นการ��ารง�ว�้ร�ื�ร����รง�รา้ง��ง��น ก���มก�ิการ�า���ก��น้��ม��ร�ื��ก��น้กูเ้�ื���ร����รง�รา้ง�น�� �ร�ืการ�าย�ร��ย��นิ

เ�ื�����าระ�น���นิ
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8 ประมา�การทางบ�ัชีที�สาํค�ั และการ�ช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ ขอ้สมมต�ิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�น�านของประสบการณ์ในอดตี

และปัจจยัอื�น � ���งรวม��งการคาดการณ์��งเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในส�านการณ์ขณะนั �น กลุ่มกจิการมกีารประมาณ
การทางบ�ัช ีและใช้ข้อสมมติ�านที�เกี�ยวข้องกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบั�ชอีาจไม่ตรงกับผลที�เกิดข��นจรงิ 

ประมาณทางการบั�ชีที�สําค�ัและข้อสมมติ�านที�มคีวามเสี�ยงอย่างเป�นสาระสําค�ัที�อาจเป�นเหตุให้เกิดการปรบัปรุงยอดคงเหลือ
ของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในรอบระยะเวลาบ�ัชหีน้ามดีงันี�

8.1 ประมา�การทางบ�ัชีที�สาํค�ัและข้อสมมติฐาน

(ก) การด้อยค่าของค่าความนิยม

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้สินทรพัย์ดงักล่าวที�

คาํนวณโดยประมาณการกระแสเงนิสดก่อน�าษีที�อา้งองิจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ���งไดร้บัอนุมตัจิาก

ผูบ้รหิาร 

กระแสเงินสดหลังจากปีที� 5 ได้จดัทําโดยใช้อัตราการเติบโตตามที�ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 24 ���งอัตราการเติบโต

ดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์���งรวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรมที�มขี ��นโดยเ�พาะกบัหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิ

เงนิสดนั �น 

(ข) การด้อยค่าของสินทรพัย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า ที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตวัตนตามนโนบายการบั�ชทีี�ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 6.12 มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืนของ

หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการคํานวณมลูค่าจากการใชห้รอืมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการขาย

ที�เหมาะสม การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ 

(ค) การด้อยค่าของลูกหนี�การค้า

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้อ้างองิจากสมมต�ิานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�และอตัรา

การขาดทุนที�คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิข้อสมมติ�านเหล่านี� และพิจารณาเลือกปัจจยัที�

ส่งผลต่อการคํานวณการดอ้ยค่าบนพื�น�านของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกิจการและส�าวะแวดล้อมทางตลาดที�เกิดข��น 

รวมทั �งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

(ง) ค่าเ���อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมยัและเส��อมค�ุ�าพ

กลุ่มกิจการตั �งค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยและเสื�อมคุณ�าพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที�จะได้รบั 

���งคํานวณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จําเป� นเพื�อให้สินค้านั �นสําเร�จรูปรวม��ง
ค่าใช้จ่ายในการขาย การคํานวณดงักล่าวต้องอาศัยการประมาณการของผู้บรหิาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต 

ประสบการณ์ของผูบ้รหิารในธุรกจิ และแนวโน้มของตลาด 

รายงานประจำป 2563

19. ���������.indd   32919. ���������.indd   329 17/3/2564 BE   09:2517/3/2564 BE   09:25



บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

60

8.2 การใช้ดลุยพินิจที�สาํคญัในการป�ิบติัตามมาตรฐานการบญัชี

(ก) งบการเงินรวมของกิจการที�กลุ่มกิจการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 

ผู้บริหารได้พิจารณาว่ากลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมทางพฤตินัย (de facto control) เหนือ TKSC ถึงแม้ว่าจะถือหุ้น 

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสทิธิในการออกเสยีง กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมทางการเงนิและการดําเนินงานของ TKSC  

และไม่มขีอ้มลูในอดตีที�ปราก�ว่าผูถ้อืหุน้รายอื�นไดร้วมกลุ่มเพื�อใชส้ทิธใินการออกเสยีงร่วมกนั ดงันั �น TKSC ไดถู้กจดั

ประเภทเป็นบรษิทัยอ่ยและจะถูกนํามาจดัทํางบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ผู้บรหิารได้ประเมินระดบัของความมีอิทธิพลที�กลุ่มกิจการมีใน DIF และ Genxas และได้ตัดสินใจว่ากลุ่มกิจการมี

อทิธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัถึงแม้ว่ามกีารถือหุ้นเป็นจํานวนรอ้ยละ 23.38 และร้อยละ 7.69 ตามลําดบั ดงันั �นจงึจดั

ประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

(ค) การร่วมการงาน 

บรษิทัถือสทิธใินการออกเสยีงที�ต่างกนัในการร่วมการงานของกลุ่มกจิการ กลุ่มกิจการมกีารควบคุมร่วมในการงานนี� 

เนื�องจากภายใต้สัญญาที�ตกลงร่วมกันได้กําหนดว่าการตัดสินใจใด�เกี�ยวกับกิจกรรมที�เกี�ยวข้องจะต้องได้รบัความ

เหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ จากผูท้ี�ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเท่านั �น

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการได้จดัตั �งขึ�นในรูปแบบบรษิัทจํากัด และให้สิทธิในสนิทรพัย์สุทธิของบรษิัทจํากัดนี�

แก่กลุ่มกจิการและผูร่้วมการงานอื�น ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันั �นเงนิลงทุนนี�จงึจดัเป็นการร่วมคา้

9 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานรวม

คณะผู้บรหิารเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน คณะผู้บรหิารได้พิจารณาส่วนงานดําเนินงานโดยใช้ข้อมูลภายใน 

กลุ่มกิจการที�ผู้บรหิารใช้ในการประเมนิผลการป�ิบตัิงานเป็นรายไตรมาส ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ

ประกอบดว้ย 

1. ทรมูฟู เอช 

2. ทรอูอนไลน์ 

3. ทรวูชิ ั �นส์

คณะผู้บรหิารพิจารณาว่ากลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเท�ไทยเป็นส่วนใหญ่ ดงันั �น�่ายบรหิารจึงพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ 
มีส่วนงานทางภูมิ�าสตร์เพียงส่วนงานเดียว ผลการป�ิบัติงานจะถูกประเมินจากกําไรก่อนภาษี �ึ�งเป็นข้อมูลที�เหมาะสมกว่า

และสามารถเปรยีบเทยีบผลการป�บิตังิานกบักจิการอื�นในกลุ่มอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ไม่มีลูกค้ารายใดรายหนึ�งเป็นลูกค้ารายใหญ่ เนื�องจากลูกค้าของกลุ่มกิจการมีลูกค้าจํานวนมาก �ึ�งได้แก่ผู้ใช้บริการทั �งภาคธุรกิจ

และผูใ้ชร้ายย่อยทั �วไป

รายงานประจำป 2563

19. ���������.indd   33019. ���������.indd   330 17/3/2564 BE   09:2517/3/2564 BE   09:25



บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

61

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานรวม

รายได้จากภายนอก 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 105,379.29 107,615.38

ทรอูอนไลน์ 24,533.38 23,672.65

ทรวู�ชั �นส์ 8,299.67 9,655.46

รวม 138,212.34 140,943.49

รายไดส้ําหรบัปีพ.ศ. 2563 รบัรู ้� ��ดเวลา�ดเวลาหน��งและ�าย�นช่วงเวลา�ดเวลาหน��ง�ํานวน 16,886.46 ล้านบาท และ 121,325.88 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช (9,952.71) 2,857.46

ทรอูอนไลน์ 10,034.06 12,738.12
ทรวู�ชั �นส์ 893.44 (1,238.81)

รวม 974.79 14,356.77
รายการระหว่างกนั (30.47) (6,611.58)

รวม 944.32 7,745.19

ทรพัยสิ์นของส่วนงาน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 431,810.32 377,089.81

ทรอูอนไลน์ 164,225.98 124,551.15

ทรวู�ชั �นส์ 21,511.60 22,351.78

รวม 617,547.90 523,992.74

หนี�สินของส่วนงาน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

ทรมูฟู เอช 320,289.10 264,590.92
ทรอูอนไลน์ 203,993.17 125,998.87

ทรวู�ชั �นส์ 7,648.50 7,383.81

รวม 531,930.77 397,973.60
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10 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงินและหน��สินทางการเงินท��ม�อายุคงเหลือตํ�ากว่าหน��ง��  ม�ค่าใกล้เค�ยงกั�มูลค่าทาง�ั��� 
นอก�ากน��เงนิให้กู้ยมืแก่กิ�การท��เก��ยวข้องกนัและเงนิกู้ยืม�ากธนาคารการเงนิม�อตัราดอกเ���ยใกล้เค�ยงกั�อตัราดอกเ���ยในตลาด 

ดงันั �น�่าย�รหิาร��งเ�ื�อว่ามลูค่าตาม��ั��ของเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวม�มลูค่าใกลเ้ค�ยงก�ัมลูค่ายุตธิรรม

ตารางต่อไ�น��แสดงมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหน��สนิทางการเงนิ แต่ไม่รวม��งกร��ท��มูลค่ายุติธรรมใกล้เค�ยงก�ัราคาตาม��ั��

วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 แสดงไดด้งัต่อไ�น��

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

เบ�ดเสร�จอื�น

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

��ิ�ร��ย��า��าร���ิ�� �� �����ยมูลค่ายุตธิรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิท��วดัดว้ย

   มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 1,188.99 - - 1,188.99 1,188.99

สนิทรพัยท์างการเงนิท��วดัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเ��ดเสร��อื�น - 353.56 - 353.56 353.56

ลูกหน��ตราสารอนุพนัธ์ 22.53 - - 22.53 22.53

1,211.52 353.56 - 1,565.08 1,565.08

������ิ�า��าร���ิ�� �� �����ยมลูค่ายุตธิรรม

เ�้าหน��ตราสารอนุพนัธ์ 2,413.60 - - 2,413.60 2,413.60


งบการเงินรวม



มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

เบ�ดเสร�จอื�น

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 



������ิ�า��าร���ิ�� ��ม่���� �����ย

    มลูค่ายุตธิรรม 

เงนิกูย้มืระยะยาว - - 219,499.19 219,499.19 217,829.97

หน��สนิตามส�ั�าเ�่า - - 126,405.28 126,405.28 127,863.83

หน��สนิ�ายใตส้�ั�าและใ�อนุ�าต 

   ใหดํ้าเนินการ - - 64,353.21 64,353.21 63,383.94

- - 410,257.68 401,257.68 409,077.74
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

เบ�ดเสร�จอื�น

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

��ิ�ร��ย��า��าร���ิ�� �� �����ยมูลค่ายุตธิรรม

สนิ�ร�ัย��างการเงนิ���วดัดว้ยมู���าย�ต�ิรรม

��านก�าไร�าด��นเ��ดเสร���ื�น - 1.00 - 1.00 1.00

- 1.00 - 1.00 1.00

������ิ�า��าร���ิ�� ��ม่���� �����ย

    มลูค่ายุตธิรรม 

เงนิกูย้มืระยะยาว - - 103,923.10 103,923.10 103,656.43

�น��สนิตามส�ั�าเ��า - - 947.00 947.00 949.84

- - 104,870.10 104,870.10 104,606.27

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

ตารางต��ไ�น���สดง��งเ�รื��งม�ื�างการเงนิ���วดัมู���าดว้ยมู���าย�ต�ิรรม��า�นกตามว�ิ�การ�ระมา�มู���า �วาม�ตกต�าง��งระด�ั��้มู�

สามาร��สดงไดด้งัน��

 ��้ม�ูระด�ั��� 1 รา�าเสน��ื���าย �ไม�ต�้ง�ร�ั�ร�ง) �นต�าด���ม�ส�า�����งส�า�ร�ัสนิ�ร�ัย��ร�ื�น��สนิ�ย�างเด�ยวกนั

 ��้ม�ูระด�ั��� 2 ��้มู��ื�นน�กเ�นื��ากรา�าเสน��ื���าย���งรวม�ยู��นระด�ั��� 1 ���สามาร�สงัเกตได�้ดยตรง �ได�้ก� ��้มู�รา�า
ต�าด) �ร�ื�ดย��้ม �ได�้ก� ��้ม�ู�����านว�มา�ากรา�าต�าด) ส�า�ร�ัสนิ�ร�ัย�นั �น�ร�ื�น��สนินั �น

 ��้ม�ูระด�ั��� 3 �้�มู�ส�า�ร�ัสนิ�ร�ัย��ร�ื�น��สนิ���งไม�ได้�้าง�ิง�าก�้�มู����สามาร�สงัเกตได้�ากต�าด ��้�มู����ไม�สามาร�

สงัเกตได)้ 
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ตารางต�อ��น���ส�ง��งสนิทรพั��ทางการเงนิ�ล��น��สนิทางการเงนิ�องกลุ�มก�ิการท��ว�ัม�ลค�า��ว�ม�ลค�า�ุตธิรรม � วนัท�� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

งบการเงินรวม

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

   กาํไรหรือขาดทุน 

หมุนเวียน 

เงนิลงทุนในกองทุนรวม - 0.11 -

ล�ก�น��อนุพนัธ�ทางการเงนิ - 1.33 -

ไม่หมุนเวียน

ล�ก�น��อนุพนัธ�ทางการเงนิ - 21.20 -

เงนิลงทุนใน�ร�ิทัอ��น - ตราสารทุน - - 1,188.88

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น

หมุนเวียน

ตราสารทุน 92.69 - -

ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนใน�ร�ิทัอ��น - ตราสารทุน - - 260.87

หนี�สิน

หนี�สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

หมุนเวียน

เ��า�น��อนุพนัธ�ทางการเงนิ - 1,274.43 -

ไม่หมุนเวียน

เ��า�น��อนุพนัธ�ทางการเงนิ - 1,139.17 -
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น

ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบร�ิทั���น - ตราสารทุน - - 1.00

10.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 1

การวดัมูลค่ายุติธรรม��งเงนิลงทุน�้าง�ิงจากราคาตลาด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิใน TSX Venture Exchange of

Canada มลูค่ายุตธิรรม�ยู่ในการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบัที� 1

10.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2

เงนิลงทุนในตราสารทุน���งมูลค่ายุตธิรรม�ยู่ในระดบัที� 2 วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ(“NAV”) ณ วนัสิ�นงวด

���งเป�น��้มลูที�เ�ยแพร่ในตลาดตราสาร�นี�แ�่งประเท��ทย คาํนวณโดย�ูจ้ดัการก�งทุน�ู�้�กตราสารนั �น

�นุพนัธท์างการเงนิที��ยู่ในระดบัที� 2 วดัมูลค่ายุตธิรรม��ง�ลกัทรพัย์โดยการใช�้�้มูลที�สามาร�สงัเกต�ดจ้ากตลาด เช่น�ตัรา

แลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเท�ที�ประกา��วใ้นแ�ล่ง�้�มูลที�ประชาชนทั �ว�ปสามาร�เ�า้��ง�ด ้ณ วนัทําการสุดท้าย��งวนัที�

ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ��งส�ั�า�����ายเงนิตราต่างประเท�ล่วง�น้า�ยู่ในระดบัที� 2 คํานวณโดยใช้วิธีคิดมูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ 

(Net present value) ��งประมาณการจํานวนเงนิที�ธนาคารคาดว่าจะต้�ง�ดร้บั�ร��จะต้�งจ่ายเม���สิ�นสุดส�ั�า ณ วนัที�ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ 

10.3 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 3

เงนิลงทุนในบร�ิทั���น���งมลูค่ายุตธิรรม�ยู่ในระดบัที� 3 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิวีเิคราะ��์�้มลู��งบร�ิทั���นเทยีบเคยีง
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11 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการดงัต่อไปนี�เป�นรายการที�รวมอยู่ในการคาํนวณผลจากการดําเนินงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัรายได้ 35,628.76 39,716.87 - 0.01

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัโครงขา่ย 4,561.70 17,167.04 146.72 185.52
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการพนักงาน 12,289.15 15,011.55 4,916.59 5,714.67

ค่าใชจ่้ายในการขาย โฆษณา  
   และประชาสมัพนัธ์ 4,652.96 5,422.71 850.46 812.61

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น 

   (การกลบัรายการ) (หมายเหตุขอ้ 17) 2,470.64 2,015.36 (39.80) (52.85)

ค่าเสื�อมราคา

   -  สนิทรพัยข์องกจิการ 16,619.76 13,398.96 93.07 69.78

   -  สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ - 1,032.44 - -

ค่าตดัจําหน่าย  

   -  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (หมายเหตุขอ้ 25) 14,319.73 13,261.59 42.55 29.43

 -  สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุขอ้ 23) 11,853.66 - 446.43 -
- อื�น� 2,610.16 1,391.30 - -

12 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบี�ยจ่าย

-เงินกู้ยืม 9,226.94 7,489.30 3,834.89 2,710.71

-หนี�สินตามสญัญาเช่า (หมายเหตุข้อ 31) 6,447.03 - 62.88 -

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยน

   เงินตราต่างประเทศ 110.23 (142.90) - -

ตน้ทุนทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัใบอนุญาต

   (หมายเหตุขอ้ 32) 1,889.70 1,932.60 - -

ตน้ทุนทางการเงนิอื�น 801.66 260.11 212.25 146.65

รวมตน้ทุนทางการเงนิ 18,475.56 9,539.11 4,110.02 2,857.36

รายงานประจำป 2563

19. ���������.indd   33619. ���������.indd   336 17/3/2564 BE   09:2517/3/2564 BE   09:25



บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

67

13 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษเีงนิไดใ้นปีปัจจุบนั (735.86) (550.02) (244.67) (157.33)

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ความแตกต่างชั �วคราว �หมายเหตุขอ้ 26) 717.09 (1,622.16) (549.74) (56.11)

ภาษเีงนิได ้ (18.77) (2,172.18) (794.41) (213.44)

ผลต่างระหว่างภาษทีี�คํานว�จากกําไรทางบญัชแีละภาษเีงนิไดแ้สดงไวด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 944.32 7,745.19 6,930.94 6,393.68

ภาษเีงนิไดอ้ตัรารอ้ยละ 20  (188.86) (1,549.04) (1,386.19) (1,278.73)

รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสยีภาษเีงนิได้ 486.11 601.79 685.01 943.29
(ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามาร�หกัภาษีเงนิได)้ ค่าใชจ่้าย  

ที�สามาร�หกัภาษีเงนิไดเ้พิ�มข��น 192.02 (2,546.50) (93.23) 55.13

ขาดทุนทางภาษปีีปัจจุบนัที�ไม่ไดร้บัรูเ้ป�น

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี (2,958.51) (1,724.56) - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   รบัรูจ้ากขาดทุนทางภาษี 1,342.04 (1,180.49) - -

การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดตีที�ไม่ไดร้บัรูเ้ป�น

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 277.87 2,849.14 - 66.87

ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วม - สุทธจิากภาษี 830.56 1,377.48 - -

ภาษเีงนิได้ (18.77) (2,172.18) (794.41) (213.44)

อตัราภาษีเงนิได้�ัวเ�ลี�ยในงบการเงินรวมคิดเป�นร้อยละ 1.99 ต่อปี ���งเกิดจากการรบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีจาก

ขาดทุนสะสมที�สามาร�ใช้ในอนาคตและรายได้ที�ได้รบัการยกเว้นภาษี และอตัราภาษีเงนิได้�วัเ�ลี�ยรอ้ยละ 11.46 ต่อปี สําหรบังบ
การเงนิเ�พาะกจิการ ���งเกดิจากรายไดท้ี�ไดร้บัการยกเวน้ภาษี �พ.�. 2562 � อตัราภาษีเงนิได�้วัเ�ลี�ยในงบการเงนิรวมคดิเป�นรอ้ยละ 

28.05 ต่อปี ���งเกดิจากการบนัท�กหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีากการขายสนิทรพัย์ใหแ้ก่ DIF และอตัราภาษีเงนิได�้วัเ�ลี�ยรอ้ย

ละ 3.34 ต่อปี สาํหรบังบการเงนิเ�พาะกจิการ ���งเกดิจากรายไดท้ี�ไดร้บัการยกเวน้ภาษี)

ขอ้มลูเกี�ยวกบัภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 26 
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14 กาํ�รต่อหุ้น�ั �นพ��น�าน

ก�าไรต่อหุ้นขั �นพื�น�านค�านว�โดยการหารก�าไรที�เป�นของ��้�อืหุน้สามญัของบรษิัท ด้วย��านวนหุ้นสามญั�วัเ�ลี�ย�่วงน��าหนักโดยไม่
รวมหุน้สามญั�ื�อคนืในระหว่างปี ส�าหรบัปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 โดยมกีารค�านว�ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ส่วนแบ่งก�าไรที�เป�นของเ�า้ของบรษิทัใหญ่ (ลา้นบาท) 1,048.40 5,636.73 6,136.53 6,180.24

��านวนหุน้สามญั�วัเ�ลี�ย�่วงน��าหนัก

   โดยไม่รวมหุน้สามญั�ื�อคนื (ลา้นหุน้) 33,362.47 33,368.20 33,362.47 33,368.20

ก�าไรต่อหุน้ขั �นพื�น�าน (บาท) 0.03 0.17 0.18 0.19

15 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดในมอื 1,312.22 1,032.49 1.75 1.42

เงนิฝากธนาคารประเภท�่ายคนืเมื�อทวง�าม 23,018.13 48,372.61 13,329.68 1,297.97

24,330.35 49,405.10 13,331.43 1,299.39

อตัราดอกเบี�ย�วัเ�ลี�ยส�าหรบัเงนิฝากระยะสั �นเท่ากบัรอ้ยละ 1.31 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.08 ต่อปี)  

16 เงิน�ากธนาคารที�มี�าระ�กูพนั

เงนิฝากธนาคารที�มภีาระ��กพนัประกอบดว้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวยีน 43.53 43.68 43.46 43.61

ประเภทไมห่มุนเวยีน 23.39 23.76 - -

66.92 67.44 43.46 43.61
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ประเภทหมุนเวียน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิฝากออมทรพัย์ 43.53 43.68 43.46 43.61

ประเภทไม่หมุนเวียน 

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิฝากออมทรพัย์ 0.32 0.40

เงนิฝากประจํา 23.07 23.36

23.39 23.76

�ายใต้ข้อกําหนดของส�ั�าเงนิก�้ย�ม ส�ั�าการจดัหาเงนิ�ละหน��สนิต่าง� บร�ิัทย่อยบาง�ห่งได้นําบั�ช�เงนิฝากธนาคารข้างต้น

คํ�าประกนัเพ��อเป�นหลกัประกนักบัค�่ส�ั�า

17 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ล�กหน�� ทศท. 360.41 343.35 360.41 343.35

ล�กหน��การคา้ 23,994.49 20,610.57 822.37 860.59

ล�กหน���ละรายไดค้า้งรบั - กจิการท��เก��ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุขอ้ 42) 14,169.50 12,985.49 18,675.66 10,824.74

ล�กหน��การคา้ 38,524.40 33,939.41 19,858.44 12,028.68

รายไดค้า้งรบั 11,658.49 10,420.15 2,273.31 2,268.96

รวมล�กหน��การคา้ 50,182.89 44,359.56 22,131.75 14,297.64

หกั �ลขาดทุนดา้นเครดติท��คาดว่าจะเกดิข��น
     (พ.ศ. 2562: ค่าเ���อหน��สงสยัจะส��ตาม TAS 101) (7,908.51) (6,964.03) (2,947.21) (2,990.01)

ล�กหน��การคา้ - สุทธิ 42,274.38 37,395.53 19,184.54 11,307.63

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 1,357.97 3,179.94 24.61 86.17
ล�กหน��อ��น 1,284.86 7,030.60 2.41 2.43

ดอกเบ��ยคา้งรบั 1.40 6.51 122.57 51.90

ล�กหน��การคา้�ละล�กหน��อ��น 44,918.61 47,612.58 19,334.13 11,448.13
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ล�กหน��การคา้วนัท�� 31 ธนัวาคม สามาร�วเิคราะห�ไดด้งัน��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ยอดท��ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 9,172.32 10,586.64 1,728.97 2,369.28

คา้งชาํระน้อยกว่า 3 เดอืน 9,709.07 9,547.15 2,979.00 4,071.14

คา้งชาํระ 3 – 6 เดอืน 5,616.09 3,312.06 2,212.35 428.18

คา้งชาํระ 6 – 12 เดอืน 7,315.36 2,517.01 4,804.98 1,547.56

คา้งชาํระมากกว่า 12 เดอืน 6,711,56 7,976.55 8,133.14 3,612.52

ล�กหน��การคา้ 38,524.40 33,939.41 19,858.44 12,028.68

รายไดค้า้งรบั 11,658.49 10,420.15 2,273,31 2,268.96

รวมล�กหน��การคา้ 50,182.89 44,359.56 22,131.75 14,297.64

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติท��คาดว่า�ะเกดิข��น 
      (พ.ศ. 2562: ค่าเผื�อหน��สงสยั�ะส��ตาม TAS 101) (7,908.51) (6,964.03) (2,947.21) (2,990.01)

ล�กหน��การคา้ - สุทธิ 42,274.38 37,395.53 19,184.54 11,307.63

การ�้อยค�า�องลูกหนี�การค้า

ขอ้ม�ลเก��ยวกบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของล�กหน��การคา้ไดเ้�ิดเผยไว�้นหมายเหตุขอ้ 5.1.2

รายการกระทบยอดขาดทุนดา้นเครดติท��คาดว่า�ะเกดิข��นสาํหรบั��สิ�นสดุวนัท�� 31 ธนัวาคม ม�ดงัน��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที� 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TAS 101 6,964.03 7,266.22 2,990.01 3,067.90

�ํานวนท���รบั�รุง�หม่ผ่านกําไรสะสมตน้�� (218.79) - - -

ผลขาดทุนดา้นเครดติ ณ วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

   - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: คํานวณตาม  

TAS 101) 6,745.24 7,266.22 2,990.01 3,067.90

ผลขาดทุนดา้นเครดติท��คาดว่า�ะเกดิข��นเพิ�มข��น(ลดลง)  2,470.64 2,015.36 (39.80) (52.85)

ตดั�ําหน่ายล�กหน��การคา้ (1,307.37) (2,317.55) (3.00) (25.04)

วนัที� 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TFRS 9  

 (พ.ศ. 2562: ตาม TAS 101) 7,908.51 6,964.03 2,947.21 2,990.01
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กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุก�วัของความเสี�ยงจากการใหส้นิเ���อแก่ลูกหนี�การคา้ เน��องจากลูกคา้ของกลุ่มกจิการมจํีานวนมาก ���งไดแ้ก่ 

ผู้ใ�้บริการ ทั �งภาคธุรกิจและผู้ใ�้รายย่อยทั �วไป ผู้บริหารเ���อว่าค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสู�ที�ได้บันท�กไว้เพียงพอแล้ว และจะไม่มี

ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเ���อมากไปกว่าจํานวนหนี�สงสยัจะส�ูที�ไดบ้นัท�กแลว้ โดยคาํน�งจากลกั�ณะของลูกหนี�การคา้ของกลุ่มกจิการ 

และจากประสบการณ์การเรยีกเก�บหนี�ของกลุ่มกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี�การคา้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการไดร้วมรายไดค้า้งรบั
จาก ทศท. สําหรบัค่าเ���อม�่อโครงข่ายบรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศ จํานวน 256.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 256.98 ล้านบาท)  

ทั �งนี�เน��องจาก ทศท. ไม่สามาร�ใหข้้อมูลที��ดัเจนเพยีงพอที�บร�ิัทจะเห�น�อบกบัวธิกีารที� ทศท. ใ�้ในการคํานวณค่าเ���อม�่อโครงข่าย
ในปัจจุบนัได้ บร�ิทัจ�งได้บนัท�กรายการค่าเ���อม�่อโครงข่ายโดยใ�ข้อ้มลูปัจจุบนัที�บร�ิทัสามาร�หาได้โดยการบนัท�กจํานวนการใ�้

ของโทรศพัท์ระหว่างประเทศของลูกค้าเพ��อคํานวณค่าเ���อม�่อโครงข่าย เร��องนี�กําลงัอยู่ระหว่างการเจรจา�กลงกบั ทศท. ผู้บรหิาร

ของบร�ิทัเ���อว่าบร�ิทัจะไดร้บั�าํระยอดคงคา้งดงักล่าว

18 สินทรพัยท์างการเงิน����น��สินทางการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัย์และหนี�สนิทางเงนิ ดงั�่อไปนี�

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 24,397.27 24,397.27

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อ��น - - 43,534.51 43,534.51
เงนิใหกู้ย้�มระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 51.70 51.70

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอ��น - - 8,350.19 8,350.19

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอ��น - - 1,285.49 1,285.49

สินทรัพย์ทางการเงินที�ว ัดมูลค่าด้วยราคาทุน�ัด  

จําหน่าย - - 1.23 1.23

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่ายุ�ธิรรม

   ผ่านกําไรขาดทุน 1,188.99 - - 1,188.99

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่ายุ�ธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น - 353.56 - 353.56

ลูกหนี��ราสารอนุพนัธ์ 22.53 - - 22.53
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งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

�น���ินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �น - 3,500.00 3,500.00

เจา้หนี�การ�า้และเจา้หนี�อื�น - 86,485.91 86,485.91

เงนิกูย้มืระยะยาว - 219,499.19 219,499.19
หนี�สนิ�ามส�ั�าเ�่า - 126,405.29 126,405.29

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น - 686.19 686.19

เจา้หนี��ราสารอนุพนัธ์ 2,413.60 - 2,413.60

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 13,374.89 13,374.89

ลูกหนี�การ�า้และลูกหนี�อื�น - - 19,306.29 19,306.29

เงนิ�หกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยว�อ้งกนั - - 46,228.68 46,228.68

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น - - 11.78 11.78

สนิทรพัย�์ม่หมุนเวยีนอื�น - - 130.87 130.87

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลู�่ายุ�ธิรรม

�่านก�า�ร�าดทุนเบ�ดเสร�จอื�น - 1.00 - 1.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม   

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

�น���ินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �น - 3,500.00 3,500.00

เจา้หนี�การ�า้และเจา้หนี�อื�น - 3,150.38 3,150.38

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยว�อ้งกนั - 1,005.85 1,005.85

เงนิกูย้มืระยะยาว - 103,923.10 103,923.10

หนี�สนิ�ามส�ั�าเ�่า - 947.00 947.00

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น - 18.63 18.63
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19 สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินค้าคงเหลือที�เกี�ยว�้องกบั�ครง��าย

วสัดุโครงขา่ย (ราคาทุน) 228.11 272.92 184.79 239.23

หกั  ค่าเ�ื�อมลูค่าลดลง (128.85) (128.85) (128.85) (128.85)

วสัดุโครงขา่ย - สุทธิ 99.26 144.07 55.94 110.38

งานระหว่างทํา (ราคาทุน) - 8.52 - -

รวมสนิคา้คงเหลอืที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงขา่ย - สุทธิ 99.26 152.59 55.94 110.38

สินค้ามี�ว้เพื�อ�าย

สนิคา้มไีวเ้พื�อขาย (ราคาทุน) 5,189.23 7,739.02 6.45 6.78

หกั  ค่าเ�ื�อมลูค่าลดลง (780.24) (618.05) (1.20) (1.20)

รวมสนิคา้มไีวเ้พื�อขาย - สุทธิ 4,408.99 7,120.97 5.25 5.58

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 4,508.25 7,273.56 61.19 115.96

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้ค่าสินค้าเสียหายและล้าสมัยในกําไรหรือขาดทุนรวมเป็นจํานวนเงิน 162.19 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2562 : 212.38 ลา้นบาท) 

20 สินทรพัย�หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภา�มีลูค่าเพิ�มที�รอใบกํากบัภา�ี 4,561.59 3,379.59 133.34 105.88

ค่าสทิธสิาํหรบัรายการและภาพยนตร์

   (หมายเหตุขอ้ 25) 447.79 508.80 - -

ตน้ทุนในการไดม้า���งส�ั�ากบั�ูใ้�บ้รกิาร - สุทธิ

   (หมายเหตุขอ้ 38.2) 1,357.83 1,305.37 - -

เงนิประกนัระยะสั �น (หมายเหตุขอ้ 2) 8,350.19 - 11.78 -

อื�น� 185.69 703.57 - -

14,903.09 5,897.33 145.12 105.88
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21 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

21.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย

�าร�ปลี�ยน�ปล��อ���นิล�ทุนในบรษิทัย่อย ม�ี�ันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 181,028.38 181,028.38

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 181,028.38 181,028.38
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บริษทัย่อยประกอบด้วย

ชื�อบริษทัย่อย

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น ประเภทธรุกิจ ประเทศที�จดทะเบียน

บรษิทั เอพแีอนดเ์จ โปรดกัชนั จํากดั 70.00 ธุรกจิบนัเทงิ ประเทศไทย

บรษิทั เอเซยี ไวรเ์ลส คอมมวินิเคชั �น จํากดั 100.00 ผูใ้หเ้ช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บรษิทั กรงุเทพอนิเตอรเ์ทเลเทค จํากดั (มหาชน) 99.74 ธุรกจิลงทุน ประเทศไทย

บรษิทั บเีอฟเคท ี(ประเทศไทย) จํากดั  100.00 ผูใ้หเ้ช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บรษิทั ซนิีเพลก็ซ์ จํากดั 100.00 ผลติรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย

บรษิทั ฮทัชสินั ซเีอท ีไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี จํากดั  68.38 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั ฮทัชสินั มลัตมิเีดยี เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จํากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ฮทัชสินัเทเลคอมมวินิเคชั �นส ์(ประเทศไทย) จํากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั ฮทัชสินั ไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี โฮลดิ�งส ์จํากดั 92.50 ธุรกจิลงทุน ประเทศไทย

บรษิทั ศูนยบ์รกิารวทิยาการ อนิเตอรเ์นต จํากดั  56.93 การส��อสารโทรคมนาคมที�มใิช่�าคร�ั ประเทศไทย 

บรษิทั เคเอสซ ีคอมเมอรเ์ชยีล อนิเตอรเ์นต จํากดั  56.84 บรกิารอนิเตอรเ์น็ต ประเทศไทย 
บรษิทั เอม็เคเอสซเีวลิดด์อทคอม จํากดั 91.08 ธุรกจิอนิเตอรเ์น็ตและผูจ้ดัจําหน่าย ประเทศไทย

บรษิทั แพนเทอร ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จํากดั  99.99 ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการแก่ศลิปิน  
และธุรกจิอ��นที�เกี�ยวขอ้ง ประเทศไทย

บรษิทั สมุทรปราการ มเีดยี คอรป์อเรชั �น จํากดั 99.69 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั แซทเทลไลท ์เซอรว์สิ จํากดั 99.53 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั เอสเอม็ ทรู จํากดั  51.00 ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการแก่ศลิปิน 
และธุรกจิอ��นที�เกี�ยวขอ้ง ประเทศไทย

บรษิทั ส่องดาว จํากดั  99.72 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั เทเลเอน็จเินียริ�ง แอนด ์เซอรว์สิเซส จํากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จํากดั  100.00 บรหิารจดัการการตลาด ประเทศไทย 
บรษิทั เทเลคอมโฮลดิ�ง จํากดั 100.00 ธุรกจิลงทุน ประเทศไทย

บรษิทั เทเลคอม เคเอสซ ีจํากดั 34.39 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บรษิทั ไทย นิวส ์เน็ตเวริค์ (ทเีอน็เอน็) จํากดั  100.00 ช่องขา่วโทรทศัน์ ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู ดจิทิลั กรุ๊ป จํากดั 100.00 ประกอบกจิการคา้และใหบ้รกิารทาง

อนิเตอรเ์น็ต รวม��งส��อดจิติอลออนไลน์
บนเวบ็ไซต์และอุปกรณ์ส��อสาร ประเทศไทย

บรษิทั ทรู ดจิทิลั พารค์ จํากดั 100.00 ใหบ้รกิารธุรกจิครบวงจร ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู ดสิทรบิวิชั �น แอนด ์เซลส ์จํากดั 99.70 ธุรกจิจดัจําหน่าย ประเทศไทย

บรษิทั ทรู อโีลจสิตกิส ์จํากดั  100.00 ที�ปร�กษาและบรหิารจดัการดา้นการ ประเทศไทย 
ขนส่งสนิคา้

บรษิทั ทรูโฟรย์ ูสเตชั �น จํากดั 100.00 กจิการโทรทศัน์และบรกิารอ��นที�เกี�ยวเน��อง ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู ไอคอนเทน้ท ์จํากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ทรู อนิควิบ ์จํากดั  100.00 ธุรกจิลงทุน ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู อนิเตอรเ์นชั �นแนล คอมมวินิเคชั �น จํากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ทรู อนิเตอรเ์นชั �นแนล เกตเวย ์จํากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บรษิทั ทรู อนิเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชั �น จํากดั 100.00 บรกิารโทรคมนาคมและบรกิารอนิเตอรเ์น็ต ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู ไลฟ์ พลสั จํากดั 100.00 ผูค้า้ปลกีบรกิารโทรคมนาคม ประเทศไทย
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ชื�อบริษทัย่อย

อตัรารอ้ยละ 

ของการถือหุ้น ประเภทธรุกิจ ประเทศที�จ�ทะเบียน

บรษิทั ทรู มเีดยี โซลูชั �น จํากดั 100.00 ขายโฆษณาและตวัแทนโฆษณา ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู มฟู จํากดั 99.70 ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการธุรกจิโทรคมนาคม ประเทศไทย

บรษิทั ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั �น จํากดั 100.00 ใหบ้รกิารโทรคมนาคม ประเภท 
ส��อสารไรส้าย ประเทศไทย

บรษิทั ทรู มลัตมิเีดยี จํากดั 91.08 ใหเ้ช่าใชอุ้ปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู มวิสคิ จํากดั 99.68 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ทรู พบัลคิ คอมมวินิเคชั �น จํากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู ยไูนเตด็ ฟุตบอล คลบั จํากดั 70.00 จดัการทมีฟุตบอลและกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ประเทศไทย

บรษิทั ทรู วชิั �นส ์เคเบิ�ล จํากดั �มหาชน� 99.10 ใหบ้รกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ 
ผ่านสายเคเบิ�ล ประเทศไทย

บรษิทั ทรู วชิั �นส ์กรุ�ป จํากดั 100.00 โทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ ประเทศไทย 
บรษิทั ทรู วชิั �นส ์จํากดั �มหาชน� 99.53 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย

บรษิทั ทรู วสิตา้ส ์จํากดั 100.00 หยุดดาํเนินงาน ประเทศไทย 

K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. 100.00 ธุรกจิลงทุน หมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ 
Gold Palace Investments Limited 100.00 ธุรกจิลงทุน หมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ

Golden Light Co., Ltd. 100.00 ธุรกจิลงทุน สาธารณรฐัมอรเิชยีส 
Goldsky Co., Ltd. 100.00 ธุรกจิลงทุน สาธารณรฐัมอรเิชยีส

Rosy Legend Limited 100.00  หยุดดําเนินงาน หมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ 
Prospect Gain Limited 100.00 หยุดดําเนินงาน หมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ

True Internet Technology (Shanghai) 100.00 พฒันา ออกแบบ ผลติและ สาธารณรฐัประชาชนจนี 
Company Limited ขายผลติภณัฑซ์อฟแวร์

True Trademark Holdings Company Limited 100.00 ธุรกจิลงทุน หมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิ 
Crave Interactive Limited 51.00 ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีาํหรบัธุรกจิโรงแรม สหราชอาณาจกัร

Crave Interactive B.V. 51.00   ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีาํหรบัธุรกจิโรงแรม ประเทศเนเธอรแ์ลนด์
Crave Interactive Inc. 51.00 ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีาํหรบัธุรกจิโรงแรม สหรฐัอเมรกิา

PT True Digital Indonesia 99.98 แพลตฟอรม์ดจิทิลัเพ��อการพาณิชย์ ประเทศอนิโดนีเซยี 

True Digital Philippines Inc. 100.00 ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการทางดา้น ประเทศฟิลปิปินส์
เทคนิคการตลาด และลูกคา้สมัพนัธ์

True Digital Vietnam Joint Stock Company 100.00 ใหบ้รกิารวเิคราะหข์อ้มลูและ ประเทศเวยีดนาม 
ใหบ้รกิารดจิทิลัโซลูชั �น

รายการที�เกิ�ข��นระหว่างปี พ.ศ. 2563

เม��อวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 TDG ซ��งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการได้จดัตั �ง TD Vietnam ซ��งเป็นบรษิัทย่อยจดัตั �งใหม่

เป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 6.01 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของส่วนไดเ้สยีทั �งหมด TD Vietnam เป็นบรษิทัที�ประกอบ

ธุรกจิดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูและใหบ้รกิารดจิทิลัโซลูชั �น ซ��งจดัตั �งข��นตามก�หมายของประเทศเวยีดนาม

เม��อวนัที� 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 TDG ซ��งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการไดล้งทุนเพิ�มเตมิใน PTTD Indonesia เป็นจํานวนเงนิ

ทั �งสิ�น 77.92 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.98 ของส่วนไดเ้สยี  

เม��อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 TKSC ซ��งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการเลกิกจิการจํานวน 0.09 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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รายการที�เกิ����นระหว�างปี พ.ศ. 2562

เมื�อวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 TDG ���งเป็นบรษิัทย่อยแห่งหน��งได้ลงทุนใน CRAVE เป็นจํานวนเงนิ 593.10 ล้านบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 51.00 ของส่วนไดเ้สยี กลุ่มกจิการมอีํานาจการควบคุมทางการเงนิและการดําเนินงานของ CRAVE ดงันั �น CRAVE ได้

ถูกจดัประเภทเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกจิการ CRAVE เป็นบรษิัทที�ประกอบธุรกจิเทคโนโลยสีําหรบัธุรกิจโรงแรมและบรกิาร 

���งจดัตั �งข��นตามก�หมายของสหราชอาณาจกัร โดยการลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการรวมธุรกจิ

กลุ่มกจิการคาดหวงัที�จะไดร้บั�ลประโยชน์ในแง่ความรูเ้ทคโนโลยขีอง CRAVE ไปใชใ้นการส่งเสรมิธุรกิจ Internet of Things
(“IoT”) ของกลุ่มกจิการ 

มูลค่าสิ�งตอบแทนที�จ่ายสาํหรบัการลงทุนใน CRAVE เทยีบกบัมูลค่าประมาณการของรายการสนิทรพัย์สุทธจิากการ�ื�อธุรกิจ 
ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

สิ�งตอบแทนที�จ่าย ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ล้านบาท

เงนิสด 593.10

สนิทรพัย์และหนี�สนิที�เกดิจากการ�ื�อธุรกจิ มดีงันี�

ล้านบาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 167.38

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 12.39

สนิคา้คงเหลอื 13.95

ภาษมีลูค่าเพิ�ม 0.51
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 81.69

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1.36

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 25.18

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 1.65

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (27.50)

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (26.77)

มลูค่ายุตธิรรมที�ไดร้บั 249.84

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม (122.42)

ค่าความนิยม 465.68

รวม 593.10

เงนิสดจ่ายสุทธสิาํหรบัการ�ื�อธุรกจิ 425.72

กลุ่มกจิการเลอืกรบัรูส้่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมดว้ยมลูค่ายุตธิรรมที�ไดร้บัของ CRAVE สาํหรบัการ�ื�อกจิการ ตามสดัส่วน

ของความเป็นเจา้ของ 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการ�ื�อบรษิัทย่อยจํานวน 31.04 ล้านบาท ได้รบัรู้เป็น “ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร” ในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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เมื�อวนัที� 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 KIN ซ��งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทได้ตั �งค่าเผื�อการด้อยค่าไว้แล้วเต็มจํานวน ได้เสร็จสิ�น

การจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชี บรษิัทได้รบัเงนิคืนทุนจํานวน 16.23 ล้านบาท และรบัรู้กําไรจากการเลิกกิจการ

จํานวน 16.23 ลา้นบาท ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เ�พาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เมื�อวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2562 RMV ซ��งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการ เข้าทําสญัญาโอนธุรกิจทั �งหมดให้แก่ TUC ซ��งเป็น

บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ต่อมาเมื�อวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 RMV ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักระทรวงพาณิชย์

เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 TDG ซ��งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้จดัตั �ง PTTD ซ��งเป็นบรษิัทย่อยแห่งใหม่เป็น
จํานวนเงนิทั �งสิ�น 54.85 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.96 ของส่วนได้เสยี PTTD เป็นบรษิัทที�ประกอบธุรกิจให้บรกิาร

ดา้นแพลต�อรม์ดจิทิลัเพื�อการพาณิชย ์ซ��งจดัตั �งข��นตามกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี 

เมื�อวันที� 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 TDG ซ��งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้จัดตั �ง TDPI ซ��งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่

เป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 6.06 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของส่วนไดเ้สยี TDPI เป็นบรษิทัที�ประกอบธุรกจิใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารจดัการทางเทคนิค การตลาด และลูกคา้สมัพนัธ ์ซ��งจดัตั �งข��นตามกฎหมายของประเทศ�ิลปิปินส์

เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 TPC และ TVT ซ��งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกจิการ ได้จดทะเบียนเลิกบรษิัทต่อกรมพ�ันา

ธุรกจิการคา้ กลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการเลกิกจิการจํานวน 7.30 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

เมื�อวันที� 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 TH ซ��งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้จําหน่ายเงินลงทุนใน TT ซ��งเป็นบริษัทย่อย 

จํานวน 0.96 ล้านหุ้น โดยบรษิัทย่อยไดร้บัเงนิจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวแล้วจํานวน 231.09 ล้านบาท (สุทธิจากเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสดของ TT อนัเป็นผลมาจากการสูญเสยีอํานาจควบคุมในบรษิัทย่อยจํานวน 22.88 ล้านบาท) และ 

บันท�กลูกหนี�อื�นจํานวน 6.65 ล้านบาท กลุ่มกิจการรบัรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนจํานวน 121.58 ล้านบาท ภายใต ้

“รายได้อื�น” ในงบการเงนิรวม การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวมีผลให้ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน TT ลดลงจาก ร้อยละ 

100.00 เป็นรอ้ยละ 50.00 ดงันั �นจ�งมกีารเปลี�ยนประเภทเงนิลงทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็นส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้และ

กลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจํานวน 123.40 ลา้นบาท ภายใต ้“รายไดอ้ื�น” ในงบการเงนิรวม

ส�วน���เสียที��ม�มีอาํนาจควบคมุ

ส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนรวม 528.04 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 651.20 ล้านบาท)  

ซ��งในจํานวนนี� 464.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 460.26 ล้านบาท) เป็นของ TM และ 56.22 ล้านบาท เป็นของ CRAVE      

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�เหลอืเป็นของ IKSC, BITCO, TVG และ HWMH ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมทั �งหมดไม่

มสีาระสาํคญัต่อส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ 
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บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บรษิทัร่วม 22,675.09 25,632.73 30,712.30 37,967.95

ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้  538.20 526.66 - -

23,213.29 26,159.39 30,712.30 37,967.95

จํานวนที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดท�นเบ�ดเสร�จมดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

ส่วนแบ่งกําไร 

-   บรษิทัร่วม 4,220.93 6,934.05

-   ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ (26.57) (1.46)

4,194.36 6,932.59

รายการระหว่างกนั  (41.57) (45.18)

4,152.79 6,887.41

21.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 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 23.38 30,712.30 21,618.13

บรษิทั ทรู จเีอส จํากดั  จําหน่ายสนิคา้�่านส��อต่าง� ประเทศไทย 340.00 46.80 159.11 28.30

บรษิทั ทรู แอกซอิอน     

   อนิเตอรแ์อคทฟี จํากดั 

สถาบนัพฒันานักเขยีน 

    โปรแกรม  ประเทศไทย 177.00 40.00 56.05 -

บรษิทั ควิ ควิ ประเทศไทย จํากดั ใหค้ําปรกึษาทางดา้นซอฟทแ์วร์ ประเทศไทย 8.68 30.00 81.69 61.83

บรษิทั เจนซสั วชิ จํากดั กจิการบรกิารรบัจดังานและ

กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ประเทศไทย 1.08 7.69 5.00 4.80

บรษิทั อี� เทอรเ์นอร ์จํากดั พฒันากลอ้งอจัฉรยิะ ประเทศจนี 2.09 25.00 850.83 848.12

บรษิทั มเีดยีโหลด จํากดั ส��อดจิทิลั ประเทศสงิคโปร์ 16.68 40.05 115.55 113.91

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 31,980.53 22,675.09

รายงานประจำป 2563

19. ���������.indd   35019. ���������.indd   350 17/3/2564 BE   09:2517/3/2564 BE   09:25



บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

81

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบการเงินรวม

ประเภทธรุกิจ

ประเทศ 

ที�จดทะเบียน

ทุนชาํระแล้ว 

ล้านบาท 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

เงินลงทุน

ตามวิธี

ราคาทุน 

ล้านบาท 

เงินลงทุน

ตามวิธี

ส่วนได้เสีย 

ล้านบาท 

บริษทัร่วม

กองทุนรวมโครงสรา้งพ��น�าน

   โทรคมนาคม ดจิทิลั  

ลงทุนในโครงสรา้งพ��น�าน

โทรคมนาคม ประเทศไทย 127,116.21 29.00 38,129.56 25,545.36

บรษิทั ทรู จเีอส จํากดั  จําหน่ายสนิคา้ผ่านส��อต่าง� ประเทศไทย 340.00 46.80 159.11 -

บรษิทั ทรู แอกซอิอน     

   อนิเตอรแ์อคทฟี จํากดั 

สถาบนัพฒันานักเขยีนโปรแกรม  

ประเทศไทย 177.00 40.00 56.05 18.59

บรษิทั ควิ ควิ ประเทศไทย จํากดั ใหค้ําปรกึษาทางดา้นซอฟทแ์วร์ ประเทศไทย 8.68 30.00 81.69 63.80

บรษิทั เจนซสั วชิ จํากดั กจิการบรกิารรบัจดังานและ   

   กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ประเทศไทย 1.08 7.69 5.00 4.98

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 38,431.41 25,632.73

เม��อวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพ��น�านของกลุ่มกจิการซึ�งจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มมีลูค่า 35,909.41 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 50,572.27 ลา้นบาท) 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี�

งบการเงินรวม

ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้งวดตามที�รายงานไวเ้ดมิ 25,632.73

รายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมตน้งวด (หมายเหตุขอ้ 5) (186.87)

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้งวดตามที�ปรบัใหม่ 25,445.86

เงนิลงทุนเพิ�ม 966.39
การขายเงนิลงทุน (4,973.13)

ส่วนแบ่งกําไร 4,220.93

เงนิปันผลรบั (หมายเหตุขอ้ 42) (2,984.96)

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 22,675.09

รายการที�เกิดข��นระหว่างปี พ.ศ. 2563

เม��อวนัที� 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 TDG ซึ�งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ�งลงทุนใน YI Tunnel เป็นจํานวนเงิน 850.83 ล้านบาท    
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 ของหุน้ทั �งหมดของบรษิทั YI Tunnel ถูกจดัประเ�ทเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม ซึ�งดําเนินธุรกิจ

ดา้นการพฒันากลอ้งอจัฉรยิะ 
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เม��อวนัที� 18 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้จําหน่ายเงนิลงทุนใน DIF จํานวน 300.00 ล้านหน่วย และไดร้บัเงนิจากการขาย

เงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน 4,367.67 ล้านบาท ในข้อมูลทางการเงนิรวม กลุ่มกิจการรบัรู้กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัท

ร่วมจํานวน 1,886.04 ล้านบาท ภายใต้ �รายไดอ้��น� การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวมผีลให้ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกิจการใน DIF 

ลดลงจากรอ้ยละ 29.00 เป็นรอ้ยละ 26.18 และในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัรบัรูกํ้าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

จํานวน 660.78 ล้านบาท ภายใต้ �รายได้อ��น� การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวมผีลให้ส่วนได้เสยีของบรษิัทใน DIF ลดลงจาก

รอ้ยละ 28.90 เป็นรอ้ยละ 26.08  

ต่อมาในวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจําหน่ายเงนิลงทุนใน DIF จํานวน 298.11 ล้านหน่วย และไดร้บัเงนิจากการ
ขายเงนิลงทุนในวนัที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 4,001.70 ล้านบาท ในขอ้มลูทางการเงนิรวมกลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการ

ขายเงนิลงทุนจํานวน 1,510.19 ลา้นบาท ภายใต้ �รายไดอ้��น� การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวมผีลใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ

ลดลงเป็นรอ้ยละ 23.38 และในงบการเงนิเฉพาะกจิการบรษิัทจําหน่ายเงนิลงทุนจํานวน 287.20 ล้านหน่วย และไดร้บัเงนิจาก

การขายเงนิลงทุนในวนัที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 3,855.16 ล้านบาท บรษิัทรบัรู้กําไรจากการขายเงนิลงทุนจํานวน 

306.40 ล้านบาท ภายใต้ �รายไดอ้��น� ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวมผีลใหส้่วนไดเ้สยีของบรษิัท

ลดลงเป็นรอ้ยละ 23.38 

เม��อวนัที� 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 TDG ซึ�งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ�งลงทุนใน Mediaload เป็นจํานวนเงนิ 115.56 ล้านบาท   

คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.05 ของหุน้ทั �งหมดของบรษิทั โดยกลุ่มกจิการชําระดว้ยเงนิสดเป็นจํานวน 99.85 ล้านบาท และชาํระ
โดยการใหบ้รกิารในอนาคตซึ�งมูลค่ายุตธิรรมเทยีบเท่าจํานวนเงนิ 15.71 ลา้นบาท  Mediaload ถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมซึ�งดําเนินธุรกจิดา้นส��อดจิทิลั

รายการที�เกิ����นระหว�างปี พ.ศ. 2562

เม��อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2562 TINC ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยได้ลงทุนใน Queue Q เป็นจํานวนเงนิ 81.69 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 30.00 ของหุ้นทั �งหมดของบริษัท กลุ่มกิจการจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบรษิัทร่วม Queue Q

ดําเนินธุรกจิใหค้าํปรกึษาทางดา้นซอฟต์แวร์

เม��อวนัที� 23 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดล้งทุนเพิ�มเตมิในหน่วยลงทุนใหม่ของ DIF เป็นจํานวนเงนิ 4,740.00 ลา้นบาท 

นอกจากนั �นบรษิัทได้ซ��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 บรษิทัย่อยไดจํ้าหน่ายเงนิลงทุนใน DIF จํานวน 
105.82 ล้านหน่วย และไดร้บัเงนิจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน 1,602.10 ล้านบาท กลุ่มกจิการรบัรูกํ้าไรจากการขาย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 797.64 ล้านบาท ภายใต้ �รายได้อ��น� ในงบการเงินรวม การจําหน่ายเงินลงุทนดังกล่าว 
มผีลใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการใน DIF ลดลงจากรอ้ยละ 30.00 เป็นรอ้ยละ 29.00 

เม��อวนัที� 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 TINC ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยได้ลงทุนใน Genxas เป็นจํานวนเงนิ 5.00 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 7.69 ของหุน้ทั �งหมดของบรษิทั กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม Genxas ดําเนิน

ธุรกจิบรกิารรบัจดังานและกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด 
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งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ

DIF อ��น� รวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,034.20 480.58 1,247.66 105.46 5,281.86 586.04

สนิทร�ัย�หมุนเวยีน���น 3,198.77 10,996.64 436.44 95.93 3,635.21 11,092.57

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 7,232.97 11,477.22 1,684.10 201.39 8,917.07 11,678.61

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 215,751.51 199,266.34 215.62 199.59 215,967.13 199,465.93

รวมสินทรพัย์ 222,984.48 210,743.56 1,899.72 400.98 224,884.20 211,144.54

หนี�สินหมนุเวียน

หนี�สนิทางการเงนิ - - (6.79) (3.47) (6.79) (3.47)

หนี�สนิหมุนเวยีน���น (4,485.97) (10,116.94) (523.18) (370.82) (5,009.15) (10,487.76)

รวมหนี�สินหมุนเวียน (4,485.97) (10,116.94) (529.97) (374.29) (5,015.94) (10,491.23)

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี�สนิทางการเงนิ (27,585.89) (27,880.23) - - (27,585.89) (27,880.23)
หนี�สนิไม่หมุนเวยีน���น (16,485.50) - (15.45) (16.39) (16,500.95) (16.39)

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน (44,071.39) (27,880.23) (15.45) (16.39) (44,086.84) (27,896.62)

รวมหนี�สิน (48,557.36) (37,997.17) (545.42) (390.68) (49,102.78) (38,387.85)

สินทรพัยส์ทุธิ 174,427.12 172,746.39 1,354.30 10.30 175,781.42 172,756.69

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 

DIF อ��น� รวม 

สาํหรบัปีสิ�นสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

วนัที� 31 ธนัวาคม ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้ 14,690.93 12,938.47 2,313.46 1,328.95 17,004.39 14,267.42

�่าเส���มรา�าและ�่า�ดัจําหน่าย - - (61.22) (35.84) (61.22) (35.84)

ด�กเบี�ยรบั 15.56 36.90 0.64 0.38 16.20 37.28

ด�กเบี�ยจ่าย - - (0.81) (0.17) (0.81) (0.17)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนนิงาน

�่�เนี��ง 13,424.03 20,992.51 68.85 (86.83) 13,492.88 20,905.68

กําไร(ขาดทุน)หลงัหกัภาษี

จากการดําเนินงาน�่�เน���ง 13,424.03 20,992.51 68.85 (86.83) 13,492.88 20,905.68

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 13,424.03 20,992.51 68.85 (86.83) 13,492.88 20,905.68

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 2,984.95 3,034.72 - - 2,984.95 3,034.72
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การกระทบยอดงบการเงนิโดยสรุปที�แสดง��งมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม

DIF อื�น� รวม 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที� 1 มกราคม 172,746.39 146,069.59 10.30 30.64 172,756.69 146,100.23
รายการปรบัปรุงกําไรสะสมตน้งวด (644.27) - - - (644.27) -

ตามที�ปรบัปรงุใหม่ 172,102.12 146,069.59 10.30 30.64 172,112.42 146,100.23
เรยีกชําระค่าหุน้ - 15,800.00 1,275.14 66.49 1,275.14 15,866.49

กําไร(ขาดทุน)ในระหวา่งปี 13,424.00 20,992.51 68.85 (86.83) 13,492.85 20,905.68
อตัราแลกเปลี�ยนเงนิต่างประเทศ - - 43.71 - 43.71 -

เงนิปันผลจ่าย (11,099.00) (10,115.71) - - (11,099.00) (10,115.71)

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัสิ�นปี 174,427.12 172,746.39 1,398.00 10.30 175,825.12 172,756.69

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 23.38% 29.00% - - - -

40,779.12 50,104.56 383.53 34.43 41,162.65 50,138.99
ค่าความนิยม - - 673.43 52.94 673.43 52.94

กําไรที�ยงัไม่รบัรูจ้ากการขายสนิทรพัย์ (19,160.99) (24,559.20) - - (19,160.99) (24,559.20)

มลูคา่ตามบญัชี 21,618.13 25,545.36 1,056.96 87.37 22,675.09 25,632.73

21.3 เงินลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ชื�อกิจการร่วมค้า

อตัราร้อยละ  

ของการถือหุ้น ประเภทธรุกิจ

ประเทศ 

ที�จดทะเบียน

บรษิทั เอเชยี อนิโฟเน็ท จํากดั  65.00 หยุดดําเนินงาน ประเทศไทย 

บรษิทั ทรานสฟ์อรเ์มชั �น ฟิลม์ จํากดั 34.69 ผลติและจดัสรา้งภาพยนตร์ ประเทศไทย 

บรษิทั ทร ูซเีจ ครเีอชั �นส ์จํากดั 51.00 ผลติรายการภาพยนตร์ ประเทศไทย 

บรษิทั ทรทูชั จํากดั 50.00 บรกิาร Call centre ประเทศไทย 

บรษิทั ทร ูวอยซ์ จํากดั  55.00 ใหบ้รกิารเกี�ยวกบัการรูจํ้าเสยีงพดู 

   และอุปกรณ์ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร์

ที�เกี�ยวขอ้ง

ประเทศไทย 

True-Kona Cayman GP 50.00 ผูจ้ดัการกองทุน หมู่เกาะเคยแ์มน 

LINE Games-True-Kona Global Fund
Limited Partnership 27.00 ธุรกจิลงทุน หมู่เกาะเคยแ์มน
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การเปลี�ยนแปลง�องส่วนไดเ้สยี�นการร่วมการคา้ มดีงันี�

งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัตน้ปี 526.66

ลงทุนเพิ�ม 38.11

ส่วนแบ่งกําไร (26.57)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัสิ�นปี 538.20

รายการที�เกิ����นระหว�างปี พ.ศ. 2563

เม��อวนัที� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยแ�่ง�น��งลงทุน�น TRUE-Kona เป็นจํานวนเงนิ 1.41 ล้านบาท โดยส่วนไดเ้สยี

�องกลุ่มกจิการไม่เปลี�ยนแปลง

เม��อวนัที� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยแ�่ง�น��งลงทุน�น LINE games-TRUE ���งเป็นการร่วมค้า เป็นจํานวนเงิน  

36.70 ลา้นบาท โดยส่วนไดเ้สยี�องกลุ่มกจิการไม่เปลี�ยนแปลง

รายการที�เกิ����นระหว�างปี พ.ศ. 2562

เม��อวนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยได้ร่วมลงทุนกบั Kona Venture Partners จดัตั �ง True-Kona เป็นจํานวนเงนิ 
7.75 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.00 �อง�ุ้นทั �ง�มด�องบริษัท กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการ

ร่วมคา้ True-Kona ดําเนินธุรกจิเป็น�ูจ้ดัการกองทุนที�จะมกีารจดัตั �ง���น�น�มู่เกาะเคย�แมน

เม��อวนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยได้ร่วมจัดตั �งกองทุน LINE games-TRUE เป็นจํานวนเงิน 151.42 ล้านบาท  

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.00 �อง�ุ้นทั �ง�มด�องกองทุน กลุ่มกิจการจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นการร่วมค้า กองทุน

ดําเนินธุรกจิ�าโอกาส�นการลงทุน�นบรษิทัที�อยู่�นกลุ่มธุรกจิเกมส�และเทคโนโลยี

กลุ่มกิจการมสี่วนไดเ้สีย�นการร่วมค้า ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รวมจํานวน 538.20 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 526.66 

ลา้นบาท� ���งส่วนไดเ้สยี�นการร่วมคา้ทั �ง�มดไม่เป็นสาระสาํคญัต่อส่วนไดเ้สยี�องกลุ่มกจิการ

รายงานประจำป 2563
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บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

86

22 ที��ิน อาคารและอปุกรณ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

อปุกรณ์โครงข่าย 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้งวดตามที�รายงาน�วเ้ดมิ 224,186.25 200,666.50 - -

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐานการ 

   รายงานทางการเงนิใหม่มาถอืถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุขอ้ 5) (20,449.22) - - -

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้งวดตามที�ปรบัใหม่ 203,737.03 200,666.50 - -

�ื�อเพิ�ม 38,073.58 38,007.59 - -

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธิ (98.73) (1,297.64) - -

รายการปรบัปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ (0.35) 1,372.53 - -

การดอ้ยค่า - (1,125.97) - -

ค่าเสื�อมราคา (15,329.89) (13,436.76) - -

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 226,381.64 224,186.25 - -

อปุกรณ์นอกระบบโครงข่าย 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้งวดตามที�รายงาน�วเ้ดมิ 4,776.20 4,570.35 450.32 365.35

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐานการ 

   รายงานทางการเงนิใหม่มาถอืถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุขอ้ 5) (27.18) - - -

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้งวดตามที�ปรบัใหม่ 4,749.02 4,570.35 450.32 365.35

�ื�อเพิ�ม 1,934.72 2,190.65 55.26 154.75
การ�ื�อบรษิทัย่อย - 1.36 - -

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธิ (24.65) (7.85) (0.30) -

ผลกระทบจากการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย - (66.65) - -

รายการปรบัปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 20.83 (998.31) - -

ค่าเสื�อมราคา (1,167.47) (913.35) (93.07) (69.78)

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 5,512.45 4,776.20 412.21 450.32

รวม 231,894.09 228,962.45 412.21 450.32

รายการที�เกิ�ข��นที�สาํค�ั

กลุ่มกจิการลงทุนในอุปกรณ์โครงขา่ยเป็นจํานวนเงนิ 38,073.58 ลา้นบาท เพื�อใชร้องรบัในการขยายธุรกจิ

ต้นทุนการกู้ยมืจํานวน 106.65 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 128.74 ล้านบาท) �ดถู้กรบัรูเ้ป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ รวมอยู่ในรายการการ�ื�อ

สินทรพัย์เพิ�มระหว่างปี กลุ่มกิจการใช้อัตราการตั �งข��นเป็นทุนโดยเ�ลี�ยร้อยละ 1.57 อัตราดังกล่าวเป็นอัตราของต้นทุนการกู้ยืม         

ที�นํามาใชเ้ป็นเงนิทุนในโครงการ

รายงานประจำป 2563
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23 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้

การเป�ี�ยน�ป�งของ�นิทรพัย��ทิธกิารใ��้าํหรบัปี�ิ�น�ุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

งบการเงินรวม

สิทธิการใช้

อปุกรณ์ ช่องสญัญาณ

อสงัหาริมทรพัย์ โครงข่าย ยานพาหนะ ดาวเทียม รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เพิ�มข��นจากการนํามาตร�านการรายงาน

   ทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตัิ

   (หมายเหตุขอ้ 5) 4,192.11 100,448.68 1,323.62 2,044.96 108,009.37

เพิ�มข��น 1,411.35 6,096.02 79.90 - 7,587.27

ตดัจําหน่ายเนื�องจากการยกเ�กิ��ั�า (245.90) (3.54) (9.14) (6.50) (265.08)

รายการปรบัปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ (112.87) (28.60) (0.39) - (141.86)
ค่าตดัจําหน่าย (1,456.52) (9,772.23) (458.67) (166.24) (11,853.66)

ม��ค่าตามบ�ั��ีุทธวินั�ิ�นปี 3,788.17 96,740.33 935.32 1,872.22 103,336.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อสงัหาริมทรพัย์ ยานพาหนะ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เพิ�มข��นจากการนํามาตร�านการรายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตัิ

   (หมายเหตุขอ้ 5) 1,173.13 356.19 1,529.32

เพิ�มข��น 236.18 12.17 248.35

ตดัจําหน่ายเนื�องจากการยกเ�กิ��ั�า (124.44) (0.40) (124.84)

รายการปรบัปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ (31.22) - (31.22)

ค่าตดัจําหน่าย (326.35) (120.08) (446.43)

ม��ค่าตามบ�ั��ีุทธวินั�ิ�นปี 927.30 247.88 1,175.18
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24 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที�ถูกกําหนดตามส่วนงานดําเนินงาน���งการปันส่วนของ

ค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งันี�

ล้านบาท 

งบการเงินรวม

ทรอูอนไลน์ ทรวิูชั �นส์ รวม 

การปันส่วนค่าความนิยมตามส่วนงานดาํเนินงาน

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 826.30 9,167.47 9,993.77

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 826.30 9,167.47 9,993.77

มลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากมูลค่าจากการใชส้นิทรพัย์ดงักล่าวที�คํานวณโดยประมาณ

การกระแสเงนิสดก่อนภาษทีี�อ้างองิจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ���งไดร้บัอนุมตัจิาก�ูบ้รหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที� 5

มีสมมติฐานว่าได้จัดทําข��นตามหลักความระมัดระวังว่าไม่มีอัตราการเติบโตและนอกจากนี�ยังไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเ�ลี�ย

ของส่วนงานที�หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �นดําเนินงานอยู่

ขอ้สมมตฐิานที�ใชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใชส้นิทรพัย ์ไดแ้ก่

ทรอูอนไลน์ ทรวิูชั �นส์

ส่วนงานดาํเนินงาน อินเทอรเ์น็ต ดิจิทลั

กําไรขั �นตน้1 รอ้ยละ 27.43 รอ้ยละ 67.00 รอ้ยละ 53.20

อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 7.79 รอ้ยละ 32.00 รอ้ยละ 2.74
อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 7.23 รอ้ยละ 14.70 รอ้ยละ 7.00

1 กําไรขั �นตน้จากงบประมาณ �ไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย�
2 อตัราการเติบโตถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนักเพื�อใช้ในการประมาณการกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาที�ครอบคลุมโดยงบประมาณ

หรอืประมาณการกระแสเงนิสดตามระยะเวลาในงบประมาณ 
3 อตัราคดิลดก่อนภาษทีี�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด

ขอ้สมมตฐิานเหล่านี�ไดถู้กใชเ้พื�อการวเิคราะห์หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดภายในส่วนงานดําเนินงาน

�ู้บรหิารพิจารณากําไรขั �นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจาก�ลประกอบการในอดตีที��่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต 

ของตลาด อตัราการเตบิโตถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใชส้อดคลอ้งกบัประมาณการที�รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ���งอตัราคดิลดตอ้ง
เป็นอตัราก่อนหกัภาษทีี�สะทอ้นถ�งความเสี�ยง���งเป็นลกัษณะเ�พาะของส่วนงานนั �น� 
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มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัค�นสําหรบัอินเทอร์เน็ต ดจิทิลั และทรูวชิ ั �นส์ ���งคํานว�จากมูลค่าจากการ�ช้ มีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบญัชี

จํานวน 39.71 ล้านบาท 375.89 ล้านบาท และ 722.21 ล้านบาทตามลําดับ หากเ�ิ�มอัตราคิดลดที��ช้เป็นร้อยละ 7.85 สําหรับ

อนิเทอรเ์น็ต รอ้ยละ 25.80 สาํหรบัดจิทิลั และ รอ้ยละ 9.40 สาํหรบัทรวูชิ ั �นส์ จะทํา�หม้ลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัค�นเท่ากบัมลูค่าตามบญัชี

25 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวยีน (รวมอยู่�น �สนิทร�ัยห์มุนเวยีนอ��น�

   (หมายเหตุขอ้ 20)) 447.79 508.80 - -

ประเภทไมห่มุนเวยีน 132,748.84 114,622.02 252.67 257.78

รวม 133,196.63 115,130.82 252.67 257.78
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

99

เคร��องหมายการค้า ค�าสิทธิและใบอนุญาต

ประกอบดว้ย 

1. ใบอนุญาตให้ใช้คล��นความ�ี� IMT ย่าน 2.1 GHz ที�ออกโดย กสทช. สําหรบัระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 6,050.93 ล้านบาท  

(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 7,045.47 ลา้นบาท) 

2. ใบอนุญาตให้ใช้คล��นความ�ี�ย่าน 1800 MHz ที�ออกโดย กสทช. สําหรบัระยะเวลา 18 ปี มูลค่าตามบัญชี 27,579.05 ล้านบาท  

(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 11,023.30 ลา้นบาท)  

3. ใบอนุญาตให้ใช้คล��นความ�ี�ย่าน 900 MHz ที�ออกโดย กสทช. สําหรบัระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 49,087.17 ล้านบาท 

(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 21,066.63 ลา้นบาท)  

4. ใบอนุญาตให้ใช้คล��นความ�ี�ย่าน 2600 MHz ที�ออกโดย กสทช. สําหรบัระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 12,810.00 ล้านบาท  
(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 716.19 ลา้นบาท)  

5. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล��นความ�ี�ย่าน 700 MHz ที�ออกโดย กสทช. สาํหรบัระยะเวลา 15 ปี มลูค่าตามบญัช ี11,312.40 ลา้นบาท   

6. ใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ที�ออกโดย กสทช. สําหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 952.28 ล้านบาท  

(สุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมจํานวน 1,332.07 ลา้นบาท)  

สญัญาให้บริการ

สญัญาใหบ้รกิารเป็นมูลค่ายุตธิรรม�องสนิทรพัย�ไม่มตีวัตน���งไดม้าจากการ���อกจิการ

รายการที�เกิ����นที�สาํคญั

เม��อวนัที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 TUC ���งเป็นบร�ิัทย่อยได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คล��นความ�ี�ย่าน 2600 MHz อย่างเป็นทางการจาก 

กสทช. ตน้ทุนใบอนุญาตใหใ้ชค้ล��นความ�ี�จํานวน 14,674.58 ล้านบาท �ูกรบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยราคาเทยีบเท่าเงนิสดตามมลูค่าปัจจุบนั�อง

ตน้ทุนที�ไดม้า

เม��อวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 TUC ���งเป็นบร�ิัทย่อยได้รบัใบอนุญาตให้ใชค้ล��นความ�ี�ย่าน 700 MHz อย่างเป็นทางการจาก กสทช. 

ตน้ทุนใบอนุญาตใหใ้ชค้ล��นความ�ี�จํานวน 12,166.13 ลา้นบาท �ูกรบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยราคาเทยีบเท่าเงนิสดตามมูลค่าปัจจุบนั�องตน้ทุน

ที�ไดม้าโดยสุทธจิากส่วนลด�องต้นทุนการไดม้า���งใบอนุญาตใหใ้ช้คล��นความ�ี�โทรคมนาคมที�รอรบัรู ้จํานวน 3,031.40 ล้านบาทแล้ว 
TUC ไดจ่้ายชาํระค่าใบอนุญาตในวนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 1,758.40 ลา้นบาท  
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บริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

100

รายการ�ปลี�ยน�ปล����สนิทร�ัย��ม่มตีวัตน���บร�ิทัมดี�ัต่��ปนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ล้านบาท 

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 2,438.96

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,294.19)

ค่า�����การด�้ยค่า���สนิทร�ัย� (1.95)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ 142.82

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 142.82
������ิ�ม 144.39

ค่าตดัจําหน่าย (29.43)

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 257.78

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 2,521.72

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,263.94)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ 257.78

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 257.78

������ิ�ม 37.44

ค่าตดัจําหน่าย (42.55)

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 252.67

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 2,559.16

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,306.49)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ 252.67

รายงานประจำป 2563
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26 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีคํานวณจากผลแตกต่างชั �วคราวทั �งจํานวนตามวิธีหนี�สินโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงนิได้รอการ 
ตดับญัชเีป�นรายการผลแตกต่างชั �วคราวระหว่างราคาตามบญัชแีละ�านภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิของกลุ่มกจิการสรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

การปรบัปรุง

กาํไรสะสม 

ต้นงวด 

(หมายเหตุข้อ 5)

รายได้ 

(ค่าใช้จ่าย) 

ในกาํไร 

หรือขาดทุน พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

   ใบอนุญาต 1,274.98 - 183.84 1,458.82

ค่าเผื�อ 134.64 41.51 284.30 460.45

   รายไดร้อการรบัรู้ 202.50 - (10.78) 191.72

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 119.80 - (34.48) 85.32

   ขาดทุนสะสมทางภาษี 2,610.45 - 1,006.28 3,616.73

   การรบัรูร้ายได้ 1.28 - 2.46 3.74

   ค่าสทิธสิาํหรบัรายการและภาพยนตร์ 26.81 - 17.62 44.43

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 164.44 - 177.91 342.35

เจ้าหนี�อนุพนัธท์างการเงนิ 649.52 - (604.82) 44.70

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า - - 67.18 67.18

   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - 2,006.42 21.88 2,028.30
ประมาณการหนี�สนิ 568.96 59.57 18.94 647.47

5,753.38 2,107.50 1,130.33 8,991.21

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ลูกหนี�การคา้ (101.35) - 17.08 (84.27)

   ตน้ทุนการกูย้มื (141.95) - 21.52 (120.43)

   สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า (0.75) 0.75 - -

   อปุกรณ์ (6,606.28) - 10.73 (6,595.55)

   เงนิกูย้มื (1,658.77) - 145.52 (1,513.25)

ตน้ทุนในการไดม้า���งสญัญากบัผูใ้ชบ้รกิาร (239.99) - (12.60) (252.59)

ตราสารทุนที�วดัดว้ยมลูค่ายตุธิรรม - - (89.32) (89.32)

   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - (506.17) (506.17)

(8,749.09) 0.75 (413.24) (9,161.58)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (2,995.71) 2,108.25 717.09 (170.37)

รายงานประจำป 2563
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

การปรบัปรุง

กาํไรสะสม 

ต้นงวด 

(หมายเหตุข้อ 5)

รายได้ 

(ค่าใช้จ่าย) 

ในกาํไร 

หรือขาดทุน พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

�่าเสื�อมรา�า 185.01 - (48.46) 136.55

�่าเ�ื�อ 26.01 - - 26.01

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - 9.33 4.13 13.46

�ร�มา�การ�นี�สนิ - 6.69 6.37 13.06

211.02 16.02 (37.96) 189.08

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ลูก�นี�การ�า้ (54.51) - (11.46) (65.97)

ตน้ทุนการกูย้มื (72.11) - 5.85 (66.26)

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - (506.17) (506.17)

(126.62) - (511.78) (638.40)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 84.40 16.02 (549.74) (449.32)

สนิทรพัย�์ล��นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามาร�วเิ�รา��์ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี���ใช�้ร��ยชน์

   ภายใน 12 เดอืน 694.70 353.51 34.38 35.93

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี���ใช�้ร��ยชน์

   เกนิกว่า 12 เดอืน 8,296.51 5,399.87 154.70 175.09

8,991.21 5,753.38 189.08 211.02

�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี����่ายช�าร�

   ภายใน 12 เดอืน (668.46) (797.89) (33.44) (63.29)

�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี����่ายช�าร�

   เกนิกว่า 12 เดอืน (8,493.12) (7,951.20) (605.00) (63.33)

(9,161.58) (8,749.09) (638.40) (126.62)

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ (170.37) (2,995.71) (449.32) 84.40

บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบ�สดง�านะการเงนิ�สดงยอดคงเหลอืดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 6,080.65 3,275.16 - 84.40

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (6,251.02) (6,270.87) (449.32) -

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ (170.37) (2,995.71) (449.32) 84.40

สนิทรพัย์�ละหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะสามาร��สดงหกักลบกนัไดเ้มื�อสนิทรพัย์ �ละหนี�สนิภาษีเงนิได้ดงักล่าวเกี�ยวข้องกับ

หน่วยงานจดัเก�บภาษีเดียวกัน ในงบ�สดง�านะการเงนิรวม สินทรพัย์ �ละหนี�สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี�สดงยอดรวมของสินทรพัย ์

�ละหนี�สนิสุทธใิน�ต่ละบรษิทั

รายการเคลื�อนไหวของบญัชภีาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชวีนัต้นปี (2,995.71) (1,443.93) 84.40 140.51

การปรบัปรุงกําไรสะสมต้นงวด (หมายเหตุขอ้ 5) 2,108.25 - 16.02 -

(887.46) (1,443.93) 100.42 140.51

ผลกระทบจากการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย - (8.05) - -

รายการตดับญัชใีนกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 13) 717.09 (1,622.16) (549.74) (56.11)

กําไรขาดทนุเบ�ดเสร�จอื�น - 78.43 - -

มลูค่าตามบญัชวีนัสิ�นปี (170.37) (2,995.71) (449.32) 84.40

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ด้ไม่เกนิจํานวนที�เป�นไปไดค่้อนขา้ง�น่

ว่าจะมกํีาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระ�ยชน์ทางภาษนัี �น

กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจํานวน 7,160.01 ล้านบาท ที�เกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีจํานวน 

35,800.03 ลา้นบาท ขาดทุนสะสมยกไปสามาร��ยกตามปีที�จะหมดประ�ยชน์ทางภาษไีดด้งันี�

งบการเงินรวม

ปีที�หม�ประ�ยชน�ทาง�าษี ล้านบาท 

พ.ศ. 2564 15,063.34

พ.ศ. 2565 7,828.28

พ.ศ. 2566 2,477.32
พ.ศ. 2567 2,771.08

พ.ศ. 2568 7,660.01

35,800.03

รายงานประจำป 2563
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งบ�สดง�านะการเงนิ�สดงยอดคงเหลอืดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 6,080.65 3,275.16 - 84.40

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (6,251.02) (6,270.87) (449.32) -

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ (170.37) (2,995.71) (449.32) 84.40

สนิทรพัย์�ละหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะสามาร��สดงหกักลบกนัไดเ้มื�อสนิทรพัย์ �ละหนี�สนิภาษีเงนิได้ดงักล่าวเกี�ยวข้องกับ

หน่วยงานจดัเก�บภาษีเดียวกัน ในงบ�สดง�านะการเงนิรวม สินทรพัย์ �ละหนี�สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี�สดงยอดรวมของสินทรพัย ์

�ละหนี�สนิสุทธใิน�ต่ละบรษิทั

รายการเคลื�อนไหวของบญัชภีาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชวีนัต้นปี (2,995.71) (1,443.93) 84.40 140.51

การปรบัปรุงกําไรสะสมต้นงวด (หมายเหตุขอ้ 5) 2,108.25 - 16.02 -

(887.46) (1,443.93) 100.42 140.51

ผลกระทบจากการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย - (8.05) - -

รายการตดับญัชใีนกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 13) 717.09 (1,622.16) (549.74) (56.11)

กําไรขาดทนุเบ�ดเสร�จอื�น - 78.43 - -

มลูค่าตามบญัชวีนัสิ�นปี (170.37) (2,995.71) (449.32) 84.40

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ด้ไม่เกนิจํานวนที�เป�นไปไดค่้อนขา้ง�น่

ว่าจะมกํีาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระ�ยชน์ทางภาษนัี �น

กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจํานวน 7,160.01 ล้านบาท ที�เกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีจํานวน 

35,800.03 ลา้นบาท ขาดทุนสะสมยกไปสามาร��ยกตามปีที�จะหมดประ�ยชน์ทางภาษไีดด้งันี�

งบการเงินรวม

ปีที�หม�ประ�ยชน�ทาง�าษี ล้านบาท 

พ.ศ. 2564 15,063.34

พ.ศ. 2565 7,828.28

พ.ศ. 2566 2,477.32
พ.ศ. 2567 2,771.08

พ.ศ. 2568 7,660.01

35,800.03

รายงานประจำป 2563
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27 สินทรพัย�ไม่หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิมดัจํา 1,285.49 1,645.43 130.87 138.57
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 636.70 1,587.52 1.70 274.52

อื�น� 1,194.55 741.32 - -

รวม 3,116.74 3,974.27 132.57 413.09

28 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมระยะสั �น 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 3,500.00 - 3,500.00 -
หุน้กู้ - 16,662.57 - 5,088.41

รวม 3,500.00 16,662.57 3,500.00 5,088.41

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการเป็นเงนิกูย้มืในสกุลเงนิบาท และเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวียน 

- หนี�สนิภายใ�ส้ญัญาเช่าการเงนิ - 1,934.64 - -

   - หุน้กู้ 61,007.70 16,102.38 29,288.89 7,115.20

รวมเงนิกูย้มืประเภทหมุนเวยีน 61,007.70 18,037.02 29,288.89 7,115.20

ประเภทไม่หมุนเวียน 

- เงนิกูย้มือื�น 3.45 - -

- หนี�สนิภายใ�ส้ญัญาเช่าการเงนิ - 5,740.54 - -

   - หุน้กู้ 158,488.04 172,289.16 74,634.22 70,200.43

รวมเงนิกูย้มืประเภทไม่หมุนเวยีน 158,491.49 178,029.70 74,634.22 70,200.43

รวมเงนิกูย้มื 219,499.19 196,066.72 103,923.11 77,315.63

บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืมดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 196,066.72 77,315.63

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่

   มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุขอ้ 5) (7,675.18) -

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้งวดตามที�ปรบัใหม่ 188,391.54 77,315.63

เงนิกูย้มืเพิ�ม

- เงนิกูย้มือื�น 3.63 -

   - เงนิตน้ - สุทธจิากตน้ทุนการกู้ยมื 46,922.33 33,538.12
จ่ายคนืเงนิกูย้มื 

- รายการที�เป�นเงนิสด (16,131.30) (7,131.30)

การตดัจําหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 313.17 200.66

การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (0.18) -

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 219,499.19 103,923.11

เงินกู้ยืมแสดงสุทธิจากต้นทุนเงินกู้ยืมที�ยังไม่ตัดจําหน่ายจํานวน 602.16 ล้านบาท และ 331.30 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวม 

และสําหรบังบการเงนิเฉพาะกิจการ ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 : 673.06 ล้านบาท และ 348.97 ล้านบาท สําหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ ตามลําดบั) 

เงนิกูย้มืประเภทไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมตน้ทุนเงนิกูย้มืที�ยงัไม่ตดัจําหน่าย) ถ�งกําหนดชาํระดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี 43,082.59 54,599.30 28,550.10 28,816.60

ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 93,751.46 88,357.40 39,257.40 41,716.70

ครบกําหนดหลงัจาก 5 ปี 22,206.20 29,976.60 7,130.30 -

159,040.25 172,933.30 74,937.80 70,533.30

รายงานประจำป 2563
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืมดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 196,066.72 77,315.63

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่
   มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุขอ้ 5) (7,675.18) -

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้งวดตามที�ปรบัใหม่ 188,391.54 77,315.63

เงนิกูย้มืเพิ�ม

- เงนิกูย้มือื�น 3.63 -

   - เงนิตน้ - สุทธจิากตน้ทุนการกู้ยมื 46,922.33 33,538.12
จ่ายคนืเงนิกูย้มื 

- รายการที�เป�นเงนิสด (16,131.30) (7,131.30)

การตดัจําหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 313.17 200.66

การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (0.18) -

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 219,499.19 103,923.11

เงินกู้ยืมแสดงสุทธิจากต้นทุนเงินกู้ยืมที�ยังไม่ตัดจําหน่ายจํานวน 602.16 ล้านบาท และ 331.30 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวม 

และสําหรบังบการเงนิเฉพาะกิจการ ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 : 673.06 ล้านบาท และ 348.97 ล้านบาท สําหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ ตามลําดบั) 

เงนิกูย้มืประเภทไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมตน้ทุนเงนิกูย้มืที�ยงัไม่ตดัจําหน่าย) ถ�งกําหนดชาํระดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี 43,082.59 54,599.30 28,550.10 28,816.60

ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 93,751.46 88,357.40 39,257.40 41,716.70

ครบกําหนดหลงัจาก 5 ปี 22,206.20 29,976.60 7,130.30 -

159,040.25 172,933.30 74,937.80 70,533.30

รายงานประจำป 2563
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มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืประเภทไม่หมุนเวยีน มดีงันี�

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุน้กู้ 158,488.04 172,289.16 156,822.27 170,156.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุน้กู้ 74,634.22 70,200.43 74,367.54 70,015.73

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืประเภทหมุนเวยีนมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเพราะผลจากการคดิลดกระแสเงนิสดไม่แตกต่าง

อย่างมสีาระสําคญั มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืประเภทไม่หมุนเวยีนสําหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคต

คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตลาดรอ้ยละ 4.41 และรอ้ยละ 4.01 ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 4.37 และรอ้ยละ 3.92 สําหรบัของ

กลุ่มกจิการและบรษิทั ตามลําดบั) �ดยจดัประเภทเป�นขอ้มลูระดบัที� 2

อตัรา�อกเบี�ย

อตัราดอกเบี�ยของหุน้กูเ้ป�นอตัราคงที�

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนักของเงนิกู้ยมื ไดแ้ก่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนัก

   - หุน้กู้ 4.41 4.37 4.01 3.92

รายงานประจำป 2563
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หุ้นกู้  

หุ้นกู้เป� นหุ้นกู้ที��ม่มีหลักประกัน และจะถึงกําหน��ําระในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2572 หุ้นกู้ออกจําหน่ายในสกุลเงินบาท 

�อกเบี�ยถวัเ�ลี�ยรอ้ยละ 4.41 ต่อปี และมกํีาหน�จ่าย�อกเบี�ยเป�นราย�ตรมาส

รายการที�เกิดข��นระหว่างปี พ.ศ. 2563

บรษิทัออกหุน้กู้เพ��อนําเงนิมาใ�ใ้นการ�ําเนินการ�งัต่อ�ปนี�

อายุของหุ้นกู้

(ปี) วนัออกหุ้นกู้

จาํนวนหน่วย 

(ล้านหน่วย) 

ราคาหน่วยละ

(บาท) 

เงินที��ด้รบัสุทธิ

(พนัล้านบาท) 

ดอกเบี�ยอตัรา

ต่อปี วนัครบกาํหนดอายุ

1-3 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 0.50 1,000 0.50 2.88% 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 4.33 1,000 4.31 3.43% 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 5.92 1,000 5.89 3.00% 15 เมษายน พ.ศ. 2565 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 6.39 1,000 6.36 3.50% 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

มากกวา่ 3 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 0.65 1,000 0.65 4.65% 17 สงิหาคม พ.ศ. 2568 

18 มถุินายน พ.ศ. 2563 4.80 1,000 4.78 3.60% 18 กนัยายน พ.ศ. 2566 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 3.99 1,000 3.97 4.15% 15 มกราคม พ.ศ. 2568 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 7.13 1,000 7.09 4.40% 15 มกราคม พ.ศ. 2569 

บรษิทัย่อย TUC ออกหุน้กูเ้พ��อนําเงนิมาใ�ใ้นการ�ําเนินการ�งัต่อ�ปนี�

อายุของหุ้นกู้

(ปี) วนัออกหุ้นกู้

จาํนวนหน่วย 

(ล้านหน่วย) 

ราคาหน่วยละ

(บาท) 

เงินที��ด้รบัสุทธิ

(พนัล้านบาท) 

ดอกเบี�ยอตัรา

ต่อปี วนัครบกาํหนดอายุ

1-3 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 5.96 1,000 5.94 3.10% 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

มากกวา่ 3 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 3.84 1,000 3.82 4.40% 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568 

6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 3.64 1,000 3.63 4.50% 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2570 

รายงานประจำป 2563
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รายการที�เกิดข��นระหว่างปี พ.ศ. 2562

บรษิทัออกหุ�นก���พ��อน�า�งนิมา����นการ��า�นินการ�งัต่อ��นี�

อายุของหุ้นกู้

(ปี) วนัออกหุ้นกู้

จาํนวนหน่วย 

(ล้านหน่วย) 

ราคาหน่วยละ

(บาท) 

เงินที��ด้รบัสุทธิ

(พนัล้านบาท) 

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 

บรษิทัย่อย TUC ออกหุ�นก���พ��อน�า�งนิมา����นการ��า�นินการ�งัต่อ��นี�

อายุของหุ้นกู้

(ปี) วนัออกหุ้นกู้

จาํนวนหน่วย 

(ล้านหน่วย) 

ราคาหน่วยละ

(บาท) 

เงินที��ด้รบัสุทธิ

(พนัล้านบาท) 

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 

มากกวา่ 3 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 

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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29 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เจา้หน��การคา้ 64,480.25 65,935.24 2,079.23 1,994.78

เจา้หน��อ��น 1,696.94 554.78 106.60 104.35

รายไดร้บัล่วงหน้า 3,790.74 3,996.75 13.68 13.00

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,308.72 38,878.32 984.96 1,166.93

เจา้หน��การคา้และเจา้หน��อ��น 90,276.65 109,365.09 3,184.47 3,279.06

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายสามาร�วเิคราะห�ไดด้งัน��

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาร่วมการงาน  

   และสญัญาอนุญาตใหดํ้าเนินการ 4,800.42 4,568.39 57.54 67.94

หน��สนิ�ายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหดํ้าเนินการ

ท����งกําหนดชาํระ�ายในหน��งป� (หมายเหตุขอ้ 32) 8,831.67 23,241.00 - -

ค่าใชจ่้ายโครงขา่ยคา้งจ่าย 262.87 694.03 - -

ค่าตอบแทนผลการปฏบิตังิาน 753.95 1,399.38 224.56 507.68

ดอกเบ��ยคา้งจ่าย 1,185.94 1,000.64 604.91 451.03

อ��น� 4,473.87 7,974.88 97.95 140.28

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,308.72 38,878.32 984.96 1,166.93

30 หนี�สินหมุนเวียนอ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

�า��ม�ลค่าเ�ิ�มรอใบกํากบั�า�� 4,932.06 3,616.96 735.16 655.61
เจา้หน��อนุ�นั��ทางการเงนิ - 805.53 - -

อ��น� 1,979.18 2,487.66 76.12 364.58

รวม 6,911.24 6,910.15 811.28 1,020.19
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31 หนี�สินตามสญัญาเช่า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวยีน 12,654.13 - 363.59 -

ประเภทไมห่มุนเวยีน 113,751.16 - 583.41 -

รวม 126,405.29 - 947.00 -

การเปลี�ยนแปลงของหนี��นิตาม��ั�าเ�่า ��าหรบัปี�ิ�น�ุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ม�ีงันี�

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

เพิ�มข��น�ากการน�ามาตร�านการรายงานทางการเงนิ�หม่มา��อป�บิตั ิ
(หมายเหตุขอ้ 5) 131,479.25 1,195.66

เพิ�มข��น 8,071.62 238.78

�อกเบี�ย (หมายเหตุขอ้ 12) 6,447.03 62.88

�่ายค�นหนี��นิตาม��ั�าเ�่า (19,157.84) (394.94)

ต�ั��าหน่ายเน��อง�ากการยกเลกิ��ั�า (265.00) (124.50)

รายการปรบัปรุง (166.00) (30.88)

การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (3.77) -

ม�ลค่าตามบ�ั��ีุทธวินั�ิ�นปี 126,405.29 947.00
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รายล�เอยี�หนี�สนิสญัญาเช่าม�ีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

จาํนวนเงิน�ั �นตํ�าที�ต้องจ่าย���งบนัท�กเป� นหนี�สิน

ตามสญัญาเช่า

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 18,634.50 - 377.72 -

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 67,090.12 - 498.32 -

หลงัจาก 5 ปี 81,170.90 - 165.82 -

166,895.52 - 1,041.86 -

หกั  ค่าใชจ่้าย�างการเงนิในอนาคตของหนี�สนิ
สญัญาเช่า (40,490.23) - (94.86) -

มลูค่าปัจจุ�นัของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 126,405.29 - 947.00 -

มูลค่าปัจจบุนั�องหนี�สินตามสญัญาเช่า

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 12,654.13 - 363.59 -

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 47,463.81 - 444.50 -

หลงัจาก 5 ปี 66,287.35 - 138.91 -

126,405.29 - 947.00 -

32 หนี�สินภายใต้สญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ

รายล�เอยี�หนี�สนิภายใตส้ญัญาแล�ใ�อนุญาตให�้�าเนินการม�ีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

หมุนเวยีน (รวมอยู่ใน “ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย”) (หมายเหตุขอ้ 29) 8,831.67 23,241.00

ไม่หมุนเวยีน 55,521.54 38,598.01

64,353.21 61,839.01
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การเปลี�ยนแปลงของหนี�สนิภายใต้สญัญาและใบอนุญาตใหดํ้าเนินการมดีงันี�

งบการเงินรวม

ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปีตามที�รายงาน�วเ้ดมิ 61,839.01

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
   มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุขอ้ 5) (2,364.66)

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปีตามที�ปรบัใหม่ 59,474.35
�ื�อเพิ�ม 29,872.12

จ่ายชาํระ (26,882.96)

ตน้ทุนทางการเงนิ (หมายเหตุขอ้ 12) 1,889.70

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 64,353.21

เมื�อวนัที� 16 มนีาคม พ.ศ. 2563 บร�ิทัย่อยของกลุ่มกจิการ�ดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�ย่าน 2600 MHz สาํหรบัระยะเวลา 15 ปี 

ด้วยราคาประมูลรวมทั �งสิ�น 17,872.89 ล้านบาทอย่างเป็นทางการจาก กสทช. �ดยต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�จํานวน 

14,674.58 ล้านบาท ถูกรบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยราคาเทยีบเท่าเงนิสดตามมูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนที��ดม้า มูลค่าปัจจุบนัของยอดที�ยงั�ม่�ด้

ชําระจํานวน 12,985.20 ล้านบาท จะถูกแบ่งจ่ายเป็น 6 งวด ระหว่างปี พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2572 และแสดงภายใต้ �หนี�สนิภายใต้

สญัญาและใบอนุญาตใหดํ้าเนินการ” 

เมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บร�ิทัย่อยของกลุ่มกจิการ�ดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�ย่าน 700 MHz สาํหรบัระยะเวลา 15 ปี 

ด้วยราคาประมูลรวมทั �งสิ�น 17,584.00 ล้านบาทอย่างเป็นทางการจาก กสทช. �ดยต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�จํานวน 
15,197.53 ล้านบาท ถูกรบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยราคาเทยีบเท่าเงนิสดตามมูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนที��ดม้า มูลค่าปัจจุบนัของยอดที�ยงั�ม่�ด้

ชําระจํานวน 13,317.21 ล้านบาท จะถูกแบ่งจ่ายเป็น 9 งวด ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2573 และแสดงภายใต้ �หนี�สนิภายใต้

สญัญาและใบอนุญาตใหดํ้าเนินการ” 
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33 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเม��อเกษีย�อายุ

กลุ่มกิจการมี�ผนการจ่ายผลตอบ�ทนให้�ก่พนักงานที��ข้า�ง��อน�ขในประ�ท��ทย ภายใต้�ผนพนักงานมีสิทธิ�ด้รบั�งินชด�ชย

ตามก�หมาย�ริ�มจากสามสบิวนั��งสี�รอ้ยวนัของอตัราค่าจา้งสุดทา้ยในวนัครบ�ก�ีย�อายุ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัที�ต้องจ่ายมี

ดงัต่อ�ปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หนี�สินในงบแสดงฐานะการเงิน

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,990.08 3,750.07 1,606.78 1,533.25

ค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

   ผลประโยชน์พนักงาน 382.89 1,094.09 143.09 455.77

   การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ 

      หลงัออกจากงานในก�า�รขาดทุน�บ�ด�สร�จอ��น - 620.24 - 184.82

382.89 1,714.33 143.09 640.59

การ�ปลี�ยน�ปลงของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�ก�าหนด�วร้ะหว่างปีมดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปี 3,750.07 1,533.25

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 312.84 114.62

ตน้ทุนดอก�บี�ย 70.05 28.47

จ่ายผลประโยชน์ (142.88) (69.56)

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 3,990.08 1,606.78
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บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํก�ั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

114

จํานวนที�รบัร�ใ้นกําไรหร�อขาดทุนประกอบดว้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 312.84 253.85 114.62 95.80

ตน้ทุนดอกเบี�ย 70.05 91.76 28.47 38.08

�ลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง

   พระราชบญัญตัคุิม้ครองแรงงาน - 748.48 - 321.89

รวม �แสดงเป็นส่วนหน��งของค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบั

พนักงาน)  382.89 1,094.09 143.09 455.77

จดัประเภทเป็น 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 185.09 381.08 29.31 104.72

ค่าใชจ่้ายในการขาย 72.84 145.63 19.93 54.54

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 124.96 567.38 93.85 296.51

382.89 1,094.09 143.09 455.77

ขอ้สมมต�ิานหลกัในการประมา�การตามหลกัค�ิตศาสตร�ประกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคดิลด 1.90 1.90

อตัราการเพิ�มข��นของเงนิเด�อน 5.80 5.80
อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน 6.00 6.00

สมมต�ิานเกี�ยวกบัอตัราการเสยีชวีติกําหนด�ดยคาํแนะนําของนักค�ิตศาสตร�ประกนัภยั���งมกีารพมิพ�เ�ยแพร่ในประเทศไทย ตาราง 

TMO17 เป็นตารางอตัราการเสยีชวีติที�ไดม้กีารสํารวจ���้�อกรม�รรม�ประกนัชวีติของบร�ิทัประกนัในประเทศไทย จ�งเหมาะสมที�จะใช้

เป็นอตัราที�สะทอ้นอตัราการเสยีชวีติของประชากรในประเทศไทย 
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ความอ่อนไหวของขอ้สมมุตฐิานหลกั : 

�ลกระทบต่อ�าระ�กูพนั�ครงการ�ลประ�ยชน�ที�กาํหนด�ว้

การเปลี�ยนแปลง�นข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

อตัราคดิลด 1.00 ลดลง 11.06 ลดลง 10.80 เพิ�มข��น 13.12 เพิ�มข��น 12.81

อตัราการเพิ�มข��น
ของเงนิเดอืน�ี�คาดไว้ 1.00 เพิ�มข��น 13.73 เพิ�มข��น 13.40 ลดลง 11.78 ลดลง 11.50

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิงจากการเปลี�ยน�ปลงข้อสมมติ ขณะ�ี��ห้ข้อสมมติอื�นคง�ี� �น�างป�ิบัติส�านการณ์

ดงักล่าวยาก�ี�จะเกดิข��น �ละการเปลี�ยน�ปลง�นขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนั�์กนั �นการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ

ผูกพนัผลประโยชน์�ี�กําหนดไว้�ี�มีต่อการเปลี�ยน�ปลง�นข้อสมมติหลกัได้�ช้ว�ิีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัโครงการ

ผลประโยชน์�ี�กําหนดไว้คํานวณด้วยว�ิีคดิลด�ต่ละหน่วย�ี�ประมาณการไว ้(Project Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน) �นการคาํนวณหนี�สนิบําเหน็จบํานา��ี�รบัรู�้นงบ�สดงฐานะการเงนิ 

ว�ิกีาร�ละประเภ�ของขอ้สมมต�ิี��ช�้นการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่มกีารเปลี�ยน�ปลงเมื�อเปรยีบเ�ยีบกบัปีก่อน 

กลุ่มกิจการมคีวามเสี�ยง�ี�เกี�ยวข้องกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน โดยความเสี�ยง�ี�มนัียสําค�ัคอื การเปลี�ยน�ปลง�นอตัรา

ผลตอบ��น�ี���จ้รงิของพนั�บตัร อตัราผลตอบ��น�ี���จ้รงิของพนั�บตัรรฐับาล�ี�ลดลงจะ�ํา�หห้นี�สนิของโครงการเพิ�มสงูข��น

ระยะเวลา�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนักงานคอื 19 ปี (พ.ศ. 2562 : 19 ปี) 

การวเิคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน�ี�ไม่มกีารคดิลดตั �ง�ต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป มดีงันี�

งบการเงินรวม

ส่วนที��ม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่วนที�เกิน 3 ปี รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 135.04 134.10 11,090.95 11,360.09

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนที��ม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่วนที�เกิน 3 ปี รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 97.83 52.39 3,684.35 3,834.57
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34 ประมา�การหนี�สิน

ประมา�การหนี�สินแสดง��งค่าร��อ�อน���ง�ูกวัดมูลค่าจากมูลค่าปัจจุบันของภาระ�ูกพันที�ต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตรา

�ลตอบแทนปราศจากความเสี�ยง การเพิ�มข��นของประมา�การหนี�สนิเป็น�ลจากเวลาที��่านไป ���ง�ูกรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

การเปลี�ยนแปลงประมา�การหนี�สนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปีตามที�รายงานไวเ้ดมิ 3,507.12 -

รายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมตน้งวด (หมายเหตุขอ้ 5) 1,231.64 110.65

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัตน้ปีตามที�ปรบัใหม่ 4,738.76 110.65

ตั �งเพิ�ม 1,924.97 8.99

การกลบัรายการ (283.52) -

ตน้ทุนทางการเงนิ 105.62 2.09

มลูค่าตามบญัชสีุทธวินัสิ�นปี 6,485.83 121.73

ในปี พ.ศ. 2563 �ูบ้รหิารไดท้บทวนประมา�การหนี�สนิจากการลดลงของอตัราคดิลดและการเปลี�ยนแปลงของแ�นการร��อ�อน ทําให้

กลุ่มกจิการบนัท�กการกลบัรายการประมา�การหนี�สนิเป็นจํานวน 283.52 ลา้นบาทในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

35 หนี�สิน�ม�หมุนเวียนอ��น

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิรบัล่วงหน้าจากสญัญาเช่าดําเนินงานระยะยาว    8,092.96 8,707.61
เงนิมดัจํารบัจากลูกคา้ 793.57 869.63

เจา้หนี�อนุพนัธท์างการเงนิ - 2,442.55

อ��น � 1,627.99 1,616.41

รวม 10,514.52 13,636.20

AWC ���งเป็นบร�ิทัย่อยไดท้ําสญัญาเช่าระยะยาวรวมทั �งสทิธใินการ���อใหก้บั DIF เม��อวนัที� 5 มนีาคม พ.ศ. 2558 ���ง DIF ไดช้ําระค่า

เช่าทรพัย์สนิล่วงหน้าเป็นจํานวนเงนิ 12,293.12 ล้านบาทไม่รวมภา�ีมูลค่าเพิ�มแก่ AWC สําหรบัการเช่าระบบใยแก้วนําแสง เป็นเวลา 

20 ปี � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รายได้รบัล่วงหน้าจํานวน 614.66 ล้านบาท และจํานวน 8,092.96 ล้านบาท แสดงไว้ภายใต ้

“เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ��น” และ “หนี�สินไม่หมุนเวยีนอ��น” ตามลําดบั สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้

รายไดค่้าเช่าจํานวน 452.24 ลา้นบาท  
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36 ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั 

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น 

หุ้นสามญั 

�ื�อคืน รวม 

ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุ้นจดทะเบียน 

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 33,368.66 133,474.62 - - 133,474.62

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 33,368.66 133,474.62 - - 133,474.62

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 33,368.66 133,474.62 - - 133,474.62

หุ้นที�ออกจาํหน่าย�ด้รบัชาํระ

   เตม็มูลค่าแล้ว 

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 33,368.20 133,472.78 26,384.07 - 159,856.85

การออกหุน้ - - - - -

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 33,368.20 133,472.78 26,384.07 - 159,856.85

หกั หุน้สามญั�ื�อคนื - - - (72.54) (72.54)

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 33,368.20 133,472.78 26,384.07 (72.54) 159,784.31

หุน้จดทะเบยีนจํานวนทั �งสิ�น 33,368.66 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562: 33,368.66 ล้านหุ้น) ���งมมี�ลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 4 บาท (พ.ศ. 2562: หุ้นละ 

4 บาท)  

เมื�อวนัที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดดํ้าเนินการ�ื�อหุน้ทุนคนืจากตลาดหลกัทรพัย��ห่งประเทศไทยรวมเป็นจํานวนทั �งสิ�น 72.54 ล้าน

บาท คิดเป็นจํานวนหุ้นสามญั�ื�อคืนจํานวน 24 ล้านหุ้น จํานวนเงนิที�จ่ายไปเพื�อการ�ื�อหุ้นทุนคนื�สดงเป็นรายการหกัจากส่วนของ

เจ้าของ หุ้นทั �งหมดที��ื�อคนืยงัไม่ได้จดทะเบียนลดทุน �ละยงั�ือไว้เป็นหุ้น�ื�อคนืเพื�อรอการจําหน่ายอีกครั �ง�นเวลาต่อไป บรษิัทตั �ง

สาํรองสาํหรบัหุน้สามญั�ื�อคนืดงักล่าวเท่ากบัจํานวนเงนิที�ไดจ่้าย�ื�อหุน้คนื 

37 สาํรองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

วนัที� 1 มกราคม 1,040.17 731.16 1,040.17 731.16

จดัสรรระหว่างปี 306.83 309.01 306.83 309.01

วนัที� 31 ธนัวาคม 1,347.00 1,040.17 1,347.00 1,040.17

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิหลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (�้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมี�ลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองนี�ไม่สามาร�นําไป

จ่ายเงนิปันผลได้
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38 สินทรพัยแ์ละหนี�สินที�เกี�ยวข้องกบัสญัญากบัลูกค้า

38.1 สินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์ี�เกดิจากส�ั�าดงันี�

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากส�ั�า
- หมุนเวยีน 1,700.99 1,208.35

หกั : �ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น - -

รวมสินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา 1,700.99 1,208.35

38.2 ต้นทุนของสญัญาที�รบัรู้เป็นสินทรพัย์

ตน้ทุนส่วนเพิ�มในการไดม้า���งส�ั�า

ตน้ทุนในการไดส้�ั�า���งค��ค่านายหน้าที�จ่ายให�ู้�ู้กว่าจา้ง�ูกแสดงเป็นสนิทรพัย�์��นในงบแสดงส�านะการเงนิ

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สนิทรพัย์หมุนเวยีน 1,357.83 1,305.37
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 4.50 9.80

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ค่าตดัจําหน่าย 2,558.73 1,324.25

กลุ่มกิจการรบัรู้ค่านายหน้าที�เกี�ยวข�้งกบัการไดม้า���งส�ั�าคาดว่าจะไดร้บัค�น เป็นส่วนหน��งข�งสนิทรพัย์ในงบแสดง�านะ
การเงนิ และตดัจําหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการขายส�ดคล�้งกบัรปูแบบการรบัรูร้ายไดท้ี�เกี�ยวข�้ง
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38.3 หนี�สินที�เกิดจากสญัญา

กลุ่มกจิการรบัรูห้นี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา

- หมุนเวยีน 4,017.01 4,331.02

- ไม่หมุนเวยีน 8,214.19 8,801.31

รวมหนี�สนิที�เกดิจากสญัญา 12,231.20 13,132.33

39 �าระ�กูพนัและหนี�สินที�อาจเกิด���น

39.1 หลกัประกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิฝากประจําและออมทรพัย์ 66.92 67.43 43.46 43.61

เงนิลงทุนในหุน้ทุนในบรษิทัร่วม - 575.37 - 694.55

�ายใตข้อ้กําหนดของสญัญาต่าง� ที�กลุ่มกจิการไดท้ําไว ้กลุ่มกจิการนําสนิทรพัยข์า้งตน้เป็นหลกัประกนักบัคู่สญัญา

39.2 หนี�สินที�อาจเกิด���น�น�ายหน้า

ยอดคงเหลอืของสญัญาคํ�าประกนัที�ธนาคารไดอ้อกในนามของกลุ่มกจิการมดีงันี�

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 72,960.88 3,753.35

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 71,996.89 3,763.89
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39.3    ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

กลุ่มกจิการมสีญัญากบับรษิทัหลายแห่งเพ��อจดัหาและตดิตั �งอุปกรณ์โครงข่ายเพิ�มเตมิเพ��อขยายประสทิธภิาพของอุปกรณ์
โครงข่ายและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวกบัรายจ่าย�่ายทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผูกพนัตามสญัญาดงักล่าว

ขา้งต้น ยงัไม่ถูกบนัทกึไวใ้นงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจํานวน 28,650.78 ล้านบาท และ 76.46 ล้าน

บาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 : 27,554.27 ลา้นบาท และ 85.63 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

40 สญัญา  

40.1 3G HSPA

เม��อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT �ึ�งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ทําสญัญา กับ กสท. ในการเช่าเคร��องและ

อุปกรณ์วทิยุคมนาคมระบบ HSPA โดยมอีายุสญัญา 14.5 ปี ภายใต้สญัญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มภีาระต้องจดัหา 

ตดิตั �ง บรหิารจดัการและบํารุงรกัษาอุปกรณ์ตามที�จําเป็นต่อการใหบ้รกิารภายใตเ้ทคโนโลย ีHSPA โดยใหเ้ป็นไปตามความจุที�

ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาและสญัญาแกไ้ขเพิ�มเตมิที�มผีลบงัคบัใชว้นัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพ��อเป็นการ

ตอบแทน BFKT มสีทิธไิดร้บัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดงักล่าวตามที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญา

เม��อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการไดท้ําสญัญากบั กสท. (“สญัญา”) ภายใต้เง��อนไขในสญัญา 

RMV ต้องให้บรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�ภายใต้เทคโนโลย ีHSPA �ึ�งไดร้บัขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี เม��อวนัที� 

16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 RMV ไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการใหบ้รกิารขายต่อบรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�และบรกิาร

อนิเตอร์เน็ตแบบที�หนึ�งจาก กสทช. RMV มสีทิธแิละหน้าที�ตามก�หมายว่าดว้ยการประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

และเง��อนไขตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาตมกํีาหนดสิ�นสุดวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2562 
RMV เขา้ทําสญัญาโอนธุรกจิทั �งหมดใหแ้ก่ TUC ดงันั �น TUC มสีทิธแิละหน้าที�ตามก�หมายภายใตส้ญัญาดงักล่าว

ต่อมาได้มคีวามเห็นที�ต่างกนัระหว่างกลุ่มกิจการและ กสท. ในหลายประเด็นที�เกี�ยวกบัการตีความสญัญาและในรายละเอียด

ของการคํานวณรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อย่างไรกด็ี ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มกจิการและ กสท. ไดบ้รรลุขอ้ตกลง

ในการรบัและจ่ายชําระหนี�บางส่วนสําหรบัรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารของ BFKT และต้นทุนการดําเนินงานของ TUC และ 

ได้บรรลุข้อตกลงในหลายประเด็นโดยมวีตัถุประสงค์ในการยุติข้อพพิาทที�มตี่อกนัและรวมถึงยอดเงนิคงค้างที�ยงัไม่ได้ชําระ

ระหว่างกนั  

สาํหรบัประเดน็ที�ยงัเหล�อและยอดคงคา้งที�ยงัตกลงกนัไม่ได ้ทั �งสอง�่ายจะทําการหาร�อเพ��อใหไ้ดข้อ้สรุปต่อไป ผูบ้รหิารเช��อว่า

ผลสรุปจะไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

ภายใต้สญัญาต่าง ๆ ข้างต้น กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนักบัธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนังส�อคํ�าประกนัใหแ้ก่ กสท. 

เป็นจํานวนเงนิ 200.00 ลา้นบาท 

40.2 เม��อวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 TUC บรษิัทย่อยของกลุ่มกจิการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คล��นความถี� IMT ย่าน 2.1 GHz จาก 

กสทช. ใบอนุญาตครอบคลุมสามแถบย่านความถี� และอนุญาตใหใ้ชเ้พ��อใหบ้รกิารโทรศพัท์เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี TUC 

ตอ้งป�บิตัติามขอ้กําหนดและเง��อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไวใ้นใบอนุญาต 

รายงานประจำป 2563

19. ���������.indd   39019. ���������.indd   390 17/3/2564 BE   09:2517/3/2564 BE   09:25



บริษทั ทรู คอร�ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

121

40.3 เม��อวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 TUC บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คล��นความถี�ย่าน 1800 MHz จาก 

กสทช. ใบอนุญาตครอบคลุมสองแถบย่านความถี� และอนุญาตใหใ้ชเ้พ��อใหบ้รกิารโทรศพัท์เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 18 ปี TUC  

ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเง��อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไวใ้นใบอนุญาต

40.4 เม��อวันที�  14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ���งเป็นบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล��นความถี�  900 MHz จาก กสทช.  

���งใบอนุญาตนั �นอนุญาตให้บรษิัทย่อยให้บรกิารโทรศพัท์เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2574 TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเง��อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไวใ้นใบอนุญาต 

40.5 เม��อวันที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 TUC ���งเป็นบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล��นความถี� 2600 MHz จาก กสทช.  

���งใบอนุญาตนั �นอนุญาตใหบ้รษิทัย่อยใหบ้รกิารโทรศพัท์เคล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 15 มนีาคม พ.ศ. 

2578 TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเง��อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไวใ้นใบอนุญาต 

40.6 เม��อวันที� 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 TUC ���งเป็นบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล��นความถี� 700 MHz จาก กสทช.  

���งใบอนุญาตนั �นอนุญาตใหบ้รษิทัย่อยใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คล��อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 

2578 TUC ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเง��อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไวใ้นใบอนุญาต 

41 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทย��นต�ออนุ�า�ตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกิดข��น

41.1 คดีฟ้องร้องที�ค้างอยู�ที�ศาลปกครอง

41.1.1 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัค่าใชแ้ละเช��อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

เม��อวนัที� 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 บรษิัท โทเทิ�ล แอ็คเ�็ส คอมมูนิเคชั �น จํากัด (มหาชน) ได้ย��นคําฟ้องต่อศาล

ปกครองกลาง เพ��อขอใหบ้รษิัทและ ทศท. ร่วมกนัชําระค่าใชแ้ละเช��อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอการเช��อมต่อ

โครงขา่ยของผูฟ้้องคด ีเป็นเงนิจํานวน 3.94 พนัลา้นบาท ต่อมาเม��อวนัที� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางได้

มีคําพิพากษาให้บริษัทจ่ายค่าเช��อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเ�็ส คอมมูนิเคชั �น จํากัด 

(มหาชน) เป็นเงนิจํานวน 1,832.29 ล้านบาท และเม��อวนัที� 23 มกราคม พ.ศ. 2562 บรษิัทไดย้��นอุทธรณ์คําพพิากษา

ดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสุด ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด  

41.1.2 ขอ้พพิาทกรณีบรษิทัพมิพร์ปูสญัลกัษณ์ของบรษิทับนใบแจง้หนี� ใบกํากบัภาษ ีและใบเสรจ็รบัเงนิ

เม��อวนัที� 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ทศท. ไดย้��นคาํเสนอขอ้พพิาทเรยีกค่าเสยีหายจากการที�บรษิทัพมิพ์รปูสญัลกัษณ์

บนใบแจง้หนี�และใบเสรจ็รบัเงนิ ค่าเสยีหายทางไปรษณีย์ และค่าเสยีหายดา้นการตลาดและภาพลกัษณ์ จํานวนรวม

ทั �งสิ�น 1,848.95 ล้านบาท เม��อวนัที� 20 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้บรษิัทชําระ

ค่าเสยีหายรวมเป็นจํานวน 98.59 ลา้นบาท ต่อมา บรษิทัไดย้��นคาํรอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ต่อศาลปกครองกลาง โดย ทศท. ไดย้��นคํารอ้งขอใหบ้งัคบัตามคําชี�ชาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง

กลางเช่นเดยีวกนั ต่อมาเม��อวนัที� 13 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางไดม้คีําพพิากษาใหบ้งัคบัตามคาํชี�ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันับแต่วนัที�คดถี�งที�สุด และให้ยกคําร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาด
ที�บรษิทัย��น อย่างไรกต็ามบรษิัทไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัคําพพิากษาดงักล่าว โดยในวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิัท

ไดย้��นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุด ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด
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41.1.3 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสญัญาขอ้ 38 ของสญัญาร่วมการงาน  

เม��อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 บรษิัทได้ย��นคําเสนอข้อพพิาท���งไม่มทีุนทรพัย�ต่ออนุญาโตตุลาการเกี�ยวกับ

เร��องขอให ้ทศท. ระงบัการใชอ้ํานาจกํากบัดูแลสญัญาร่วมการงาน และระงบัการใชอ้ํานาจตามสญัญา นับตั �งแต่วนัที�

สถานภาพ ทศท. เปลี�ยนแปลงไป และใหอ้ํานาจกํากบัดูแลเป็นของกระทรวงคมนาคม หร�อกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส��อสาร ต่อมาเม��อวนัที� 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 บรษิทัไดย้��นคําเสนอข้อพพิาทต่ออนุญาโตตุลาการ เร��อง
การปฏิเสธอํานาจกํากับดูแลของ ทศท. ตามข้อ 38 ของสัญญาร่วมการงานเป็นคดีใหม่อีกคดีหน��ง ���งทั �งสอง

ขอ้พพิาทนี� คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีาํชี�ขาดแล้วเม��อวนัที� 4 กนัยายน พ.ศ. 2557 ว่าการใชอ้ํานาจของ ทศท. เป็น
การใชอ้ํานาจตามสญัญาพพิาท ���งต่อมาเม��อวนัที� 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 บรษิทัย��นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการของทั �งสองข้อพิพาทนี�ต่อศาลปกครองกลางเม��อวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทศท.  

ได้ย��นคํารอ้งขอใหศ้าลบงัคบัตามคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ���งศาลไดม้คีําสั �งรวมคดี

เข้าดว้ยกนั ต่อมาเม��อวนัที� 13 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มคีําพพิากษายกคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�

ขาดที�บริษัทย��นทั �งสองคดี และให้บังคบัตามคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทั �งนี� เม��อวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

บรษิทัไดย้��นอุทธรณ�ต่อศาลปกครองสงูสุด  ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 

41.1.4 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัส่วนแบ่งรายไดต้ามสญัญาร่วมการงาน 

เม��อวนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ทศท.ไดย้��นคําเสนอขอ้พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการเรยีกค�นส่วนแบ่งรายไดท้ี�บรษิทั

ไดร้บัเกนิกว่าสทิธทิี�พ�งจะได้รบัจํานวน 1,479.62 ล้านบาทพรอ้มดอกเบี�ย บรษิัทได้ย��นคําคดัคา้นเม��อวนัที� 18 เมษายน 

พ.ศ. 2551 ต่อมาเม��อวนัที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 อนุญาโตตุลาการโดยเสียงข้างมากได้ชี�ขาดให้บริษัทชําระเงิน

จํานวน 1,217.50 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตั �งแต่วนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 จนกว่าจะ

ชําระเสรจ็สิ�นใหแ้ก่ ทศท. ทั �งนี�บรษิัทได้ย��นคําร้องขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง

เม��อวนัที� 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ส่วน ทศท. ไดย้��นคาํรอ้งเพ��อใหศ้าลบงัคบัตามคาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการเม��อวนัที� 

31 มนีาคม พ.ศ. 2559 และศาลปกครองกลางไดม้คีําสั �งให้รวมการพจิารณาคดทีั �งสองเขา้ไวด้ว้ยกนั ต่อมาเม��อวนัที� 

26 กันยายน พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชนะคดีและเพิกถอนคําชี�ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม เม��อวันที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทศท. ได้ย��นอุทธรณ�คําพิพากษาต่อ

ศาลปกครองสูงสุด และเม��อวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดย้��นคําให้การแก้อุทธรณ�ดงักล่าวแล้ว ปัจจุบนัคดี

อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด  
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41.1.5 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัเรื�องค่าโทรศพัทท์างไกลในประเทศ TA 1234

เมื�อวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2548 ทศท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทเรยีกร้องค่าเสยีหายจากการสูญเสยีรายได้ตั �งแต่

วนัที�16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 ถงึเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2548 เป็นจํานวนเงนิ 16,865.09 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ย 

จากกรณีที�บรษิทัลดค่าบรกิารทางไกลในประเทศภายใต้โครงการ TA 1234 และรอ้งขอใหบ้รษิทัเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร

ทางไกลในประเทศตามอตัราที�ตกลงกนัภายใต้สญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุน เมื�อวนัที� 23 กนัยายน พ.ศ. 2559 
คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําชี�ขาดใหบ้รษิทัชาํระเงนิจํานวน 1,703.09 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 6.69 ต่อปี 

นับตั �งแต่วนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนกว่าจะชําระเสรจ็สิ�น พรอ้มกบัให้ชําระค่าเสยีหายจากการที� ทศท. ขาด
รายได้จาการให้บริการโทรศัพท์ในโครงข่ายของบริษัทจํานวน 27.17 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมดอกเบี�ยในอัตรา

เดยีวกนั นับถัดจากวนัเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะยุติการให้บรกิารโทรศพัท์ทางไกล TA1234 เมื�อวนัที� 6 มกราคม 

พ .ศ . 2560 บ ริษั ท ได้ ยื� น คํ า ร้อ งขอ เพิ กถอน คํ าชี� ข าดข องอ นุ ญ าโต ตุ ล าก ารต่ อ ศ าลป กครองกลาง

ทั �งนี�เมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทศท. ไดย้ื�นคํารอ้งขอใหศ้าลบงัคบัตามคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื�อวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางไดม้คีําพพิากษายกคํารอ้งขอเพกิ

ถอนคําชี�ขาดของคดีที�บรษิัทยื�น �ึ�งบรษิัทไม่เห็นพ้องด้วย เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทจึงได้ใช้สิทธิ

อุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาล

ปกครองกลางมคีําพพิากษาตามคํารอ้งขอบงัคบัตามคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการของทศท. �ึ�งบรษิทัไม่เหน็พอ้ง

ด้วย เมื�อวนัที� 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทจึงยื�นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางดงักล่าวต่อศาล
ปกครองสงูสุด ปัจจุบนัทั �ง 2 คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 

41.1.6 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัส่วนแบ่งรายไดใ้นส่วนค่าโทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ 

เมื�อวันที� 28 มกราคม พ.ศ. 2548 บริษัทได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเกี�ยวกับเรื�องการคํานวณ

ส่วนแบ่งรายได้ที�เกิดจากค่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ ภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน บริษัท 

ได้เรียกร้องค่าเสียหายพร้อมดอกเบี�ย รวมเป็นจํานวนเงิน 8,699.48 ล้านบาท ทั �งนี� เมื�อวันที� 22 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของบริษัท ต่อมาเมื�อวันที� 9 มีนาคม  

พ.ศ. 2561 บรษิัทไดย้ื�นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง เมื�อวนัที� 30 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาให้เพิกถอนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการบางส่วน เมื�อวนัที� 

27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  บรษิทัไดย้ื�นอุทธรณ์คําพพิากษาของศาลปกครองกลางดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด  
ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 
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41.1.7 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัการใหบ้รกิาร อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู (ADSL)

เมื�อวันที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทระบุว่าบริษัทละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงาน  

โดยให้บรกิารหรอืยนิยอมให้�ูอ้ื�นนําอุปกร�์ในระบบไปให้บรกิารอนิเตอร์เน็ตความเรว็สูง �ADSL) ทศท. เรยีกรอ้ง

ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 2,010.21 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย นอกจากนี� ทศท. ยังเรียกร้องให้บริษัทชําระ

ค่าเสยีหายต่อเนื�องจากเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 อตัราเดอืนละ 180.00 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ย และขอใหบ้รษิทั
ระงบัการให้บรกิารหรอือนุญาตให้�ูอ้ื�นให้บรกิาร ADSL ต่อมาเมื�อวนัที� 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ทศท. ได้ยื�นคํา

รอ้งขอแก้ไขคําเสนอข้อพิพาทโดยแก้ไขค่าเสยีหายจากการขาดรายได้จากการให้บรกิารอินเตอร์เน็ตความเรว็สูง 
ADSL ตั �งแต่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจํานวน 63,457.92 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย

เป็นจํานวน 22,748.37 ล้านบาท รวมเป็นเงนิจํานวน 86,206.29 ล้านบาท โดยเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2559 

บรษิัทได้ยื�นคํารอ้งขอคดัค้านการแก้ไขทุนทรพัย์ของทศท. เมื�อวนัที� 4 กนัยายน พ.ศ. 2561 บรษิัทได้รบัคําชี�ขาด

ของค�ะอนุญาโตตุลาการ�ึ�งไดม้คีําชี�ขาดให้บรษิทัชําระเงนิค่า�ดิสญัญาใหแ้ก่ ทศท. 1) ตั �งแต่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2544

ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจํานวน 59,120.65 ล้านบาท และดอกเบี�ยจํานวน 16,978.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย

ร้อยละ 6.6875 ต่อปีจากต้นเงินจํานวน 59,120.65 ล้านบาท ตั �งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ�น

และ 2) ให้ชําระตั �งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 17,076.92 ล้านบาท และ

ดอกเบี�ยจํานวน 1,298.05 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 6.6875  ต่อปีจากต้นเงนิ 17,076.92 ล้านบาท ตั �งแต่

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 จนกว่าจะชาํระเสรจ็สิ�น

ทั �งนี�เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทยื�นคําร้องเพื�อขอเพกิถอนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง และ

เมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ทศท. ได้ยื�นคําร้องขอบงัคบัตามคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง �ึ�ง

บรษิัทได้ยื�นคําคดัค้านคําร้องข้อบงัคบัตามคําชี�ขาดของค�ะอนุญาโตตุลาการของ ทศท. เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางไดม้คีําสั �งรวมสาํนวนคด ีต่อมาเมื�อวนัที� 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองกลางได้

มีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี�ขาดของค�ะอนุญาโตตุลาการและยกคําร้องขอบังคับตามคําชี�ขาดของทศท. ทั �งนี�

คู่พิพาท�่ายที�ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาดังกล่าวมีสิทธิยื�นอุทธร�์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาล

ปกครองสงูสุด  

41.1.8 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัค่าใชท้่อรอ้ยสาย

(1) เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ได้ยื�นคําเสนอขอ้พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรยีกรอ้งให้บรษิัท

ชําระค่าเช่าท่อรอ้ยสายบรเิว�เมอืงทองธานีใหแ้ก่ทศท. สําหรบัช่วงเวลาตั �งแต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2547

ถึงเดอืนเมษายน พ.ศ. 2548 เป็นจํานวนเงนิ 6.72 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ย �ึ�งบรษิัทได้ยื�นคําคดัค้านเมื�อ

วนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2548 ต่อมาเมื�อวนัที� 30 มนีาคม พ.ศ. 2563 ค�ะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําชี�ขาดยก

คาํเสนอขอ้พพิาทของทศท. ทั �งนี�เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทศท. ยื�นคํารอ้งขอใหศ้าลปกครองกลาง

เพกิถอนคาํชี�ขาดดงักล่าว ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิาร�าของศาลปกครองกลาง 
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(2) เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ทศท. ไดเ้สนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรยีกรอ้งใหบ้รษิัท

ชําระค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายบรเิวณเมืองทองธานีให้แก่ ทศท. สําหรบัค่าเช่าในช่วงตั �งแต่เดือน พฤษภาคม 

พ.ศ. 2548 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นจํานวน 59.17 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย ต่อมาเมื�อวันที� 

29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้บริษัทชําระเงินจํานวน 48.85 ล้านบาท 

พรอ้มดอกเบี�ยอตัรา MLR + 1 ของตน้เงนิจํานวน 31.37 ล้านบาท นับถดัจากวนัยื�นคาํเสนอขอ้พพิาทจนกว่า

จะชําระเสรจ็ ต่อมาเมื�อวนัที� 28 สงิหาคม พ.ศ. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการไดแ้กไ้ขคําชี�ขาดให้บรษิทัชําระ
เงนิจํานวน 39.80 ลา้นบาทพรอ้มดอกเบี�ยของเงนิจํานวนดงักล่าว

เมื�อวนัที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทยื�นคําร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําชี�ขาด เมื�อวนัที� 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 ศาลปกครองกลางมคีําพพิากษายกคํารอ้งขอเพกิถอนคาํชี�ขาดของบรษิทั ทั �งนี�วนัที� 28 เมษายน 

พ.ศ. 2563 บรษิทัไดอุ้ทธรณ์คําพพิากษาดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณา

ของศาลปกครองสงูสุด 

อนึ�งเมื�อวันที� 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทศท. ได้ยื�นคําร้องขอบังคบัตามคําชี�ขาดต่อศาลปกครองกลาง 

ปัจจุบนัคดใีนส่วนของทศท. อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

(3) เมื�อวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ทศท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรยีกร้องให้

บรษิทัชาํระค่าเช่าท่อรอ้ยสายบรเิวณเมอืงทองธานี สําหรบัค่าเช่าในช่วงเวลาตั �งแต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2557

ถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นอกีคดหีนึ�งเป็นจํานวนเงนิ 26.13 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ย โดยเมื�อวนัที� 16

เมษายน พ.ศ. 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี�ขาดให้บริษัทชําระเงินจํานวน 29.52 ล้านบาทพร้อม

ดอกเบี�ยในอัตรา MLR+1 นับถัดจากวันที�ยื�นคําเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็จ ต่อมาเมื�อวันที� 20

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทยื�นคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําชี�ขาดดงักล่าว ปัจจุบันคดีอยู่

ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

41.1.9 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารโทรศพัทส์าธารณะ

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทศท. ไดย้ื�นคําเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย

จากบรษิัทจํานวน 1,052.65 ล้านบาท โดยอ้างว่าบรษิัทดําเนินการโฆษณาบนตู้โทรศพัท์สาธารณะและยนิยอมให้

บรษิทัย่อยใหบ้รกิารเตมิเงนิ�่านตูโ้ทรศพัท์สาธารณะ ต่อมาวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมคีํา
ชี�ขาดใหบ้รษิทัชําระเงนิบางส่วนให ้ทศท. จํานวน 302.57 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนัที�ยื�น

คําเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็จ โดยที�บรษิัทได้รบัทราบคําชี�ขาดดงักล่าวเมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562
บรษิทัไม่เหน็ดว้ยกบัคาํชี�ขาดดงักล่าว โดยเมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัยื�นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาด

ต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

41.1.10 คดเีกี�ยวกบั�ลประโยชน์ตอบแทนค่าเชื�อมโยงโครงขา่ย 

เมื�อวนัที� 12 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ยื�น�้องทศท. ต่อศาลปกครองกลาง เพื�อเรยีกใหช้ําระ�ลประโยชน์ตอบ

แทนในสดัส่วนของบรษิัทจากค่าเชื�อมโยงโครงข่ายที�ทศท. ได้รบัไว้ตามสญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุน บน

พื�น�านของหลกัความเป็นธรรม สมเหตุสม�ลและไม่เลอืกป�บิตั ิตามพ.ร.บ. การประกอบกจิการโทรคมนาคม� นับ

แต่ช่วงปี พ.ศ. 2535 ถงึ พ.ศ. 2549 เป็นเงนิจํานวน 118,812.76 ลา้นบาทรวมดอกเบี�ย และดอกเบี�ยในอตัรารอ้ยละ 

7.50 ต่อปีของต้นเงนิ 88,843.34 ล้านบาท นับถดัจากวนัที�ยื�น�้องจนกว่าจะชําระเสรจ็ ต่อมาวนัที� 20 มนีาคม พ.ศ. 

2563 ศาลปกครองกลางไดม้คีาํสั �งรบัคาํ�้องไวพ้จิารณา ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง
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41.1.11 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม 

เม��อวนัที� 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทศท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรยีกร้องให้บรษิัทชําระ

ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มสําหรบัช่วงระยะเวลาที�ระบุ รวมเป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น

539.02 ลา้นบาท เม��อวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมคีําชี�ขาดใหบ้รษิทัชาํระเงนิค่าธรรมเนียม

เลขหมาย เม��อวันที� 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําสั �งแก้ไขคําชี�ขาดบางส่วน ทั �งนี�
เม��อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิัทย��นคําร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง เม��อวนัที� 

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดบางส่วนของทศท. ที�ไดย้��นต่อศาลปกครองกลาง
�บบัลงวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ปัจจุบนัทั �ง 2 คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

41.1.12 ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัส่วนแบ่งรายไดจ้ากบรกิาร Free Phone 1800

เม��อวนัที� 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ย��นคําเสนอข้อพพิาทต่ออนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งส่วนแบ่งรายได้ที�

เกดิจากการใหบ้รกิาร Free Phone 1800 จาก ทศท. ภายใต้สญัญาร่วมการงาน จากกรณีทศท. และบรษิทัตกลงเปิด

ให้บรกิารดงักล่าว �ึ�งทศท. เป็น�ู้จดัเก็บเงนิรายได้ค่าบรกิารทั �งหมดแต่ไม่แบ่งส่วนบางรายได้ในส่วนของบรษิัท

ใหแ้ก่บรษิทั บรษิัทจงึเรยีกค่าเสยีหายเป็นจํานวนเงนิทุนทรพัย์ 142.18 ล้านบาท เม��อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2563 

คณะอนุญาโตตุลาการมคีาํชี�ขาดให้ทศท. ชําระเงนิจํานวน 96.49 ล้านบาท �ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม� พร้อมดอกเบี�ย
อัตรา MLR+1 ตั �งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จนกว่าจะชําระเสร็จ เม��อวันที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทศท.  

ย��นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง ทั �งนี�เม��อวนัที� 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ทศท. ได้ย��นคํารอ้ง

ขอถอนคาํรอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลางแล้ว

�ลที�สุดของคดคีวามดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี� ดงันั �นบรษิัทจงึไม่ได้บนัทกึรายไดห้ร�อไม่ไดต้ั �งสํารอง

สาํหรบั�ลเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นจาก�ลของคดดีงักล่าวไวใ้นงบการเงนินอกจากตามที�ระบุไว้

41.2 ข้อพิพาทที�ยงัคงค้างอยู�ที�ส�าบนัอนุ�า�ตตุลาการ

ข้อพิพาทกบั ทศท. ที�บริษทัเป็นผู้เสนอ 

ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัส่วนแบ่งรายไดจ้ากกจิการร่วมคา้ Thai Mobile

เม��อวนัที� 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ย��นคําเสนอข้อพพิาทต่ออนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งส่วนแบ่งรายไดจ้าก ทศท. 
ส�บเน��องมาจากกิจการร่วมค้า Thai Mobile จากการใช้บริการเช่าวงจรและเช่าพ��นที�ในทรพัย์สินภายใต้สญัญาร่วมการงาน 

�ึ�งในปี พ.ศ. 2557 ทศท. ได้ประชุมร่วมกบับรษิัทและเสนอชําระเงนิส่วนแบ่งค่าบรกิารให้บรษิัท แต่ทศท. ไม่ชําระเงนิตาม 

ที�ตกลง ดงันั �นบรษิัทจงึต้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายเป็นจํานวน เงนิทุนทรพัย์ 96.23 ล้านบาท เม��อวนัที� 26 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี�ขาดให้ทศท. ชําระเงินจํานวน 55.40 ล้านบาทพร้อมดอกเบี�ยอัตรา MLR+1 ตั �งแต่วันที� 

3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนกว่าจะชําระเสร็จ วันที� 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทศท. ย��นคําร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาดของ

อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัส่วนแบ่งรายไดค่้าโทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ (TOT Gateway)

เม��อวนัที� 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิทัไดย้��นคําเสนอขอ้พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งส่วนแบ่งรายไดท้ี�เกดิขึ�นจาก

ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศขาเข้าจาก ทศท. ภายใต้สญัญาร่วมการงานและสญัญาการลงทุน �ึ�งมีหลัก�านเป็น

เอกสารทางการเงนิที�เกดิขึ�นในปี พ.ศ. 2559 ทศท. ไดดํ้าเนินงานและได้รบัค่าบรกิาร�ี�งมาจากการใช้งานระบบเคร�อข่ายของ

บรษิทัแต่ไม่ไดแ้บ่งรายไดด้งักล่าวมาใหก้บัทางบรษิทั บรษิทัไดเ้รยีกรอ้งให ้ทศท. จ่ายค่าเสยีหายจากส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าว 
เป็นจํานวนเงนิ 1,045.79 ล้านบาท เม��อวนัที� 21 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย��นคําร้องขอถอนคําเสนอข้อพิพาท โดยคณะ

อนุญาโตตุลาการมคีาํสั �งอนุญาตใหถ้อนคาํเสนอขอ้พพิาท และจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ ขอ้พพิาทจงึยุติ

ผลที�สุดของคดคีวามดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี� ดงันั �นบรษิัทจงึไม่ได้บนัทกึรายไดห้ร�อไม่ไดต้ั �งสํารอง

สาํหรบัผลเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นจากผลของคดดีงักล่าวไวใ้นงบการเงนินอกจากตามที�ระบุไว้

41.3 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทของบริษทัย่อย

41.3.1 เม��อวนัที� 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กสท. ไดย้��นคาํเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัย่อยแห่ง

หนึ�งชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นจํานวนเงนิ 113.58 ล้านบาท ต่อมาเม��อวนัที� 15 สงิหาคม พ.ศ. 2551 

คณะอนุญาโตตุลาการได้มคีําชี�ขาดให้บรษิัทย่อยชําระเงนิให้ กสท. จํานวน 99.60 ล้านบาท �ไม่รวมดอกเบี�ยรอ้ยละ 

7.5 ต่อปี) บรษิัทย่อยได้รบัทราบคําชี�ขาดเม��อวนัที� 24 สงิหาคม พ.ศ. 2551 และได้ดําเนินการขอเพกิถอนคําชี�ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาเม��อวนัที� 23 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2554 ว่าคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ชอบดว้ยกฎหมาย�ึ�งการยอมรบัหร�อบงัคบัตามคําชี�ขาดนั �นจะ

เป็นการขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหร�อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ศาลปกครองกลางจงึมคีําสั �งเพกิถอนคําชี�ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเม��อวนัที� 22 มนีาคม พ.ศ. 2554 กสท. ได้ย��นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครอง

กลางต่อศาลปกครองสงูสุด โดยเม��อวนัที� 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองสูงสุด มคีาํพพิากษายกคํารอ้งขอเพกิ
ถอนคาํชี�ขาดของบรษิทัย่อย คดทีี�บรษิทัย่อยขอเพกิถอนคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการจงึถงึที�สุด อย่างไรกต็ามเม��อ

วนัที� 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กสท. ก็ได้ย��นคําร้องต่อศาลปกครองกลางเพ��อขอให้บังคบัตามคําชี�ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ใหบ้รษิทัย่อยชําระเงนิแก่ กสท. ปราก�ว่าเม��อวนัที� 1 มถิุนายน พ.ศ. 2560 ศาลปกครองกลางไดม้ี

คาํพพิากษายกคําขอบงัคบัตามคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการของกสท. เม��อวนัที� 29 มถิุนายน พ.ศ. 2561 กสท. จงึ

ได้ย��นอุทธรณ์คาํพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด เม��อวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 กสท. ได้

ย��นคํารอ้งขอถอนอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุดมคีําสั �งอนุญาตถอนอุทธรณ์และจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ 

คดจีงึถงึที�สุด

41.3.2 เม��อวนัที� 9 มกราคม พ.ศ. 2551 กสท. ได้ย��นเสนอข้อพิพาทกบับริษัทย่อยแห่งหนึ�งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัย่อยชําระค่าส่วนแบ่งรายไดท้ี�ส่งขาดไปจากการที�บรษิทัย่อยชําระค่าภาษีสรรพสามติ รวมค่าปรบั

และดอกเบี� ย จํานวนรวมทั �งสิ�นประมาณ  8,969.08 ล้านบาท  ต่ อมาเม�� อวันที�  16 กันยายน พ .ศ . 2554  
คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําวนิิจ�ัยชี�ขาดให้บรษิทัย่อยชนะคดโีดยยกคําเสนอขอ้พพิาทดงักล่าว ทําใหบ้รษิัทย่อย

ไม่ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามคําเสนอขอ้พิพาทดงักล่าว ต่อมา กสท. ได้ย��นคําร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาด

ของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเม��อวันที� 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และบริษัทย่อยได้ดําเนินการ 

ทําคาํคดัคา้นคํารอ้งย��นต่อศาลปกครองกลาง ทั �งนี�เม��อวนัที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ศาลปกครองกลางไดม้คีําพพิากษา

ยกคําร้องขอเพิกถอนคําชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการของ กสท. �ึ�งต่อมา กสท. ได้ย��นอุทธรณ์คําพิพากษาของ 

ศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด เม��อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ศาลปกครองสูงสุดมคีําพพิากษายกคํารอ้ง

ของกสท. คดจีงึถงึที�สุด
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41.3.3 เกี�ยวกบัข้อพพิาทระหว่าง กสท. กบับรษิัทย่อยแห่งหน��ง กสท. เรยีกร้องให้บรษิัทย่อยจ่ายชําระค่าบรกิารที� กสท. 

�ม่สามาร�เรยีกเก็บ�ด้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงนิประกันราย�ด้ข ั �นตํ�า

เพิ�มเตมิ ค่าปรบัจากการชําระค่าบรกิารล่าช้า และค่า�าษีสรรพสามติพรอ้ม�าษีมูลค่าเพิ�มตามสญัญาทําการตลาด

บรกิารวทิยุคมนาคมระบบระบบเซลลูล่าร์ ดิจติอล แอมป์ 800 แบนด์ เอ จํานวนรวม 1,445.00 ล้านบาท (มูลค่า 

1,204.00 ลา้นบาท และ 241.00 ลา้นบาท� ทั �งนี� บรษิทัย่อย�ดเ้รยีกรอ้งแยง้ในขอ้พพิาทดงักล่าวเพื�อเรยีกค่าเสยีหาย 

เป็นจํานวนเงนิประมาณ 2,544.72 ลา้นบาท  

ต่อมาเมื�อวนัที� 11 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการ�ด้มีคําชี�ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท.
ในทุกประเด็นสําหรบัมูลค่าที�เรียกร้องจํานวน 1,204.00 ล้านบาท และให้ยกข้อเรียกร้องแย้งของบริษัทย่อยที�

เรยีกรอ้งจํานวนเงนิ 2,544.72 ลา้นบาทดว้ยเช่นเดยีวกนั ซ��ง กสท.�ดย้ื�นคาํรอ้งต่อศาลปกครองกลางเพื�อขอเพกิคาํชี�

ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เมื�อวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 กสท. �ดย้ื�นคาํรอ้ง

ขอ�อนคดตี่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางมคีําสั �งอนุญาต�อนคํารอ้งและจําหน่ายคดอีอกจากสารบบ

ความ คดจี�ง��งที�สุด

สาํหรบัมูลค่าเรยีกรอ้งจากกสท. จํานวน 241.00 ล้านบาท ซ��งเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าปรบัจากการชาํระ

ค่าบรกิารรายเดอืนตามงวดใบแจง้หนี�ล่าชา้ เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการ�ดม้คีําชี�ขาดให้

บรษิทัย่อยชาํระเงนิเป็นจํานวน 91.83 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.50 ต่อปี และใหย้กคําขอของกสท. ในกรณี
เรยีกรอ้งค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมและเงนิประกนัราย�ดข้ ั �นตํ�าในปีที� 8 รวมเป็นเงนิจํานวน 146.81 ล้าน

บาท ต่อมาเมื�อวนัที� 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 บรษิัทย่อยและ กสท.�ดย้ื�นคํารอ้งต่อศาลปกครองกลางเพื�อขอให้

เพกิ�อนคาํชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซ��งศาล�ดม้คีําสั �งใหร้วมการพจิารณาคดทีั �งสองเขา้�วด้ว้ยกนั ต่อมาเมื�อ

วันที� 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลาง�ด้มีคําพิพากษายกคําร้องขอเพิก�อนคําชี�ขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการบางส่วน ซ��งวนัที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อย�ด้ยื�นอุทธรณ์คําพิพากษาดงักล่าวต่อศาล

ปกครองสูงสุด เมื�อวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 กสท. และบรษิทัย่อย�ดย้ื�นคํารอ้งขอ�อนอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง

สงูสุด และศาลปกครองสงูสุดมคีาํสั �งอนุญาต�อนอุทธรณ์และจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ คดจี�ง��งที�สุด

41.3.4 เมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2552 กสท. �ดย้ื�นคําเสนอข้อพพิาทต่อส�าบนัอนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัย่อย

แห่งหน��งชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพเิศษสี�หลกั เลขหมาย 1331 เป็นจํานวนเงนิประมาณ 3.96 ล้าน
บาท พรอ้มดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.50 ต่อปี �าษีมูลค่าเพิ�มและค่าปรบัรอ้ยละ 1.25 ต่อเดอืนของยอดเงนิค่าธรรมเนียม

เลขหมายโทรคมนาคมพเิศษ นับแต่วนัที� กสท. �ดช้ําระใหแ้ก่ กทช. จนกว่าบรษิทัย่อยจะชาํระใหแ้ก่ กสท. เมื�อวนัที� 

7 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะอนุญาโตตุลาการ�ด้มีคําชี�ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท. ทั �งนี� เมื�อวันที� 

29 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กสท.�ดย้ื�นคํารอ้งขอเพกิ�อนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง เมื�อ

วนัที� 20 มนีาคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองกลางมคีําพพิากษายกคําร้องขอเพกิ�อนคําชี�ขาดของกสท. และ กสท. 

�ด้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาเมื�อวนัที� 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กสท. �ด้ยื�นคําร้องขอ�อนอุทธรณ์

เนื�องจาก�ม่มคีวามจําเป็นต้องดําเนินคดนีี�ต่อ�ป และศาลปกครองสูงสุดมคีําสั �งอนุญาต�อนอุทธรณ์และจําหน่ายคดี

ออกจากสารบบความ คดจี�ง��งที�สุด
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41.3.5 เมื� อวันที�  25 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2554 กสท. ได้ยื� นคําเสนอข้อพิพาทกับบริษัท ย่อยแห่งหน�� ง ต่อสถาบัน

อนุ�า�ตตุลาการ เพื�อเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัย่อยแห่งนั �นนําหนังสอืคํ�าประกนั�ลประ�ยชน์ตอบแทนขั �นตํ�าวงเงนิ 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 บรษิัทย่อยได้ยื�นข้อเรยีกร้องแย้งในคดีดงักล่าว�ดยให้ กสท. คืนหนังสือคํ�า

ประกนั�ลประ�ยชน์ตอบแทนขั �นตํ�าของปีดําเนินการที� 11 ถ�งปีที� 13 และเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจาก กสท. เป็นเงนิ

ทั �งสิ�น 56.19 ล้านบาท เมื�อวนัที� 30 สงิหาคม พ.ศ. 2556 กสท. ไดย้ื�นคําเสนอเรยีกรอ้งให้บรษิทัย่อยวางหนังสอืคํ�า
ประกนัสําหรบัปีดําเนินการที� 16 และ 17 และบรษิัทย่อยได้ยื�นคําคดัค้านไปเมื�อวนัที� 18 มถิุนายน พ.ศ. 2556 ���ง

อนุ�า�ตตุลาการไดม้คีําสั �งใหร้วมการพจิารณาทั �งสองคด�ี��งเป็นวงเงนิรวมทั �งสิ�น 1,460.00 ล้านบาท เขา้ไวด้ว้ยกนั 
ต่อมาเมื�อวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุ�า�ตตุลาการเสยีงข้างมากได้มคีําชี�ขาดให้ยกคําเสนอข้อพพิาท

ของ กสท. และให้ กสท. ชดใช้ค่าเสยีหายแก่บรษิัทย่อยจํานวน 60.46 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ยร้อยละ 7.50 ต่อปี

ของต้นเงินจํานวนดังกล่าวนับแต่วันที�ยื�นข้อเรียกร้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ และให้ กสท.ชดใช้

ค่าธรรมเนียมหนังสือคํ�าประกันสําหรบัปีดําเนินการที� 11 ถ�งปีที� 13 ในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี ของวงเงินตาม

หนังสอืคํ�าประกนัเป็นเงนิปีละ 26.20 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนัที�บรษิทัย่อยได้

ชําระเงนิจํานวนดงักล่าวจนกว่า กสท. จะคนืหนังสอืคํ�าประกนัดงักล่าวแก่บรษิทัย่อย ���งต่อมา กสท. ได้ยื�นขอเพกิ

ถอนคําชี�ขาดต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื�อวนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 บรษิทัย่อยไดย้ื�นคํารอ้งขอบงัคบัตาม

คําชี�ขาดของอนุ�า�ตตุลาการในข้อพพิาทดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง เมื�อวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 กสท. 

และบรษิัทย่อยได้ยื�นคํารอ้งขอถอนคดดีงักล่าวเนื�องจากไม่มคีวามจําเป็นต้องดําเนินคดนีี�ต่อไป และศาลปกครอง
กลางมคีาํสั �งอนุ�าตถอนคดดีงักล่าวและจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ คดจี�งถ�งที�สุด

41.3.6 เมื�อวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุ�า�ตตุลาการ เรยีกรอ้งใหบ้รษิัทย่อย

ชําระค่า�ลประ�ยชน์ตอบแทนสาํหรบัปีดําเนินการที� 10 ถ�ง ปีดําเนินการที� 14 ใหก้สท. ให้ครบถ้วนเป็นเงนิจํานวน 

11,946.15 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุ�า�ตตุลาการได้มคีําชี�ขาดให้บรษิัทย่อย

ชนะคด ี�ดยยกคําเสนอขอ้พพิาทของ กสท. ทําใหบ้รษิัทย่อยไม่ต้องชําระเงนิตามที�กสท. เรยีกร้อง ต่อมาเมื�อวนัที� 

16 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กสท.ไดย้ื�นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง เมื�อวนัที� 21 สงิหาคม 

พ.ศ. 2563 กสท. ยื�นคําร้องขอถอนคดดีงักล่าวเนื�องจากไม่มคีวามจําเป็นต้องดําเนินคดนีี�ต่อไป และศาลปกครอง

กลางมคีาํสั �งอนุ�าตถอนคดดีงักล่าวและจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ คดจี�งถ�งที�สุด

41.3.7 เมื�อวนัที� 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 มกีรณีขอ้พพิาทในศาลปกครองกลางระหว่างบรษิทัย่อยแห่งหน��งกบั กทช. ป�บิตัิ
หน้าที� กสทช. และเลขาธกิาร กสทช. เรื�องการจดัเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี�ยวกบั�ู้ใช้บรกิาร�ทรศพัท์เคลื�อนที�

ประเภทเรยีกเกบ็ค่าบรกิารล่วงหน้า ที�แจง้กําหนดใหช้าํระค่าปรบัทางปกครองวนัละ 80,000 บาท คาํนวณตั �งแต่วนัที� 

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถ�งวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 เมื�อวนัที� 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 บรษิัทย่อยได้ชําระเงนิ

จํานวน 34.96 ล้านบาท อย่างไรกต็ามการชาํระดงักล่าวมไิดเ้ป็นการยอมรบัว่าคําสั �งทางปกครองดงักล่าวชอบดว้ย

กฎหมาย หาก�ลของคดหีลกัมคีาํพพิากษาถ�งที�สุดอนัเป็นคุณแก่บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยสามารถเรยีกคนืเงนิค่าปรบั

ทางปกครองที�ไดช้ําระไปแล้วดงักล่าวจาก กสทช. เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสนิ

เป็นคุณกับบรษิัทย่อย �ดยมคีําพิพากษาเพิกถอนคําสั �งและมติ กทค.ดงักล่าว ต่อมาเมื�อวนัที� 6 มกราคม 2560 

บรษิัทย่อยไดร้บัสําเนาคาํอุทธรณ์คําพพิากษาของ กสทช. และไดย้ื�นแก้อุทธรณ์แล้วเมื�อวนัที� 2 มนีาคม พ.ศ. 2560 

แลว้ ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
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41.3.8 เม��อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยได้ย��น�้องคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ต่อศาล

ปกครองกลางขอให้เพกิ�อนคําสั �งและมติ ที�หา้มผ�้ให้บรกิาร�ทรศพัท์เคล��อนที�ประเภทเรยีกเก็บค่าบรกิารล่วงหน้า

กําหนดรายการส่งเสรมิการขายในลักษณะเป็นการบังคบัให้ผ�้ใช้บรกิารต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที�กําหนด 

(Validity) พร้อมขอให้ศาลกําหนดมาตรการและวิธีการเพ��อบรรเทาทุกข์เป็นการชั �วคราว ก่อนการพิพากษา 

เลขาธกิาร กสทช.ไดม้หีนังส�อใหบ้รษิทัย่อยดําเนินการปรบัปรุงเง��อนไขการใหบ้รกิาร�ทรศพัท์เคล��อนที�ประเภทเรยีก

เกบ็เงนิค่าบรกิารล่วงหน้า ไม่ใหม้ขีอ้กําหนดในลกัษณะเป็นการบงัคบัใหผ้�ใ้ชบ้รกิารต้องใชบ้รกิารภายในระยะเวลาที�
กําหนดและหา้มมใิหกํ้าหนดเง��อนไขที�มลีกัษณะเป็นการบงัคบัใหผ้�ใ้ชบ้รกิารต้องใชบ้รกิารภายในระยะเวลาที�กําหนด

อีกต่อไป ต่อมาเม��อวนัที� 25 กันยายน พ.ศ. 2555 เลขาธิการ กสทช. ได้มหีนังส�อลงวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
กําหนดใหบ้รษิทัย่อยจะต้องชําระค่าปรบัทางปกครองในอตัราวนัละ 100,000 บาท ตั �งแต่วนัที� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

เป็นต้นไป อย่างไรกต็ามบรษิทัย่อยไดย้��นคํารอ้งขอต่อศาลใหม้คีาํสั �งใหทุ้เลาการบงัคบัตามคําสั �งและมตขิองคณะกรรมการ

ศาลไดย้กคาํรอ้งดงักล่าว อย่างไรกต็ามบรษิทัย่อยไดท้ําการอุทธรณ์คําสั �งต่อเลขาธกิาร กสทช. เพ��อระงบัค่าปรบัทาง

ปกครอง ผลการพจิารณาปรากฏว่าบรษิทัย่อยยงัคงต้องชําระค่าปรบัตามคําสั �ง ค่าปรบัระหว่างวนัที� 30 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2555 ��งวนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นจํานวนเงนิ 23.30 ล้านบาท เม��อวนัที� 10 มกราคม พ.ศ. 2556 

บรษิทัย่อยได้ย��น�้องเลขาธกิาร กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพ��อเพกิ�อนคําสั �งกําหนดค่าปรบัดงักล่าว และไดย้��น

คําร้องขอให้ศาลกําหนดมาตรการและวิธีการเพ��อบรรเทาทุกข์เป็นการชั �วคราวก่อนการพิพากษา อย่างไรก็ตาม 

หลงัจากที� กสทช.ไดม้มีตเิหน็ชอบแนวทางการใหบ้รกิาร�ทรศพัท์เคล��อนที�แบบชําระค่าบรกิารล่วงหน้าที�บรษิัทย่อย

เป็นผ�้นําเสนอ จ�งได้มีคําสั �งยุติค่าปรบัคํานวณตั �งแต่วนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ดงันั �นเม��อวนัที� 20 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2557 บรษิัทย่อยได้ชําระเงนิจํานวน 23.30 ล้านบาท เป็นค่าปรบัทางปกครอง อย่างไรก็ตามการชําระเงิน

ดงักล่าวมไิดเ้ป็นการยอมรบัว่า คําสั �งทางปกครองดงักล่าวชอบดว้ยก�หมาย หากผลของคดมีคีาํพพิากษา��งที�สุดอนั

เป็นคุณแก่บรษิัทย่อย บรษิัทย่อยสามาร�เรยีกค�นเงนิค่าปรบัทางปกครองที�ไดช้ําระไปแล้วดงักล่าว เม��อวนัที� 27 ตุลาคม 

พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางไดม้คีาํพพิากษายกคาํ�้องในคดนีี� ต่อมาวนัที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 บรษิทัย่อย

ไดย้��นอุทธรณ์คาํพพิากษาต่อศาลปกครองส�งสุด ปัจจุบนัคดยีงัอย�่ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองส�งสุด

41.3.9 เม��อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 กสท. ได้ย��นคําเสนอขอ้พพิาทต่อส�าบนัอนุ�า�ตตุลาการ เรยีกรอ้งให้บรษิัทย่อย

ชําระเงินค่าผลประ�ยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�ม ของปีดําเนินการที� 15 จํานวนประมาณ 1,571.60 ล้านบาท เม��อวันที� 

1 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุ�า�ตตุลาการเสยีงข้างมากได้มีคําชี�ขาดให้บรษิัทย่อยชําระเงนิจํานวน 1,571.60

ล้านบาท พร้อมเงนิเพิ�มเป็นเบี�ยปรบัในอตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี จากต้นเงนิดงักล่าวนับตั �งแต่วนัที� 14 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2554 จน��งวนัชําระเสร็จสิ�น อย่างไรก็ตามอนุ�า�ตตุลาการเสียงข้างน้อยได้มีการทําความเห็นแย้งไว้ว่า 

บรษิทัย่อยไม่มหีน้าที�ตามกฏหมายที�จะตอ้งชําระเงนิผลประ�ยชน์ตอบแทนตามขอ้เรยีกรอ้งและเหน็สมควรใหย้กขอ้
เรยีกรอ้งของ กสท. ���งบรษิัทย่อยได้ย��นคํารอ้งขอเพกิ�อนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลางเม��อวนัที� 4 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 ต่อมาวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กสท. ไดย้��นคํารอ้งขอบงัคบัตามคําชี�ขาดของคณะอนุ�า�ตตุลาการ
ต่อศาลปกครองกลาง ���งศาลไดม้คีําสั �งให้รวมการพจิารณาคด ีเม��อวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 กสท. และบรษิัทย่อย

ย��นคํารอ้งขอ�อนคดดีงักล่าวเน��องจากไม่มคีวามจําเป็นตอ้งดําเนินคดนีี�ต่อไป และศาลปกครองกลางมคีําสั �งอนุ�าต

�อนคดดีงักล่าวและจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ คดจี�ง��งที�สุด

41.3.10 เม��อวนัที� 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กสท. ได้ย��นเสนอข้อพพิาทต่อส�าบนัอนุ�า�ตตุลาการเรยีกร้องให้บรษิัทย่อย

ชาํระเงนิค่าผลประ�ยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดําเนินการที� 16 จํานวนประมาณ 2,441.69 ลา้นบาท เน��องจากการ

คํานวณไม่เหมาะสม เม��อวนัที� 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะอนุ�า�ตตุลาการได้มคีําชี�ขาดให้บริษัทย่อยชนะคดี

และยกคําเสนอขอ้พพิาทของ กสท. ต่อมาเม��อวนัที� 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 กสท. ได้ย��นคํารอ้งขอเพกิ�อนคําชี�

ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง เม��อวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 กสท. ย��นคํารอ้งขอ�อนคดดีงักล่าวเน��องจาก

ไม่มคีวามจําเป็นต้องดําเนินคดนีี�ต่อไป และศาลปกครองกลางมคีําสั �งอนุ�าต�อนคดดีงักล่าวและจําหน่ายคดอีอก

จากสารบบความ คดจี�ง��งที�สุด
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41.3.11 กรณีพพิาทระหว่าง กสท. และบรษิทัย่อย ซึ�ง กสท. เรยีกรอ้งภายใตส้�ั�าทําการตลาดวทิยุคมนาคมระบบเซลลูลาร ์

ดจิติอล แอมป์ 800 แบนด ์เอ เม��อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 บรษิัทย่อย�ดย้��นคํารอ้งต่อศาลแพ่ง เรยีกรอ้งให้

ศาลมีคําสั �งให้ กสท. ระงบัการใช้สิทธิเรยีกร้องตามหนังส�อส�ั�าคํ�าประกัน และจ่ายค่าเสยีหายเป็นจํานวนเงิน 

63.02 ลา้นบาท ศาลแพ่ง�ดม้คีาํสั �งคุม้ครองชั �วคราว�ม่ให ้กสท. เรยีกรอ้งใหธ้นาคาร�ูค้ํ�าประกนัชาํระเงนิใหแ้ก่ กสท. 

จนกว่าคดจีะสิ�นสุด ต่อมาศาลแพ่งจงึมคีําสั �ง�อนคดนีี��ปยงัศาลปกครอง เม��อวนัที� 20 มนีาคม พ.ศ. 2557 กสท. �ดย้��น�้อง

บรษิัทย่อยสองแห่งต่อศาลปกครองกลาง เรยีกรอ้งให้บรษิทัย่อยทั �ง 2 แห่งจ่ายค่าเสยีหายรวมจํานวน 1,576.19 ล้านบาท 
เป็นค่ากระทํา�ดิส�ั�าต่าง� หลายส�ั�าที�บรษิทั�ด้ตกลง�ว้กบั กสท. ภายหลงัศาลปกครองกลาง�ดม้คีําสั �งรวม

การพิจารณาคดีที� กสท. เรยีกรอ้งและบรษิัทย่อยเรยีกร้องเข้า�ว้ด้วยกนั เม��อวนัที� 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กสท. 
และบรษิทัย่อยย��นคํารอ้งขอถอนคดดีงักล่าวเน��องจาก�ม่มคีวามจําเป็นตอ้งดําเนินคดนีี�ตอ่�ป และศาลปกครองกลางมี

คาํสั �งอนุ�าตถอนคดดีงักล่าวและจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ คดจีงึถงึที�สดุ

41.3.12 เม��อวนัที� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และวนัที� 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 กสท. �ดย้��น�้องบรษิทัย่อยแห่งหนึ�ง�ดยอา้งว่า

บรษิทัย่อย�ดใ้ชเ้คร��องและอุปกรณ์�ทรคมนาคมที��ด้ส่งมอบให ้กสท.แล้วในวนัสิ�นสุดส�ั�าให้ดําเนินการใหบ้รกิาร

วทิยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 1800 MHz ณ วนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 �ดยที�บรษิัทย่อยม�ิด้ทําความตกลงใด� 

กบั กสท. ทั �งนี� กสท.�ดร้อ้งเรยีกค่าเสยีหายจํานวน 23,016.50 ล้านบาท สําหรบัค่าใชอุ้ปกรณ์�ทรคมนาคมที��ด้ส่งมอบ

ให้ กสท.แล้วนับจากวนัสิ�นสุดส�ั�าจนถึงวนัที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเป็นช่วงเวลาที� กสทช. ประกาศให้

บรษิทัย่อยเป็น�ูม้หีน้าที�ใหบ้รกิาร�ทรศพัท์เคล��อนที�บนคล��นความถี� 1800 MHz และเป็นช่วงเวลาที�คณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิ(“คสช”) �ด้ประกาศขยายช่วงเวลาคุม้ครอง�ู้ใช้บรกิารหลงัวนัสิ�นสุดอายุส�ั�าเป็นเวลาสองปี ต่อมาวนัที� 

24 กนัยายน พ.ศ. 2562 กสท. �ดย้��นขอแก�้ขคํา�้อง�ดยแก้�ขจํานวนทุนทรพัย์ใหม่เป็นจํานวน 6,884.35 ล้านบาท 

ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

เม��อวนัที� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. �ด้ย��น�้องบรษิัทย่อยแห่งหนึ�งร่วมกับบุคคลอ��นต่อศาลปกครองกลาง

เรยีกร้องค่าเสยีหายจํานวน 2,206.04 ล้านบาท �ดยกล่าวอ้างว่าบรษิัทย่อย�ด้ใช้เคร��องและอุปกรณ์�ทรคมนาคม

ซึ�งส่งมอบให้ กสท. หลังจากสั��าอนุ�าตให้ดําเนินการสิ�นสุดลง สําหรบัช่วงเวลาจากวันที� 18 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2558 ถงึวนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเป็นช่วงเวลาที� กสทช. อนุ�าตใหบ้รษิทัย่อยดําเนินการเพ��อเป็นการ

คุ้มครอง�ู้ใช้บรกิารในกรณีสิ�นสุดของส�ั�าอนุ�าตให้ดําเนินการและ�ด้รบัการขยายระยะเวลาตามประกาศของ

คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”) ต่อมาวนัที� 24 กันยายน พ.ศ. 2562 กสท. ย��นขอแก้�ขคํา�้อง�ดยแก้�ข

จํานวนทุนทรพัยใ์หม่เป็นจํานวน 1,350.20 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

41.3.13 เม��อวนัที� 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 บรษิทัย่อยแห่งหนึ�ง�ดย้��น�้อง กสทช. กทค. สาํนักงาน กสทช. และ เลขาธกิาร 

กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เรยีกรอ้งใหเ้พกิถอนมตขิอง กทค. ที�ส ั �งใหบ้รษิทัย่อยนําส่งเงนิราย�ดท้ี�คํานวณขึ�นเอง 

จํานวน 1,069.98 ล้านบาท จากการใหบ้รกิารในช่วงมาตรการการคุม้ครอง�ูใ้ชบ้รกิารเป็นการชั �วคราว ระหว่างวนัที� 

16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี�บรษิัทย่อย�ดเ้รยีกรอ้งให้�ู้ถูก�้องดงักล่าว

ชําระค่าใช้จ่ายให้บรษิัทย่อยอนัเน��องมาจากการป�ิบตัิตามประกาศมาตรการคุ้มครอง�ู้ใช้บรกิาร�เป็นจํานวนเงนิ 

16,074.10 ล้านบาท (คํานวณนับตั �งแต่วนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558) รวมถงึขอให้

ค�นค่าธรรมเนียมเลขหมายที�บรษิัทย่อย�ดจ่้ายให้ กสทช. ด้วยการถูกทําให้เข้าใจ�ดิภายหลงัส�ั�าให้ดําเนินการ

ใหบ้รกิารวทิยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN 1800 สิ�นสุดจํานวน 190.97 ล้านบาท เม��อวนัที� 13 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 กสทช. �ดย้��นคํารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหจํ้าหน่ายคดชีั �วคราวเพ��อทบทวนคําสั �งตามมตขิอง กทค. 
ดงักล่าว บรษิทัย่อย�ดย้��นคาํแถลงคดัคา้นคาํรอ้งดงักล่าวต่อศาลปกครองกลางเม��อวนัที� 15 มถิุนายน พ.ศ. 2559  
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เมื�อวนัที� 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 บรษิัทย่อยไดย้ื�นฟ้อง กสทช. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 

ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ชําระค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อย อันเนื�องมาจากการป�ิบัติตามประกาศ กสทช. 

ระหว่างวนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ถงึ วนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงนิ 709.65 ลา้นบาท  

ต่อมาเมื�อวนัที� 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยได้ยื�นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง กรณี กสทช. มมีติ ให ้

บริษัทย่อยนําส่งเงินรายได้จากการให้บรกิารตามประกาศมาตรการคุ้มครอง�ู้ใช้บริการเพิ�มเติมอีกเป็นจํานวน 
2,311.97 ล้านบาท พร้อมดอก�ลที�เกิดขึ�นให้แก่ กสทช. �ึ�งบรษิัทย่อยเห็นว่าหลักเกณฑ์การคํานวณรายได้ไม่

ถูกตอ้ง จงึฟ้องใหเ้พกิถอนมตดิงักล่าว   

ต่อมาในวนัที� 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั �งรวมคดทีั �งสามคดีเข้าด้วยกันเนื�องจากมคีู่กรณี

เดียวกัน และข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที�ใช้อ้างอิงเป็นชุดเดยีวกัน หรอืเกี�ยวเนื�องใกล้ชิดกัน ปัจจุบันคดีอยู่

ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

41.3.14 เมื�อวนัที� 15 มนีาคม พ.ศ. 2559 กสท.ได้ยื�นคําเสนอข้อพพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการโดยเรยีกให้บรษิัทย่อย

แห่งหนึ�งชาํระเงนิจํานวน 2,596.51 ล้านบาท เป็นค่า�ลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดําเนินการที� 17 โดยกล่าว

อ้างว่าบรษิัทย่อยคํานวณไม่ถูกต้อง ต่อมาวนัที� 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมคีําชี�ขาดให้บรษิัท

ย่อยชนะ โดยยกคําเสนอข้อพพิาทของกสท. ทําให้บรษิทัย่อยไม่ต้องชําระเงนิตามที�กสท. เรยีกรอ้ง ทั �งนี� เมื�อวนัที� 
18 มกราคม พ.ศ. 2562 กสท. ไดย้ื�นคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง เมื�อวนัที� 21 สงิหาคม 

พ.ศ. 2563 กสท. ยื�นคํารอ้งขอถอนคดดีงักล่าวเนื�องจากไม่มคีวามจําเป็นต้องดําเนินคดนีี�ต่อไป และศาลปกครองกลาง

มคีาํสั �งอนุญาตถอนคดดีงักล่าวและจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ คดจีงึถงึที�สุด

41.3.15 เมื�อวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื�นฟ้องบรษิัทย่อยแห่งหนึ�งต่อศาลปกครองกลางเรยีกร้องให้ชําระเงนิ

จํานวน 878.38 ล้านบาท เป็นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศพัท์สําหรบับรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�และค่าธรรมเนียม

เพิ�มเตมิสําหรบัระยะเวลาบรกิารตั �งแต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2558 �ึ�งเป็นช่วงเวลาตาม

ประกาศ กสทช. เรื�องมาตรการคุ้มครอง�ู้ใช้บริการในกรณีสิ�นสุดการอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญาให้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที� พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เรื�อง การคุม้ครอง�ูใ้ชบ้รกิารเป็นการชั �วคราวในกรณีสิ�นสุดการ

อนุญาตหรอืสมัปทานตามคําสั �งคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(“คสช”� �บบัที� 94/2557 ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการ

พจิารณาของศาลปกครองกลาง 

41.3.16 เมื�อวันที� 28 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท.ได้ยื�นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหนึ�งต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ชําระ

ค่าธรรมเนียมการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพื�นฐานโดยทั �วถึงและบรกิารเพื�อสงัคม (“USO”) ที� กสท.ชําระให้แก่ 

กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื�อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื�นฐาน 

โดยทั �วถงึและบรกิารเพื�อสงัคมสําหรบัระยะเวลาตั �งแต่วนัที� 3 สงิหาคม พ.ศ. 2548 ถงึวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2556 

เป็นจํานวนเงนิ 501.34 ล้านบาท (รวม�าษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั �งแต่วนัที��ิดนัด 

คอื วนัที� 16 สงิหาคม 2557 ถึงวนัฟ้องคดีแล้ว� นอกจากนี� กสท. ยงัเรยีกค่าใช้บรกิาร CDMA ส่วนกลางจํานวน 

509.38 ล้านบาท สําหรับระยะเวลาตั �งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที� 26 เมษายน พ.ศ. 2556 (รวม

�าษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณตั �งแต่วันที��ิดนัดถึงวันฟ้องคดีแล้ว� และ

ค่าตอบแทนทําการตลาดเป็นจํานวนเงนิ 2.66 ล้านบาท (รวม�าษีมลูค่าเพิ�มและดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตั �งแต่
วนัที��ิดนัดจนถึงวนัฟ้องคดี� รวมทุนทรพัย์ที�เรยีกร้องทั �งสิ�น 1,013.38 ล้านบาท เมื�อวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

กสท. ยื�นคํารอ้งขอถอนคดดีงักล่าวเนื�องจากไม่มคีวามจําเป็นต้องดําเนินคดนีี�ต่อไป และศาลปกครองกลางมคีําสั �งอนุญาต

ถอนคดดีงักล่าวและจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ คดจีงึถงึที�สุด
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41.3.17 เมื�อวนัที� 5 สงิหาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื�นฟ้องบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งต่อศาลปกครองกลาง เรยีกรอ้งใหนํ้าส่งเงนิ

จํานวน 1,150.66 ล้านบาท �ดยกล่าวอ้างว่าเป็นรายได้จากการให้บรกิาร�ทรศัพท์เคลื�อนที�บนคลื�นความถี� 1800 MHz

ระหว่างวนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถงึ วนัที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 �ึ�งเป็นช่วงระยะเวลาคุม้ครอง�ูใ้ชบ้รกิาร

เป็นการชั �วคราว ทั �งนี�เมื�อวนัที� 7 มถิุนายน พ.ศ. 2562 กสทช. ได้ยื�นคํารอ้งขอแก้ไขเพิ�มเติมคําฟ้อง�ดยแก้ไขทุน

ทรพัยใ์นคดรีวมเป็นเงนิจํานวน 3,637.63 ล้านบาท �ึ�งในวนัที� 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัไดย้ื�นคาํรอ้ง�ต้แยง้

ต่อศาลปกครองแล้ว อย่างไรกต็ามบรษิัทย่อยมคีวามเห็นต่างในหลายประเดน็เกี�ยวกบัรายได้และค่าใช้จ่ายในการ
คํานวณเงนินําส่งแ�่นดนิที�คํานวณ�ดย กสทช. บรษิัทย่อยได้สํารองค่าเ�ื�อเงนินําส่งแ�่นดนิไว้แล้วจํานวน 508.69

ลา้นบาท ปัจจุบนัคดอียู่ภายใตก้ระบวนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

41.3.18 เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บรษิัทย่อยแห่งหนึ�งได้ฟ้องบรษิัทมหาชนแห่งหนึ�ง�ึ�งเป็นคู่สญัญาที�อนุญาตให้

ถ่ายทอดออกอากาศรายการฟุตบอลต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เรียกร้องให้จ่ายคืนเงิน

จํานวน 390.75 ล้านบาท เนื�องจากบรษิทัมหาชนดงักล่าวไม่สามารถดําเนินการส่งสญัญาณถ่ายทอดออกอากาศให้

บริษัทย่อยได้ ต่อมาเมื�อวนัที� 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทมหาชนแห่งนั �นได้ยื�นฟ้องบริษัทย่อยกับพวกรวม 

20 ราย ต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรยีกร้องให้ร่วมกนัชดใช้ค่าเสยีหายจํานวน 

1,401.22 ล้านบาท จากการถูกยกเลกิสญัญา ต่อมาเมื�อวนัที� 23 สงิหาคม พ.ศ.2562 ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีคําพิพากษาให้บรษิัทมหาชนแห่งนั �นชําระเงนิ 240 ล้านบาท ให้แก่บรษิัทย่อย 

ต่อมาเมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ.2562 บรษิัทย่อยได้อุทธรณ์คําพิพากษาดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดชีํานัญพิเศษ 
และเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บรษิัทมหาชนก็ได้อุทธรณ์คําพพิากษาดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดชีํานัญ

พเิศษเช่นกนั ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลอุทธรณ์คดชีาํนัญพเิศษ  

41.3.19 เมื�อวันที� 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้ยื�นฟ้อง กสท. ต่อศาลยุติธรรม เรียกคืนเงินค่าพาดสายสื�อ

สญัญาณในระบบ HSPA ที�บรษิทัย่อยไดท้ดรองจ่ายแทนกสท. ตั �งแต่ปี 2554-2562 เป็นจํานวน 1,127.30 ล้านบาท 

พรอ้มดอกเบี�ยในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปีของต้นเงนิดงักล่าวจนถงึวนัฟ้อง รวมเป็นทุนทรพัย์จํานวน 1,532.78 ล้านบาท 

และเรยีกดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จ เมื�อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ศาล

แพ่งมคีาํสั �งให�้อนคดไีปยงัศาลปกครองกลาง

41.3.20 เมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยยื�นฟ้องทศท. เรยีกคนืเงนิค่าเชื�อม�ยง�ครงขา่ยช่วงเดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2549 ถึงเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2549 จํานวน 2,251.26 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี
ของต้นเงนิดงักล่าวจนถงึวนัฟ้อง รวมเป็นทุนทรพัย์จํานวน 2,262.36 ลา้นบาท และเรยีกดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.50 ต่อปี

นับถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะชาํระเสรจ็ ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลยุตธิรรม 

�ลที�สุดของคดคีวามดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี� ดงันั �นกลุ่มกิจการจงึไม่ได้บันทกึรายได้หรอืไม่ได้ตั �ง

สาํรองสาํหรบั�ลเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นจาก�ลของคดดีงักล่าวไวใ้นงบการเงนินอกจากตามที�ระบุไว้
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42 รายการกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิัทหมายถ�งบุคคลหรอืกิจการที�มอีํานาจควบคุมบรษิัท ถูกควบคุมโ�ยบรษิัทไม่ว่าจะเป็นโ�ย
ทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเ�ยีวกนักับบรษิัท รวมถ�งบรษิัทที�ทําหน้าที�ถือหุ้น บรษิัทย่อย กิจการร่วมค้าและ

กจิการที�เป็นบรษิัทย่อยในเครอืเ�ยีวกนั นอกจากนี�บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถ�งบรษิทัร่วมและบุคคล���งถือหุน้ที�มี
สทิธิออกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับบรษิัท ผู้บรหิารสําคญั กรรมการหรอืพนักงานของ

บรษิทั ตลอ�ทั �งสมา�กิในครอบครวัที�ใกล�้�ิกบับุคคล�งักล่าว และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั �น

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัคําน�งถ�งเนื�อหาของความสมัพนัธ์

มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑเ์ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

กลุ่มบรษิทั China Mobile เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) การขายสินค้าและบริการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้จากการขายสินค้า

บรษิทัย่อย - - 3.52 4.78

กจิการร่วมคา้ 0.15 - - -
บรษิทัร่วม  0.18 2,487.09 - -

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั:

   กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 216.12 1,306.27 4.34 0.80

   กลุ่มบรษิทั China Mobile 0.73 1.85 - -

217.18 3,795.21 7.86 5.58

รายได้จากการให้บริการ

บรษิทัย่อย - - 12,882,90 12,292.33

กจิการร่วมคา้ 34.74 11.85 2.54 0.98

บรษิทัร่วม 661.18 669.47 0.31 -

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

   กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 2,073.43 1,456.28 17.93 14.37

   กลุ่มบรษิทั China Mobile 138.25 457.22 - -

2,907.60 2,594.82 12,903.68 12,307.68
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ข) การ���อสินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

การ���อสินค้า

บรษิทัย่อย - - 1.33 0.01

กจิการร่วมคา้ 1.33 - 0.73 -

บรษิทัร่วม 0.09 0.19 - -

บรษิทัท��เก��ยว�อ้�ก�ั

กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 1,677.34 1,483.13 14.30 0.29

1,678.76 1,483.32 16.36 0.30

การ���อบริการ

บรษิทัย่อย - - 1,102.74 962.69

กจิการร่วมคา้ 112.18 2.09 5.49 0.32

บรษิทัร่วม 11,052.86 10,351.09 - -
บรษิทัท��เก��ยว�อ้�ก�ั

กลุ่มบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 8,688.83 9,234.40 531.96 481.72

กลุ่มบรษิทั China Mobile 43.70 246.86 - -

19,897.57 19,834.44 1,640.19 1,444.73
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ค) ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการ�ื�อและขายสินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ลูกหนี�และรายได้ค้างรบับุคคลหรือ 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั:

   (รวมอยู่ใน “ลูกหนี�การค้า” (หมายเหตุข้อ 17)) 

บรษิทัย่อย - - 18,547.80 10,707.23

กจิการร่วมคา้ 99.84 95.17 8.53 7.01

บรษิทัร่วม 267.00 207.64 0.10 -
บรษิทัที�เกี�ยว�อ้�กนั

กลุ่มบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 13,777.02 12,649.20 119.23 110.50

กลุ่มบรษิทั China Mobile 25.64 33.48 - -

14,169.50 12,985.49 18,675.66 10,824.74

เจ้าหนี�บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั:

   (รวมอยู่ใน “เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น”)

บรษิทัย่อย - - 1,937.80 1,725.40

กจิการร่วมคา้ 90.51 52.71 0.90 0.05

บรษิทัร่วม 328.87 323.96 - -

บรษิทัที�เกี�ยว�อ้�กนั
กลุ่มบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 6,966.03 7,538.15 51.61 85.75

กลุ่มบรษิทั China Mobile 21.49 21.98 - -

7,406.90 7,936.80 1,990.31 1,811.20

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

ประเภทหมุนเวยีน 51.70 1.11 46,228.68 29,811.68
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั มดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัตน้ปี 1.11 29,811.68

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�ม 524.03 64,463.06

รบัชาํระคนื (473.44) (48,046.06)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัสิ�นปี 51.70 46,228.68

ดอกเบี�ยรบัในข้อมูลทางการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นจํานวน  

0.76 ลา้นบาท และ 1,122.29 ลา้นบาทตามลําดบั (พ.ศ. 2562 : ไม่ม ีและ 402.21 ลา้นบาทตามลําดบั) 

จ) เงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยว�้องกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวยีน - - 1,005.85 995.76

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั มดีงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบัปีสิ�นสุ�วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัตน้ปี - 995.76

เงนิกูย้มืเพิ�ม 96.92 23.82

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (96.92) (13.73)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัสิ�นปี - 1,005.85

ดอกเบี�ยจ่ายในข้อมูลทางการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นจํานวน 

0.02 ลา้นบาท และ 7.66 ลา้นบาทตามลําดบั (พ.ศ. 2562 : ไม่ม ีและ 10.86 ลา้นบาทตามลําดบั) 
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ฉ) ดอกเบี�ยค้างรบัจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยว�้องกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบี�ยค้างรบั 

(รวมอยู่ใน �ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น�)

บรษิทัย่อย - - 121.37 51.50

บรษิทัที�เกี�ยว�อ้งกนั 0.10 0.02 - -

0.10 0.02 121.37 51.50

ช) ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที�บริหารระดบัสูง

ในปี พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที�บริหารระดับ�ูง�องกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นจํานวนเงินทั �ง�ิ�น

272.06 ลา้นบาท และ 251.63 ลา้นบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 : 251.66 ลา้นบาท และ 244.62 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

ผลประ�ย�น�พนักงานเมื�อเกษียณอายุ�ําหรบักรรมการและเจ้าหน้าที�บรหิาร�ําหรบัปี พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนเงนิ 12.60 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2562 : 49.13  ลา้นบาท) 

ซ) เงินปันผลรบั

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิัทร่วม จํานวน 2,984.96 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 3,034.72 ล้าน

บาท) และรบัรู้�ดยตรงไปยงัเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมในงบการเงินรวม นอกจากนี�กลุ่มกิจการได้รบัเงนิปันผลจากบรษิัทอื�น 

จํานวน 4.40 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 1.78 ลา้นบาท)  และรบัรูเ้ป็น �รายไดอ้ื�น� ในงบการเงนิรวม 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิัทได้รบัเงนิปันผลจากบรษิัทร่วมและบรษิัทย่อย จํานวน 2,976.41 ล้านบาท และ 601.91 ล้านบาท 

ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 : 2,767.65 ล้านบาท และ 2,100.42 ล้านบาท ตามลําดบั) และรบัรู้เป็น �รายได้อื�น� ในงบการเงิน

เฉพาะกจิการ  

43 เงินปันผล

ที�ประ�ุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 3/2563 เมื�อวนัที� 27 มนีาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลในอตัรา 0.09 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 3,003.02 ลา้นบาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2563 

ที�ประ�ุม�าม�ัผู้ถือหุ้น�องบรษิัทประจําปี พ.ศ. 2562 วนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นมมีตอินุมตัิการจ่ายเงนิปันผลในอตัรา 

0.09 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 3,003.03 ลา้นบาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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44 เหตุการ���ายหลงัวนัที��นรายงานทางการเงิน

เม��อวนัที� 11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 บรษิทัไดอ้อกหุน้ก�เ้พ��อมาใ�ใ้นการดําเนินการของกลุ่มกจิการดงัต่อไปนี�

1) จํานวน 7.44 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงนิจํานวน 7,438.90 ล้านบาท หุน้ก�้มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 3.30 ต่อปี 

�ละครบกําหนดไ�่�อนในวนัที� 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566  

2)  จํานวน 4.27 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงนิจํานวน 4,268.70 ลา้นบาท หุน้ก�้มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 3.85 ต่อปี 

�ละครบกําหนดไ�่�อนในวนัที� 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567  

3) จํานวน 2.49 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงนิจํานวน 2,486.60 ล้านบาท หุน้ก�้มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 4.20 ต่อปี 

�ละครบกําหนดไ�่�อนในวนัที� 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568 

4)  จํานวน 5.81 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงนิจํานวน 5,805.80 ลา้นบาท หุน้ก�้มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 4.50 ต่อปี 

�ละครบกําหนดไ�่�อนในวนัที� 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 

เม��อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการที�เป็นผ��้นะการประม�ลใบอนุ�าตให้ใ�ค้ล��นความ�ี�ย่าน 26 GHz ได้

�าํระเงนิค่าประม�ลคล��นความ�ี�ดงักล่าวจํานวน 3,576.89 ลา้นบาท �ไม่รวมภาษีม�ลค่าเพิ�ม� �ละดําเนินการตามเง��อนไขการดําเนินการ

ก่อนรบัใบอนุ�าตตามที� ก�ท�. กําหนดครบ�ว้น�ลว้ �ละบรษิทัย่อยไดร้บัใบอนุ�าตดงักล่าวเป็นที�เรยีบรอ้ย�ลว้

เม��อวนัที� 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น รวมทั �ง�ิ�น 

2,334.09 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้กับผ�้��อหุ้นทั �งหมดที�มี���ออย�่ในทะเบียนผ�้��อหุ้น ณ วนัที 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยบริษัทจะ

นําเ�นอที�ประ�ุม�าม�ัประจําปีของผ��้�อหุน้ของบรษิทัเพ��อการอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลดงักล่าวต่อไป
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