
  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

99.99% บร ิษ ัท เร ียล ม ูฟ จำก ัด

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

99.99%    บร ิษ ัท เอเซ ีย ไวร  เลส

คอมม ิวน ิ เคช ั ่นจำก ัด

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

(จดทะเบ ียนท ี ่ต  างประเทศ)

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

แพลตฟอรม จำก ัด

99.99%   บร ิษ ัท ทร ู อ ินค ิวบ  จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ท ัช จำก ัด

100.00%Golden Light Co., Ltd.

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ไลฟ  พล ัส จำก ัด

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

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

บริษัท ทรู คอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน)

•  99.99% บริษัท เทเลคอม โฮลดิ ้ง จำกัด

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล

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

99.84% บร ิษ ัท เค เอส ซ ี

คอมเมอร  เช ียล อ ินเตอร  เนต จำก ัด

40.00%   บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอรแอคทีฟ จำกัด

54.99% บริษัท ทรู วอยซ จำกัด

100.00% Goldsky Co., Ltd.

100.00% True Trademark Holdings 

Company Limited 

100.00%Gold Palace Investments Limited

99.99%  บริษัท ซีนิแพล็กซ จำกัด

99.99%  บริษัท ทรู โฟร ยู สเตชั ่น จำกัด

46.80%  บริษัท ทรู จีเอส จำกัด

51.00%  บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด

70.00%  บริษัท เอพีแอนดเจ โปรดักชั ่น จำกัด

51.00%  บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั ่นส จำกัด

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

99.99%  บริษัท แพนเทอร เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด

70.00%  บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด

99.53%  บริษัท ทรู วิช ั ่นส  จำกัด (มหาชน)

99.99%  บร ิษ ัท แซลเทลไลท  เซอร ว ิส จำก ัด

99.10%

99.99% บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั ่นส จำกัด

100.00% True Internet Technology 

(Shanghai) Co., Ltd.

99.74% บริษัท กรุงเทพอินเตอรเทลแทค จำกัด (มหาชน)

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

99.99%  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด

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

99.99%  บร ิษ ัท ทร ู ไอคอนเท นท  จำก ัด

• 99.99%

• 99.99%

• 99.99%

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

99.96%  บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ด ิสทร ิบ ิวช ั ่น

แอนด  เซลส  จำก ัด

99.97% บร ิษ ัท ทร ู ม ิวส ิค จำก ัด

99.99%

   • 99.99%

• 99.99%   บริษัท ทรู วิสดาส จำกัด

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

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

 เทคโนโลย ี จำก ัด”

 62.50%   บร ิษ ัท ศ ูนย บร ิการ

 ว ิทยากร อ ินเตอร  เนต จำก ัด

บริษัท ทรู วิช ั ่น เคเบิ ้ล จำกัด

(มหาชน)

บริษัท ทรู อินเตอรเนชั ่นแนล 

เกตเวย จำกัด

บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต 

คอรปอเรชั ่น จำกัด

บริษัท ทรู พับลิค 

คอมมิวนิเคชั ่น จำกัด

บร ิษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล

คอมมิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด

เปลี่ยนโลกใบเดิม ใหกาวล้ำไมเหมือนเดิมรายงานประจำป 2561
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ: 1. โครงสรางเงินลงทุนของกลุมบริษัท แสดงเฉพาะบริษัทที่ดําเนินกิจการ

 2. ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ เป็นผูถือหุนในสัดสวนเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลจํานวน 2,891,382,917 หนวย หรือเทากับ

  รอยละ 29.99 ของหนวยลงทุนทั้งหมด

GROUP INVESTMENT STRUCTURE

โครงสร  างเงินลงทุนของกลุ มบริ ษัท  
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