
18

โครงสร ้างเงินลงทุนของกลุ ่มบริ ษัทฯ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  กลุ่มทรูมีโครงสร้างเงินลงทุน แบ่งตามประเภทธุรกิจ ได้ดังน้ี

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

บริษัทร่วม 1 บริษัท

2) ทรูมูฟ เอช ประกอบด้วย บริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 7 บริษัท

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

1 บริษัท                                                                                                                                           

4) ทรูดิจิทัลกรุ๊ป ประกอบด้วย บริษัทย่อยที่ยังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 6 บริษัท                                               

5) ธุรกิจลงทุนและอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัทย่อยท่ียังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจ 9 บริษัท กิจการร่วมค้า 3 บริษัท และ 

บริษัทร่วม 2 บริษัท
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91.08%  บร ิษ ัท ทร ู ม ัลด ิม ี เด ีย จำก ัด

99.99%    บร ิษ ัท เอเซ ีย ไวร  เลส    

คอมม ิวน ิ เคช ั ่นจำก ัด

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

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

(จดทะเบ ียนท ี ่ต  างประเทศ)

99.99%

บริษัท ทรู คอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน)

•  99.99% บริษัท เทเลคอม โฮลดิ ้ง จำกัด

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

51.00%  Crave Interactive Limited

51.00%  Crave Interactive B.V.

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

50.00%  True-Kona Cavman GP

26.00%  LINE Game-True-Kona

Global Fund Limited Partnership

7.69%  บร ิษ ัท เจนซ ัส ว ิซ จำก ัด

51.00%  Crave Interactive Inc

99.96%  PT True Digital Indonesia

100.00% True Digital Phi l ippines Inc

 62.50%   บร ิษ ัท ศ ูนย บร ิการ

ว ิทยากร อ ินเตอร  เนต จำก ัด

99.84%

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

99.99%    บร ิษ ัท ทร ู อ ินค ิวบ  จำก ัด

100.00%Golden Light Co., Ltd.

99.99% บร ิษ ัท ทร ู ไลฟ  พล ัส จำก ัด

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

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

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

100.00% Goldsky Co., Ltd.

100.00%  True Trademark Holdings 

Company Limited 

100.00%Gold Palace Investments Limited

99.99%  บร ิษ ัท ซ ีน ิ เพล ็กซ  จำก ัด

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

46.80%  บร ิษ ัท ทร ู จ ี เอส จำก ัด

51.00%  บร ิษ ัท เอสเอ ็ม ทร ู จำก ัด

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

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

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

99.99%  บร ิษ ัท แพนเทอร  เอ ็นเทอร  เทนเมนท  จำก ัด

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

99.53%  บริษัท ทรู วิช ั ่นส จำกัด (มหาชน)

99.99%  บร ิษ ัท แซทเทลไลท  เซอร ว ิส จำก ัด

99.10%

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

100.00% True Internet Technology 

(Shanghai) Co., Ltd.

99.14%

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

99.99%   บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด

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

99.99%  บร ิษ ัท ทร ู ไอคอนเท นท  จำก ัด

• 99.99%

• 99.99%

• 99.99%

99.96%  บร ิษ ัท ทร ู ม ูฟ จำก ัด

99.99%

99.98% บร ิษ ัท ทร ู ม ิวส ิค จำก ัด

99.99% บร ิษ ัท ทร ู อ ินเตอร  เนช ั ่นแนล  

คอมม ิวน ิ เคช ั ่น จำก ัด 

   • 55.00% บริษัท ทรู วอยซ จำกัด

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

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

แพลตฟอรม จำก ัด”) 

บร ิษ ัท เค เอส ซ ี

คอมเมอร  เช ียล อ ินเตอร  เนต จำก ัด

บร ิษ ัท ทร ู ว ิช ั ่นส  เคเบ ิ ้ล 

จำก ัด (มหาชน)

50.00% บร ิษ ัท ทร ู ท ัช จำก ัด

บริษัท ทรู อินเตอรเนชั ่นแนล 

เกตเวย จำกัด

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต 

คอรปอเรชั ่น จำกัด

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล 

 คอมมิวนิเคชั ่น จำกัด

บร ิษ ัท กร ุงเทพอินเตอร  เทเลเทค 

จำก ัด (มหาชน)

บร ิษ ัท ทร ู ด ิสทร ิบ ิวช ั ่น 

แอนด  เซลส  จำก ัด
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ: 1. โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท แสดงเฉพาะบริษัทที่ด�าเนินกิจการ

 2. ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

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

  ร้อยละ 29.00 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด

GROUP INVESTMENT STRUCTURE

โครงสร ้ างเงินลงทุนของกลุ ่มบริ ษัท  
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