
  

 

 

   
 

 

  

   

  

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

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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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

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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