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ส่่ ว นที่่� 1

การประกอบธุุ ร กิิ จ และผลการดำำ � เนิิ น งาน

1

1. โครงสร้้ า งและการดำำ � เนิิ น งานของกลุ่่ � ม บริิ ษัั ท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ ร กิิ จ
1.1.1 วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เป้้ า หมาย หรืื อ กลยุุ ท ธ์์ ใ นการดำำ � เนิิ น งานของบริิ ษัั ท หรืื อ กลุ่่� ม บริิ ษัั ท ในระยะยาว
กลุ่่�มทรูู เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการสื่่อสารโทรคมนาคมและบริิการด้้านดิิจิิทััลครบวงจรของประเทศไทย และเป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิิจ
คอนเวอร์์เจนซ์์ไลฟ์์สไตล์์ซึ่่�งรวมบริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� บรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ต โทรทััศน์์ คอนเทนต์์ รวมถึึงแพลตฟอร์์ม
และโซลููชัันด้้านดิิจิิทััล มีีจุุดเด่่นด้้านระบบนิิเวศและแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลที่่�ครบวงจร การผสานผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�
หลากหลายภายใต้้กลุ่่�มทรูู หรืือคอนเวอร์์เจนซ์์ พร้้อมนำำ�เสนอสิินค้้า บริิการและโซลููชัันด้้านการสื่่อสารโทรคมนาคม
ด้้วยนวััตกรรมเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยและโซลููชัันด้้านดิิจิิทััล รวมถึึงสื่่อดิิจิิทััลและคอนเทนต์์คุุณภาพสููงที่่�หลากหลาย กลุ่่�มทรูู
กำำ�ลัังเดิินหน้้าสู่่�การเป็็นบริิษััทเทคโนโลยีี หรืือเทคคอมปานีี ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์เทคโนโลยีีฮัับเพื่่อขัับเคลื่่อนประเทศไทย
ให้้เป็็นศููนย์์กลางด้้านเทคโนโลยีี โดยธุุรกิิจโทรคมนาคมจะยัังคงเป็็นโครงสร้้างหลัักทางธุุรกิิจอยู่่� พร้้อมพััฒนาธุุรกิิจ
ในส่่วนที่่�มุ่่�งเน้้นด้้านเทคโนโลยีีเพิ่่�มขึ้้�น อาทิิ ปััญญาประดิิษฐ์์ เทคโนโลยีีคลาวด์์ เทคโนโลยีีไอโอทีี หรืือ Internet of Things
อุุปกรณ์์อััจฉริิยะ เมืืองอััจฉริิยะ และดิิจิิทััลมีีเดีียโซลููชััน เพื่่อตอบสนองความต้้องการใช้้บริิการเหล่่านี้้�และสร้้างศัักยภาพ
ในการเติิบโตที่่�สููงขึ้้�นจากธุุรกิิจดิิจิิทััล หรืือ New S-Curve
กลุ่่�มทรูู ยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมและบริิการด้้านดิิจิิทััลของประเทศไทยสู่่�ระดัับแนวหน้้า
ของนานาประเทศ เพื่่อเพิ่่�มการเข้้าถึึงข่่าวสารและดิิจิิทััลคอนเทนต์์ของประชาชนในประเทศ รวมถึึงรองรัับการก้้าวสู่่�สัังคม
ดิิจิิทััลอย่่างเต็็มรููปแบบ โดยวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ คืือการเป็็นผู้้�นำำ�โครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััลที่่�เชื่่อมโยงผู้้�คน องค์์กร เศรษฐกิิจ
และสัังคมอย่่างทั่่�วถึึงเพื่่อสร้้างคุุณค่่าต่่อชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� ในฐานะบริิษััทไทยที่่�มุ่่�งก้้าวไปสู่่�การเป็็นเทคคอมปานีี
จะร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยปลดล็็อกศัักยภาพอัันยิ่่�งใหญ่่ของธุุรกิิจในประเทศไทยและผู้้�ประกอบการด้้านดิิจิิทััล รวมทั้้�ง
จะสามารถดึึงดููดผู้้�ที่่�มีีความสามารถและธุุรกิิจล้ำำ��สมััยจากทั่่�วโลกให้้มาดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศไทยได้้อีีกด้้วย
ธุุรกิิจหลัักของกลุ่่�มทรูู ประกอบด้้วย ทรููมููฟ เอช ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ซึ่่�งมีีเครืือข่่ายประสิิทธิิภาพสููงและครอบคลุุม
ทั่่�วประเทศ ผ่่านการผสานจุุดแข็็งของคลื่่นความถี่่�หลากหลายย่่าน โดยทรููมููฟ เอชมอบประสบการณ์์การใช้้งานโทรศััพท์์
เคลื่่อนที่่�คุุณภาพสููงและครอบคลุุมการสื่่อสารได้้ครบถ้้วนในทุุกแพลตฟอร์์มด้้วยเครืือข่่ายที่่�ครอบคลุุมรวมร้้อยละ 98 ของ
ประชากรไทยทั่่�วประเทศโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งโครงข่่าย 5G ที่่�เข้้าถึึงทั้้�ง 77 จัังหวััด มีีความครอบคลุุมมากกว่่าร้้อยละ 99
ของประชากรในเขตกรุุงเทพมหานครและพื้้�นที่่�โครงการพััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) นอกจากนี้้�
ยัังมีีเครืือข่่าย Narrowband IoT (“NB-IoT”) ที่่�ครอบคลุุมในระดัับอำำ�เภอใน 77 จัังหวััดทั่่�วประเทศ ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ 5G
ของทรููมููฟ เอช เติิบโตแข็็งแกร่่งส่่งผลให้้ทรููมููฟ เอช มีีฐานลููกค้้ารวมเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 32.2 ล้้านราย ณ สิ้้�นปีี 2564 ทรููออนไลน์์
ผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตและโซลููชััน ด้้วยนวััตกรรมและโครงข่่ายไฟเบอร์์คุุณภาพสููงครอบคลุุม
ทั่่� ว ประเทศ ซึ่่� ง ตอบสนองต่่อความต้้องการที่่�เ พิ่่� มสูู งขึ้้�น ของลูู ก ค้้าทั่่� วไปและลูู ก ค้้าองค์์ ก รได้้ อย่่างต่่อเนื่่ อง ส่่งผลให้้
ทรููออนไลน์์มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการบรอดแบนด์์รายใหม่่สุุทธิิสููงที่่�สุุดในอุุตสาหกรรมหรืือเพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิกว่่า 4.4 แสนรายในปีี
2564 ผลัักดัันให้้ฐานลููกค้้ารวมเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 4.6 ล้้านราย ทรููวิิชั่่�นส์์ ผู้้�ให้้บริิการโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิกและทีีวีีดิิจิิทััล
รวมถึึงเป็็นผู้้�ผลิิตคอนเทนต์์ ซึ่่�งมีีคอนเทนต์์คุุณภาพสููงหลากหลายทั้้�งต่่างประเทศและในประเทศ พร้้อมมุ่่�งสร้้างการเติิบโต
ด้้วยการเน้้นปรัับตััวสู่่�ช่่องทางดิิจิิทััลและการรัับชมคอนเทนต์์แบบ Over-The-Top (OTT) เพื่่อตอบโจทย์์พฤติิกรรมและ
ไลฟ์์สไตล์์ผู้้�บริิโภคในยุุคดิิจิิทััลนี้้�ได้้อย่่างตรงจุุด ทรููวิิชั่่�นส์์ มีีฐานลููกค้้ารวม 3.5 ล้้านราย ณ สิ้้�นปีี 2564 โดยลููกค้้า 1.7 ล้้านราย
บอกรัับบริิการประเภทพรีีเมีียมและมาตรฐาน และลููกค้้าส่่วนที่่�เหลืือเป็็นลููกค้้าประเภท FreeView และ Free-to-Air
และ ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป มุ่่�งมั่่�นพััฒนาและให้้บริิการดิิจิิทััลครบวงจร โดยมีีธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ แพลตฟอร์์มสื่่อดิิจิิทััล (Digital
Media Platform) แพลตฟอร์์มที่่�เชื่่อมระหว่่างออนไลน์์และออฟไลน์์ (O2O) พร้้อมสิิทธิิประโยชน์์หลากหลาย เทคโนโลยีี
1

1

1

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics) ดิิจิิทััลโซลููชััน (Digital Solutions) เทคโนโลยีีความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cybersecurity)
และธุุรกิิจดิิจิิทััลเฮลท์์แบบครบวงจร (Integrated Digital Health) รวมถึึงสถาบัันทรูู ดิิจิิทััล อคาเดมีี (True Digital Academy)
ทั้้�งนี้้� แพลตฟอร์์มดิิจิิทััลทรููไอดีี (TrueID) มีีฐานผู้้�ใช้้บริิการรายเดืือนเพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็น 30 ล้้านรายต่่อเดืือนและดิิจิิทััล
บนจอโทรทััศน์์อย่่างกล่่องทรููไอดีี ทีีวีี เติิบโตต่่อเนื่่องด้้วยยอดกว่่า 3.0 ล้้านกล่่อง
กลุ่่� ม ทรูู มุ่่� ง พัั ฒ นาธุุรกิิจให้้เ ติิบ โตอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการบริิ หาร ธุุรกิิ จที่่�โ ปร่่งใสและมีีส่่วนร่่วมในการเติิ บโตอย่่างยั่่� งยืืน
ยึึดหลัักธรรมาภิิบาลและรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในทุุกกลุ่่�มที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่ระดัับประเทศ ชุุมชน และองค์์กร ทั้้�งในด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่อง ทำำ�ให้้ทรููได้้รัับรางวััลอัันทรงเกีียรติิในระดัับนานาชาติิด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะการได้้รัับคััดเลืือกเข้้าเป็็นสมาชิิกดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ หรืือ Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ประเภทตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging Markets) ด้้วยคะแนนสููงสุุดที่่� 1 ของโลก 4 ปีีติิดต่่อกัันในหมวดธุุรกิิจสื่่อสาร
โทรคมนาคมและคงสถานะเป็็นสมาชิิก DJSI ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 5 ทรููเป็็นบริิษััทโทรคมนาคมบริิษััทแรกที่่�ได้้รัับรางวััล
อัันทรงเกีียรติินี้้�เป็็นเวลายาวนานที่่�สุุดในช่่วงระยะเวลา 15 ปีีที่่�ผ่่านมา นอกจากนี้้� ยัังคงสถานะเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มดััชนีี
ความยั่่�งยืืนระดัับโลก FTSE4Good ต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่� 5 ด้้วยคะแนนที่่�สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ในปีี 2564 อีีกทั้้� ง ยัั ง ได้้รัั บ คัั ด เลืื อ กเป็็ น หนึ่่� ง ในบริิ ษัั ท จดทะเบีียนที่่� อ ยู่่� ใ นรายชื่่ อ หุ้้� น ยั่่� ง ยืื น ของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แห่่งประเทศไทย ที่่�มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาดสููงกว่่า 100,000 ล้้านบาท ประเภทอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีต่่อเนื่่อง
เป็็นปีีที่่�สี่่� รวมถึึงได้้รัับรางวััลดาวรุ่่�งด้้านความยั่่�งยืืน Rising Star Sustainability จากการประกาศรางวััล SET AWARDS
ประจำำ�ปีี 2564 ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มทรููจะยัังคงเดิินหน้้าอย่่างต่่อเนื่่องในการเพิ่่�มมาตรฐานด้้านการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร
เพื่่อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของกลุ่่�มทรููเป็็นสำำ�คััญ
ธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่� ม ทรูู
บริิษััทฯ ก่่อตั้้�งขึ้้�นครั้้�งแรกในเดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2533 ในฐานะผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐาน และในปีีต่่อมา บริิษััทฯ
ได้้ลงนามในสััญญาร่่วมการงานและร่่วมลงทุุนกัับทีีโอทีีเป็็นระยะเวลา 25 ปีี โดยให้้บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการลงทุุน
จััดหา และติิดตั้้�งควบคุุม ตลอดจนซ่่อมบำำ�รุุงและรัักษาอุุปกรณ์์ในระบบสำำ�หรัับการขยายบริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐานจำำ�นวน
2.6 ล้้านเลขหมาย ในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลซึ่่�งสััญญาร่่วมการงานและร่่วมลงทุุนดัังกล่่าวได้้สิ้้�นสุุดลงในเดืือน
ตุุลาคม ปีี 2560 และทรููได้้ดำำ�เนิินการโอนกรรมสิิทธิ์์� และส่่งมอบอุุปกรณ์์ในระบบให้้แก่่ทีีโอทีีเสร็็จสิ้้�นแล้้ว ปััจจุุบััน
กลุ่่�มทรููให้้บริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐานภายใต้้ใบอนุุญาตจากกสทช.
ในปีี 2536 บริิษััทฯ ได้้เปลี่่�ยนสถานะเป็็นบริิษััทมหาชนและเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในชื่่อ
บริิษััท เทเลคอมเอเชีีย คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ในเดืือนธัันวาคม ปีี 2536 มีีชื่่อย่่อหลัักทรััพย์์ว่่า “TA” ซึ่่�งต่่อมา
บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนในภาพลัักษณ์์ภายใต้้แบรนด์์ “ทรูู” และ เปลี่่�ยนชื่่อบริิษััทมาเป็็นบริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
(มหาชน) มีีชื่่อย่่อหลัักทรััพย์์ว่่า “TRUE” ในเดืือนเมษายน ปีี 2547
กลุ่่�มทรูู เริ่่�มให้้บริิการโครงข่่ายข้้อมููลความเร็็วสููง ในปีี 2544 บริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงแบบไร้้สายหรืือบริิการ
WiFi ในปีี 2546 บริิการโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตระหว่่างประเทศ (International Internet Gateway) ในปีี 2550 และได้้เปิิด
ให้้บริิการโครงข่่ายข้้อมููลระหว่่างประเทศ (International Data Gateway) และบริิการโทรศััพท์์ทางไกลระหว่่างประเทศ
ในปีี 2551 ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มทรููมุ่่�งมั่่�นในการมอบประสบการณ์์การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตประสิิทธิิภาพสููงสุุดให้้แก่่ลููกค้้าอย่่าง
ต่่อเนื่่อง ด้้วยนวััตกรรมและการขยายโครงข่่ายไฟเบอร์์บรอดแบนด์์คุุณภาพสููงทั่่�วประเทศ ทำำ�ให้้สามารถคงความเป็็น
ผู้้�นำำ�บรอดแบนด์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่อง โดยบริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงหรืือบรอดแบนด์์ของทรููออนไลน์์ได้้รัับผลตอบรัับ
ที่่�ดีีจากลููกค้้าด้้วยการมุ่่�งเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับสิินค้้าและบริิการทั้้�งสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าบุุคคลและลููกค้้าองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่อง
ผ่่านโครงข่่ายไฟเบอร์์ (FTTx) ประสิิทธิิภาพสููง พร้้อมนำำ�เสนอแคมเปญไฟเบอร์์บรอดแบนด์์ที่่�คุ้้�มค่่า ผสานนวััตกรรมสิินค้้า
และบริิการคุุณภาพสููง ทั้้�งการนำำ�เสนอ True Gigatex Fiber Pro ด้้วย WiFi6 router และ WiFi Chipset ใหม่่ Gigatex Mesh
WiFi รวมถึึงนวััตกรรมเทคโนโลยีี Band Steering ที่่�รวมคลื่่น WiFi ทุุกความถี่่�เป็็นหนึ่่�งเดีียว พร้้อมเลืือกสััญญาณที่่�ดีีที่่�สุุด
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ให้้อััตโนมััติิ การเพิ่่�มความเร็็วอิินเทอร์์เน็็ตให้้ตรงตามการใช้้งานของลููกค้้าพร้้อมสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ ภายใต้้กลุ่่�มทรูู
นอกจากนี้้� ทรููออนไลน์์ยัังเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับลููกค้้าผ่่าน TrueID TV และแพลตฟอร์์ม True Virtual World พร้้อมด้้วย VLEARN
VWORK และ VLIVE ตอบสนองความต้้องการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตบ้้านที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่อรองรัับการทำำ�งาน เรีียนออนไลน์์และ
รัับชมความบัันเทิิงได้้เป็็นอย่่างดีี
กลุ่่�มทรูู เห็็นโอกาสในการเติิบโตของธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�จึึงได้้เข้้าถืือหุ้้�น ใน BITCO (ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ถืือหุ้้�นในบริิษััท
ทีีเอ ออเร้้นจ์์ จำำ�กััด) ในเดืือนตุุลาคม ปีี 2544 ทั้้�งนี้้� ทีีเอ ออเร้้นจ์์ ได้้เปิิดให้้บริิการอย่่างเต็็มรููปแบบในเดืือนมีีนาคม ปีี 2545
และได้้เปลี่่�ยนชื่่อเป็็น “ทรููมููฟ” เมื่่อต้้นปีี 2549
กลุ่่�มทรูู ได้้เสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ด้้วยการเข้้าซื้้�อหุ้้�น 4 บริิษััทของกลุ่่�มฮััทชิิสัันในประเทศไทย
ได้้แก่่ บริิษััท ฮััทชิิสััน ไวร์์เลส มััลติิมีีเดีีย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด บริิษััท บีีเอฟเคทีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษััท Rosy Legend Limited
และ บริิษัทั Prospect Gain Limited โดยแล้้วเสร็็จในเดืือนมกราคม ปีี 2554 การเข้้าซื้้�อหุ้้�นในครั้้ง� นั้้�น ทำำ�ให้ก้ ลุ่่ม� ทรููได้้ประโยชน์์
จากการเป็็นผู้้�ให้้บริิการรายแรก ที่่�สามารถให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ระบบ 3G ในเชิิงพาณิิชย์์ได้้ทั่่�วประเทศด้้วยเทคโนโลยีี
HSPA บนคลื่่นความถี่่� 850 MHz ภายใต้้สััญญากัับบริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด (มหาชน) (“NT”) โดยเปิิดให้้บริิการ
3G ภายใต้้แบรนด์์ ทรููมููฟ เอช อย่่างเป็็นทางการในวัันที่่� 30 สิิงหาคม ปีี 2554
บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (“TUC”) ได้้รัับใบอนุุญาตใช้้คลื่่นความถี่่� IMT ย่่าน 2.1 GHz
จาก กสทช. ในเดืือนธัันวาคม ปีี 2555 และเปิิดให้้บริิการ 4G LTE บนคลื่่นความถี่่� 2.1 GHz เชิิงพาณิิชย์์เป็็นรายแรก
ในประเทศไทยในเดืือนพฤษภาคม ปีี 2556 นอกจากนี้้� TUC เข้้าร่่วมประมููลคลื่่นความถี่่�เพิ่่�มเติิมและได้้รัับใบอนุุญาต
ใช้้คลื่่นความถี่่� 1800 MHz ในเดืือนธัันวาคม ปีี 2558, 900 MHz ในเดืือนมีีนาคม ปีี 2559, 2600 MHz ในเดืือนมีีนาคม
ปีี 2563, 700 MHz ในเดืือนธัันวาคม ปีี 2563 และ 26 GHz ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ปีี 2564 จาก กสทช. ทำำ�ให้้สามารถ
เพิ่่� ม ประสบการณ์์ ก ารใช้้งานที่่� ดีียิ่่� ง ขึ้้� น ให้้กัั บ ลูู ก ค้้าด้้ ว ยการเปิิ ด ให้้ บ ริิ ก าร 5G เชิิ ง พาณิิ ชย์์ ใ นปีี 2563 อีีกทั้้� ง การได้้
คลื่่นความถี่่�มาให้้บริิการเพิ่่�มเติิมช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครืือข่่ายของทรููมููฟ เอช ด้้วยความ
ครบครัันและครอบคลุุมของคลื่่นความถี่่�ผ่่านการผสานจุุดแข็็งของคลื่่นย่่านความถี่่�ต่ำำ�� (700 MHz 850 MHz ภายใต้้
สััญญากัับ NT และ 900 MHz) ในเรื่่องความครอบคลุุมและการทะลุุทะลวงเข้้าถึึงภายในอาคารสููงและคลื่่นย่่านความถี่่�
กลาง (1800 MHz 2100 MHz และ 2600 MHz) ในเรื่่องความจุุเพื่่อรองรัับปริิมาณการใช้้งานที่่�หนาแน่่น เหมาะกัับการ
ให้้บริิการในพื้้�นที่่�ชุุมชนหรืือเมืืองใหญ่่ได้้อย่่างลงตััว ขณะที่่�คลื่่นย่่านความถี่่�สููง 26 GHz จะให้้บริิการในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความ
ต้้องการโดยเฉพาะ เช่่น พื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลให้้ภาคธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมต่่อไป
กลุ่่�มทรูู มุ่่�งเน้้นในการให้้บริิการด้้วยเครืือข่่ายคุุณภาพสููงอย่่างต่่อเนื่่อง โดยเครืือข่่ายของทรููมููฟ เอช ครอบคลุุมพื้้�นที่่�
รวมร้้อยละ 98 ของประชากรไทยและเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ในระดัับหมู่่�บ้้านทั้้�ง 77 จัังหวััดทั่่�วประเทศ อีีกทั้้�งยัังพััฒนาเครืือข่่าย
NB-IoT ประสิิทธิิภาพสููง ด้้วยความครอบคลุุมระดัับอำำ�เภอใน 77 จัังหวััดทั่่�วประเทศ นอกจากนี้้� ทรููมููฟ เอช ยัังคงมุ่่�งมั่่�น
ในการพััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครืือข่่ายด้้วยเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยอย่่างต่่อเนื่่องทั้้�งเทคโนโลยีีการรวมคลื่่นความถี่่�
ที่่�เรีียกว่่า Carrier Aggregation ที่่�ทำำ�ให้้ลููกค้้าได้้รัับประสบการณ์์การใช้้งานโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
เทคโนโลยีีมาตรฐานโลก FDD Massive MIMO ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นที่่�การกระจายช่่องสััญญาณให้้สามารถรองรัับการรัับส่่งข้้อมููล
ช่่วยเพิ่่�ม capacity ถึึง 4 เท่่ารวมถึึงเทคโนโลยีี TDD Massive MIMO 64T64R เพื่่อรองรัับ 5G ทำำ�ให้้สามารถตอบโจทย์์การ
ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงที่่�เพิ่่�มขึ้้�น สอดคล้้องกัับการก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััลอย่่างเต็็มตััวของประเทศไทย ตามนโยบาย
Thailand 4.0 อีีกทั้้�งยัังเดิินหน้้าขยายเครืือข่่าย 5G เพิ่่�มเติิม ครอบคลุุมพื้้�นที่่�หลัักใน 77 จัังหวััดทั่่�วประเทศ และครอบคลุุม
ประชากรมากกว่่าร้้อยละ 99 ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก หรืือ EEC รองรัับความต้้องการ
ใช้้งานดาต้้าของผู้้� บ ริิ โ ภคและภาคธุุรกิิ จ ในวงกว้้างที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ต่่อเนื่่ อ ง พร้้อมผสานกัั บ ความแข็็ ง แกร่่งของพัั น ธมิิ ต ร
ทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญอย่่าง China Mobile ที่่�สนัับสนุุนทั้้�งในด้้านองค์์ความรู้้� ความชำำ�นาญ ตลอดจนการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์และ
เครื่่องมืือต่่าง ๆ นัับเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการเพิ่่�มศัักยภาพและความสามารถในการแข่่งขัันให้้กัับกลุ่่�มทรูู
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สำำ�หรัับธุุรกิิจโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิก กลุ่่�มทรููได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นยููบีีซีีทั้้�งหมดที่่�ถืือโดยบริิษััท MIH Ltd. ซึ่่�งเดิิมเป็็นพัันธมิิตร
ธุุรกิิ จ โทรทัั ศ น์์ แ บบบอกรัั บ สมาชิิ ก กัั บ กลุ่่� ม ทรูู ในเดืื อ นมกราคม ปีี 2549 และต่่อมาได้้ดำำ� เนิิ น การเข้้าซื้้� อ หุ้้� น สามัั ญ
จากผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย (Tender Offer) ซึ่่�งแล้้วเสร็็จในเดืือนมีีนาคม ปีี 2549 และได้้เปลี่่�ยนชื่่อเป็็น “ทรููวิิชั่่�นส์์” เมื่่อต้้นปีี 2550
นอกจากนี้้� ในปีี 2552 ทรููวิิชั่่�นส์์ เริ่่�มหารายได้้จากการโฆษณาเพิ่่�มเติิมจากเดิิมที่่�รายได้้หลัักของทรููวิิชั่่�นส์์มาจากค่่าบริิการ
สมาชิิกรายเดืือนเท่่านั้้�น อีีกทั้้�ง ในเดืือนเมษายน ปีี 2557 บริิษััทย่่อยภายใต้้กลุ่่�มทรููวิิชั่่�นส์์ ได้้รัับใบอนุุญาตเพื่่อให้้บริิการ
โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิทััลประเภทบริิการทางธุุรกิิจระดัับชาติิจำำ�นวน 2 ใบอนุุญาต สำำ�หรัับช่่องรายการข่่าว “TNN 24” และ
ช่่องรายการวาไรตี้้� “True4U” ซึ่่�งนัับเป็็นโอกาสในการกระตุ้้�นการสมััครแพ็็กเกจหรืือบริิการอื่่น ๆ เพิ่่�มเติิม และผลัักดััน
การเติิบโตของรายได้้ให้้กัับทรููวิิชั่่�นส์์
ทรููวิิชั่่�นส์์ มุ่่�งเน้้นในการสรรหาคอนเทนต์์คุุณภาพสููงที่่�หลากหลายทั้้�งจากต่่างประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
รายการถ่่ายทอดสดชั้้�นนำำ�และคอนเทนต์์พิิเศษสำำ�หรัับสมาชิิกทุุกคนในครอบครััว ในขณะเดีียวกััน ทรููวิิชั่่�นส์์เดิินหน้้าสร้้าง
การเติิบโตในตลาด OTT และสร้้างรายได้้จากคอนเทนต์์ผ่่าน TrueVisions NOW บริิการสตรีีมมิ่่�งคอนเทนต์์ ซึ่่�งตอบสนอง
ต่่อความต้้องการและไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าพร้้อมเพิ่่�มความผููกพัันได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น โดยคอนเทนต์์คุุณภาพเหล่่านี้้�สามารถรัับชม
ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย อาทิิ แพลตฟอร์์มคอนเวอร์์เจนซ์์ของกลุ่่�มทรูู โดยเฉพาะแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล ทรููไอดีีและกล่่อง
ทรููไอดีี ทีีวีีรวมถึึงพัันธมิิตรในประเทศและต่่างประเทศ อาทิิการขยายฐานผู้้�ชมซีีรีีส์์คุุณภาพจาก TrueVisions Original และ
การร่่วมผลิิตคอนเทนต์์ผ่่าน ทรูู ซีีเจ ครีีเอชั่่�นส์์ ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมทุุนกัับบริิษััท ซีีเจ อีีเอ็็นเอ็็ม(CJ ENM) จากประเทศ
สาธารณรััฐเกาหลีี ไปสู่่�ประเทศจีีนและประเทศอื่่น ๆ ในเอเชีีย เป็็นการสร้้างโอกาสในการเติิบโตรายได้้ให้้กัับกลุ่่�มทรูู
ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป มุ่่�งมั่่�นพััฒนาและให้้บริิการดิิจิิทััลครบวงจร สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค ลููกค้้าธุุรกิิจรายย่่อย และลููกค้้าองค์์กร โดยมีี
ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ แพลตฟอร์์มสื่่อดิิจิิทััล (Digital Media Platform) แพลตฟอร์์มที่่�เชื่่อมระหว่่างออนไลน์์และออฟไลน์์ (O2O)
พร้้อมสิิทธิิประโยชน์์หลากหลาย เทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics) ดิิจิิทััลโซลููชััน (Digital Solutions) เทคโนโลยีี
ความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cybersecurity) และธุุรกิิจดิิจิิทััลเฮลท์์แบบครบวงจร (Integrated Digital Health) รวมถึึงสถาบััน
ทรูู ดิิจิิทััล อคาเดมีี (True Digital Academy)
ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป มีีพัันธกิิจหลัักในการผลัักดัันการพััฒนานวััตกรรม และสร้้างโอกาสการเติิบโตจากการเปลี่่�ยนแปลง
สู่่�เศรษฐกิิจดิิจิิทััลในยุุคใหม่่ โดยทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป มุ่่�งหน้้าพลิิกโฉมบริิษััทให้้เป็็นระบบนิิเวศดิิจิิทััลครบวงจร เพื่่อที่่�จะ
สนัับสนุุนพัันธกิิจของกลุ่่�มทรููอย่่างต่่อเนื่่อง ผ่่านการเสริิมสร้้างขีีดความสามารถทางเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ที่่�นำำ�สมััย เช่่น
ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence) การรวบรวมและจััดการข้้อมููลมหาศาล (Big Data) บล็็อกเชน (Blockchain)
ระบบคลาวด์์ (Cloud) Internet of Things (IoT) หุ่่�นยนต์์ (Robotics) เทคโนโลยีีความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cybersecurity)
และธุุรกิิจดิิจิิทััลเฮลท์์แบบครบวงจร (Integrated Digital Health) ด้้วยบริิการและนวััตกรรมเหล่่านี้้� ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป
มุ่่� ง ยกระดัั บ แนวทางของผู้้� บ ริิ โ ภคและประสบการณ์์ ก ารใช้้บริิ ก ารผ่่านแพลตฟอร์์ ม สื่่ อ ดิิ จิิ ทัั ล และไลฟ์์ ส ไตล์์ ส่่งมอบ
นวััตกรรมใหม่่ด้้วยดิิจิิทััลโซลููชัันที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินธุุรกิิจและส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินไปอย่่างปลอดภััย
ในโลกของดิิจิิทััล รวมถึึงปลดล็็อคศัักยภาพทางดิิจิิทััลให้้กัับบุุคลากร นอกจากนี้้� ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป ยัังได้้มีีการขยายธุุรกิิจ
ออกไปในภููมิิภาคอย่่างต่่อเนื่่อง เช่่น อิินโดนีีเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ และเวีียดนาม รวมถึึงประเทศอื่่น ๆ ในเอเชีียต่่อไปในอนาคต
กลุ่่�มทรููร่่วมเป็็นพัันธมิิตรเชิิงยุุทธศาสตร์์กัับ China Mobile ในปีี 2557 โดย China Mobile เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่อัันดัับ
ที่่�สองของทรูู ด้้วยการถืือครองหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 18 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� การเป็็น
พัันธมิิตรกัับ China Mobile ช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับธุุรกิิจและสร้้างรากฐานที่่�มั่่�นคงให้้กัับกลุ่่�มทรูู ผ่่านความร่่วมมืือ
ทางธุุรกิิจในหลากหลายด้้าน อาทิิ ด้้านการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์ การพััฒนาธุุรกิิจและเครืือข่่าย 5G โครงข่่ายธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ การเสริิมความแข็็งแกร่่งและศัักยภาพในธุุรกิิจบริิการดาต้้า และการร่่วมกัันพััฒนาโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ ในด้้าน
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรม บริิการด้้านดิิจิิทััลและเทคโนโลยีีอิินเทอร์์เน็็ตที่่�เชื่่อมอุุปกรณ์์และเครื่่องมืือต่่าง ๆ หรืือ Internet
of Things นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรูู ยัังได้้เข้้าร่่วมเป็็นพัันธมิิตรในโครงการ Hand-in-Hand Program (“hi-H Program”) ที่่� China
Mobile International (CMI) เป็็นผู้้�ริิเริ่่�มก่่อตั้้�ง และด้้วยเครืือข่่ายทั่่�วโลกและความสามารถด้้านเทคนิิคที่่�ทัันสมััยจากสมาชิิก
hi-H กลุ่่�มพัันธมิิตร “hi-H Program” สามารถเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้แก่่กััน ใช้้ความรู้้�ความสามารถความเชี่่�ยวชาญ
ของสมาชิิกในการร่่วมมืือให้้เกิิดบริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพแก่่ลููกค้้าให้้มากที่่�สุุด
การจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์เป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์ที่่�เสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับโครงสร้้างเงิินทุุนของกลุ่่�มทรููและสนัับสนุุนการใช้้
โครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมร่่วมกััน กลุ่่�มทรููได้้จำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์และสิิทธิิในการรัับประโยชน์์จากรายได้้ในอนาคต
จากสิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมของกลุ่่�มทรูู ให้้แก่่ กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมดิิจิิทััล หรืือ
“DIF” และทำำ�สััญญาเช่่าสิินทรััพย์์กลัับจากกองทุุนนี้้�เพื่่อใช้้ประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มทรููตามปกติิ
ต่่อไป โดยสิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมทั้้�งหมดประกอบด้้วย เสาโทรคมนาคมจำำ�นวน 16,059 ต้้น ระบบใยแก้้ว
นำำ�แสง (FOC) พร้้อมทั้้�งอุุปกรณ์์ระบบสื่่อสััญญาณที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งมีีระยะทางประมาณ 2.9 ล้้านคอร์์กิิโลเมตร และระบบ
บรอดแบนด์์ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด ซึ่่�งสามารถรองรัับผู้้�ใช้้บริิการบรอดแบนด์์ได้้จำำ�นวนประมาณ 1.2 ล้้านพอร์์ต (ระยะ
ทางประมาณ 0.2 ล้้านคอร์์กิิโลเมตร) ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี 2564 กลุ่่�มทรููถืือหน่่วยลงทุุนของกองทุุน DIF คิิดเป็็นร้้อยละ 23.38
ของจำำ�นวนหน่่วยลงทุุนที่่�จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมดของกองทุุน
1.1.2 การเปลี่่� ย นแปลงและพัั ฒ นาการที่่� สำ ำ �คัั ญ ในปีี 2564
เดืื อ นมกราคม
• กลุ่่� ม ทรูู ร่่วมมืือกัับกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่อเศรษฐกิิจและสัังคมและกสทช. ให้้ประชากรไทยใช้้บริิก ารดาต้้าโดยไม่่คิิด
ค่่าบริิการเมื่่อใช้้แอปพลิิเคชััน “หมอชนะ” เพื่่อให้้ภาครััฐสามารถติิดตามและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
ได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ ช่่วยลดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และช่่วยบรรเทาภาระค่่าใช้้จ่่ายของลููกค้้า
ทรููมููฟ เอชทั้้�งแบบเติิมเงิินและแบบรายเดืือน นอกจากนี้้�กลุ่่�มทรููได้้ส่่งหุ่่�นยนต์์อััจฉริิยะ True 5G “เทมิิ” ช่่วยเหลืือ
ทีีมบุุคลากรทางการแพทย์์ดููแลผู้้�ป่่วย ลดการสุ่่�มเสี่่�ยงติิดเชื้้�อโดยไม่่ต้้องสััมผััสกัับผู้้�ป่่วยโดยตรง ซึ่่�งหุ่่�นยนต์์อััจฉริิยะนี้้�
จะเชื่่อมต่่อกัับเครืือข่่ายคุุณภาพสููงของ True 5G ผ่่านซิิม True 5G Ready และอุุปกรณ์์รัับสััญญาณ CPE5G ซึ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกให้้แพทย์์สามารถบัังคัับหุ่่�นยนต์์ได้้จากระยะไกลและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานมากยิ่่�งขึ้้�น
• กลุ่่�มทรููและการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือในการศึึกษาทดสอบ
เทคโนโลยีี 5G เพื่่อขัับเคลื่่อนสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0 โดยกลุ่่�มทรููจะนำำ�ศัักยภาพโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมดิิจิิทััล
และเครืื อ ข่่ า ย 5G คุุณภาพสูู ง มาพัั ฒ นานิิ ค มอุุตสาหกรรมครบวงจรระดัั บ ภูู มิิ ภา คด้้ ว ยนวัั ต กรรมสู่่� ค วามยั่่� ง ยืื น
พร้้อมติิดตั้้�งโครงสร้้างพื้้�นฐานการสื่่อสารรวมทั้้�งเครืือข่่าย 5G ในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศเพื่่อให้้
เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยนอกจากนี้้�ยัังจะร่่วมกัันศึึกษาทดสอบ Use Case 5G ทั้้�งการพััฒนาระบบอััตโนมััติิ
(Automation) การนำำ�เทคโนโลยีี IoT และหุ่่�นยนต์์มาช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพภายในโรงงานรวมถึึงพััฒนาพื้้�นที่่�ให้้เป็็น
นิิคมอุุตสาหกรรมอััจฉริิยะ (Smart Campus) และท่่าเรืืออุุตสาหกรรมอััจฉริิยะ (Smart Port) เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้าน
ความปลอดภัั ย ระบบขนส่่งและจราจรอัั จ ฉริิ ย ะสิ่่� ง แวดล้้อมและพลัั ง งานพร้้อมกัั น นี้้� ยัั ง เป็็ น การเสริิ ม สร้้างความ
แข็็งแกร่่งของระบบนิิเวศ 5G โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรมและคนไทยในชุุมชนพื้้�นที่่�ย่่าน
นิิคมอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ได้้เข้้าถึึงเทคโนโลยีี 5G ได้้แพร่่หลายยิ่่�งขึ้้�นรวมทั้้�งตอบสนองความต้้องการของภาคธุุรกิิจ
และวงการอุุตสาหกรรมในยุุคดิิจิิทััลนี้้�
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• ทรููดิิจิิทััลพาร์์คศููนย์์กลางเทคและสตาร์์ทอััพที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในอาเซีียนเสริิมการให้้บริิการ TDPK One Stop Service
for Startups โดยขยายความร่่วมมืือกัับกรมทรััพย์์สิินทางปััญญาและทรููอิินคิิวบ์์ผู้้�นำำ�โครงการบ่่มเพาะและการลงทุุน
สตาร์์ทอััพเพิ่่�มบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินทางปััญญา (Intellectual Property) เพื่่อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและ
ปกป้้องสิิทธิิในนวััตกรรมสิินค้้าและบริิการที่่�คิิดค้้นขึ้้�นใหม่่ซึ่่�งจะช่่วยสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน ทั้้�งนี้้� พัันธมิิตร
ทางภาครััฐที่่�ให้้ความร่่วมมืืออยู่่�แล้้ว ได้้แก่่ คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (NIA)
และสำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (DEPA) เป็็นต้้น
เดืื อ นกุุ ม ภาพัั น ธ์์
• ทรููออนไลน์์มุ่่�งมั่่�นในการนำำ�นวััตกรรมมาเพื่่อสร้้างการเติิบโตในตลาดใหม่่ ๆ โดยล่่าสุุดเปิิดตััวบริิการใหม่่ Prepay True
Wireless Hi-Speed อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ไร้้สายแบบเติิ ม เงิิ น เพื่่ อ ให้้ลูู ก ค้้าสามารถเข้้าถึึ ง อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ได้้ อ ย่่างรวดเร็็ ว
โดยไม่่ต้้องติิดตั้้�งสายไฟเบอร์์ที่่�บ้้าน ทั้้�งนี้้�ลููกค้้าสามารถเลืือกใช้้งานได้้ตามความต้้องการ โดยมีีแพ็็กเกจให้้เลืือกทั้้�งแบบ
รายชั่่�วโมง รายวััน และรายสััปดาห์์ สิ่่�งเหล่่านี้้�ควบคู่่�ไปกัับการยกระดัับประสบการณ์์การใช้้งานของลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่อง
จะช่่วยให้้ทรููออนไลน์์สามารถตอบสนองความต้้องการใช้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่อการทำำ�งานและการเรีียนแบบทุุกที่่�
ทุุกเวลา ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19และยุุคดิิจิิทััลนี้้�
• กลุ่่� ม ทรูู ร่่วมกัับควอลคอมม์์ เทคโนโลยีี อิิงค์์ ผู้้�นำำ�นวััตกรรมเทคโนโลยีีไร้้สายแห่่งอนาคต พััฒนาเทคโนโลยีี 5G
ประสิิทธิิภาพสููงบนคลื่่นย่่านความถี่่�สููง 26 GHz หรืือ mmWave (millimeter wave) โดยสามารถทำำ�ความเร็็วแรง
สููงสุุดถึึง 2.3 Gbps ผ่่านเครืือข่่ายทรูู 5G และ Qualcomm® 5G Fixed Wireless Access Platform ทั้้�งนี้้� mmWave
เหมาะสำำ�หรัับการให้้บริิการ 5G แก่่ลููกค้้า B2C โดยการนำำ�ไปใช้้งานเป็็น Hotspot ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
หนาแน่่ น และให้้ บ ริิ ก ารแก่่ลูู ก ค้้า B2B ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้� ผลิิ ต ในภาคอุุตสาหกรรมไปใช้้งานสำำ� หรัั บ เทคโนโลยีี IoT
เพื่่ออุุตสาหกรรม และเพื่่อใช้้ในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออกหรืือ EEC ได้้ในอนาคต
• ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป เปิิดตััวแพลตฟอร์์มดููแลสุุขภาพอััจฉริิยะ “ทรูู เฮลท์์ (True HEALTH)” ให้้บริิการปรึึกษาแพทย์์และ
บริิการส่่งยา เชื่่อมต่่อบริิการทางการแพทย์์ในรููปแบบออฟไลน์์และออนไลน์์เข้้าด้้วยกัันเพื่่อเพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึง
บริิการทางการแพทย์์ให้้กัับคนไทย โดยทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป ได้้ร่่วมมืือกัับ ชีีวีี (Chiiwii) สตาร์์ทอััพด้้านเทคโนโลยีีสุุขภาพ
(HealthTech) ในการให้้บริิการทางการแแพทย์์เฉพาะทางกว่่า 20 สาขาครอบคลุุมทั้้�งสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต
พร้้อมด้้วยทีีมแพทย์์และผู้้�เชี่่�ยวชาญจากคลีีนิิกชีีวีีบริิรัักษ์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อง พร้้อมให้้บริิการแพลตฟอร์์มทรูู เฮลท์์
มีีความมุ่่�งหมายที่่�จะยกระดัับคุุณภาพของประชากรไทย อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับวิิถีีชีีวิิตแบบ New Normal ควบคู่่�
ไปกัับการตอบรัับกระแสของการแพทย์์ทางไกล (Telemedicine) ที่่�แพร่่หลายมากขึ้้�นในปััจจุุบััน
เดืื อ นมีีนาคม
• กลุ่่�มทรูู ตอกย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่�นในการนำำ�เทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยมาร่่วมขัับเคลื่่อนเศรษฐกิิจและสัังคมโดยเปิิดตััว True 5G
Worldtech X ศููนย์์กลางความรู้้�และพััฒนานวััตกรรม 5G ซึ่่�งถืือเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�สำำ�คััญในการสร้้างระบบนิิเวศ 5G
และผสานความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน รวมถึึงนวััตกรรม เพื่่อประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี 5G มาพััฒนานวััตกรรมสำำ�หรัับ
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ศููนย์์กลางความรู้้แ� ละพััฒนานวััตกรรม 5G นี้้�มีีเป้้าหมายเพื่่อหล่่อหลอมนวััตกรและผู้้ปร
� ะกอบการ
ด้้านเทคโนโลยีีรุ่่�นใหม่่ รวมถึึงเชื่่อมโยงทุุกภาคส่่วนเพื่่อสร้้างระบบนิิเวศ 5G และนวััตกรรมเพื่่อยกระดัับวิิถีีชีีวิิต
ในยุุคดิิจิิทััลของคนไทย พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของภาคธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ
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• กลุ่่�มทรูู ได้้รัับเลืือกจากโรงพยาบาลศิิริิราชให้้เป็็นผู้้�นำำ�แพลตฟอร์์มคลาวด์์ MEC (Multi-Access Edge Computing)
ซึ่่�งเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการพััฒนาโครงข่่าย 5G มาใช้้เป็็นครั้้�งแรกในวงการแพทย์์และการสาธารณสุุขของประเทศไทย
และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ แพลตฟอร์์มดัังกล่่าวมีีจุุดเด่่นทั้้�งในด้้านความปลอดภััยของข้้อมููล ความเร็็วในการ
รัับส่่งข้้อมููลและความเร็็วในการตอบสนองของแอปพลิิเคชัันได้้เป็็นอย่่างดีีสนัับสนุุนให้้เกิิดการนำำ�อุุปกรณ์์ไร้้สาย 5G
มาใช้้ในโรงพยาบาล อาทิิ ระบบสาธารณสุุขทางไกลหรืือ Telehealth รถอััจฉริิยะ 5G ไร้้คนขัับและรถพยาบาลฉุุกเฉิิน
5G ซี่่�งเป็็นเทคโนโลยีี IoT และปััญญาประดิิษฐ์์ซึ่่�งได้้รัับการพิิสููจน์์ผลสำำ�เร็็จมาแล้้ว กลุ่่�มทรููจะขยายพัันธมิิตรภาคธุุรกิิจ
ในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อพััฒนา 5G use cases พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มศัักยภาพของเครืือข่่ายโทรคมนาคม
และระบบนิิเวศ 5G ในประเทศไทย
• ทรููวิิชั่่�นส์์สร้้างการเติิบโตในตลาด OTT (Over the Top) ด้้วยบริิการรููปแบบใหม่่ “ทรููวิิชั่่�นส์์ นาว” (TrueVisions NOW)
บริิการสตรีีมมิ่่�งเพื่่อให้้ลููกค้้ารัับชมคอนเทนต์์คุุณภาพตลอด 24 ชั่่�วโมงบนทรููไอดีี ทั้้�งผ่่านแอปพลิิเคชััน เว็็บไซต์์
และกล่่อง OTT ทรููไอดีีทีีวีี โดยบริิการสตรีีมมิ่่�งคอนเทนต์์ดัังกล่่าวจะช่่วยเติิมเต็็มไลฟ์์สไตล์์และความชอบของลููกค้้า
พร้้อมเพิ่่�มศัักยภาพการเติิบโตให้้กัับกลุ่่�มทรููท่่ามกลางความต้้องการใช้้บริิการ OTT ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นในยุุคดิิจิิทััลนี้้�
เดืื อ นเมษายน-พฤษภาคม
• กลุ่่�มทรูู สนัับสนุุนผู้้�บริิโภคและภาคธุุรกิิจในประเทศอย่่างต่่อเนื่่องท่่ามกลางการระบาดของโควิิด-19 ระลอกใหม่่
โดยใช้้ความแข็็งแกร่่งด้้านนวััตกรรมดิิจิิทััลโซลููชััน เทคโนโลยีี เครืือข่่าย และกำำ�ลัังพล รวมไปถึึงการดำำ�เนิินการสนัับสนุุน
โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาลผู้้�ป่่วยเฉพาะกิิจ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการดำำ�เนิินการด้้านโครงข่่าย
โทรคมนาคมคุุณภาพสููง และการใช้้หุ่่�นยนต์์ True 5G เพื่่ออำำ�นวยความสะดวกแก่่บุุคลากรทางการแพทย์์และผู้้�ป่่วย
อีีกทั้้�งได้้พััฒนาแพลตฟอร์์ม “True HEALTH” เพื่่อให้้การเข้้าถึึงระบบสาธารณสุุขสามารถทำำ�ผ่่านทางแอปพลิิเคชััน
ได้้ทุุกที่่�และทุุกเวลาโดยไม่่ต้้องเดิินทางไปยัังโรงพยาบาล และแพลตฟอร์์มเทเลคลิินิิกซึ่่�งจะช่่วยคััดกรองผู้้�ป่่วยโควิิด-19
ในเบื้้�องต้้นและสามารถทำำ�การสื่่อสารแบบทางไกลผ่่านระบบวิิดีีโอได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีี True Virtual World แพลตฟอร์์ม
เทคโนโลยีีคลาวด์์ให้้บริิการสำำ�หรัับการเรีียนออนไลน์์ผ่่าน VLEARN การทำำ�งานออนไลน์์ผ่่าน VWORK การจััดประชุุม
ออนไลน์์ผ่่าน VROOM และการรัับชมคอนเทนต์์ต่่าง ๆ จากทั่่�วโลกผ่่าน VLIVE เพื่่อตอบสนองความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ของลููกค้้า นอกจากนี้้�กลุ่่�มทรููยัังได้้ออกแพ็็กเกจพิิเศษ “True Fights against COVID-19” เพื่่อเพิ่่�มสิิทธิิประโยชน์์และ
สิิทธิิพิิเศษให้้แก่่ลููกค้้าอีีกด้้วย
• ทรููไอดีี เปิิดตััว ทรูู ไอดีี พลััส (TrueID+) แพ็็กเกจสำำ�หรัับรัับชมคอนเทนต์์บัันเทิิงออนไลน์์ พร้้อมด้้วยคอนเทนต์์
หลากหลาย  ทั้้�งจากฝั่่�งฮอลลีีวููด เอเชีีย รวมถึึงไทย ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งในรููปแบบของภาพยนตร์์ ซีีรีีส์์ และรายการวาไรตี้้�
เพื่่อตอบรัับกระแสการเติิบโตของตลาด OTT
• กลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิิทััล เฮลท์์ เปิิดตััว “คลีีนิิกทางไกล ทรูู เฮลท์์ (True Health Teleclinic)” แพลตฟอร์์มการแพทย์์ทางไกล
สำำ�หรัับโรงพยาบาลและคลีีนิิก เพื่่อสนัับสนุุนการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบการแพทย์์ดิิจิิทััล
เดืื อ นมิิ ถุุ น ายน
• ทรูู ดิิจิิทััล พาร์์ค ภายใต้้ความร่่วมมืือของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย กรุุงเทพมหานคร และ
คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล ให้้บริิการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 แก่่ประชาชน โดยกลุ่่�มทรููให้้การสนัับสนุุนโครงสร้้าง
พื้้�นฐานทางโทรคมนาคมและดิิจิิทััลแบบครบวงจร อาทิิ เครืือข่่าย 5G การจััดระบบคิิว แพลตฟอร์์มบริิหารจััดการ
ความหนาแน่่นของพื้้�นที่่�ให้้บริิการ และ True AI Easy Pick ตู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าอััตโนมััติิ และอีีกหลากหลายบริิการดิิจิิทััล
เพื่่อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกและเพิ่่�มความมั่่�นใจในความปลอดภััยให้้แก่่ประชาชนที่่�มารัับบริิการฉีีดวััคซีีน
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• กลุ่่�มทรูู ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือร่่วมกัับ เคทีี คอร์์ปอเรชั่่�น ผู้้�นำำ�ด้้านบริิการโทรคมนาคมของเกาหลีีใต้้
เพื่่อร่่วมกัันพััฒนานวััตกรรมบริิการดิิจิิทััลรููปแบบใหม่่สำำ�หรัับลููกค้้าองค์์กรในประเทศไทย ทั้้�ง B2B และ B2G ได้้แก่่
บริิการ Enterprise LTE/5G กล้้อง CCTV อััจฉริิยะ (IntelligentCCTV/GiGAeyes) และเครืือข่่ายการใช้้พลัังงานอััจฉริิยะ
(Smart Energy) เป็็นต้้น โดยจะเริ่่�มต้้นด้้วยบริิการ Enterprise LTE/5G ซึ่่�งเป็็นบริิการแยกเครืือข่่ายระหว่่างข้้อมููลของ
ลููกค้้าองค์์กรและลููกค้้าทั่่�วไป โดยลููกค้้าองค์์กรจะได้้รัับความปลอดภััยด้้านข้้อมููลมากยิ่่�งขึ้้�น ความร่่วมมืือดัังกล่่าว
ยัังครอบคลุุมถึึงการแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�ทั้้�งในด้้านโทรคมนาคม และคอนเทนต์์ การแบ่่งปัันแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีี (Best
Practice) การพััฒนา 5G Use Case และการสร้้างระบบนิิเวศ 5G ร่่วมกัันอีีกด้้วย โดยทรููมููฟ เอช จะเดิินหน้้าขยาย
ระบบนิิเวศ 5G และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่องเพื่่อยกระดัับศัักยภาพและการใช้้บริิการ 5G ในวงกว้้างทั่่�วประเทศ
• ทรููออนไลน์์ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการการยกระดัับประสบการณ์์ของลููกค้้าด้้วยการเปิิดตััวนวััตกรรมใหม่่ “True Gigatex Fiber
Pro” เราเตอร์์ WiFi6 ล่่าสุุด ซึ่่�งมาพร้้อม WiFi Chipset ใหม่่ที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการรัับส่่งข้้อมููลได้้เร็็วกว่่าและแรงกว่่า
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�มากขึ้้�น ลดจุุดอัับสััญญาณและตััดสััญญาณรบกวน ทั้้�งยัังมีีเทคโนโลยีี Band Steering เลืือกสััญญาณ
ที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แบบอััตโนมััติิ ตอบสนองความต้้องการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตบ้้านที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่อรองรัับการทำำ�งานออนไลน์์
เรีียนออนไลน์์ การเล่่นเกมออนไลน์์ และการรัับชมความบัันเทิิงที่่�บ้้าน
• “ทรูู โดรน (True Drone)” บริิการโดรนสำำ�หรัับการฉีีดพ่่นปุ๋๋�ยพืืชผลทางการเกษตร เปิิดให้้บริิการอย่่างเป็็นทางการ
โดยสามารถจองใช้้บริิการได้้ผ่่านช่่องทาง Line Official Account ทั้้�งนี้้� บริิการทรูู โดรนมุ่่�งมั่่�นสนัับสนุุนเกษตกร
โดยนำำ�เทคโนโลยีีโดรนมาช่่วยในการฉีีดพ่่นปุ๋๋�ยอย่่างแม่่นยำำ�และมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงช่่วยลดต้้นทุุนในการ
ทำำ�การเกษตร
เดืื อ นกรกฎาคม
• กลุ่่�มทรููร่่วมมืือกัับ มิิตซููบิิชิิ อีีเล็็คทริิค ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในระบบโรงงานอััจฉริิยะ (Smart Factory) และเลิิศวิิลััย
ผู้้�นำำ�ด้้านการพััฒนาและออกแบบระบบหุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิ ร่่วมสร้้างต้้นแบบ 5G Smart Factory ผ่่านเครืือข่่าย
5G Private Network ของทรููมูฟ
ู เอช ซึ่่�งเชื่่อมต่่อเครื่่องจัักรและอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ภายในโรงงานแบบอััตโนมััติิ รัับส่่งข้้อมููล
เรีียลไทม์์ สามารถควบคุุม นำำ�ข้้อมููลไปวิิเคราะห์์และผสานฟัังก์์ชั่่�นของหุ่่�นยนต์์เคลื่่อนที่่�ในสายการผลิิต (Autonomous
Mobile Robotic หรืือ AMR) เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการโรงงาน ลดต้้นทุุนธุุรกิิจตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่การผลิิต
ในขณะเดีียวกัันกลุ่่�มทรููยัังร่่วมทำำ�งานกัับหน่่วยงานของภาครััฐอย่่างเหนีียวแน่่นเพื่่อพััฒนาโครงการอััจฉริิยะต่่าง ๆ
ในหลายอุุตสาหกรรม เช่่น การทำำ�การเกษตรอััจฉริิยะ และโรงพยาบาลอััจฉริิยะ เป็็นต้้น
• กลุ่่�มทรููมุ่่�งมั่่�นสร้้างการเติิบโตด้้วยบริิการที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการและไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วยการ
เปิิดตััวแพ็็กเกจพรีีเมีียมที่่�รวมจุุดแข็็งของ TrueID+ ในการรัับชมคอนเทนต์์ยอดนิิยมกว่่า 4,000 รายการแบบออนดีีมาน
และ TrueVisions NOW ในการสตีีมมิ่่�งคอนเทนต์์พรีีเมีียมสำำ�หรัับทุุกคนในครอบครััวเข้้าไว้้ด้้วยกััน โดยลููกค้้าสามารถ
รัับชมคอนเทนต์์ต่่าง ๆ ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาผ่่านหลากหลายช่่องทาง ทั้้�ง TrueID แอปพลิิเคชััน เว็็บไซต์์ และ กล่่องโทรทััศน์์
• บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นสมาชิิกดััชนีีความยั่่�งยืืน FTSE4Good 2021 ต่่อเนื่่อง
เป็็นปีีที่่� 5 จาก FTSE Russell ด้้วยคะแนนที่่�สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมโทรคมนาคม รางวััลดัังกล่่าวสะท้้อนถึึง
ความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอดจนการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนซึ่่�งเป็็นผลสืืบเนื่่องมาจากความมุ่่�นมั่่�นอย่่างต่่อเนื่่องที่่�จะ
นำำ�เทคโนโลยีีด้้านดิิจิิทััลมาขัับเคลื่่อนโครงการสำำ�คััญต่่าง ๆ ครอบคลุุมถึึงการมีีธรรมาภิิบาล การจััดการด้้านการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลส่่วนบุุคคล ในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม กลุ่่�มทรููได้้ติิดตั้้�งโซล่่าเซลล์์ที่่�
เสาส่่งสััญญาณ และที่่�ระบบแลกเปลี่่�ยนโทรศััพท์์ รวมถึึงลดผลกระทบจากภาวะเรืือนกระจก ในด้้านสัังคม กลุ่่�มทรูู
สนัับสนุุนการศึึกษาของเยาวชนชาวไทยผ่่านมููลนิิธิิสานอนาคตการศึึกษา คอนเน็็กซ์์อีีดีี และคิิดค้้นนวััตกรรมทรููเฮลท์์
แอปพลิิเคชััน
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เดืื อ นสิิ ง หาคม
• กลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิิทััลโซลููชััน เปิิดตััวโซลููชัันใหม่่สำำ�หรัับภาคการเกษตร “ทรูู โกรว์์ ( True Grow)” หรืือระบบน้ำำ��อััจฉริิยะ
เพื่่อสนัับสนุุนการทำำ�การเกษตรให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
• กลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิิทััล เฮลท์์ ขยายบริิการบนแอปพลิิเคชัันทรูู เฮลท์์ (True HEALTH) ให้้เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งในแนวทาง
การรัักษาผู้้�ป่่วยโควิิด-19 และผู้้�ถืือกรมธรรม์์ ที่่�เลืือกการกัักตััวในที่่�พัักอาศััย (Home Isolation) โดยร่่วมกัับพาร์์ทเนอร์์
ได้้ แ ก่่ สำำ� นัั ก งานหลัั ก ประกัั น สุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ� นัั ก งานประกัั น สัั ง คม สมาคมประกัั น วิิ น าศภัั ย ไทย และบริิ ษัั ท
ไทยรีีเซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ให้้บริิการจััดการค่่าสิินไหมทดแทน (Third Party Administration หรืือ
(TPA) นอกจากนี้้� ยัังมีีการเปิิดตััวบริิการใหม่่ ได้้แก่่ ‘TeleMediClaim+’ ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้บริิการสามารถเคลมประกััน
ได้้โดยตรงภายในแอปพลิิเคชัันโดยไม่่ต้้องสำำ�รองจ่่ายค่่าบริิการไปก่่อน
• กลุ่่�มทรูู ร่่วมกัับ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง (สจล.) และกรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ
(สบส.) กระทรวงสาธารณสุุขปฏิิรููป “ระบบสาธารณสุุขทางไกล-ระบบทัันตกรรมทางไกล” เพื่่อสร้้างการเข้้าถึึงระบบ
บริิการสุุขภาพผู้้�สููงวััยทั่่�วประเทศ ภายใต้้โครงการ “พััฒนาระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชนแบบไร้้รอยต่่อ” เพื่่อ
บููรณาการระบบการดููแลสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุ ผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชััน ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การคััดกรองศัักยภาพของ
ผู้้�สููงอายุุในชุุมชน 9 ด้้าน ดัังนี้้� สมรรถภาพสมอง การได้้ยิิน การมองเห็็น การเคลื่่อนไหว ภาวะโภชนาการ การกลั้้�น
ปััสสาวะ ภาวะซึึมเศร้้า สุุขภาพช่่องปาก และความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วััน พร้้อมระบบนััดหมาย
พบแพทย์์ และติิดตามอาการ ตลอดจนการประมวลผลและการจััดการข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ ซึ่่�งจะเชื่่อมโยงการทำำ�งาน
ของทีีมแพทย์์อาสาสมััครสาธารณสุุข และเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขในพื้้�นที่่�
เดืื อ นกัั น ยายน
• กลุ่่�มทรูู รัับรางวััลยอดเยี่่�ยมจากการประเมิินและจััดระดัับของโครงการตััวชี้้�วััดธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ��และยั่่�งยืืน (LCSi : Low
Carbon and Sustainable Business Index) ประจำำ�ปีี 2564 จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก หรืือ อบก.
รางวััลดัังกล่่าวตอกย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่�นของกลุ่่�มทรูู ในการขัับเคลื่่อนธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
เช่่น โซล่่าเซลล์์ การเข้้าร่่วมประเมิินราคาคาร์์บอนในองค์์กรสำำ�หรัับโครงการต่่าง ๆ รวมถึึงการตั้้�งเป้้าหมายสู่่�การเป็็น
องค์์กรที่่�ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิเป็็นศููนย์์ หรืือ Carbon Neutral ภายในปีี 2573 เพื่่อร่่วมแก้้ปััญหาการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และสนัับสนุุนการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไทย
เดืื อ นตุุ ล าคม
• กลุ่่�มทรูู รัับรางวััลหุ้้�นยั่่�งยืืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำำ�ปีี 2564ต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่� 4 ในกลุ่่�มบริิษััท
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาดสููงกว่่า 100,000 ล้้านบาท ประเภทกลุ่่�มเทคโนโลยีี
นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับรางวััล Rising Star Sustainability จากการประกาศรางวััล SET AWARDS ประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งจััดขึ้้�น
ในเดืือนพฤศจิิกายนอีีกด้้วย รางวััลดัังกล่่าวสะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นของกลุ่่�มทรููที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจและเติิบโตแบบยั่่�งยืืน
ด้้วยความโปร่่งใส และมีีผลงานเป็็นที่่�ยอมรัับ การใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่อขัับเคลื่่อนบริิษััทไปข้้างหน้้ารวมถึึง
ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
• ทรููมููฟ เอช ขยายความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรชั้้�นนำำ�ระดัับโลกอย่่างต่่อเนื่่อง อาทิิ ความร่่วมมืือกัับ TikTok ผสานความ
แข็็งแกร่่งด้้าน Key Opinion Leaders (KOLs) เข้้ากัับ 5G XR Studio เพื่่อสร้้างเกมโชว์์เสมืือนจริิงที่่�ล้ำำ��สมััย และ
Nonvoice Alive ผู้้�ให้้บริิการแอปพลิิเคชััน 5G และเทคโนโลยีี AR (Augmented Reality) เสมืือนจริิงจากสหรััฐอเมริิกา
เพื่่อเพิ่่�มสิิทธิิพิิเศษสำำ�หรัับลููกค้้าของทรููผ่่านศููนย์์รวมแอปพลิิเคชััน AR 5G ระดัับโลก
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• ทรูู ไอดีี เปิิ ดตัั ว แอปพลิิ เ คชัันทรูู ไ อดีี โ ฉมใหม่่ภายใต้้แนวคิิ ด  ‘แอปพลิิ เ คชัั น ที่่� อ ยู่่� เ คีียงข้้างคุุณในทุุกวัั น ’ โดย
เพิ่่�มประสบการณ์์การใช้้บริิการที่่�สะดวกและเข้้าถึึงง่่ายยิ่่�งขึ้้�น เสริิมด้้วยสิิทธิิพิิเศษและกิิจกรรมแลกทรููพอยต์์ พร้้อมทั้้�ง
เพิ่่�มฟีีเจอร์์ใหม่่ ๆ ให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการ
เดืื อ นพฤศจิิ ก ายน
• บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นองค์์กรสื่่อสารโทรคมนาคมรายแรกและรายเดีียวในประเทศไทยที่่�ได้้รัับ
คััดเลืือกเข้้าเป็็นสมาชิิกดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ หรืือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภทตลาด
เกิิดใหม่่ (Emerging Markets) ด้้วยคะแนนสููงที่่�สุุดของโลกในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสื่่อสารโทรคมนาคม ติิดต่่อกััน 4 ปีี รวมถึึง
คงสถานะเป็็นสมาชิิก DJSI ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 5 ในปีี 2564 ทรููเป็็นบริิษััทโทรคมนาคมบริิษััทแรกในโลกที่่�สามารถ
คงสถานะดัังกล่่าวได้้ยาวนานที่่�สุุดในช่่วง 15 ปีีที่่�ผ่่านมา การได้้รัับการยอมรัับระดัับโลกนี้้�เป็็นผลมาจากการคิิดค้้น
นวััตกรรมและการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่องทั้้�งในด้้าน เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ 3H’s: Heart
มุ่่�งมั่่�นทำำ�ธุุรกิิจด้้วยใจที่่�ยั่่�งยืืน Health มุ่่�งมั่่�นสร้้างสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน และ Home มุ่่�งมั่่�นเพื่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน
• กลุ่่�มทรูู ร่่วมมืือกัับ ไปรษณีีย์์ไทยพััฒนาการใช้้โดรนที่่�ควบคุุมจากระยะไกลแบบเรีียลไทม์์ผ่่านเครืือข่่าย ทรููมููฟ เอช 5G
ทดลองส่่งยาถึึงบ้้านสำำ�หรัับผู้้�ใช้้บริิการปรึึกษาหมอออนไลน์์ผ่่านแพลตฟอร์์มดููแลสุุขภาพอััจฉริิยะ True HEALTH
เพื่่อเพิ่่�มช่่องทางการส่่งยาได้้รวดเร็็วมากขึ้้�น และยัังสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการเข้้าถึึงได้้ยากอีีกด้้วย นอกจากนี้้�
ยัังมีีบริิการสำำ�หรัับลููกค้้า ทรููมููฟ เอช เพื่่อเติิมเงิินโทรศััพท์์มืือถืือ ซื้้�อแพ็็กเกจอิินเทอร์์เน็็ตและ SIM ผ่่านบุุรุุษไปรษณีีย์์
ได้้ถึึงหน้้าบ้้าน ตอกย้ำำ��ความตั้้�งใจของกลุ่่�มทรููที่่�จะสร้้างมููลค่่าและอำำ�นวยความสะดวกแก่่ลููกค้้าโดยการใช้้เทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลเพื่่อเพิ่่�มศัักยภาพและประสิิทธิิภาพในภาคส่่วนต่่าง ๆ
• กลุ่่�มทรูู เดิินหน้้าสนัับสนุุนการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ เริ่่�มด้้วยการทดลองเปิิดตััวสมาร์์ทซิิตี้้�ที่่�จัังหวััดภููเก็็ตเพื่่อตอบรัับ
กัับการเปิิดประเทศอีีกครั้้�งสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิที่่�ได้้รัับวััคซีีนแล้้ว ซึ่่�งได้้นำำ�ร่่องร่่วมกัับโรงแรม เซ็็นทารา แกรนด์์
บีีช รีีสอร์์ท ภููเก็็ต นำำ�โซลููชัันทรูู 5G ทั้้�ง ทรูู 5G Robo-serve หุ่่�นยนต์์อััจฉริิยะ 5G ที่่�ให้้บริิการส่่งอาหารได้้แบบไร้้สััมผััส
และยัังมีี True Digital Smart QR Code (DGS) ที่่�พััฒนาโดย True Digital Group ให้้ลููกค้้าที่่�เข้้าพัักภายในโรงแรม
สั่่�งอาหารหรืือบริิการรููมเซอร์์วิิส ในรููปแบบของ QR Code ผ่่านมืือถืือ ทรูู 5G Fixed Wireless Access (FWA) ที่่�ใช้้
CPE 5G เพื่่อเพิ่่�มประสบการณ์์การใช้้โทรศััพท์์มืือถืือของลููกค้้าและเพิ่่�มความชััดในการรัับส่่งสััญญาณ รวมทั้้�งการ
ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านสุุขภาพผ่่าน ทรูู 5G x TytoCare และ True HEALTH
• ทรููออนไลน์์ตอกย้ำำ��ความเป็็นผู้้�นำำ�และการใช้้นวััตกรรมในตลาดบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตด้้วยการเปิิดตััว “True Gigatex
Flexi” เป็็นเจ้้าแรกในประเทศไทย โดยกลุ่่�มลููกค้้า 1 Gbps สามารถปรัับความเร็็วอิินเทอร์์เน็็ตได้้ตามความต้้องการ
และไลฟ์์สไตล์์ โดยสามารถเลืือกความเร็็วให้้เหมาะกัับการทำำ�งาน การเรีียน การสตรีีมมิ่่�งและการเล่่นเกมตามความ
เหมาะสมของลููกค้้า
• ทรูู ไซเบอร์์ซีีเคีียวริิตี้้� ได้้รัับอนุุมััติิรัับรองมาตรฐานความปลอดภััยทางไซเบอร์์ ISO 27001 ซึ่่�งถืือเป็็นการเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพในการแข่่งขัันของธุุรกิิจในตลาด
• กลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิิทััลโซลููชััน เปิิดตััวโซนเรืือธงของโซลููชัันอุุปกรณ์์ภายในบ้้านอััจฉริิยะ Smart Living TECH แห่่งแรก
ในประเทศไทย ที่่�โลตััส สาขาสุุขุุมวิิท 50 โดยโซลููชัันอุุปกรณ์์ภายในบ้้านอััจฉริิยะ (Smart Living Solution) จะสร้้าง
ประสบการณ์์การอยู่่�อาศััยใหม่่แบบเฉพาะบุุคคลให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการ (Personalized Living Experience) เพื่่อตอบสนอง
วิิถีีชีีวิติ ของคนไทยในยุุคดิิจิทัิ ลั ผ่่านการเชื่่อมต่่ออุุปกรณ์์ไอโอทีีในบ้้านต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน อาทิิ ปลั๊๊�กอััจฉริิยะ รีีโมทควบคุุม
อััจฉริิยะ กล้้องวงจรปิิดอัจั ฉริิยะ หลอดไฟอััจฉริิยะ หุ่่น� ยนต์์ทำำ�ความสะอาดอััจฉริิยะ หรืืออุุปกรณ์์อื่น่ ๆ ที่่สา
� มารถเชื่่อมต่่อ
ได้้อััตโนมััติิ ให้้สามารถควบคุุมได้้ผ่่านแอปพลิิเคชััน ลิิฟวิ่่�ง เทค (Living Tech) บนสมาร์์ทโฟน
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

เดืื อ นธัั นว าคม
• บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ลงนามความร่่วมมืือการใช้้บริิการ iConnect Pro Clearing Service กัับ
บริิษััท ไชน่่า โมบายล์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (CMI) เพื่่อนำำ�ศัักยภาพด้้านการวิิเคราะห์์ข้้อมููล และประมวลผลได้้แบบ
เรีียลไทม์์อย่่างถููกต้้องแม่่นยำำ� ปรัับการแสดงผลหน้้าจอได้้ตามความต้้องการของผู้้�ใช้้งาน และมีีความปลอดภััยสููง
ตลอดจนสามารถควบคุุมต้้นทุุนราคาให้้ดีีขึ้้�นได้้ มาพััฒนาบริิการโรมมิ่่�งของทรููมููฟ เอช เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ พร้้อมรองรัับ
การใช้้งานของนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและต่่างชาติิ ที่่�เริ่่�มออกเดิินทางท่่องเที่่�ยวหลัังนโยบายเปิิดประเทศ
• ทรูู บิิสิิเนส ผนึึกความแข็็งแกร่่งในการให้้บริิการด้้วยการร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ โดยล่่าสุุดร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงาน
ส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.) เพื่่อสนัับสนุุนเอสเอ็็มอีีและผู้้�ประกอบการชาวไทยด้้วยบริิการ
และโซลููชัันทางโทรคมนาคมคุุณภาพสููง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ทรูู 5G และ FWA พร้้อมทั้้�งสิิทธิิพิิเศษที่่�เพิ่่�มมููลค่่า อาทิิ
ห้้องเรีียนดิิจิิทััลเพื่่อสร้้างทัักษะจาก True Digital Academy และแพลตฟอร์์มเทคโนโลยีีคลาวด์์ “True Virtual World”
เช่่น TrueVRoom และ VWork ตอบสนองความต้้องการทำำ�งานนอกสถานที่่�ที่่�มีีแนวโน้้มที่่�สููงขึ้้�นจากผลกระทบของ
โควิิด-19 และการเปลี่่�ยนแปลงสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
• ทรููมููฟ เอช ร่่วมมืือกัับบริิษััท แอสเซนด์์ นาโน จำำ�กััด เปิิดตััว “True Pay Next” หรืือเงิินติิดมืือ อย่่างเป็็นทางการ
เพื่่อให้้บริิการนาโนไฟแนนซ์์ (nano-finance) และบริิการสิินเชื่่อโดยเน้้นความสะดวกและรวดเร็็วผ่่าน ทรููมัันนี่่� วอลเล็็ท
สำำ�หรัับลููกค้้าทรููมููฟ เอช ทั้้�งแบบรายเดืือนและแบบเติิมเงิินบริิการดัังกล่่าว ได้้แก่่ การให้้ยืืมเงิินสำำ�หรัับชำำ�ระสิินค้้า
และบริิการต่่าง ๆ ภายใต้้กลุ่่�มทรูู อาทิิ ทรููมููฟ เอช ทรููออนไลน์์ และทรููวิิชั่่�นส์์ การให้้ยืืมเงิินเพื่่อซื้้�อแพ็็กเกจเสริิม
(VAS Packages) การผ่่อนชำำ�ระและการให้้สิินเชื่่อ เป็็นต้้น
• กลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิทััิ ล เฮลท์์ เปิิดตัวั แพลตฟอร์์มบริิการทางการแพทย์์ออนไลน์์ภายใต้้ชื่่อ ‘ทรูู เฮลท์์ เทเลแคร์์ (True HEALTH
Telecare) สำำ�หรัับโรงพยาบาลและคลีีนิิกขนาดเล็็ก ให้้สามารถบริิหารจััดการการให้้บริิการผู้้�ป่่วยทางออนไลน์์ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ โดยไม่่เพิ่่�มภาระค่่าใช้้จ่่าย บนช่่องทาง Line Official Account
• บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับรางวััลเกีียรติิคุุณ Sustainability Disclosure Award 2564 ซึ่่�งเป็็น
รางวััลสููงสุุด ต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่� 3 จากสถาบัันไทยพััฒน์์ ในฐานะองค์์กรตััวอย่่างที่่�มีีการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืน
ที่่�ครบถ้้วนต่่อสาธารณะและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
รางวัั ล ที่่� ไ ด้้ รัั บ ประจำำ �ปี ี 2564
กลุ่่� ม ทรูู รัั บ รางวัั ล “THE EUROPEAN AWARD FOR BEST PRACTICES 2020 – GOLD CLASS” จาก
EUROPEAN SOCIETY QUALITY RESEARCH สวิิ ต เซอร์์ แ ลนด์์
• กลุ่่�มทรูู รัับรางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจจากเวทีีระดัับโลก “The European Award for Best Practices 2020” ในประเภท
Gold Class ที่่� European Society Quality Research (ESQR) ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ จััดขึ้้�นเพื่่อเชิิดชููองค์์กรต้้นแบบทั่่�ว
โลกที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ดีี ภายใต้้กรอบการประเมิินคุุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้้างสรรค์์นวััฒกรรมเทคโนโลยีี
อัันล้ำำ��สมััย
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ทรูู ยัั ง ครองที่่� 1 DJSI ของโลกในกลุ่่� ม โทรคมนาคม ยาวนานสุุ ด 4 ปีี ซ้ ้ อ น ติิ ดอัั นดัั บ สมาชิิ ก ดัั ชนีีคว ามยั่่� ง ยืื นด าวโจนส์์
ต่่อเนื่่ อ งปีี ที่่� 5
•	ผลประกาศ DJSI ปีี 2564 ทรูู ได้้คะแนนสููงสุุดของโลกในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสื่่อสารโทรคมนาคมเป็็นปีีที่่� 4 ติิดต่่อกััน
และคงสถานะสมาชิิกดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ 5 ปีีซ้้อน ทำำ�ให้้กลุ่่�มทรูู บัันทึึกประวััติิศาสตร์์บนเวทีีความยั่่�งยืืน
ระดัับโลก ด้้วยสถิิติิใหม่่ครองแชมป์์ยาวนานต่่อเนื่่องสููงสุุดถึึง 4 ปีีซ้้อน ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสื่่อสารโทรคมนาคม
กลุ่่� ม ทรูู รัั บ รางวัั ล หุ้้�นยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564 ต่่อเนื่่ อ ง 4 ปีี
• กลุ่่�มทรูู ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นหนึ่่�งในรายชื่่อหุ้้�นยั่่�งยืืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำำ�ปีี 2564 ต่่อเนื่่อง
เป็็นปีีที่่� 4 ในกลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาดสููงกว่่า 100,000 ล้้านบาท
ประเภทกลุ่่�มเทคโนโลยีี
ทรูู ติิ ดอัั นดัั บ ดัั ชนีีคว ามยั่่� ง ยืื น ระดัั บ โลก FTSE4GOOD 2021 จาก FTSE RUSSELL อัั ง กฤษ ถึึ ง 5 ปีี ซ้ ้ อ น
• กลุ่่�มทรูู ได้้รัับคััดเลืือกให้้ติิดอัันดัับสมาชิิกดััชนีีความยั่่�งยืืนชั้้�นนำำ� FTSE4Good ประจำำ�ปีี 2564 ต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่� 5 จาก
FTSE Russell ประเทศอัังกฤษ ด้้วยคะแนนสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยกลุ่่�มทรูู ขัับเคลื่่อน
โครงการในด้้านต่่างๆ อย่่างเป็็นรููปธรรม ครอบคลุุมทุุกมิิติิ ทั้้�งด้้านธรรมาภิิบาล ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และด้้านสัังคม
กลุ่่� ม ทรูู รัั บ รางวัั ล ความยั่่� ง ยืื น ระดัั บ GOLD CLASS 2021 จาก S&P GLOBAL ติิ ดอัั นดัั บ หนึ่่� ง สูู ง สุุ ด ของโลก
ในกลุ่่� ม โทรคมนาคม ต่่อเนื่่ อ งปีี ที่่� 3
• กลุ่่�มทรูู รัับรางวััลความยั่่�งยืืนโลกระดัับ Gold Class 2021 ต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่� 3 ที่่�ได้้รัับการเผยแพร่่ใน The Sustainability
Yearbook 2021 จััดโดย S&P Global ซึ่่�งกลุ่่�มทรูู เป็็นองค์์กรไทยที่่�ติิดอัันดัับ 1 สููงสุุดของโลกในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
สื่่อสารโทรคมนาคม
กลุ่่� ม ทรูู รัั บ รางวัั ล ยอดเยี่่� ย ม องค์์ ก รธุุ ร กิิ จ คาร์์ บ อนต่ำำ� � และยั่่� ง ยืื น (LCSI) จากองค์์ ก ารบริิ ห ารจัั ด การก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก
(องค์์ ก ารมหาชน) ประจำำ �ปี ี 2564
• กลุ่่�มทรูู รัับรางวััลยอดเยี่่�ยม จากการประเมิินและจััดระดัับของโครงการตััวชี้้�วััดธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ��และยั่่�งยืืน (LCSi:
Low Carbon and Sustainable Business Index) ประจำำ�ปีี 2564 จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การ
มหาชน) หรืือ อบก. ซึ่่�งกลุ่่�มทรูู เป็็นบริิษััทผู้้�ให้้บริิการสื่่อสารโทรคมนาคมรายแรก และรายเดีียวของประเทศไทย
ที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้�
กลุ่่� ม ทรูู รัั บ รางวัั ล SET AWARDS 2021 “ดาวรุ่่� ง ด้้ า นความยั่่� ง ยืื น (RISING STAR SUSTAINABILITY AWARDS)”
• บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น รัับรางวััล ดาวรุ่่�งด้้านความยั่่�งยืืน (Rising Star Sustainability Awards) ในกลุ่่�มบริิษััทที่่�มีี
มููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาดสููงกว่่า 100,000 ล้้านบาท จากการประกาศผลรางวััล “SET Awards 2021” จััดโดย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ร่่วมกัับวารสารการเงิินธนาคาร
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

กลุ่่� ม ทรูู รัั บ รางวัั ล “SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD” 3 ปีี ซ้ ้ อ น
•	สถาบัันไทยพััฒน์์ มอบรางวััลเกีียรติิคุุณ Sustainability Disclosure Award ซึ่่�งเป็็นรางวััลระดัับสููงสุุด ต่่อเนื่่อง
เป็็นปีีที่่� 3 แก่่ กลุ่่�มทรูู ในพิิธีีมอบรางวััลการเปิิดเผยข้้อมููลความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564 ในฐานะองค์์กรสื่่อสารโทรคมนาคม
ไทยเพีียงรายเดีียวที่่�เป็็นต้้นแบบในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและโปร่่งใส แสดงผลการดำำ�เนิินงานให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ด้้วยการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนที่่�น่่าเชื่่อถืืออย่่างครบถ้้วน พร้้อมสื่่อสารเผยแพร่่ต่่อสาธารณะมาโดยตลอด
อัันสร้้างความเชื่่อมั่่�นให้้แก่่นัักลงทุุนและลููกค้้าในการเลืือกใช้้สิินค้้าและบริิการ
กลุ่่� ม ทรูู รัั บ รางวัั ล นวัั ต กรรมแห่่งชาติิ 2 ปีี ต่่ อเนื่่ อ ง
• กลุ่่�มทรูู รัับรางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิ ด้้านองค์์กรนวััตกรรม ประเภทองค์์กรขนาดใหญ่่ ในฐานะองค์์กรที่่�มีีการบริิหาร
จััดการ นำำ�องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และความคิิดสร้้างสรรค์์ ตั้้�งแต่่ระดัับยุุทธศาสตร์์ กระบวนการ ไปจนถึงึ ระดัับโครงสร้้าง
มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่อสร้้างคุุณค่่าทั้้�งเชิิงพาณิิชย์์ และการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร เนื่่องในงานวัันนวััตกรรม
แห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2564 จััดโดยสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม
สามเณรปลูู ก ปัั ญ ญาธรรม ปีี 8 รัั บ รางวัั ล ชนะเลิิ ศ “สื่่ อ สร้้ า งสรรค์์ คุุ ณ ธรรมอวอร์์ ด ” ปีี 2563 ประเภทรายการ
โทรทัั ศ น์์ และประเภทบทเพลง
•	รายการธรรมะเรีียลลิิตี้้� สามเณรปลููกปััญญาธรรม ปีี 8 ได้้รัับการประกาศชื่่อคว้้ารางวััลชนะเลิิศ “สื่่อสร้้างสรรค์์
คุุณธรรมอวอร์์ด” ประจำำ�ปีี 2563 (Moral Media Awards 2020) ประเภทรายการโทรทััศน์์ พร้้อมด้้วยอีีกหนึ่่�งรางวััล
ประเภทบทเพลง จากผลงาน “เชิิญอริิยมรรค” ซึ่่�งประพัันธ์์โดย พระเมธีีวชิิโรดม (ท่่าน ว.วชิิรเมธีี) ในงานสมััชชา
คุุณธรรมแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 11 ที่่�ศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน) และกองทุุนพััฒนาสื่่อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ กระทรวง
วััฒนธรรม จััดขึ้้�นเพื่่อเชิิดชููผู้้�ผลิิตสื่่อทั้้�งระดัับบุุคคล คณะบุุคคล และหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�สร้้างสรรค์์ผลงานส่่งเสริิมด้้าน
คุุณธรรมจริิยธรรม และวิิถีีวััฒนธรรมไทย
กลุ่่� ม ทรูู องค์์ ก รสื่่ อ สารโทรคมนาคมเพีียงหนึ่่� ง เดีียวของไทย รัั บ รางวัั ล ระดัั บ โลก “นายจ้้ า งดีีเด่่นประจำำ � ประเทศไทย”
ต่่อเนื่่ อ ง 3 ปีี ซ้ ้ อ น จาก TOP EMPLOYERS INSTITUTE เนเธอร์์ แ ลนด์์
• กลุ่่� มทรูู ได้้รัับการยอมรัับในเวทีีระดัับโลก โดยเป็็ นองค์์ ก รสื่่ อสารโทรคมนาคมไทยเพีียงรายเดีียวที่่� ไ ด้้รัั บรางวััล
แห่่งความภาคภููมิิใจ “นายจ้้างดีีเด่่นประจำำ�ประเทศไทย” จาก Top Employers Institute ประเทศเนเธอร์์แลนด์์ ต่่อเนื่่อง
เป็็นปีีที่่� 3 อัันเป็็นผลจากความมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารด้้านทรััพยากรบุุคคลอัันเป็็นเลิิศของกลุ่่�มทรูู ที่่�ตั้้�งใจพััฒนาศัักยภาพ
พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่อง เน้้นการเป็็น “People Organization” ที่่�คำำ�นึึงถึึงพนัักงานเป็็นอัันดัับแรก ให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ดููแลบุุคลากรทุุกคนให้้ทำำ�งานอย่่างมีีความสุุข
กลุ่่� ม ทรูู รัั บ รางวัั ล “BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2021” ต่่อเนื่่ อ งปีี ที่่� 2 จาก HR ASIA มาเลเซีีย
• กลุ่่�มทรูู รัับรางวััล “องค์์กรที่่�น่่าทำำ�งานมากที่่�สุุดในเอเชีีย ปีี 2021” (Best Companies to Work for in Asia 2021) จาก
HR Asia ประเทศมาเลเซีีย ต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่� 2 ในฐานะองค์์กรต้้นแบบที่่�มีีความโดดเด่่นในด้้านการบริิหารทรััพยากร
บุุคคลอัันเป็็นเลิิศ มีีนโยบายและแนวทางการดููแลพนัักงานอย่่างรอบด้้าน เป็็นรููปธรรม นำำ�ไปสู่่�การสร้้างความผููกพััน
ของพนัักงานที่่�มีีต่่อบริิษััทในที่่�สุุด
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กลุ่่� ม ทรูู รัั บ รางวัั ล “HR EXCELLENCE 2021” สูู ง สุุ ดถึึ ง 9 สาขา จาก HUMAN RESOURCES ONLINE สิิ ง คโปร์์
• กลุ่่�มทรูู รัับรางวััล “HR Excellence Awards 2021” จากสถาบััน Human Resources Online ประเทศสิิงคโปร์์ โดยเป็็น
องค์์กรสื่่อสารโทรคมนาคมไทยเพีียงรายเดีียวที่่�ได้้รัับรางวััลสููงสุุดถึึง 9 สาขา คว้้า 2 รางวััลระดัับ Gold ได้้แก่่ สาขา
ความเป็็นเลิิศด้้านการนำำ�นวััตกรรมมาใช้้ในเทคโนโลยีีการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ (Excellence in Innovative Use of HR
Tech) และสาขาความเป็็นเลิิศด้้านการบริิหารจััดการกลุ่่�มพนัักงานศัักยภาพสููง (Excellence in Talent Management)
พร้้อม 3 รางวััลระดัับ Silver ได้้แก่่ สาขาความเป็็นเลิิศด้้านการบริิหารจััดการความเปลี่่�ยนแปลงในองค์์กร (Excellence
in HR Change Management) สาขาความเป็็นเลิิศด้้านการสรรหาและพััฒนาพนัักงานที่่�พึ่่�งสำำ�เร็็จการศึึกษาใหม่่
(Excellence in Graduate Recruitment and Development) และสาขาความเป็็นเลิิศด้้านความอยู่่�ดีีมีีสุุขในองค์์กร
(Excellence in Workplace Wellbeing) รวมทั้้�งได้้รัับการรัับรองความเป็็นเลิิศในระดัับประเทศ อีีก 4 สาขา
กลุ่่� ม ทรูู รัั บ รางวัั ล “BEST EMPLOYER BRAND ON LINKEDIN” สุุ ด ยอดนายจ้้ า งดีีเด่่นประจำำ � ประเทศไทย
ด้้ า น TALENT AWARDS จาก LINKEDIN.COM
• กลุ่่�มทรูู รัับรางวััล “Best Employer Brand on LinkedIn” สุุดยอดนายจ้้างดีีเด่่นประจำำ�ประเทศไทย ประเภทองค์์กร
ที่่�มีีพนัักงานมากกว่่า 1,000 คน หมวดรางวััลด้้าน Talent Awards ซึ่่�ง LinkedIn.com ในฐานะองค์์กรที่่�มีีความโดดเด่่น
ในการสร้้างแบรนด์์ที่่�แข็็งแรง ที่่�มีีความโดดเด่่นในการสื่่อสาร และสนัับสนุุนการพััฒนา การเรีียนรู้้� ให้้ผู้้�คนรู้้�จััก จดจำำ�
เกิิดการรัับรู้้�ภาพลัักษณ์์ วััฒนธรรมขององค์์กร ที่่�ได้้สร้้างอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจค้้นหาองค์์กรในฝัันของคนรุ่่�นใหม่่
ยุุคดิิจิิทััลที่่�เข้้าเว็็บไซต์์ LinkedIn เพื่่อค้้นหางาน และค้้นหาองค์์กร และตำำ�แหน่่งงานที่่�ใช่่กัับตััวเองมากที่่�สุุด
ทรูู 5G ขึ้้� นท็็ อ ป 20 ผู้้�นำำ � 5G จากทั่่� ว โลก โดยผลรายงาน OPENSIGNAL เดืื อ นกัั น ยายน 2564 ทั้้� ง ด้้ า นการใช้้ ง าน 5G
และด้้ า นประสบการณ์์ ก ารเล่่นเกมผ่่านเครืื อ ข่่าย 5G
•	รายงานล่่าสุุดจาก Opensignal ผู้้�ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ระบบมืือถืือ และกำำ�หนดมาตรฐานระดัับโลก ประกาศรางวััล
ประสบการณ์์เครืือข่่ายมืือถืือ 5G ระดัับโลก ในเดืือนกัันยายน 2564 จากการสำำ�รวจข้้อมููลการใช้้งาน 5G ทั่่�วโลก
ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม - 29 มิิถุุนายน 2564 ที่่�ทรููมููฟ เอช เป็็นผู้้�ได้้รัับรางวััลผู้้�นำำ� 5G ระดัับโลก ด้้านการใช้้งาน 5G
(5G Global Leaders in 5G Availability) ขึ้้�นติิดอัันดัับท็็อป 20 ผู้้�นำำ� 5G ระดัับโลก นอกจากนี้้� ทรููมููฟ เอช ยัังคว้้ารางวััล
ผู้้�นำำ�ประสบการณ์์การเล่่นเกมผ่่านเครืือข่่าย 5G (5G Global Leaders in 5G Games Experience) ขึ้้�นติิดอัันดัับ 3 ของ
โลกด้้วย
ทรูู 5G รัั บ รางวัั ล “SUPERBRANDS” ประจำำ �ปี ี 2564
• กลุ่่�มทรูู รัับรางวััล ซููเปอร์์แบรนด์์ ประจำำ�ปีี 2564 จากซููเปอร์์แบรนด์์ประเทศไทย ในฐานะผู้้�สร้้างแบรนด์์ ทรูู 5G ที่่�
ประสบความสำำ�เร็็จ ได้้รัับความไว้้วางใจจากผู้้�บริิโภคชาวไทยทั่่�วประเทศที่่�เชื่่อมั่่�นว่่า ทรูู 5G คืือ แบรนด์์แห่่งเครืือข่่าย
อััจฉริิยะที่่�ครบกว่่า เร็็วแรงกว่่า และครอบคลุุมกว่่า ด้้วยระบบนิิเวศดิิจิิทััลที่่�ครบวงจร เพื่่อเชื่่อมโยงประสบการณ์์และ
เติิมเต็็มความสุุขทุุกไลฟ์์สไตล์์ พร้้อมขัับเคลื่่อนประเทศไทยก้้าวสู่่�ยุุคใหม่่ และเติิบโตเป็็นผู้้�นำำ�ด้้าน Techno Hub อย่่าง
ยั่่�งยืืนไปด้้วยกััน

14

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

TRUE รัั บ 2 รางวัั ล จากเวทีี 2021 ASIA’S TOP INFLUENTIAL BRANDS AWARDS ทั้้� ง รางวัั ล “INFLUENTIAL
BRANDS” และรางวัั ล “OUTSTANDING LEADERS”
•	อิินฟลููเอ็็นเชี่่�ยล แบรนด์์ ประเทศสิิงคโปร์์ และนิิโอ ทาร์์เก็็ต ประเทศไทย ประกาศผลรางวััลสุุดยอดแบรนด์์ชั้้�นนำำ�
ในระดัับภููมิิภาคเอเชีีย รวมถึึงประเทศไทย โดยปีีนี้้� ยกให้้แบรนด์์ “True ” ได้้รัับถึึง 2 รางวััล จากเวทีี “2021
Asia’s Top Influential Brands Awards” ครั้้�งที่่� 9 ในงาน “2021 Asia’s CEO Summit & Award Ceremony” ทั้้�งรางวััล
“Influential Brands” ในฐานะผู้้�นำำ�แบรนด์์ที่่�ทรงอิิทธิิพลมากที่่�สุุด และรางวััล “Outstanding Leaders” ในฐานะผู้้�นำำ�ดีี
เด่่น ด้้านการบริิหารแบรนด์์ ในหมวดไลฟ์์สไตล์์และเทคโนโลยีี
ทรูู อ อนไลน์์ รัั บ 2 รางวัั ล จาก NPERF “รางวัั ล อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต บรอดแบรนด์์ ที่่� ดีีที่่� สุุ ด ในไทย ประจำำ �ปี ี 2563” และ “รางวัั ล
ไฟเบอร์์ ดีีที่่� สุุ ด ประจำำ �ปี ี 2563
• ทรููออนไลน์์ เน็็ตบ้้านอัันดัับหนึ่่�งของไทย คว้้า 2 รางวััลจากสถาบัันทดสอบคุุณภาพระดัับโลก nPerf ได้้แก่่ “รางวััล
อิินเทอร์์เน็็ตบรอดแบรนด์์ที่่�ดีีที่่�สุุดในไทยประจำำ�ปีี 2563” และ “รางวััลไฟเบอร์์ดีีที่่�สุุดในไทยประจำำ�ปีี 2563” โดย nPerf
ได้้ทดสอบความเร็็วอิินเทอร์์เน็็ตบ้้านของประเทศไทยประจำำ�ปีี 2563 (Fixed Internet Performances) ซึ่่�งผลการสำำ�รวจ
ได้้รวบรวมจากผู้้�ใช้้งานแอป nPerf ทั้้�งหมดพบว่่า ทรููออนไลน์์ สามารถทำำ�คะแนนรวมได้้สููงสุุด เมื่่อเปรีียบเทีียบกัับ
ผู้้�ให้้บริิการบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตรายอื่่น นอกจากนี้้�ยัังได้้ทดสอบความเร็็วไฟเบอร์์ตลอดปีี 2563 (FTTH/Fiber to
the home) ทรููออนไลน์์ได้้คะแนนสููงสุุดอีีกด้้วย
ทรูู อ อนไลน์์ รัั บ รางวัั ล “สุุ ด ยอดแบรนด์์ ข องโลกแห่่งปีี 2020 – 2021” บนเวทีี WORLD BRANDING AWARDS
อัั ง กฤษ 4 ปีี ซ้ ้ อ น
• ทรููออนไลน์์ คว้้ารางวััล “สุุดยอดแบรนด์์ของโลกแห่่งปีี 2020-2021” สาขาผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตบรอดแบนด์์
ในงานประกาศผล World Branding Awards 2020-2021 จาก World Branding Forum ประเทศอัังกฤษ ครองแชมป์์
4 สมััยต่่อเนื่่อง และเป็็นแบรนด์์เดีียวจากประเทศไทยที่่�ได้้รัับการยอมรัับระดัับสากล โดยผ่่านเกณฑ์์การตััดสิินทั้้�งด้้าน
การประเมิินแบรนด์์ การวิิจััยตลาดผู้้�บริิโภค และการเปิิดโหวตออนไลน์์ ซึ่่�งทรููออนไลน์์เป็็นแบรนด์์ของไทยที่่�สามารถ
ครองใจผู้้�บริิโภคมาโดยตลอด และได้้สร้้างชื่่อเสีียงจนเป็็นที่่�ยอมรัับในเวทีีระดัับนานาชาติิตั้้�งแต่่ปีี 2017
กลุ่่� ม ทรูู รัั บ โล่่ประกาศเกีียรติิ คุุ ณ “องค์์ ก รที่่� สนัั บ สนุุ น งานด้้ า นคนพิิ ก ารดีีเยี่่� ย ม” ต่่อเนื่่ อ งปีี ที่่� 5
• เนื่่องในงานวัันคนพิิการสากล ประจำำ�ปีี 2564 กลุ่่�มทรูู รัับมอบรางวััลโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณองค์์กรที่่�สนัับสนุุนงานด้้าน
คนพิิการดีีเยี่่�ยม ซึ่่�งถืือเป็็นรางวััลระดัับสููงสุุดในงาน ที่่�กลุ่่�มทรููได้้รัับต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่� 5 ในฐานะองค์์กรที่่�รัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม สนัับสนุุนกลุ่่�มผู้้�เปราะบางทุุกมิิติิอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่อง ทั้้�งการนำำ�นวััตกรรมเทคโนโลยีีสื่่อสารดิิจิิทััล
มาสร้้างสรรค์์สิินค้้าและบริิการ เพื่่อช่่วยพััฒนาศัักยภาพ และทัักษะความรู้้�แก่่กลุ่่�มคนเปราะบาง ให้้สามารถสร้้าง
อาชีีพ มีีรายได้้ และพึ่่�งพาตนเองได้้
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กลุ่่� ม ทรูู รัั บ โล่่ผู้้�สนัั บ สนุุ น โครงการ “ไทยร่่วมใจ กรุุ ง เทพฯ ปลอดภัั ย ”
• กรุุงเทพมหานคร มอบโล่่เพื่่อแสดงความขอบคุุณแก่่กลุ่่�มทรูู ในฐานะพัันธมิิตรผู้้�สนัับสนุุนโครงการ “ไทยร่่วมใจ
กรุุงเทพฯ ปลอดภััย” ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อร่่วมส่่งเสริิมให้้ประชาชนได้้รัับการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 อย่่างทั่่�วถึึงและ
มีีประสิิทธิิภาพ โดยกลุ่่�มทรูู ได้้นำำ�ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญด้้านการให้้บริิการลููกค้้ามาร่่วมดููแลระบบคอลล์์
เซ็็นเตอร์์กลาง หมายเลข 1516 เตรีียมความพร้้อมทั้้�งเรื่่องระบบ พนัักงานรัับสาย และคู่่�สายอีีก 150 คู่่�สาย เพื่่อ
อำำ�นวยความสะดวกเกี่่�ยวกัับการลงทะเบีียนฉีีดวััคซีีนผ่่านเว็็บไซต์์ www.ไทยร่่วมใจ.com ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2564
จนจบโครงการ
กลุ่่� ม ทรูู รัั บ โล่่ประกาศเกีียรติิ คุุ ณ ผู้้� ใ ห้้ ก ารสนัั บ สนุุ น ภารกิิ จ ศูู นย์ ์ ฉีีดวัั คซีีน กลางบางซื่่ อ
• กระทรวงสาธารณสุุข มอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณแก่่กลุ่่�มทรูู ในฐานะองค์์กรภาคเอกชนที่่�ให้้การสนัับสนุุนภารกิิจศููนย์์
ฉีีดวััคซีีนกลางบางซื่่อที่่�ได้้ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน 2564 โดยร่่วมมืือกัับกระทรวงสาธารณสุุข กระทรวง
คมนาคม และคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ ส่่งเสริิมให้้ประชาชน
สามารถเข้้าถึึงการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�ให้้แก่่
ชาวไทย ด้้วยการเปิิดและบริิหารจััดการระบบนััดหมายล่่วงหน้้าให้้ลููกค้้ากลุ่่�มทรูู ทั้้�งทรููมููฟ เอช ทรููออนไลน์์ และ
ทรููวิิชั่่�นส์์ ลงทะเบีียนรัับบริิการฉีีดวััคซีีนผ่่าน 3 ช่่องทาง ได้้แก่่ ระบบ USSD เว็็บไซต์์ vaccine.trueid.net และ
QR Code ในสื่่อทรููวิิชั่่�นส์์และสื่่อประชาสััมพัันธ์์อื่่นๆ ของกลุ่่�มทรูู
1.1.3 การใช้้ เ งิิ น ระดมทุุ น จากการเสนอขายตราสารหนี้้�
(1) การใช้้ เ งิิ นที่่� ไ ด้้ จ ากการเสนอขายตราสารหนี้้� แ ต่่ละครั้้� ง
(1.1) การใช้้เงิินที่่�ได้้จากการเสนอขายตราสารหนี้้�ครั้้�งที่่� 1/2562
วััตถุุประสงค์์การใช้้เงิิน
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จำำ�นวนเงิินที่่�ใช้้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่่�ใช้้เงิิน
โดยประมาณ

รายละเอีียด

1. เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�คงค้้าง
(เช่่น หนี้้�เงิินกู้้� หรืือหนี้้�จากการออก
ตราสารหนี้้�)

11,098 ล้้านบาท

ภายในเดืือน
มกราคม 2562

เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�หุ้้�นกู้้�ที่่�ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนในเดืือน
มกราคม 2562 มููลค่่าประมาณ 11,098 ล้้านบาท

2. เพื่่อขยายธุุรกิิจในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับ
การซื้้�อสิินทรััพย์์หรืือลงทุุนในกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ปััจจุุบััน หรืือเพื่่อใช้้เป็็นเงิินทุุนที่่�ใช้้
หมุุนเวีียนในกิิจการ

1,148 ล้้านบาท

ภายในปีี 2562

เพื่่อใช้้ในการประกอบธุุรกิิจทั่่�วไปของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�
และ/หรืือการลงทุุน หรืือเพื่่อการขยายธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย หรืือเพื่่อใช้้เป็็นเงิินทุุนที่่�ใช้้
หมุุนเวีียนในกิิจการ ในกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบัันของบริิษััทฯ
ซึ่่�งรวมถึึงธุุรกิิจโทรคมนาคม การให้้บริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� และการให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

(1.2) การใช้้เงิินที่่�ได้้จากการเสนอขายตราสารหนี้้�ครั้้�งที่่� 3/2562 ชุุดที่่� 1 – 3
วััตถุุประสงค์์การใช้้เงิิน

จำำ�นวนเงิินที่่�ใช้้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่่�ใช้้เงิิน
โดยประมาณ

รายละเอีียด

1. เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�คงค้้าง
(เช่่น หนี้้�เงิินกู้้� หรืือหนี้้�จากการออก
ตราสารหนี้้�)

13,000 ล้้านบาท

ภายในเดืือน
กรกฎาคม 2562

เพื่่อชำำ�ระคืืน (1) หนี้้�หุ้้�นกู้้�ที่่�จะครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
ในเดืือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 มููลค่่าประมาณ
6,467 ล้้านบาท และ (2) บางส่่วนของหนี้้�ตาม
ตราสารหนี้้�ที่่�จะครบกำำ�หนดไถ่่ถอนในเดืือน
กรกฎาคม 2562 มููลค่่าประมาณ 6,533 ล้้านบาท

2. เพื่่อขยายธุุรกิิจในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับ
การซื้้�อสิินทรััพย์์หรืือลงทุุนในกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ปััจจุุบััน

12,000 ล้้านบาท

ภายในปีี 2562

เพื่่อใช้้ในการประกอบธุุรกิิจทั่่�วไปของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�
และ/หรืือการลงทุุน หรืือเพื่่อการขยายธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยในกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบัันของบริิษััทฯ ซึ่่�งรวมถึึงธุุรกิิจ
โทรคมนาคม การให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� และ
การให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล

(1.3) การใช้้เงิินที่่�ได้้จากการเสนอขายตราสารหนี้้�ครั้้�งที่่� 3/2563 ชุุดที่่� 1 – 4
วััตถุุประสงค์์การใช้้เงิิน

จำำ�นวนเงิินที่่�ใช้้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่่�ใช้้เงิิน
โดยประมาณ

รายละเอีียด

1. เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�คงค้้าง
(เช่่น หนี้้�เงิินกู้้�หรืือหนี้้�จากการออก
ตราสารหนี้้�)

15,735 ล้้านบาท

ภายในปีี 2563

เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�หุ้้�นกู้้�ที่่�จะครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
ของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�และบริิษััทย่่อย ในเดืือนกรกฎาคม
2563 มููลค่่าประมาณ 5,100 ล้้านบาท และในเดืือน
สิิงหาคม 2563 มููลค่่าประมาณ 10,635 ล้้านบาท

2. เพื่่อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนใน
กิิจการ

ส่่วนที่่�เหลืือ
ไม่่เกิิน
8,265 ล้้านบาท

ภายในปีี 2563

เพื่่อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�
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(1.4) การใช้้เงิินที่่�ได้้จากการเสนอขายตราสารหนี้้�ครั้้�งที่่� 1/2564 ชุุดที่่� 1 – 4
วััตถุุประสงค์์การใช้้เงิิน

จำำ�นวนเงิินที่่�ใช้้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่่�ใช้้เงิิน
โดยประมาณ

รายละเอีียด

1. เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�คงค้้าง
(เช่่น หนี้้�เงิินกู้้� หรืือหนี้้�จากการออก
ตราสารหนี้้�)

12,417 ล้้านบาท

ภายในเดืือน
มีีนาคม 2564

เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�หุ้้�นกู้้�ที่่�ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนของ
ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�และบริิษััทย่่อย ดัังนี้้�
1. หุ้้�นกู้้�ของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�และบริิษััทย่่อยในเดืือน
มกราคม 2564 มููลค่่าประมาณ 5,450 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะใช้้เงิินทุุนหมุุนเวีียนของผู้้�ออก
หุ้้�นกู้้�ในการไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ในวัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
หุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าวไปก่่อน
2. หุ้้�นกู้้�ของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้� ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
มููลค่่าประมาณ 5,337 ล้้านบาท และ
3. หุ้้�นกู้้�ของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้� ในเดืือนมีีนาคม 2564
มููลค่่าประมาณ 1,630 ล้้านบาท

2. เพื่่อชำำ�ระหนี้้�สิินภายใต้้
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�

ส่่วนที่่�เหลืือ

ภายในเดืือน
มีีนาคม 2564

เพื่่อชำำ�ระบางส่่วนของหนี้้�สิินภายใต้้ใบอนุุญาตให้้ใช้้
คลื่่นความถี่่�ไม่่เกิินประมาณ 7,583 ล้้านบาท
ภายในเดืือนมีีนาคม 2564

(1.5) การใช้้เงิินที่่�ได้้จากการเสนอขายตราสารหนี้้�ครั้้�งที่่� 4/2564 ชุุดที่่� 1 – 4
วััตถุุประสงค์์การใช้้เงิิน
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จำำ�นวนเงิินที่่�ใช้้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่่�ใช้้เงิิน
โดยประมาณ

รายละเอีียด

1. เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�คงค้้าง
(เช่่น หนี้้�เงิินกู้้� หรืือหนี้้�จากการออก
ตราสารหนี้้�)

9,224 ล้้านบาท

ภายในเดืือน
พฤษภาคม 2564

1. เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�หุ้้�นกู้้�ที่่�ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
ของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ในเดืือนพฤษภาคม 2564
มููลค่่าประมาณ 5,724 ล้้านบาท
2. เพื่่อชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน
มููลค่่าประมาณ 3,500 ล้้านบาท

2. เพื่่อใช้้ในการลงทุุนหรืือเพื่่อ
การขยายธุุรกิิจของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�และ
บริิษััทย่่อยของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ในกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในปััจจุุบัันของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ซึ่่�งรวมถึึง
ธุุรกิิจโทรคมนาคม การให้้บริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� การให้้บริิการ
อิินเตอร์์เน็็ตความเร็็วสููงและการ
ให้้บริิการด้้านดิิจิิตอล

ประมาณ
10,000 ล้้านบาท

ภายในปีี 2564

เพื่่อใช้้ในการลงทุุนหรืือเพื่่อการขยายธุุรกิิจของ
ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�และบริิษััทย่่อยของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ในกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบัันของ
ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ซึ่่�งรวมถึึงธุุรกิิจโทรคมนาคม การให้้
บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� การให้้บริิการอิินเตอร์์เน็็ต
ความเร็็วสููงและการให้้บริิการด้้านดิิจิิตอล
มููลค่่าประมาณ 10,000 ล้้านบาท

3. เพื่่อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน
ในกิิจการของกลุ่่�มบริิษััท
ของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�

ส่่วนที่่�เหลืือ

ภายในปีี 2564

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการออกหุ้้�นกู้้�ในครั้้�งนี้้�
ไปใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษััทของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

(1.6) การใช้้เงิินที่่�ได้้จากการเสนอขายตราสารหนี้้�ครั้้�งที่่� 8/2564 ชุุดที่่� 1 – 4
วััตถุุประสงค์์การใช้้เงิิน

จำำ�นวนเงิินที่่�ใช้้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่่�ใช้้เงิิน
โดยประมาณ

รายละเอีียด

1. เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�คงค้้าง
(เช่่น หนี้้�เงิินกู้้� หรืือหนี้้�จากการออก
ตราสารหนี้้�)

20,297 ล้้านบาท

ภายในปีี 2564

เพื่่อชำำ�ระคืืนหนี้้�หุ้้�นกู้้�ที่่�ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนของ
ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�และบริิษััทย่่อย ดัังนี้้�
1. หุ้้�นกู้้�ของบริิษััทที่่�ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนในเดืือน
ตุุลาคม 2564 มููลค่่าประมาณ 3,360 ล้้านบาท
2. หุ้้�นกู้้�ของบริิษััทย่่อยที่่�ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนใน
เดืือนพฤศจิิกายน 2564 มููลค่่าประมาณ
5,962 ล้้านบาท และ
3. หุ้้�นกู้้�ของบริิษััทย่่อยที่่�ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนใน
เดืือนธัันวาคม 2564 มููลค่่าประมาณ
10,975 ล้้านบาท

2. เพื่่อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน
ในกิิจการของกลุ่่�มบริิษััทของ
ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�

ส่่วนที่่�เหลืือ

ภายในปีี 2564

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการออกหุ้้�นกู้้�ในครั้้�งนี้้�
ไปใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�

(2) กฎหมายที่่� ใ ช้้ บัั ง คัั บ
กฎหมายไทย
1.1.4	ข้้ อ ผูู ก พัั นที่่� บ ริิ ษัั ท ให้้ คำ ำ �มั่่� น ไว้้ ใ นแบบแสดงรายการข้้ อ มูู ล การเสนอขายหลัั ก ทรัั พย์ ์ แ ละ/หรืื อ เงื่่ อ นไขการอนุุ ญ าต
		 ของสำำ �นัั ก งาน (ถ้้ า มีี) และ/หรืื อ เงื่่ อ นไขการรัั บ หลัั ก ทรัั พย์ ์ ข องตลาดหลัั ก ทรัั พย์ ์ แ ห่่งประเทศไทย (ถ้้ า มีี) รวมทั้้� ง
		 การปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามข้้ อ ผูู ก พัั น หรืื อ เงื่่ อ นไขดัั ง กล่่าวในปีี ต่่ อๆ มา
		 - ไม่่มีี 1.1.5	ชื่่ อ สถานที่่� ตั้้� ง สำำ �นัั ก งานใหญ่่
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจทางด้้านโทรคมนาคม ทะเบีียนเลขที่่� 107536000081
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียนทั้้�งสิ้้�น 133,474,621,856 บาท
เป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 33,368,655,464 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท
โดยมีีทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 133,472,781,204 บาท
เป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 33,368,195,301 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท
โดยมีีที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่อยู่่�ที่่�
เลขที่่� 18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์ ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111 โทรสาร (662) 859-9134
Website : www.truecorp.co.th
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1.2 ลัั ก ษณะการประกอบธุุ ร กิิ จ
1.2.1 โครงสร้้ า งรายได้้
โครงสร้้ า งรายได้้ ต ามกลุ่่� ม ธุุ ร กิิ จ
กลุ่่ � ม ธุุ ร กิิ จ

2564
ล้้ า นบาท

1. ทรููออนไลน์์
2. ทรููมููฟ เอช
3. ทรููวิิชั่่�นส์์
รวมรายได้้

2563
%

25,215
111,087
7,353
143,655

17.5%
77.4%
5.1%
100.0%

ล้้ า นบาท

2562
%

24,533
105,379
8,300
138,212

17.7%
76.3%
6.0%
100.0%

ล้้ า นบาท

%

23,673
107,615
9,655
140,943

16.8%
76.3%
6.9%
100.0%

โครงสร้้ า งรายได้้ แยกตามการดำำ � เนิิ น งานของแต่่ละบริิ ษัั ท
กลุ่่ � ม ธุุ ร กิิ จ /ดำำ � เนิิ น การโดย

2564
ล้้ า นบาท

20

2563
%

ล้้ า นบาท

2562
%

ล้้ า นบาท

%

1. ทรููออนไลน์์
• บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
• บริิษััท ทรูู ไลฟ์์ พลััส จำำ�กััด
• บริิษััท เค เอส ซีี คอมเมอร์์เชีียล อิินเตอร์์เนต จำำ�กััด
• บริิษััท เอเซีีย ไวร์์เลส คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
• บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด
• บริิษััท ทรูู อิินเทอร์์เน็็ต คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
• บริิษััท ทรูู ดิิจิิทััล พาร์์ค จำำ�กััด
• บริิษััท ทรูู ดิิจิิตอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
• บริิษััท ทรูู อีีโลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
• อื่่นๆ
รวม

138
4
454
472
23,000
346
556
115
130
25,215

0.1%
0.0%
0.3%
0.3%
16.0%
0.2%
0.4%
0.1%
0.1%
17.5%

27
6
505
453
22,583
328
450
93
88
24,533

0.0%
0.0%
0.4%
0.3%
16.4%
0.2%
0.3%
0.1%
0.0%
17.7%

18
13
502
432
641
21,409
194
337
53
74
23,673

0.0%
0.0%
0.4%
0.3%
0.5%
15.2%
0.1%
0.2%
0.0%
0.1%
16.8%

2. ทรููมููฟ เอช
• กลุ่่�มบริิษััท กรุุงเทพอิินเตอร์์เทเลเทค
• บริิษััท บีีเอฟเคทีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
• บริิษััท เรีียล มููฟ จำำ�กััด
• บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
• บริิษััท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด
รวม

22,632
12,734
75,675
46
111,087

15.8%
8.9%
52.7%
0.0%
77.4%

16,259
12,696
76,379
45
105,379

11.8%
9.2%
55.3%
0.0%
76.3%

17,045
12,427
49,725
28,355
63
107,615

12.1%
8.8%
35.3%
20.1%
0.0%
76.3%

3. ทรููวิิชั่่�นส์์
• กลุ่่�มบริิษััท ทรููวิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป
รวมรายได้้

7,353
143,655

5.1%
100.0%

8,300
138,212

6.0%
100.0%

9,655
140,943

6.9%
100.0%

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

1.2.2	ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
(1)	ลัั ก ษณะผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ห รืื อ บริิ ก าร และ การพัั ฒ นานวัั ต กรรมธุุ ร กิิ จ
กลุ่่�มทรูู เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการสื่่อสารโทรคมนาคมและบริิการด้้านดิิจิิทััลครบวงจรของประเทศไทย และเป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิิจ
คอนเวอร์์เจนซ์์ไลฟ์์สไตล์์ โดยกลุ่่�มทรูู มีีความมุ่่�งมั่่�นอย่่างต่่อเนื่่องในการมอบสิินค้้าและบริิการคุุณภาพสููงให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
ด้้วยการพััฒนาเครืือข่่ายประสิิทธิิภาพสููง การให้้บริิการที่่�เป็็นเลิิศและการผสานสิินค้้า บริิการ โซลููชัันด้้านดิิจิิทััลและสิิทธิิ
ประโยชน์์ที่่�หลากหลายเข้้าไว้้ด้้วยกัันได้้อย่่างลงตััวภายใต้้ยุุทธศาสตร์์คอนเวอร์์เจนซ์์ผ่่านแพลตฟอร์์มที่่�ครอบคลุุมของ
กลุ่่�มทรูู ทั้้�งโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� บรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ต WiFi โทรทััศน์์ คอนเทนต์์ มีีเดีียแพลตฟอร์์มและโซลููชัันด้้านดิิจิิทััล
นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรููกำำ�ลัังเดิินหน้้าสู่่�การเป็็นบริิษััทเทคโนโลยีี หรืือเทคคอมปานีี ซึ่่�งจะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะต่่อยอดและสร้้าง
ศัักยภาพในการเติิบโตที่่�สููงขึ้้�นจากธุุรกิิจดิิจิิทััลหรืือ New S-Curve ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ธุุรกิิจหลัักของกลุ่่�มทรูู ประกอบด้้วย
• ทรููมููฟ เอช ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ด้้วยเครืือข่่ายประสิิทธิิภาพสููงและครอบคลุุมทั่่�วประเทศ โดยมีีคลื่่นความถี่่�
หลากหลายย่่านสำำ�หรัับการให้้บริิการที่่�ครอบคลุุม ทั้้�งคลื่่นย่่านความถี่่�ต่ำำ�� (700 MHz 850 MHz ภายใต้้สััญญากัับ
บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด (มหาชน) (“NT”) และ 900 MHz) ย่่านความถี่่�กลาง (1800 MHz 2100 MHz และ
2600 MHz) และย่่านความถี่่�สููง (26 GHz) โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งระบบ 5G และ 4G รวมถึึง
โครงข่่าย Narrowband IoT (NB-IoT)
• ทรููออนไลน์์ ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงหรืือบริิการบรอดแบนด์์และโซลููชััน บริิการโครงข่่ายข้้อมููล ดาต้้าเกตเวย์์
และบริิการเสริิมต่่าง ๆ ผ่่านนวััตกรรมและโครงข่่ายไฟเบอร์์คุุณภาพสููงและครอบคลุุมทั่่�วประเทศ ตอบสนองความ
ต้้องการที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นของทั้้�งลููกค้้าทั่่�วไปและลููกค้้าองค์์กร
• ทรูู วิิ ชั่่� น ส์์ ให้้ บ ริิ ก ารโทรทัั ศ น์์ แ บบบอกรัั บ สมาชิิ ก บริิ ก ารในระบบเอชดีี และโทรทัั ศ น์์ ใ นระบบดิิ จิิ ทัั ลทั่่� ว ประเทศ
รวมถึึงเป็็นผู้้�ผลิิตคอนเทนต์์ ซึ่่�งมีีคอนเทนต์์คุุณภาพสููงหลากหลายทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่อตอบสนอง
ไลฟ์์สไตล์์และความชื่่นชอบที่่�หลากหลายของลููกค้้า
• ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป มุ่่�งมั่่�นพััฒนาและให้้บริิการดิิจิิทััลครบวงจร สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค ลููกค้้าธุุรกิิจรายย่่อย และลููกค้้าองค์์กร
โดยมีีธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ แพลตฟอร์์มสื่่อดิิจิิทััล (Digital Media Platform) แพลตฟอร์์มที่่�เชื่่อมระหว่่างออนไลน์์และ
ออฟไลน์์ (O2O) พร้้อมสิิทธิิประโยชน์์หลากหลาย เทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics) ดิิจิิทััลโซลููชััน
(Digital Solutions) เทคโนโลยีีความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cybersecurity) และธุุรกิิจดิิจิิทััลเฮลท์์แบบครบวงจร
(Integrated Digital Health) รวมถึึงสถาบัันทรูู ดิิจิิทััล อคาเดมีี (True Digital Academy)
ทรูู มูู ฟ เอช (TrueMove H)
ทรููมููฟ เอช ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ประสิิทธิิภาพสููงครบทุุกมิิติิและครอบคลุุมทั่่�วประเทศ มุ่่�งเน้้นในการเพิ่่�มคุุณภาพ
เครืือข่่ายและประสบการณ์์การใช้้บริิการของลููกค้้า ผ่่านการผสานจุุดแข็็งของคลื่่นย่่านความถี่่�ต่ำำ�� (700 MHz 850 MHz
ภายใต้้สััญญากัับ NT และ 900 MHz) ในเรื่่องความครอบคลุุมและการทะลุุทะลวงเข้้าถึึงภายในอาคารสููง คลื่่นย่่านความถี่่�
กลาง (1800 MHz 2100 MHz และ 2600 MHz) ในเรื่่องความจุุ เพื่่อรองรัับปริิมาณการใช้้งานที่่�หนาแน่่น เหมาะกัับการ
ให้้บริิการในพื้้�นที่่�ชุุมชนหรืือเมืืองใหญ่่ได้้อย่่างลงตััว และคลื่่นย่่านความถี่่�สููง 26 GHz สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�มีีความต้้องการ
โดยเฉพาะ เช่่น พื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลให้้ภาคธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม โดย TUC
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ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษัั ท ย่่อยที่่� ก ลุ่่� ม ทรูู ถืื อ หุ้้� น ร้้อยละ100.0 ประกอบธุุรกิิ จ โทรศัั พ ท์์ เ คลื่่ อ นที่่� ภา ยใต้้ใบอนุุญาตประกอบกิิ จ การ
โทรคมนาคมที่่�ได้้รัับจากกสทช.
กลุ่่�มทรููเริ่่�มเข้้าสู่่�ธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ด้้วยการเข้้าถืือหุ้้�นใน BITCO ในเดืือนตุุลาคมปีี 2544 และได้้เสริิมความแข็็งแกร่่ง
ของธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ด้้วยการเข้้าซื้้�อหุ้้�น 4 บริิษััทของกลุ่่�มฮััทชิิสัันในประเทศไทยเป็็นที่่�เรีียบร้้อยในเดืือนมกราคม
ปีี 2554 และถััดมาในเดืือนเมษายน ปีี 2554 บริิษััทย่่อยภายใต้้กลุ่่�มทรููได้้ลงนามในสััญญาเพื่่อขายต่่อบริิการของ CAT
Telecom (ปััจจุุบััน NT) โดยสััญญาดัังกล่่าวมีีระยะเวลาไปจนถึึงปีี 2568 เป็็นผลให้้กลุ่่�มทรููเปิิดตััวแบรนด์์ทรููมููฟ เอช
เพื่่อขายต่่อบริิการ 3G ของ CAT Telecom เชิิงพาณิิชย์์ได้้ทั่่�วประเทศผ่่านเทคโนโลยีี HSPA บนคลื่่นความถี่่� 850 MHz
ทั้้�งนี้้� ทรููมููฟ เอช เปิิดตััวอย่่างเป็็นทางการเมื่่อวัันที่่� 30 สิิงหาคมปีี 2554 ทำำ�ให้้กลุ่่�มทรููมีีความได้้เปรีียบในเชิิงการแข่่งขััน
จากการเป็็นผู้้�ให้้บริิการ 3G เชิิงพาณิิชย์์ทั่่�วประเทศรายแรกของประเทศไทย
TUC เข้้าร่่วมประมููลคลื่่นความถี่่� 2.1 GHz และได้้รัับใบอนุุญาตใช้้คลื่่นความถี่่�ดัังกล่่าวจาก กสทช. ในเดืือนธัันวาคม
ปีี 2555 ทำำ�ให้้ทรููมููฟ เอชได้้รัับประโยชน์์อย่่างสููงจากการเปิิดให้้บริิการ 4G เชิิงพาณิิชย์์บนคลื่่นความถี่่� 2.1 GHz
(2100 MHz) เป็็นรายแรกในประเทศไทยในเดืือนพฤษภาคม ปีี 2556 นอกจากนี้้� TUC เข้้าร่่วมประมููลคลื่่นความถี่่�
เพิ่่�มเติิมและได้้รัับใบอนุุญาตใช้้คลื่่นความถี่่� 1800 MHz ในเดืือนธัันวาคม ปีี2558 ใบอนุุญาตใช้้คลื่่นความถี่่� 900 MHz
ในเดืือนมีีนาคม ปีี 2559 ใบอนุุญาตใช้้คลื่่นความถี่่� 2600 MHz ในเดืือนมีีนาคม ปีี 2563 ใบอนุุญาตใช้้คลื่่นความถี่่�
700 MHz ในเดืือนธัันวาคม ปีี 2563 และใบอนุุญาตใช้้คลื่่นความถี่่� 26 GHz ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี 2564 ซึ่่�งการได้้รัับ
ใบอนุุญาตคลื่่นความถี่่�ดัังกล่่าวเพิ่่�มเติิมนี้้�ขยายระยะเวลาในการให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ของกลุ่่�มทรููอย่่างน้้อยถึึง
ปีี 2579 อีีกทั้้�งยัังช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครืือข่่ายของทรููมููฟ เอชทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคได้้รัับประสบการณ์์
การใช้้งานที่่�ดีีขึ้้�นและมีีความเชื่่อมั่่�นในเครืือข่่ายและบริิการของทรููมููฟ เอชมากยิ่่�งขึ้้�น
ทรููมููฟ เอช มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาเครืือข่่ายให้้มีีประสิิทธิิภาพและความครอบคลุุมสููงด้้วยเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยอย่่างต่่อเนื่่อง
เพื่่อผู้้�บริิโภคชาวไทยและภาคธุุรกิิจ ทั้้�งเทคโนโลยีีการรวมคลื่่น (Carrier Aggregation) เทคโนโลยีี FDD Massive MIMO
ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นที่่�การกระจายช่่องสััญญาณให้้สามารถรองรัับการรัับส่่งสััญญาณข้้อมููลช่่วยเพิ่่�ม capacity ถึึง 4 เท่่า และ
เทคโนโลยีี TDD Massive MIMO 64T64R เพื่่อรองรัับ 5G ทำำ�ให้้สามารถตอบโจทย์์การใช้้งานดาต้้าและบริิการด้้านดิิจิิทััล
ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยเครืือข่่ายของทรููมููฟ เอชมีีความครอบคลุุมร้้อยละ 98 ของประชากรไทยและเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ในระดัับหมู่่�บ้้าน
ทั้้�ง 77 จัังหวััดทั่่�วประเทศ อีีกทั้้�งยัังพััฒนาเครืือข่่าย NB-IoT ประสิิทธิิภาพสููงซึ่่�งครอบคลุุมในระดัับอำำ�เภอใน 77 จัังหวััด
ทั่่�วประเทศ ทั้้�งนี้้�ทรููมููฟ เอชเดิินหน้้าขยายเครืือข่่ายและการให้้บริิการ 5G บนคลื่่นย่่านความถี่่�ต่ำำ�� 700 MHz ด้้วยจุุดเด่่น
ที่่�สามารถครอบคลุุมพื้้�นที่่�ได้้กว้้างไกล มีีอำำ�นาจทะลุุทะลวงสููงในการเข้้าสู่่�ภายในตััวอาคารได้้ดีี ร่่วมกัับการเสริิมความ
แข็็งแกร่่งให้้กัับเครืือข่่าย 5G บนคลื่่นย่่านความถี่่�กลาง 2600 MHz สามารถให้้บริิการด้้วยความเร็็วสููงสุุดที่่�มากกว่่า 4G
ถึึง 20 เท่่า และ มีี latency หรืือค่่าความหน่่วงต่ำำ��ใช้้เวลาในการตอบสนองต่่อการรัับส่่งสััญญาณที่่�น้้อยกว่่า 4G ถึึง 10
เท่่าตอบโจทย์์ความต้้องการใช้้งานดาต้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งในกลุ่่�มผู้้�บริิโภคและภาคธุุรกิิจ ในปีีที่่�ผ่่านมา ทรููมููฟ เอช ตอกย้ำำ��ความ
แข็็งแกร่่งของเครืือข่่าย 5G ด้้วยการเพิ่่�มคลื่่นความถี่่� 26 GHz เข้้าไปในเครืือข่่าย 5G ที่่�มีีคลื่่นความถี่่� 2600 MHz และ
700 MHz อยู่่�ก่่อนแล้้ว ซึ่่�งจะทำำ�ให้้สามารถส่่งคลื่่น mmWave (millimeter wave) ซึ่่�งมีี Capacity สููงกว่่า 4G ถึึง 20 เท่่า
และ มีีศัักยภาพทางด้้านความเร็็วมากถึึง 10 Gpbs ในช่่วงที่่�มีีการใช้้งานสููงสุุดได้้
เครืือข่่าย 5G ของทรููมููฟ เอช ครอบคลุุมย่่านสำำ�คััญของทั้้�ง 77 จัังหวััดทั่่�วประเทศ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�กรุุงเทพและปริิมณฑล
และเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก หรืือ EEC ที่่�ครอบคลุุมประชากรแล้้วมากกว่่าร้้อยละ 99 พร้้อมรองรัับความต้้องการ
ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว นอกเหนืือจากการเดิินหน้้าเสริิมประสิิทธิิภาพให้้กัับเครืือข่่าย 5G ทรููมููฟ เอช ยัังมุ่่�งเน้้นใน
การเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผู้้�บริิโภคอย่่างต่่อเนื่่องด้้วยคอนเทนต์์ Virtual Reality หรืือ VR (การจำำ�ลองสภาพแวดล้้อมจริิงเข้้าไป
ให้้เสมืือนจริิง) Augmented Reality หรืือ AR (เทคโนโลยีีโลกเสมืือนผสานโลกแห่่งความจริิง) เกมผ่่านคลาวด์์ วิิดีีโอสตรีีม
มิ่่�งแบบ 8K และการเข้้าถึึงความบัันเทิิงที่่�หลากหลายและคอนเทนต์์กีีฬายอดนิิยมผ่่านทางทรููไอดีีและทรููวิิชั่่�นส์์ในส่่วนของ
การพััฒนาโซลููชัันสำำ�หรัับองค์์กร ทรููมููฟ เอช เดิินหน้้าขยายระบบนิิเวศ 5G และพัันธมิิตรภาคธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ
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อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อพััฒนา 5G use cases และการใช้้งาน 5G ภายในประเทศ ในขณะเดีียวกััน ยัังสร้้างศัักยภาพการ
เติิบโตที่่�สููงในกลุ่่�ม B2B โดยการนำำ�เสนอโซลููชััน 5G และดิิจิิทััลให้้กัับหลากหลายกลุ่่�มธุุรกิิจ อาทิิ โรงพยาบาลอััจฉริิยะผ่่าน
แพลตฟอร์์มคลาวด์์ MEC (Multi-Access Edge Computing) โรงงานอััจฉริิยะผ่่านเทคโนโลยีีเครืือข่่าย 5G Private Network
และการเกษตรอััจฉริิยะผ่่านโดรน เป็็นต้้น สิ่่�งเหล่่านี้้�ผสานกัับความแข็็งแกร่่งของพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญอย่่าง China
Mobile ที่่�สนัับสนุุนทั้้�งในด้้านองค์์ความรู้้�ความชำำ�นาญโดยเฉพาะด้้าน 5G ตลอดจนการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์และเครื่่องมืือต่่าง ๆ
นัับเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการเพิ่่�มศัักยภาพและความสามารถในการแข่่งขัันให้้กัับกลุ่่�มทรูู
ผู้้�ใช้้บริิการ
ทรููมููฟ เอช มีีฐานลููกค้้า 5G และลููกค้้าระบบรายเดืือนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นแข็็งแกร่่งในปีี 2564 ด้้วยจุุดแข็็งด้้านเครืือข่่ายคุุณภาพ
ผลตอบรัับที่่�ดีีต่่อแคมเปญผสานดีีไวซ์์และสิิทธิิประโยชน์์ รวมถึึงการมีีพัันธมิิตรด้้านช่่องทางการขายที่่�แข็็งแกร่่งทั่่�วประเทศ
ในขณะที่่� ผลกระทบจากเศรษฐกิิจและสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�มีีมาอย่่างต่่อเนื่่องยัังคงกดดัันกำำ�ลัังซื้้�อและการใช้้จ่่าย
ของผู้้�บริิโภคในปีี 2564 ส่่งผลให้้รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเลขหมายและรายได้้จากกลุ่่�มลููกค้้าระบบเติิมเงิินมีีจำำ�นวนลดลงซึ่่�งเป็็นไป
ในทิิศทางเดีียวกัันกัับอุุตสาหกรรม แต่่รายได้้จากการให้้บริิการของธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�นในไตรมาส 4 ของปีี
ทรููมููฟ เอช มีีฐานผู้้�ใช้้บริิการรวมจำำ�นวน 32.25 ล้้านราย แบ่่งเป็็นลููกค้้าระบบเติิมเงิิน 21.28 ล้้านราย และระบบรายเดืือน
10.97 ล้้านราย และมีีรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเลขหมาย 207 บาทต่่อเดืือนในปีี 2564
ตารางแสดงจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ของทรููมููฟ เอช และรายได้้เฉลี่่�ยต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
บริิการโทรศััพท์์
				
เคลื่่อนที่่�ทรููมููฟ เอช
2560
2561
จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ
- บริิการระบบเติิมเงิิน 20,339,922
- บริิการระบบรายเดืือน 6,880,449
รวม	
27,220,371
รายได้้รวมเฉลี่่�ยต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
208
(บาทต่่อเดืือน)
- รายได้้เฉลี่่�ยผู้้�ใช้้บริิการระบบเติิมเงิิน 117
- รายได้้เฉลี่่�ยผู้้�ใช้้บริิการระบบรายเดืือน 485

ณ วัันที่่� 31 ธ.ค.
2562

2563

2564

21,613,597
7,604,868
29,218,465
208

22,336,970
8,304,587
30,641,557
209

20,915,503
9,712,055
30,627,558
215

21,277,359
10,970,693
32,248,052
207

118
470

115
463

107
478

98
447

บริิการ
บริิการระบบเติิมเงิิน (Prepaid)
บริิการระบบเติิมเงิินเป็็นบริิการที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นโดยผู้้�ใช้้บริิการไม่่ต้้องเสีียค่่าบริิการรายเดืือนเพีียงซื้้�อซิิมการ์์ดพร้้อม
ค่่าโทรเริ่่�มต้้น และเมื่่อค่่าโทรเริ่่�มต้้นหมดก็็สามารถเติิมเงิินได้้ในหลากหลายวิิธีี เช่่น บััตรเงิินสด บััตรเติิมเงิิน เครื่่องเอทีีเอ็็ม
การโอนเงิินจากผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ของทรููมููฟ เอช รายอื่่น แอปพลิิเคชัันมืือถืือของธนาคาร และการเติิมเงิิน
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์หรืือช่่องทางดิิจิิทััล
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บริิการระบบรายเดืือน (Postpaid)
บริิการระบบรายเดืือนของทรููมููฟ เอช ให้้ผู้้�ใช้้บริิการสามารถเลืือกอััตราค่่าบริิการรายเดืือนสำำ�หรัับบริิการเสีียงเพีียง
อย่่างเดีียว หรืือบริิการด้้านข้้อมููลเพีียงอย่่างเดีียว หรืือบริิการด้้านเสีียงและบริิการด้้านข้้อมููลได้้ตามความต้้องการ นอกจากนี้้�
ยัังมีีแพ็็กเกจซื้้�อบริิการเพิ่่�มเติิม (Top-up) ซึ่่�งผู้้�ใช้้บริิการสามารถสมััครบริิการด้้านเสีียงหรืือบริิการที่่�ไม่่ใช่่เสีียง เพิ่่�มเติิม
จากแพ็็กเกจรายเดืือนที่่�ใช้้อยู่่� ทั้้�งนี้้� ผู้้�ใช้้บริิการระบบรายเดืือนของทรููมููฟ เอช จะได้้รัับใบแจ้้งค่่าบริิการเป็็นรายเดืือน
ซึ่่�งจะประกอบด้้วย ค่่าบริิการรายเดืือนและค่่าใช้้บริิการสำำ�หรัับบริิการเสีียง และบริิการที่่�ไม่่ใช่่เสีียงต่่าง ๆ
นอกจากนี้้� ผู้้�ใช้้บริิการระบบเติิมเงิินและรายเดืือนของทรููมููฟ เอช ยัังสามารถชำำ�ระค่่าใช้้บริิการด้้วยบริิการการเงิินบน
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� โดยใช้้ทรููมัันนี่่� วอลเล็็ท ทรููไอเซอร์์วิิส และทรููไอดีี เพื่่อความสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น ตอบสนองไลฟ์์สไตล์์
คนรุ่่�นใหม่่ อีีกทั้้�งยัังสามารถแลกทรููพอยท์์ ผ่่านทรููไอดีี เพื่่อรัับสิิทธิิประโยชน์์หลากหลาย อาทิิ ค่่าโทรและการใช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ตหรืือดาต้้า รวมถึึงการรัับชมคอนเทนต์์ยอดนิิยมต่่าง ๆ พร้้อมกัันนี้้�ผู้้�ใช้้บริิการระบบเติิมเงิินและรายเดืือนของ
ทรููมููฟ เอช ยัังได้้รัับสิิทธ์์ในการใช้้วงเงิินสำำ�หรัับการชำำ�ระค่่าบริิการผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ภายใต้้กลุ่่�มทรูู ทั้้�งของทรููมููฟ เอช
ทรููออนไลน์์ และทรููวิิชั่่�นส์์ สำำ�หรัับการซื้้�อและการยืืมเงิินเพื่่อซื้้�อแพ็็กเกจเสริิมที่่�สามารถผ่่อนชำำ�ระได้้ ตลอดจนการขอสิิน
เชื่่อเงิินกู้้�และผ่่อนชำำ�ระสำำ�หรัับการซื้้�อดีีไวซ์์ ผ่่านบริิการ True Pay Next สำำ�หรัับลููกค้้าในวงกว้้าง และ True Pay Smooth
สำำ�หรัับกลุ่่�มนัักเรีียน นัักศึึกษาอีีกด้้วย
บริิการเสีียง (Voice Services)
ผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ของทรููมููฟ เอช นอกจากจะสามารถโทรศััพท์์ภายในพื้้�นที่่�เดีียวกัันโทรไปยัังต่่างจัังหวััดและ
โทรทางไกลต่่างประเทศแล้้ว ยัังสามารถใช้้บริิการเสริิมต่่าง ๆ อาทิิ บริิการรัับสายเรีียกซ้้อน บริิการโอนสายเรีียกเข้้า
บริิการสนทนาหลายสายและบริิการแสดงหมายเลขโทรเข้้า นอกจากนี้้� ทรููมููฟ เอช ยัังนำำ�เสนอบริิการ HD Voice ซึ่่�งเป็็นการ
โทรด้้วยเสีียงคมชััดบนเครืือข่่ายประสิิทธิิภาพสููงของทรููมููฟ เอช ยกระดัับคุุณภาพเสีียงในการโทรของลููกค้้าให้้คมชััด
ระดัับ HD และช่่วยลดระยะเวลาในการโทรออกให้้ติิดเร็็วขึ้้�นถึึง 4 เท่่า (สำำ�หรัับดีีไวซ์์ที่่�รองรัับ) เมื่่อเทีียบกัับในยุุคระบบ 3G
รวมถึึงการโทรผ่่านแอปพลิิเคชัันทรููไอดีีทั้้�งในรููปแบบ Voice และวิิดีีโอ
นอกจากนี้้� ทรูู มูู ฟ เอช มีีบริิ ก ารโทรศัั พ ท์์ ข้้า มแดนระหว่่างประเทศ เพื่่ อ ให้้ ผู้้� ใ ช้้บริิ ก ารสามารถโทรออกและรัั บ สาย
เมื่่อเดิินทางไปต่่างประเทศ อีีกทั้้�งยัังให้้บริิการ VoWiFi ซึ่่�งเป็็นการเปลี่่�ยนสััญญาณ WiFi จากเครืือข่่ายใดก็็ได้้ทั่่�วโลก
เป็็นสััญญาณโทรศััพท์์ของทรููมููฟ เอช ช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้งานให้้แก่่ผู้้�บริิโภค โดยเฉพาะ
ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีสััญญาณ WiFi สููง
บริิการที่่�ไม่่ใช่่เสีียง (Non-Voice Services)
ทรููมููฟ เอช ให้้บริิการที่่�ไม่่ใช่่เสีียงที่่�หลากหลายเพื่่อเติิมเต็็มและสอดคล้้องกัับไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าบริิการที่่�ไม่่ใช่่เสีียง
ประกอบด้้วย คอนเทนต์์ต่่าง ๆ ที่่�ได้้รัับความนิิยมจากผู้้�ใช้้บริิการ อาทิิ การสื่่อสารด้้วยภาพหรืือรููปถ่่าย บริิการข้้อมููลทาง
การเงิิน เกม การ์์ตููน สกรีีนเซฟเวอร์์ และริิงโทน รวมถึึง คอนเทนต์์ประเภทเพลง กีีฬา และโหราศาสตร์์ โดยลููกค้้า
สามารถใช้้บริิการคอนเทนต์์ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ได้้หลายทางทั้้�งบนโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�และที่่�เว็็บพอร์์ทััล ทั้้�งนี้้� ปริิมาณการ
ใช้้บริิการที่่�ไม่่ใช่่เสีียงของลููกค้้ามีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่องนัับเป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการ
ใช้้งานดาต้้า นอกจากนี้้� ทรููมููฟ เอช สามารถใช้้ประโยชน์์จากคอนเทนต์์ยอดนิิยมและเป็็นลิิขสิิทธิ์์�เฉพาะของกลุ่่�มทรูู อาทิิ
ทรููไอดีี ออนไลน์์ สเตชั่่�น ทรููวิิชั่่�นส์์ และทรููมิิวสิิค เพื่่อสร้้างความผููกพัันของลููกค้้าและภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่่อกลุ่่�มทรูู ซึ่่�งจะช่่วย
เสริิมสร้้างการเติิบโตให้้แก่่กลุ่่�มทรููต่่อไป
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การจำำ�หน่่ายเครื่่องโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�และอุุปกรณ์์
ทรููมููฟ เอชจััดจำำ�หน่่ายเครื่่องโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�คุุณภาพสููงรวมทั้้�งอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ทั้้�งจากต่่างประเทศและในประเทศ
โดยผลิิตภััณฑ์์หลัักที่่�จััดจำำ�หน่่ายคืือสมาร์์ทโฟนและสมาร์์ทดีีไวซ์์คุุณภาพสููง ทั้้�งนี้้�สมาร์์ทดีีไวซ์์ภายใต้้แบรนด์์ทรููมีีความ
ได้้เปรีียบด้้านต้้นทุุนและเทคโนโลยีีเพราะได้้ประโยชน์์จากความร่่วมมืือกัับ China Mobile ทำำ�ให้้คนไทยสามารถเข้้าถึึง
บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�คุุณภาพสููงได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพและง่่ายยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� เครื่่องโทรศััพท์์ที่่�จััดจำำ�หน่่ายเป็็นทั้้�ง
การจำำ�หน่่ายเครื่่องเปล่่าโดยไม่่ผููกพัันกัับบริิการใด ๆ กัับการจำำ�หน่่ายเครื่่องพร้้อมแพ็็กเกจค่่าบริิการของทรููมููฟเอชซึ่่�งเพิ่่�ม
ความคุ้้�มค่่าให้้แก่่ลููกค้้าด้้วยสิิทธิิประโยชน์์หลากหลายภายใต้้กลุ่่�มทรูู
บริิการโทรศััพท์์ข้้ามแดนระหว่่างประเทศ (International Roaming Services)
บริิการโทรศััพท์์ข้้ามแดนระหว่่างประเทศ (โรมมิ่่�ง) เป็็นบริิการที่่�ช่่วยให้้ลููกค้้าของทรููมููฟ เอช สามารถนำำ�เครื่่องโทรศััพท์์
และหมายเลขโทรศััพท์์ที่่�ใช้้งานอยู่่�ไปใช้้งานในต่่างประเทศ (Outbound Roaming) ได้้โดยผ่่านเครืือข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
ในต่่างประเทศที่่�ทรููมููฟ เอช มีีสััญญาบริิการโทรศััพท์์ข้้ามแดนระหว่่างประเทศ ซึ่่�งลููกค้้าสามารถใช้้บริิการในการโทรออก
และรัับสายเข้้า การส่่งข้้อความ (SMS) และการใช้้งานดาต้้าในกว่่า 200 ประเทศปลายทางทั่่�วโลก นอกจากนี้้� ผู้้�ใช้้โทรศััพท์์
เคลื่่อนที่่�จากต่่างประเทศที่่�มีีสััญญาบริิการโทรศััพท์์ข้้ามแดนระหว่่างประเทศกัับทรููมููฟ เอช ก็็สามารถใช้้บริิการโทรศััพท์์
ข้้ามแดนระหว่่างประเทศผ่่านเครืือข่่ายของ ทรููมููฟ เอช (Inbound Roaming) เมื่่อเดิินทางมาประเทศไทยได้้เช่่นกััน
ธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ของกลุ่่�มทรููได้้เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกเครืือข่่ายพัันธมิิตรคอนเน็็กซััส โมบายล์์ (Conexus Mobile Alliance)
ในปีี 2551 นอกจากนี้้� ยัังเข้้าร่่วมตกลงเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ (Strategic Partner) กัับ China Mobile ตั้้�งแต่่ปีี 2557 โดย
คอนเน็็กซััส โมบายล์์ และ China Mobile มีีฐานผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� รวมอยู่่�ประมาณ 1,271 ล้้านราย
บริิการโทรศััพท์์ข้้ามแดนระหว่่างประเทศของทรููมููฟ เอช มุ่่�งเน้้นกลยุุทธ์์ในการขยายเครืือข่่ายการให้้บริิการ 4G Roaming
โดยครอบคลุุมกว่่า 130 ประเทศ และบริิการ 5G Roaming ใน 46 ประเทศทั่่�วโลก เพื่่อรองรัับความต้้องการของลููกค้้า
นัักเดิินทางที่่�เดิินทางไปต่่างประเทศและมีีความต้้องการที่่�จะติิดต่่อสื่่อสารด้้วยคุุณภาพของดาต้้าที่่�มีีความเร็็วสููง พร้้อมกัับ
ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรระดัับโลกที่่�เป็็นผู้้�ให้้บริิการ 4G และ 5G ในต่่างประเทศ ตอบสนองความต้้องการในหลายรููปแบบ
ลููกค้้าทรููมููฟ เอช จึึงสามารถเลืือกโปรโมชัันที่่�ตรงกัับความต้้องการของตนเองได้้
ทรููมููฟ เอช ยัังคงมุ่่�งเน้้นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�บริิการโทรศััพท์์ข้้ามแดนระหว่่างประเทศในการให้้บริิการเสีียงและดาต้้าคุุณภาพ
ระดัับโลก ในราคาที่่�คุ้้�มค่่า โดยมีีผลิิตภััณฑ์์ TRAVEL SIM ทั้้�ง TRAVEL SIM ASIA และ TRAVEL SIM WORLD รวมถึึง
TRAVEL ซิิมเฉพาะประเทศ สำำ�หรัับประเทศปลายทางยอดนิิยมของคนไทย ได้้แก่่ จีีน ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้และสิิงคโปร์์ เพื่่อ
ตอบสนองความต้้องการใช้้บริิการดาต้้าของลููกค้้าที่่�เดิินทางไปต่่างประเทศ พร้้อมทั้้�งยัังปรัับปรุุงการให้้บริิการทั้้�งก่่อนและ
หลัังการขายเพื่่อให้้ผู้้�ใช้้ดาต้้าสามารถเข้้าถึึงบริิการเปิิดและปิิดใช้้บริิการ สอบถามและค้้นหาข้้อมููลบริิการ เลืือกใช้้บริิการ
เสริิมต่่าง ๆ และตรวจสอบค่่าใช้้บริิการหรืือจำำ�นวนการใช้้งานได้้ด้้วยตนเอง (e-Service) ขณะเดิินทางไปต่่างประเทศผ่่าน
ทางแอปพลิิเคชััน “TrueMove H Roaming” ที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างรวดเร็็ว เพื่่อรองรัับความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ
กลุ่่�มทรููได้้ร่่วมมืือกัับ China Mobile พััฒนานวััตกรรม “บริิการเบอร์์ไทย-แดนมัังกร” ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ให้้ลููกค้้ามีีเบอร์์
ทรููมููฟ เอช เบอร์์จีีนและเบอร์์ฮ่่องกงในซิิมเดีียว เพื่่อการติิดต่่อที่่�ต่่อเนื่่องได้้ทั้้�งในประเทศไทย จีีน ฮ่่องกง และประเทศอื่่น ๆ
ไว้้ในซิิมเดีียว สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการทั้้�งด้้านความสะดวกสบายและความคุ้้�มค่่า เหมาะกัับนัักธุุรกิิจ นัักท่่องเที่่�ยว
ชาวไทยที่่�จะเดิินทางไปยัังประเทศจีีนและฮ่่องกง รวมถึึงชาวจีีนและฮ่่องกงที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศไทย
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นอกจากนี้้� ทรููมููฟ เอช ร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตรด้้านโทรคมนาคมชั้้�นนำำ�ของโลก อย่่าง NTT DoCoMo ของญี่่�ปุ่่�น และ
China Mobile Hong Kong ให้้ลููกค้้านัักธุุรกิิจหรืือนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เดิินทางเข้้ามาในประเทศไทยใช้้บริิการ 4G VoLTE
(Voice over the LTE network) ผ่่านเครืือข่่ายประสิิทธิิภาพสููงของทรููมููฟ เอช สามารถติิดต่่อสื่่อสารด้้วยระบบเสีียงที่่�คมชััด
โทรติิดเร็็ว และรองรัับการทำำ� Video Call แบบ HD
บริิการโทรศััพท์์ทางไกลระหว่่างประเทศ
กลุ่่�มทรูู ให้้บริิการโทรศััพท์์ทางไกลระหว่่างประเทศ ผ่่านบริิษััท TUC ซึ่่�งได้้รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการโทรคมนาคม
ประเภท 3 จาก กสทช. เพื่่อให้้บริิการโทรศััพท์์ระหว่่างประเทศและบริิการเสริิม โดยเปิิดให้้บริิการผ่่านหมายเลข “006”
ซึ่่�งเป็็นบริิการโทรศััพท์์ระหว่่างประเทศแบบต่่อตรงอััตโนมััติิ (International Direct Dialing: IDD) โดยไม่่ต้้องผ่่าน Operator
ที่่�ให้้คุุณภาพระดัับพรีีเมีียม เสีียงคมชััด บนเครืือข่่ายที่่�ครอบคลุุมกว่่า 230 ปลายทางทั่่�วโลก นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรูู ยัังเสนอ
บริิการโทรทางไกลต่่างประเทศผ่่านรหััส “00600” ในการโทรไปประเทศยอดนิิยมในราคาประหยััด
กลุ่่�มทรูู นำำ�เสนอบริิการโทรต่่างประเทศผ่่านรหััส 006 และบริิการเสริิมอื่่น ๆ ด้้วยบริิการคุุณภาพสููงและอััตราค่่าโทรที่่�
คุ้้�มค่่า โดยเฉพาะกลุ่่�มประเทศ CLMV ประกอบด้้วย กััมพููชา ลาว พม่่า และเวีียดนาม ซึ่่�งมีีศัักยภาพการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
รวมถึึงประเทศปลายทางยอดนิิยมอื่่น ๆ อาทิิ จีีน อิินเดีีย สหรััฐอเมริิกา และประเทศในเอเชีียอื่่น ๆ ซึ่่�งได้้รัับผลตอบรัับ
ที่่�ดีีจากลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่อง สิ่่�งเหล่่านี้้� ร่่วมกัับการให้้บริิการโทรทางไกลคุุณภาพสููงตลอดมา ส่่งผลให้้บริิการโทรทางไกล
ต่่างประเทศของกลุ่่�มทรููยัังคงได้้รัับความนิิยมและความไว้้วางใจจากลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่อง
ทรูู อ อนไลน์์ (TrueOnline)
ทรููออนไลน์์ ประกอบด้้วย บริิการบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตและโซลููชััน บริิการโครงข่่ายข้้อมููล ดาต้้าเกตเวย์์ และบริิการ
เสริิมต่่าง ๆ ซึ่่�งรวมถึึงบริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐานภายใต้้ใบอนุุญาตจากกสทช.
บริิการบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ต
ทรููออนไลน์์ เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการบรอดแบนด์์หรืืออิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงของประเทศ มีีฐานลููกค้้าเติิบโตสููงต่่อเนื่่อง
เป็็น 4.6 ล้้านราย ด้้วยการให้้บริิการผ่่านโครงข่่ายไฟเบอร์์ประสิิทธิิภาพสููงทั่่�วประเทศโดย TICC เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทย่่อยของ
กลุ่่�มทรูู ซึ่่�งได้้รัับใบอนุุญาตจากกสทช. เพื่่อให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและบริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐานทั่่�วประเทศ
กลุ่่�มทรูู เริ่่�มให้้บริิการโครงข่่ายข้้อมููลความเร็็วสููงในปีี 2544 และต่่อมาได้้นำำ�เสนอบริิการอิินเทอร์์เน็็ตไร้้สายความเร็็วสููง
หรืือ WiFi เพิ่่�มเติิมในปีี 2546 อีีกทั้้�งยัังมีีบริิการเสริิมหลากหลาย อาทิิ บริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐานภายใต้้ใบอนุุญาต โดย
แพ็็กเกจบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตของทรููออนไลน์์ ตอบโจทย์์ความต้้องการใช้้งานที่่�หลากหลายของลููกค้้า ให้้บริิการ
อิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีความเร็็วสููง โดยเฉพาะความเร็็วในการดาวน์์โหลดอิินเทอร์์เน็็ตสููง 1 Gbps โดยมีีทั้้�งแพ็็กเกจเดี่่�ยวสำำ�หรัับ
บริิการบรอดแบนด์์อย่่างเดีียวและแพ็็กเกจคอนเวอร์์เจนซ์์ที่่�เพิ่่�มความคุ้้�มค่่าให้้แก่่ลููกค้้าด้้วยการผสานสิินค้้าและบริิการ
หลากหลายภายใต้้กลุ่่�มทรููไว้้ได้้อย่่างลงตััว ทั้้�งบริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� บริิการไฟเบอร์์บรอดแบนด์์ บริิการ WiFi โทรศััพท์์
พื้้�นฐาน บริิการโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิก ทรููไอดีี และกล่่องทรููไอดีี ทีีวีี พร้้อมสิิทธิิพิิเศษหลากหลายภายใต้้ทรููยูู และ
ทรููพอยท์์ ทั้้�งนี้้� ทรููออนไลน์์ มุ่่�งมั่่�นในการยกระดัับและพััฒนาการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตคุุณภาพสููงแก่่ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่อง
พร้้อมตอบสนองความต้้องการใช้้งานไฟเบอร์์ของผู้้�บริิโภคที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ล้ำำ��หน้้า นวััตกรรมและการขยาย
โครงข่่ายไฟเบอร์์บรอดแบนด์์ทั่่�วประเทศ ทั้้�งการนำำ�เสนอ True Gigatex Fiber Pro ที่่�มาพร้้อม Wifi6 Router และ WiFi
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Chipset แบบใหม่่ Gigatex Mesh WiFi ลำำ�โพงอััจฉริิยะพร้้อมผู้้�ช่่วยส่่วนตััวกล่่องทรููไอดีี ทีีวีี รวมถึึงนวััตกรรมเทคโนโลยีี
Band Steering ที่่�รวมคลื่่น WiFi ทุุกความถี่่�เป็็นหนึ่่�งเดีียว พร้้อมเลืือกสััญญาณที่่�ดีีที่่�สุุดให้้อััตโนมััติิ การเพิ่่�มความเร็็วและ
ปรัับเปลี่่�ยนระดัับความเร็็วอิินเทอร์์เน็็ตให้้ตรงตามการใช้้งานของลููกค้้าและการอััปเกรดบริิการด้้วยสิิทธิิประโยชน์์จาก
ทรููการ์์ด ในขณะเดีียวกัันกลุ่่�มทรููยัังได้้พััฒนาระบบและการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าได้้ตรงจุุดมากยิ่่�งขึ้้น� รวมถึงึ การบำำ�รุุงรัักษาแบบเชิิงรุุก เพื่่อการบริิการที่่ร� วดเร็็ว มีีคุุณภาพ ตอบโจทย์์
ทุุกปััญหาของลููกค้้า พััฒนาการเหล่่านี้้�ตอกย้ำำ��ความเป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและความบัันเทิิงที่่�บ้้านของ
ทรููออนไลน์์ได้้เป็็นอย่่างดีี
สำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิจ กลุ่่�มทรูู เสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับบริิการสื่่อสารโทรคมนาคมและโซลููชัันครบวงจร ที่่�ได้้รัับความ
ไว้้วางใจจากลููกค้้าองค์์กรเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อง ด้้วยการมุ่่�งนำำ�เสนอบริิการอิินเทอร์์เน็็ตครบวงจรและพััฒนาโซลููชัันใหม่่
หลากหลายด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย ซึ่่�งปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามความต้้องการของลููกค้้าในทุุกประเภทธุุรกิิจ อาทิิ โซลููชัันด้้าน
การตลาด การสื่่อสาร เครืือข่่าย ความปลอดภััยทางไซเบอร์์ ระบบข้้อมููลและคลาวด์์ รวมถึึงด้้าน IoT พร้้อมบริิการระดัับ
พรีีเมีียมและบุุคลากรที่่�มีีการจััดสรรมาโดยเฉพาะเพื่่อให้้บริิการลููกค้้ากลุ่่�มธุุรกิิจ พร้้อมให้้ความมั่่�นใจในด้้านคุุณภาพและ
เสถีียรภาพของโครงข่่าย และระบบความปลอดภััยในระดัับสููง นอกจากนี้้� ได้้มีีการปรัับเพิ่่�มขนาดช่่องสััญญาณ (Bandwidth)
ระหว่่างประเทศให้้สอดคล้้องกัับการใช้้งานจริิงของลููกค้้ากลุ่่�มองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่อง อีีกทั้้�งมีีการแยกช่่องสััญญาณระหว่่าง
ลููกค้้าทั่่�วไปและลููกค้้าธุุรกิิจอย่่างชััดเจน ทำำ�ให้้สามารถเชื่่อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตได้้เร็็วและมีีเสถีียรภาพสููง นอกจากนี้้� ยัังมีี
ทรููบิิสิิเนส แอปพลิิเคชัันเพิ่่�มช่่องทางและความสะดวกให้้ลููกค้้าธุุรกิิจ พร้้อมเพิ่่�มความคุ้้�มค่่าด้้วยสิิทธิิพิิเศษหลากหลาย
จากการใช้้ทรููบิิสิิเนสพอยท์์
กลุ่่�มทรูู ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและบริิการโครงข่่ายข้้อมููลผ่่านเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ที่่�หลากหลาย ประกอบด้้วย บริิการโครงข่่าย
ข้้อมููลผ่่านเครืือข่่าย IP ได้้แก่่ บริิการ MPLS (Multiprotocol Label Switching) บริิการ “ทรูู อีีเธอร์์เน็็ต ไฟเบอร์์”
(True Ethernet Fiber) ของกลุ่่�มทรููเป็็นบริิการวงจรสื่่อสารความเร็็วสููงบนโครงข่่าย IP ที่่�สามารถรัับ-ส่่งข้้อมููลขนาดใหญ่่
ได้้หลากหลายประเภท ผ่่านโครงข่่ายเคเบิิลใยแก้้วนำำ�แสงที่่�มีีความเร็็ว ความเสถีียร บริิการวงจรเช่่า Enterprise Private
Line ซึ่่�งออกแบบมาสำำ�หรัับการเชื่่อมไปยััง Cloud Data Center ต่่าง ๆ ที่่�มีีความต้้องการส่่งข้้อมููลความเร็็วสููงมากและ
ต้้องการความล่่าช้้าของสััญญาณต่ำำ�� (low latency) โดยใช้้เทคโนโลยีี DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)
รวมทั้้�งการนำำ�เทคโนโลยีี แบบ SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) มาให้้บริิการลููกค้้าที่่�มีีความต้้องการ
ใช้้งานแบบ private network ในขณะเดีียวกัันสามารถใช้้งานผ่่าน public internet เพื่่อใช้้งานแอปพลิิเคชัันที่่�อยู่่�ใน public
internet cloud ได้้โดยยัังคงความสามารถในส่่วนของการป้้องกัันความปลอดภััยจากการโจมตีีจากระบบภายนอก ซึ่่�งบริิการ
ประเภทนี้้�เป็็นที่่�นิิยมสำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิจที่่�มีีจำำ�นวนสำำ�นัักงานที่่�เป็็นสาขาเป็็นจำำ�นวนมาก นอกจากนั้้�น ยัังเน้้นการให้้บริิการ
การบริิหารจััดการเครืือข่่ายข้้อมููล (Managed Network Service) ซึ่่�งเป็็นบริิการที่่�ผสมผสานบริิการเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิการ
เครืือข่่าย 3 บริิการเข้้าด้้วยกััน ตั้้�งแต่่การจััดการประสิิทธิิภาพของเครืือข่่าย การบริิหารข้้อผิิดพลาด และการกำำ�หนดค่่า
ต่่าง ๆ ของเครืือข่่าย
กลุ่่�มธุุรกิิจโครงข่่ายข้้อมููลธุุรกิิจ ยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับกลุ่่�มลููกค้้าในตลาดใยแก้้วนำำ�แสง ซึ่่�งยัังมีีโอกาสในการเติิบโต
ได้้อีีกมาก โดยได้้วางระบบใยแก้้วนำำ�แสง โดยใช้้เทคโนโลยีี GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) และ
XGS-PON (ความเร็็วเป็็น 10 เท่่าของ GPON หรืือ 10 Gigabit/Second) ซึ่่�งได้้เข้้าถึึงลููกค้้าองค์์กรที่่�มีีสำำ�นัักงานตั้้�งอยู่่�ใน
อาคารและบนถนนสายสำำ�คััญ ๆ ในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล รวมถึึงนิิคมอุุตสาหกรรมในต่่างจัังหวััด และพื้้�นที่่�
ท่่องเที่่�ยวหลััก ๆ นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรูู อััปเกรดอิินเทอร์์เน็็ตแบ็็คโบน ด้้วยมาตรฐานระดัับโลก เพื่่อเพิ่่�มศัักยภาพเครืือข่่าย
อิินเทอร์์เน็็ตให้้สามารถรองรัับการใช้้งานของลููกค้้าที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก สามารถใช้้งานได้้เต็็มประสิิทธิิภาพและ
มีีความเสถีียรมากยิ่่�งขึ้้�น
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นอกเหนืือจากการให้้บริิการลููกค้้าที่่เ� ป็็นองค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่แล้้ว กลุ่่ม� ทรูู ยัังมุ่่ง� เน้้นในการขยายการให้้บริิการสู่่�กลุ่่ม� ธุุรกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อมซึ่่�งมีีศัักยภาพในการเติิบโตทางธุุรกิิจสููง กลุ่่�มทรููให้้บริิการโซลููชัันวงจรสื่่อสารข้้อมููลความเร็็วสููง
ผ่่านเทคโนโลยีี MPLS และ Fixed-IP เพื่่อตอบสนองความต้้องการใช้้งานของลููกค้้ากลุ่่�มธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
(“SME”) ทั่่�วประเทศ โดยนำำ�เสนอ “SME Package” ที่่ร� วบรวมบริิการและสิิทธิิประโยชน์์ของกลุ่่ม� ทรููได้้อย่่างลงตััว เหมาะสมกัับ
ขนาดธุุรกิิจและความต้้องการใช้้งานที่่�หลากหลายของลููกค้้า SME ทำำ�ให้้ได้้รัับผลตอบรัับที่่�ดีีจากกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายอย่่าง
ต่่อเนื่่อง
พััฒนาการเหล่่านี้้� เสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับความเป็็นผู้้�นำำ�บรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตของทรููออนไลน์์ผลัักดัันฐานลููกค้้า
บรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตให้้เติิบโตแข็็งแกร่่งเหนืืออุุตสาหกรรม โดยในปีี 2564 ทรููออนไลน์์ มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการบรอดแบนด์์
รายใหม่่สุุทธิิ 4.4 แสนราย และขยายฐานผู้้�ใช้้บริิการบรอดแบนด์์เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 4.6 ล้้านราย ในขณะที่่�รายได้้เฉลี่่�ยต่่อผู้้�ใช้้
บริิการต่่อเดืือนอยู่่�ที่่� 522 บาท
ตารางแสดงจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการบรอดแบนด์์ และรายได้้เฉลี่่�ยต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
				
บริิการบรอดแบนด์์
2560
2561
	จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ	
3,154,092
	รายได้้เฉลี่่�ยต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
(บาทต่่อเดืือน)
606

ณ วัันที่่� 31 ธ.ค.
2562

2563

2564

3,485,720

3,806,156

4,195,852

4,638,252

605

564

533

522

บริิการเสริิม
บริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐาน
กลุ่่�มทรููมีีโครงข่่าย Next Generation Network (NGN) เพื่่อให้้บริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐานที่่�มีีความทัันสมััยมากขึ้้�น ภายใต้้ชื่่อ
Fixed Line Plus และ IP-DID ซึ่่�งเป็็นการเชื่่อมต่่อกัับโครงข่่ายบรอดแบนด์์และโครงข่่าย MPLS ผสมผสานการให้้บริิการ
โทรศััพท์์พื้้�นฐานกัับบริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงและบริิการโครงข่่ายข้้อมููลผ่่านโครงข่่าย IP (MPLS) เพื่่อให้้ตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าทั้้�งกลุ่่�มลููกค้้าบุุคคลและลููกค้้าธุุรกิิจ ประกอบด้้วยบริิการหลัักดัังนี้้�
1. บริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐานยุุคใหม่่ (Fixed Line Plus) คืือบริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐานที่่�สามารถให้้บริิการร่่วมกัับบริิการ
อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงผ่่านสายไฟเบอร์์ออปติิกทั้้�งแบบสายตรงและแบบเชื่่อมต่่อกัับตู้้�สาขาแบบอนาล็็อก
2. บริิการ IP-DID คืือบริิการโทรศััพท์์แบบวรจรสื่่อสารร่่วมระบบดิิจิิทััลบนโครงข่่าย MPLS ผ่่านสายไฟเบอร์์ออปติิก
โดยมีีรููปแบบการเชื่่อมกัับตู้้�สาขาทั้้�งแบบผ่่านการ์์ดดิิจิิทััลและแบบ SIP
พร้้อมกัันนี้้�กลุ่่�มทรููได้้พััฒนาบริิการเสริิมต่่าง ๆ มากมายเพื่่อการใช้้งานโทรศััพท์์พื้้�นฐานให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างสมบููรณ์์ดัังนี้้�
1. บริิการเสริิมพื้้�นฐานได้้แก่่บริิการโชว์์สายเรีียกเข้้า (Caller ID) บริิการรัับสายเรีียกซ้้อน (Call Waiting) บริิการสนทนา
หลายสาย (Conference Call) บริิการโอนเลขหมาย (Call Forwarding) บริิการจำำ�กััดการโทรออก (Outgoing Call Baring)
และบริิการแจ้้งเตืือนเบอร์์ที่่�ไม่่ได้้รัับสาย (Smart Alert)
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2. บริิการพิิเศษ ได้้แก่่
2.1 บริิการเลขหมายนำำ�หมู่่� (Hunting Line) คืือ บริิการที่่�จััดกลุ่่�มเลขหมายให้้สามารถเรีียกเข้้าได้้โดยใช้้เลขหมายหลััก
เพีียงเลขหมายเดีียว
2.2 บริิการ Free Phone 1800 คืือ บริิการเลขหมายโทรฟรีี เพื่่อให้้ลููกค้้าสามารถโทรมายัังเลขหมายปลายทางได้้ฟรีี
โดยบริิษััทผู้้�รัับสายปลายทางเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบค่่าโทร
2.3 บริิการจััดเส้้นทางการเรีียกเข้้า (Call Routing) คืือ บริิการจััดเส้้นทางการเรีียกเข้้าไปยัังปลายทางที่่�มีีหลายสาขา
	หรืือหลายเลขหมายโดยลููกค้้าจดจำำ�แค่่เลขหมายเดีียว
2.4 บริิการเชื่่อมต่่อเลขหมายพิิเศษ 4 หลััก คืือ บริิการจััดทำำ�โครงข่่ายเพื่่อเชื่่อมต่่อเลขหมายพิิเศษ 4 หลััก สำำ�หรัับ
	ลููกค้้าที่่�ได้้รัับการจััดสรรเลขหมายพิิเศษ 4 หลัักจากกสทช.
บริิการอิินเทอร์์เน็็ตเกตเวย์์ระหว่่างประเทศ
กลุ่่�มทรูู เริ่่�มให้้บริิการโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตเกตเวย์์ระหว่่างประเทศ (International Internet Gateway) ในปีี 2550 และ
บริิการโครงข่่ายข้้อมููลระหว่่างประเทศ (International Data Gateway) ในปีี 2551 ภายใต้้ใบอนุุญาตประกอบกิิจการบริิการ
อิินเทอร์์เน็็ตเกตเวย์์ระหว่่างประเทศ (International Internet Gateway) และบริิการชุุมสายอิินเทอร์์เน็็ต (Domestic Internet
Exchange Service) ประเภทที่่� 2 แบบมีีโครงข่่าย และใบอนุุญาตโทรคมนาคมประเภทที่่� 3 สำำ�หรัับการให้้บริิการวงจรเช่่า
ส่่วนบุุคคลระหว่่างประเทศ จากกสทช. ทำำ�ให้้กลุ่่�มทรููสามารถให้้บริิการดัังกล่่าวได้้โดยผ่่านเส้้นทางทั้้�งภาคพื้้�นดิินและภาค
พื้้�นน้ำำ�� โดยบริิการของกลุ่่�มทรููครอบคลุุมทั้้�งบริิการอิินเทอร์์เน็็ตเกตเวย์์ระหว่่างประเทศ (International Internet Gateway)
และบริิการชุุมสายอิินเทอร์์เน็็ต (National Internet Exchange Service หรืือ Domestic Internet Exchange) รวมถึึงบริิการ
โครงข่่ายข้้อมููลระหว่่างประเทศ ได้้แก่่ บริิการวงจรเช่่าส่่วนบุุคคลระหว่่างประเทศ (International Private Leased
Circuit - IPLC) บริิการวงจรเช่่าแบบอีีนเทอร์์เน็็ตระหว่่างประเทศ (International Ethernet Line) บริิการวงจรเช่่าเสมืือน
ส่่วนบุุคคลระหว่่างประเทศ (Internet Protocol Virtual Private Network - IPVPN) และบริิการ Virtual Node
กลุ่่� ม ทรูู มีีการขยายแบนด์์ วิิ ดท์์ อ ย่่างต่่อเนื่่ อ งเพื่่ อ รองรัั บ ความต้้องการใช้้งานอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต และบริิ ก ารด้้านข้้อมูู ล
ต่่างประเทศที่่�เติิบโตขึ้้�นทุุกปีี โดยมีีขนาดแบนด์์วิิดท์์ของโครงข่่ายหลััก (Backbone network) อยู่่�ที่่�ประมาณ 4.1 Tbps
ซึ่่�งเพิ่่�มสููงขึ้้�นต่่อเนื่่อง ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจากสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�ทำำ�ให้้ความต้้องการใช้้งานแบนด์์วิิดท์์ระหว่่างประเทศ
เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งจากฐานลููกค้้าภายในกลุ่่�มทรููและลููกค้้าภายนอก ได้้แก่่ ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตภายในประเทศและกลุ่่�มประเทศ
อิินโดจีีน บริิษััทและองค์์กรภายในประเทศและต่่างประเทศ ผู้้�ให้้บริิการคอนเทนต์์ และผู้้�ให้้บริิการด้้านโทรคมนาคม
ในต่่างประเทศ
การให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตเกตเวย์์และบริิการวงจรข้้อมููลระหว่่างประเทศ ผ่่านการรัับรองมาตรฐานการจััดการ ISO
9001:2015 อัันเป็็นมาตรฐานระบบบริิหารจััดการคุุณภาพที่่�ได้้รัับการยอมรัับมากที่่�สุุด ตอกย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่�นในการให้้
บริิการโครงข่่ายคุุณภาพสููงเพื่่อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าให้้ได้้รัับบริิการที่่�ดีีที่่�สุุด ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มทรููเพิ่่�มคุุณภาพของ
โครงข่่ายหลัักอย่่างต่่อเนื่่อง มีีเส้้นทางของโครงข่่ายที่่�หลากหลาย (Diversity) และรัักษาระดัับคุุณภาพการให้้บริิการ
ตามมาตรฐานสากลระดัับสููงได้้อย่่างแท้้จริิง
กลุ่่�มทรูู มีีความมุ่่�งมั่่�นให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตเกตเวย์์ระหว่่างประเทศและบริิการโครงข่่ายข้้อมููลระหว่่างประเทศ และขยาย
โครงข่่ายอย่่างต่่อเนื่่องเพื่่อเชื่่อมต่่อบริิเวณชายแดนโดยตรงเข้้ากัับประเทศเพื่่อนบ้้านอัันได้้แก่่ กััมพููชา มาเลเซีีย เมีียนมาร์์
และลาว รวมถึึงพััฒนารููปแบบของบริิการชุุมสายอิินเทอร์์เน็็ตภายในประเทศ (หรืือที่่�เรีียกว่่า “NIX” หรืือ “IX”) ให้้เหมาะสม
รองรัับความต้้องการผู้้�ประกอบการคอนเทนต์์ต่่างประเทศมาสู่่�ไทยและเสริิมสร้้างระบบนิิเวศด้้านอิินเทอร์์เน็็ตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
อัันเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�ช่่วยสนัับสนุุนให้้ประเทศไทยเป็็นดิิจิิทััลฮัับ ตามนโยบายภาครััฐดิิจิิทััลไทยแลนด์์
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ในส่่วนของโครงการ Southeast Asia – Japan 2 Cable (SJC2) ที่่�กลุ่่�มทรููและสมาชิิกได้้ลงนามการก่่อสร้้างร่่วมกัันไปแล้้ว
นั้้�น อยู่่�ในช่่วงเวลาของการดำำ�เนิินการสร้้างเคเบิิลใต้้น้ำำ��และเตรีียมความพร้้อมของสถานีีเคเบิิลใต้้น้ำำ��ที่่�จัังหวััดสงขลาของ
กลุ่่�มทรูู โครงการเคเบิิลใต้้น้ำำ�� SJC2 นัับเป็็นการเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้ระบบการสื่่อสารของกลุ่่�มทรููและประเทศไทย
มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยระบบสามารถรองรัับความต้้องการใช้้แบนด์์วิิดท์์ขนาดใหญ่่ ทั้้�งการใช้้งานวิิดีีโอสตรีีมมิ่่�ง
แอปพลิิ เ คชัั น เสมืื อ นจริิ ง การสื่่ อ สารในระบบ 5G ปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์ ระบบคลาวด์์ การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ล (Analytics)
หุ่่�นยนต์์ และ IoT ซึ่่�งพััฒนาการเหล่่านี้้�จะตอบโจทย์์ความต้้องการใช้้งานดาต้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วของผู้้�บริิโภคและ
ลููกค้้ากลุ่่�มองค์์กรที่่�กำำ�ลัังปรัับเปลี่่�ยนเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
กลุ่่�มทรูู มีีสายสััมพัันธ์์อัันใกล้้ชิิดกัับผู้้�ให้้บริิการระหว่่างประเทศผ่่านความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจต่่าง ๆ อัันเป็็น
จุุดแข็็ ง ที่่� ทำำ� ให้้สามารถต่่อยอดและผนึึกกำำ� ลัั ง เพื่่ อ ให้้ บ ริิ ก ารครอบคลุุมทั่่� ว โลกแก่่กลุ่่� ม ลูู ก ค้้าได้้ และในเวลาเดีียวกัั น
เพื่่อเป็็นการเสริิมสร้้างธุุรกิิจและขยายพื้้�นที่่�การให้้บริิการของผู้้�ให้้บริิการระหว่่างประเทศมายัังประเทศไทยและภููมิิภาคได้้
ทรูู วิิ ชั่่� นส์ ์ (TrueVisions)
ทรููวิิชั่่�นส์์ คืือ ผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิกและบริิการในระบบ HD ซึ่่�งให้้บริิการทั่่�วประเทศ ผ่่าน
ดาวเทีียมในระบบดิิจิทัิ ลั ตรงสู่่�บ้้านสมาชิิก และผ่่านโครงข่่ายผสมระหว่่างเคเบิ้้�ลใยแก้้วนำำ�แสงและสายโคแอ็็กเชีียล (coaxial)
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�ผลิิตคอนเทนต์์คุุณภาพสููงทั้้�งสำำ�หรัับตลาดในประเทศและต่่างประเทศ
ทรููวิิชั่่�นส์์ เกิิดจากการควบรวมกิิจการเมื่่อปีี 2541 ระหว่่างยููบีีซีี (เดิิมคืือ ไอบีีซีี) และ ยููบีีซีีเคเบิิล (เดิิมคืือ ยููทีีวีี) โดยกลุ่่�มทรูู
ประสบความสำำ� เร็็ จ ในการรวมทรูู วิิ ชั่่� น ส์์ เ ข้้ามาเป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง ของกลุ่่� ม ทรูู ใ นต้้นปีี 2549 ในอดีีตทรูู วิิ ชั่่� น ส์์ ดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ
ภายใต้้สััญญาร่่วมดำำ�เนิินกิิจการฯ อายุุ 25 ปีี ที่่�ได้้รัับจากองค์์การสื่่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย (อสมท) โดยสััญญา
ร่่วมดำำ�เนิินกิิจการฯ สำำ�หรัับบริิการผ่่านดาวเทีียมหมดอายุุเมื่่อวัันที่่� 30 กัันยายน ปีี 2557 และสััญญาร่่วมดำำ�เนิินกิิจการฯ
สำำ�หรัับบริิการโทรทััศน์์ทางสาย (หรืือ เคเบิ้้�ล) หมดอายุุในวัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2562 ปััจจุุบััน ทรููวิิชั่่�นส์์ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้
บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััดซึ่่�งได้้รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการกระจายเสีียงหรืือโทรทััศน์์จากกสทช. ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม
ปีี 2556
ทรููวิิชั่่�นส์์ เริ่่�มสร้้างรายได้้จากการรัับทำำ�โฆษณาผ่่านช่่องรายการต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่ปีี 2552 โดยทำำ�การโฆษณาอย่่างค่่อยเป็็น
ค่่อยไป เพื่่อไม่่ให้้ขััดจัังหวะการรัับชมรายการของสมาชิิก นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรููวิิชั่่�นส์์เริ่่�มให้้บริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิทััล
หลัังจากได้้รัับใบอนุุญาตเพื่่อให้้บริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิทััลประเภทบริิการทางธุุรกิิจระดัับชาติิจำำ�นวน 2 ช่่อง สำำ�หรัับ
ช่่องวาไรตี้้� “True4U” และช่่องข่่าว “TNN24” จาก กสทช. ในเดืือนเมษายน ปีี 2557 ซึ่่�งการได้้รัับใบอนุุญาตดัังกล่่าว
นอกจากจะส่่งเสริิมการเติิบโตของรายได้้ค่่าโฆษณาแล้้ว ยัังช่่วยเพิ่่�มโอกาสในการทำำ�การตลาดคอนเทนต์์ของทรููวิิชั่่�นส์์
ผ่่านฐานลููกค้้าขนาดใหญ่่มากยิ่่�งขึ้้�น และทำำ�ให้้เกิิดการจดจำำ�และเพิ่่�มคุุณค่่าต่่อแบรนด์์ทรููมากยิ่่�งขึ้้�น
ทรููวิิชั่่�นส์์ มุ่่�งสร้้างความแตกต่่างและเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับแพลตฟอร์์มพร้้อมเดิินหน้้าเพิ่่�มประสบการณ์์การรัับ
ชมโทรทััศน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่สมาชิิกผ่่านรายการคุุณภาพระดัับโลกที่่�ครบครัันหลากหลายโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง คุุณภาพการรัับ
ชมคมชััดระดัับ 4K Ultra HD และ HD รายการถ่่ายทอดสด และคอนเทนต์์พิิเศษที่่�ทรููวิิชั่่�นส์์ได้้รัับสิิทธิิเฉพาะมาเผยแพร่่
อีีกทั้้�งยัังตอกย้ำำ��ความเป็็นผู้้�นำำ�คอนเทนต์์กีีฬาหลากหลายหรืือ King of Sports ที่่�ถ่่ายทอดกีีฬายอดนิิยมอย่่างต่่อเนื่่อง
อาทิิ ฟุุตบอลพรีีเมีียร์์ลีีกอัังกฤษ อเมริิกัันเกมเอ็็นเอฟแอล การแข่่งรถฟอร์์มููล่่า วััน ศึึกมวยยููเอฟซีี และบาสเก็็ตบอล
เอ็็นบีีเอ นอกจากนี้้� ทรููวิิชั่่�นส์์ ยัังสรรหาคอนเทนต์์คุุณภาพเพื่่อตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�บริิโภคในประเทศได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
พร้้อมปรัับตััวสู่่�ช่่องทางดิิจิิทััลที่่�หลากหลายและนำำ�เสนอแพ็็กเกจที่่�ตอบโจทย์์พฤติิกรรมและไลฟ์์สไตล์์ผู้้�บริิโภคในยุุคใหม่่
นี้้�ได้้อย่่างตรงจุุด ในปีี 2564 ทรููวิิชั่่�นส์์เปิิดตััว TrueVisions NOW เพื่่อให้้บริิการสตรีีมมิ่่�งคอนเทนต์์ที่่�ลููกค้้าสามารถรัับชม
คอนเทนต์์คุุณภาพได้้ทุุกเวลาผ่่านช่่องทางที่่หลา
� กหลาย ทั้้�งแอปพลิิเคชัันทรููไอดีี เว็็บไซต์์ กล่่อง OTT สร้้างศัักยภาพการเติิบโต
ในตลาด OTT และในขณะเดีียวกัันสามารถสร้้างคุุณค่่าเพิ่่�มขึ้้�นให้้แก่่ลููกค้้าอีีกด้้วย
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อีีกทั้้� ง ยัั ง ได้้ ข ยายช่่องทางไปต่่างประเทศโดยนำำ� คอนเทนต์์ จา ก TrueVisions Original ไปออกอากาศในประเทศจีีน
นอกจากนี้้� ยัังร่่วมทุุนกัับ ซีีเจ อีีเอ็็นเอ็็ม จากเกาหลีีใต้้ และก่่อตั้้�ง “ทรูู ซีีเจ ครีีเอชั่่�นส์์” เพื่่อผลิิตคอนเทนต์์มาตรฐานสากล
สำำ�หรัับตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศโดยคอนเทนต์์คุุณภาพเหล่่านี้้� สามารถรัับชมได้้หลากหลายช่่องทาง โดยเฉพาะผ่่าน
คอนเวอร์์เจนซ์์แพลตฟอร์์มของกลุ่่�มทรูู ตั้้�งแต่่โทรทััศน์์ โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� อิินเทอร์์เน็็ต ไปจนถึึงแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลอย่่าง
ทรููไอดีี และทรููไอดีีทีีวีี รวมถึึงผ่่านช่่องทางของพัันธมิิตรชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ เป็็นการสร้้างโอกาสในการเพิ่่�มรายได้้
ในอนาคต พร้้อมตอบสนองความต้้องการและไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�บริิโภคได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ทรููวิิชั่่�นส์์มีีฐานลููกค้้ารวมประมาณ 3.5 ล้้านรายและมีีรายได้้เฉลี่่�ยต่่อผู้้�ใช้้บริิการอยู่่�ที่่� 253 บาทต่่อเดืือนในปีี 2564
ตารางแสดงจำำ�นวนลููกค้้าทรููวิิชั่่�นส์์ และรายได้้เฉลี่่�ยต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค.
				
ทรููวิิชั่่�นส์์
2560
2561
2562
แพ็็กเกจพรีีเมีียม
แพ็็กเกจมาตรฐาน
แพ็็กเกจฟรีีวิิว
กล่่องฟรีีทููแอร์์
รวมฐานลููกค้้าทั้้�งหมด	
	รายได้้เฉลี่่�ยต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
(บริิการต่่อเดืือน)

254,934
1,906,032
367,291
1,436,728
3,964,985
311

237,922
2,066,023
340,696
1,411,984
4,056,625
298

217,725
2,035,874
334,073
1,408,884
3,996,556
281

2563

2564

160,041
2,017,333
334,061
1,417,969
3,929,404
259

135,361
1,567,105
334,060
1,417,731
3,454,257
253

ทรูู ดิิ จิิ ทัั ล กรุ๊๊�ป (True Digital Group)
ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป มุ่่�งมั่่�นพััฒนาและให้้บริิการดิิจิิทััลครบวงจร สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค ลููกค้้าธุุรกิิจรายย่่อย และลููกค้้าองค์์กร โดยมีี
ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ แพลตฟอร์์มสื่่อดิิจิิทััล (Digital Media Platform) แพลตฟอร์์มที่่�เชื่่อมระหว่่างออนไลน์์และออฟไลน์์
(O2O) พร้้อมสิิทธิิประโยชน์์หลากหลาย เทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics) ดิิจิิทััลโซลููชััน (Digital Solutions)
เทคโนโลยีีความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cybersecurity) และธุุรกิิจดิิจิิทััลเฮลท์์แบบครบวงจร (Integrated Digital Health)
รวมถึึงสถาบัันทรูู ดิิจิิทััล อคาเดมีี (True Digital Academy)
ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป มีีพัันธกิิจหลัักในการผลัักดัันการพััฒนานวััตกรรม และสร้้างโอกาสการเติิบโตจากการเปลี่่�ยนแปลง
สู่่�เศรษฐกิิจดิิจิิทััลในยุุคใหม่่ โดยทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป ได้้สร้้างขอบเขตความสามารถเชิิงลึึกในเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยต่่าง ๆ เช่่น ปััญญา
ประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence) การรวบรวมและจััดการข้้อมููลมหาศาล (Big Data) บล็็อกเชน (Blockchain) ระบบคลาวด์์
(Cloud) Internet of Things (IoT) หุ่่�นยนต์์ (Robotics) รวมถึึงเทคโนโลยีีความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cybersecurity) และ
ธุุรกิิจดิิจิิทััลเฮลท์์แบบครบวงจร (Integrated Digital Health) บริิการและนวััตกรรมเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป สามารถ
สร้้างระบบนิิเวศที่่�มีีทั้้�งแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลและโซลููชัันที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการด้้านดิิจิิทััลของผู้้�บริิโภคและองค์์กร นอกจาก
นี้้� ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป ยัังได้้จััดตั้้�ง ทรูู ดิิจิิทััล อคาเดมีี ในปีี 2563 เพื่่อพััฒนาศัักยภาพในสัังคมไทยให้้ตอบโจทย์์การก้้าวเข้้า
สู่่�ยุุคดิิจิิทััล ทั้้�งนี้้� ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป ได้้มีีการขยายธุุรกิิจออกไปในภููมิิภาค เช่่น อิินโดนีีเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์และเวีียดนาม รวมถึึง
ประเทศอื่่น ๆ ในเอเชีียต่่อไปในอนาคต เพื่่อเพิ่่�มโอกาสการเติิบโตและการประหยััดต่่อขนาด (economies of scale) ให้้กัับ
แพลตฟอร์์มดิิจิิทััลต่่าง ๆ ที่่�มีีอยู่่�ในมืือ
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กลุ่่�มธุุรกิิจแพลตฟอร์์มสื่่อดิิจิิทััล (Digital Media Platform)
ด้้วยแอปพลิิเคชัันหลััก “ทรููไอดีี” ทรูู ดิิจิิทััล มีีบทบาทที่่�สำำ�คััญในตลาดดิิจิิทััลไลฟ์์สไตล์์ โดยในปีี 2564 ทรููไอดีี สร้้างสถิิติิ
ใหม่่ มีียอดผู้้�ใช้้บริิการเพิ่่�มสููงเป็็น 30 ล้้านคน ซึ่่�งเติิบโตกว่่าร้้อยละ 26 จากปีี 2563 โดยผู้้�ใช้้บริิการแอปพลิิเคชัันมีีอััตรา
การใช้้งานในส่่วนต่่าง ๆ ของแอปพลิิเคชัันเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น ยอดการรัับชมวิิดีีโอต่่อเดืือน ทั้้�งในส่่วนของโทรทััศน์์สดและบริิการ
วิิดีีโอออนดีีมานด์์ (Video on demand) ที่่�ได้้เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดดจาก 2.2 พัันล้้านครั้้�งในปีี 2563 เป็็น 4 พัันล้้านครั้้�ง
ในปีี 2564 ซึ่่�งการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่องดัังกล่่าวเป็็นผลมาจากการวางกลยุุทธ์์ด้้านคอนเทนต์์ที่่�ได้้เพิ่่�มคอนเทนต์์มากกว่่า
25,000 รายการในทรููไอดีี ประกอบด้้วย ออริิจิินััลคอนเทนต์์ที่่�อำำ�นวยการสร้้างโดยทรููไอดีี (TrueID original) คอนเทนต์์พิิเศษ
ที่่�สร้้างกระแสในสัังคม ซึ่่�งรัับชมได้้แต่่เพีียงบนทรููไอดีี เช่่น การถ่่ายทอดการแข่่งขัันฟุุตบอลพรีีเมีียร์์ลีีกอัังกฤษ และการ
ประกวดเวทีีมิิส ยููนิิเวิิร์์ส ไทยแลนด์์ ซึ่่�งทรููไอดีีเป็็นผู้้�ถืือลิิขสิิทธิ์์�การถ่่ายทอดคอนเทนต์์จากอิินฟลููเอนเซอร์์ของออนไลน์์
สเตชั่่�น (Online Station) รวมถึึงคอนเทนต์์ที่่�ผู้้�ใช้้บริิการเป็็นผู้้�สร้้างเอง (User-Generated Content-UGC) บนแพลตฟอร์์ม
TrueID In-Trend เป็็นต้้น นอกจากนี้้� แอปพลิิเคชััน ทรููไอดีี ยัังได้้ยกระดัับประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้งานด้้วยการพลิิกโฉมรููปแบบ
ใหม่่ เพิ่่�มความสะดวกในการใช้้งาน พร้้อมเสริิมฟีีเจอร์์ที่่�หลากหลาย เช่่น ฟีีเจอร์์สำำ�หรัับการติิดต่่อสื่่อสาร (Communicator
Feature) กระดานข่่าวสำำ�หรัับชุุมชน (Community Forum) การเลืือกซื้้�อสิินค้้า (Commerce) เป็็นต้้น โดยกลยุุทธ์์ด้้าน
คอนเทนต์์และการพััฒนาประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งานบนแอปพลิิเคชัันดัังกล่่าวล้้วนส่่งผลสำำ�คััญต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของระยะเวลา
การใช้้งานของผู้้� ใ ช้้งาน ส่่งผลให้้ แ อปพลิิ เ คชัั น ทรูู ไ อดีีมีียอดดาวน์์ โ หลดกว่่า 27 ล้้านครั้้� ง หลัั ง การเปลี่่� ย นโฉมใหม่่
โดยเมื่่อประกอบกัับบริิการที่่�หลากหลายตอบโจทย์์ทั้้�งความบัันเทิิงและไลฟ์์สไตล์์ พร้้อมทั้้�งสิิทธิิประโยชน์์ของทรูู พอยต์์
(True Point) และ ทรูู มัันนี่่� วอลเล็็ท (TrueMoney Wallet) ที่่�ถููกเชื่่อมต่่อเข้้าด้้วยกััน ทรููไอดีี จึึงเป็็นแอปพลิิเคชัันที่่�โดดเด่่น
มีีข้้อได้้เปรีียบในการแข่่งขัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในตลาดแอปพลิิเคชัันด้้านบัันเทิิงและไลฟ์์สไตล์์
นอกจากนี้้� ในปีี 2564 แพลตฟอร์์มสื่่อดิิจิิทััล (Digital Media Platform) ได้้ร่่วมกัับ ออนไลน์์ สเตชั่่�น (Online Station) ชุุมชน
เกมออนไลน์์ที่ใ่� หญ่่ที่่สุุด
� และ แพลตฟอร์์มสื่่อดิิจิทัิ ลบั
ั นั เทิิง ต่่อยอดสร้้างเครืือข่่ายอิินฟลููเอนเซอร์์ให้้แข็็งแกร่่ง เพื่่อตอบสนอง
การเติิบโตของตลาดเกมออนไลน์์ที่่�กำำ�ลัังเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อง รวมถึึงการขยายโอกาสทางธุุรกิิจอิินฟลููเอนเซอร์์ไปยัังภาค
ธุุรกิิจอื่่น ๆ สำำ�หรัับแพลตฟอร์์ม OTT ทรูู ไอดีียัังคงต่่อยอดบริิการเพื่่อส่่งมอบประสบการณ์์บัันเทิิงที่่�ไร้้รอยต่่อ ผ่่านการ
พััฒนาฟีีเจอร์์หลัักของ ทรููไอดีี ทีีวีี เช่่น การรัับชมคอนเทนต์์ต่่อเนื่่องระหว่่างบนแอปพลิิเคชััน เว็็บไซต์์ และ ทีีวีี การส่่ง
ภาพจากโทรศััพท์์เพื่่อรัับชมบนทีีวีี (Mobile-Casting) และการควบคุุมด้้วยเสีียงภาษาไทย นอกจากนี้้� ทรููไอดีี ได้้ร่่วมมืือกัับ
พาร์์ทเนอร์์ด้้านคอนเทนต์์ระดัับโลก เช่่น ผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจเกมมิ่่�ง (Gaming) และพาร์์ทเนอร์์ต่่างอุุตสาหกรรมที่่�ประกอบธุุรกิิจ
เกี่่�ยวกัับอาหารและเครื่่องดื่่ม เพื่่อส่่งมอบความบัันเทิิงบนจอภาพขนาดใหญ่่ ควบคู่่�ไปกัับการเป็็นศููนย์์กลางของคอนเทนต์์
บัันเทิิงภายในบ้้านอย่่างครบวงจร ด้้วยความสามารถใหม่่ ๆ และกลยุุทธ์์พาร์์ทเนอร์์ด้้านนวััตกรรมของทรููไอดีี ทีีวีี ทำำ�ให้้
กล่่องทรููไอดีี ทีีวีี มีียอดรวมเป็็นจำำ�นวนกว่่า 3 ล้้านกล่่อง ณ สิ้้�นปีี 2564 นัับเป็็นหนึ่่�งในผลิิตภััณฑ์์กล่่องทีีวีีแอนดรอยด์์
(Android TV) ที่่�มีียอดเติิบโตสููงที่่�สุุดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ทั้้�งนี้้� ทรููไอดีี ได้้มีีการขยายการให้้บริิการออกไปในภููมิิภาคผ่่านการจััดตั้้�งบริิษััทเพิ่่�มเติิม และการร่่วมมืือกัับพาร์์ทเนอร์์
ที่่�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มในต่่างประเทศ เพื่่อขยายฐานผู้้�ใช้้งานในภููมิิภาคและเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อง ด้้วยการขยายบริิการ
ไปยัังตลาดใหม่่ ๆ ในอนาคต
กลุ่่�มธุุรกิิจสิิทธิิประโยชน์์และแพลตฟอร์์ม O2O (Privilege and O2O Platform)
ระบบสิิทธิิประโยชน์์และสะสมแต้้มสำำ�หรัับลููกค้้าทรูู ภายใต้้ ทรููยูู (TrueYou) สร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับธุุรกิิจอื่่น ๆ ภายใต้้
กลุ่่�มทรูู โดยทรููยููขยายเครืือข่่ายพัันธมิิตรอย่่างต่่อเนื่่องเพื่่อให้้ครอบคลุุมไลฟ์์สไตล์์ที่่�หลากหลายโดยใช้้ประโยชน์์จาก
แพลตฟอร์์มทรููไอดีีเพื่่อทำำ�การตลาดและประชาสััมพัันธ์์นำำ�เสนอสิิทธิิประโยชน์์ที่่�น่่าดึึงดููดใจและเหมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�ม
ลููกค้้า
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

นอกจากนี้้� เพื่่ อ เพิ่่� ม ขีีดความสามารถของผู้้� ค้้ารา ยย่่อยในยุุคดิิ จิิ ทัั ล ทรูู ดิิ จิิ ทัั ล กรุ๊๊� ป ยัั ง มีี ทรูู สมาร์์ ต เมอร์์ ชัั น ต์์
(True Smart Merchant) ซึ่่�งนัับเป็็นก้้าวแรกในการเปลี่่�ยนผ่่านและเชื่่อมต่่อระหว่่างธุุรกิิจออนไลน์์และออฟไลน์์ หรืือ O2O
โดยทรูู สมาร์์ต เมอร์์ชัันต์์ มีีระบบการชำำ�ระเงิินผ่่าน QR Code ซึ่่�งถืือเป็็นเครื่่องมืือสำำ�คััญในการทำำ�การตลาดและสร้้าง
ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า ด้้วยทรููยูู และทรูู สมาร์์ต เมอร์์ชัันต์์ ร้้านค้้าสามารถรัับเงิินจากการที่่�ลููกค้้าชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้าและ
บริิการผ่่าน QR Code อย่่างปลอดภััยและได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์พิิเศษผ่่านการชำำ�ระเงิินเหล่่านี้้� อัันเป็็นการเสริิมสร้้างความ
ผููกพัันของลููกค้้ากัับกลุ่่�มทรููได้้เป็็นอย่่างดีี ในปีี 2564 จำำ�นวนร้้านค้้าที่่�เข้้าร่่วม ทรูู สมาร์์ต เมอร์์ชัันต์์ ได้้เพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ
96 เมื่่อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า
กลุ่่�มธุุรกิิจ True Analytics (True Analytics)
บริิการ True Analytics ได้้ก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดบริิการเทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Analytics) ของไทย โดยมีีการ
ขยายแพลตฟอร์์ม Big Data เพื่่อรองรัับการรวบรวมข้้อมููล ประมวลผล และวิิเคราะห์์ข้้อมููลนัับพัันล้้านชิ้้�นแบบเรีียลไทม์์ได้้
แบบรายวััน ซึ่่�งในปััจจุุบััน บริิการ True Analytics สามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููลกว่่า 2 หมื่่นล้้านรายการต่่อวััน และถืือเป็็นหนึ่่�ง
ในแพลตฟอร์์ม Big Data ขนาดใหญ่่ที่่�สุุดของประเทศที่่�มีีมาตรฐานทััดเทีียมความสามารถของปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial
Intelligence) ระดัับโลก
True Analytics ใช้้ Big Data และเทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ล้ำำ��สมััย ผสานกัับปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence)
เพื่่อส่่งเสริิมการเติิบโตของรายได้้ ลดการค้้างชำำ�ระ และเพิ่่�มความคุ้้�มค่่าในการลงทุุนให้้กัับธุุรกิิจในกลุ่่�มทรูู เช่่น ทรููมููฟ เอช
ทรููออนไลน์์ และทรููวิิชั่่�นส์์ นอกจากนี้้� ในปีี 2564 True Analytics ยัังเสริิมความแข็็งแกร่่งผ่่านการนำำ�เสนอบริิการด้้านการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลให้้กัับลููกค้้าองค์์กรในหลากหลายอุุตสาหกรรม เช่่น ประกัันภััย การเงิินและธนาคาร การค้้าปลีีก และการ
พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Commerce)
กลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิิทััลโซลููชััน (True Digital Solutions)
กลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิิทััลโซลููชััน (True Digital Solutions) ก่่อตั้้�งขึ้้�นโดยมีีจุุดมุ่่�งหมายสำำ�คััญในการพััฒนาและนำำ�ดิิจิิทััลโซลููชัันไปใช้้
ในการเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาองค์์กรธุุรกิิจ โดยได้้นำำ�เทคโนโลยีีล้ำำ��สมััย เช่่น ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence) ระบบ
คลาวด์์ (Cloud) เครืือข่่ายบล็็อกเชน (Blockchain) Internet of Things (IoT) หุ่่�นยนต์์ (Robotics) มาพััฒนาให้้เกิิดนวััตกรรม
และโซลููชัันใหม่่ๆ โดยธุุรกิิจดิิจิิทััลโซลููชัันให้้บริิการที่่�ครอบคลุุมการใช้้งานที่่�หลากหลาย เช่่น ธุุรกิิจบริิการไอโอทีีและ
แพลตฟอร์์มที่่�ช่่วยแสดงข้้อมููลสำำ�คััญในหลากหลายแง่่มุุมเพื่่อการวิิเคราะห์์ทางธุุรกิิจให้้สามารถนำำ�ไปต่่อยอด แก้้ปััญหา
และพััฒนาศัักยภาพของธุุรกิิจได้้ในหลายด้้าน นอกจากนี้้� ยัังได้้พััฒนานวััตกรรมที่่�ออกแบบมาเพื่่อกลุ่่�มอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ
(Industry Verticals) เช่่น การเกษตร การค้้าปลีีก อสัังหาริิมทรััพย์์ และ การท่่องเที่่�ยวและการบริิการ เป็็นต้้น
ในปีี 2564 ทรูู ดิิจิิทััล โซลููชััน ได้้พััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่อการใช้้งานที่่�หลากหลายในภาคอุุตสาหกรรมบนพื้้�นฐานของระบบ
Internet of Things (IoT) เริ่่�มจากโซลููชัันสำำ�หรัับการเกษตร ได้้แก่่ ทรููโดรน (True Drone) หรืือโดรนควบคุุมการพ่่นปุ๋๋�ยและ
ยาอััจฉริิยะ และทรููโกรว์์ (True Grow) หรืือระบบน้ำำ��อััจฉริิยะที่่�สามารถช่่วยเกษตรกรพััฒนาพื้้�นที่่�การเกษตรได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ในส่่วนของโซลููชัันสำำ�หรัับภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ ทรูู ดิิจิิทััล โซลููชััน ได้้นำำ�เสนอระบบรวบรวมและวิิเคราะห์์
ข้้อมููลดิิจิิทััลด้้านการบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ (Property Integration System) และระบบจััดการพลัังงานอาคาร
อััจฉริิยะ (Smart Energy Management) ที่่�ได้้รัับการตอบรัับเป็็นอย่่างดีีจากบริิษััทชั้้�นนำำ�ในภาคธุุรกิิจหลายราย ไม่่ว่่าจะ
เป็็นธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และธุุรกิิจการค้้าปลีีก ซึ่่�งเป็็นการยืืนยัันถึึงความสำำ�เร็็จของโซลููชัันดัังกล่่าว นอกจากนี้้� ทรูู ดิิจิิทััล
โซลููชััน ได้้นำำ�เสนอบริิการดิิจิิทััล เกสท์์ โซลููชััน (Digital Guest Solution) แพลตฟอร์์มให้้บริิการโรงแรมอััจฉริิยะ และหุ่่�นยนต์์
ให้้บริิการ (Service Robots) นำำ�เสนอแก่่ผู้้�ประกอบการภาคการท่่องเที่่�ยวและโรงแรมในช่่วงที่่�ธุุรกิิจภาคการท่่องเที่่�ยว
และการบริิการของประเทศกำำ�ลัังฟื้้�นตััวกลัับมา เพื่่อให้้ผู้้�ประกอบการโรงแรมสามารถให้้บริิการอย่่างปลอดภััย ต่่อเนื่่อง
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สะดวกรวดเร็็ว แม้้ต้้องลดจุุดสััมผััส และเว้้นระยะห่่างระหว่่างบุุคคลเพื่่อความปลอดภััยและสุุขอนามััยในช่่วงโควิิดซึ่่�งเป็็น
อีีกก้้าวสำำ�คััญที่่�จะพััฒนาไปสู่่�อนาคตของการให้้บริิการในยุุคที่่�ภาคธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวถููกขัับเคลื่่อนด้้วยข้้อมููล ในยุุคที่่�อุุปกรณ์์
เชื่่อมต่่อกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการใช้้ชีีวิิตระหว่่างโลกออนไลน์์และออฟไลน์์ อุุปกรณ์์เชื่่อมต่่อบ้้านอััจฉริิยะ (Smart Living
Solution) ถููกพััฒนาขึ้้�นมา ภายใต้้แบรนด์์ ทรูู ลิิฟวิ่่�ง เทค (True Living Tech) เพื่่อส่่งมอบประสบการณ์์ไลฟ์์สไตล์์แบบดิิจิิทััล
ให้้กัับเจ้้าของบ้้าน ด้้วยการเปลี่่�ยนบ้้านให้้เป็็นบ้้านอััจฉริิยะ โดยเจ้้าของบ้้านสามารถควบคุุมและสั่่�งการเปิิด-ปิิดเครื่่องใช้้
ไฟฟ้้าในบ้้าน และเฝ้้าสัังเกตการณ์์ด้้วยกล้้องหรืือเซ็็นเซอร์์อััจฉริิยะของทรูู ผ่่านแอปพลิิเคชััน ทรูู ลิิฟวิ่่�ง เทค (True Living
Tech) บนโทรศััพท์์มืือถืือได้้อย่่างสะดวกสบายแม้้ไม่่ได้้อยู่่�ที่่�บ้้าน
กลุ่่�มธุุรกิิจความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (True Cybersecurity)
ทรูู ไซเบอร์์ซีีเคีียวริิตี้้� หรืือธุุรกิิจความปลอดภััยทางไซเบอร์์ ก่่อตั้้�งขึ้้�นอย่่างเป็็นทางการในปีี 2564 โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะ
เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการให้้บริิการความปลอดภััยทางไซเบอร์์อย่่างครบวงจรในประเทศไทย ซึ่่�งทรูู ไซเบอร์์ซีีเคีียวริิตี้้� ให้้บริิการ
ความปลอดภััยตามมาตรฐานสากล ทั้้�งในเชิิงรุุกและเชิิงรัับ ที่่�ครอบคลุุมไปถึึง Security Operation Center (SOC) หรืือ
ศููนย์์ปฏิิบััติิการเฝ้้าระวัังความมั่่�นคงปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ซึ่่�งจะเฝ้้าระวััง รายงานเหตุุ และแจ้้งเตืือนใน
ทัันทีีหากเกิิดเหตุุการณ์์ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยขึ้้�น พร้้อมทั้้�งวิิเคราะห์์เหตุุเพื่่อลดความรุุนแรงของอาชญากรรมไซเบอร์์
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ นอกจากนี้้� ทรูู ไซเบอร์์ซีีเคีียวริิตี้้�ยัังให้้บริิการจััดการและรัักษาความปลอดภััยแบบครบวงจร บริิการให้้คำำ�
ปรึึกษาด้้านพ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) และให้้บริิการจััดการคำำ�ยิินยอม (Consent Management Service)
สำำ�หรัับลููกค้้าองค์์กรที่่�ต้้องการทำำ�ตามกฎระเบีียบด้้านความปลอดภััยทางไซเบอร์์ฉบัับใหม่่อีีกด้้วย
นัับตั้้�งแต่่การเปิิดตััว ทรูู ไซเบอร์์ซีีเคีียวริิตี้้� ได้้รัับเสีียงตอบรัับในเชิิงบวกในตลาดความปลอดภััยทางไซเบอร์์และยัังมุ่่�งมั่่�น
เสริิมศัักยภาพในการให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่อง โดยล่่าสุุด ทรูู ไซเบอร์์ซีีเคีียวริิตี้้� ได้้รัับใบรัับรองมาตรฐานความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์ ISO 27001 เป็็นเครื่่องยืืนยัันถึึงมาตรฐานและศัักยภาพดัังกล่่าว นอกจากนี้้� ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา ทรูู ไซเบอร์์
ซีีเคีียวริิตี้้� ยัังได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�นำำ�จากหลากหลายอุุตสาหกรรม ทั้้�งภาคการเงิิน การธนาคาร
การจััดการสิินทรััพย์์ รวมไปถึึงภาคค้้าปลีีก
ธุุรกิิจดิิจิิทััล เฮลท์์ (Integrated Digital Health)
ธุุรกิิจดิิจิิทััล เฮลท์์ (Integrated Digital Health) นำำ�เสนอแพลตฟอร์์มและโซลููชัันที่่�ถููกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่่อผสานการ
บริิการในรููปแบบออนไลน์์และออฟไลน์์ สำำ�หรัับลููกค้้าโรงพยาบาล เครืือข่่ายหน่่วยงานสาธารณสุุข และกลุ่่�มลููกค้้าบุุคคล
ทั่่�วไป
กลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิิทััล เฮลท์์ เปิิดตััวแอปพลิิเคชััน ทรูู เฮลท์์ (ปััจจุุบััน เปลี่่�ยนชื่่อเป็็นแอปพลิิเคชััน หมอดีี) ในปีี 2564 ภายใต้้
ความร่่วมมืือกัับชีีวีี (Chiiwii) สตาร์์ทอััพด้้านเทคโนโลยีีสุุขภาพชั้้�นนำำ� พร้้อมด้้วยเครืือข่่ายของแพทย์์และผู้้�เชี่่�ยวชาญทางการ
แพทย์์เฉพาะทางหลากหลายสาขา โดยมีีพัันธกิิจที่่�จะเสริิมสร้้างและพััฒนาโอกาสในการเข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์ของ
คนไทย ให้้ผู้้�ใช้้บริิการสามารถเข้้าถึึงแพทย์์ได้้กว่่า 500 ท่่าน ครอบคลุุมบริิการทางการแแพทย์์เฉพาะทางกว่่า 20 สาขา
ทั้้�งด้้านสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต นอกจากนี้้� ทรููเฮลท์์ ยัังได้้เปิิดให้้บริิการ ‘มุุมสุุขภาพ ทรูู เฮลท์์ (True HEALTH Corner)’
กว่่า 32 แห่่งในปีีเดีียวกััน เพื่่อส่่งมอบประสบการณ์์การเชื่่อมต่่อระหว่่างบริิการออนไลน์์และออฟไลน์์ โดยผู้้�ใช้้บริิการ
สามารถเข้้ารัับการตรวจสุุขภาพเบื้้�องต้้น เช่่น ตรวจวััดองค์์ประกอบของร่่างกาย หรืือวััดความดัันโลหิิตได้้ที่่�มุุมสุุขภาพทรูู
เฮลท์์ และปรึึกษาการใช้้ยากัับเภสััชกรได้้ที่่�ร้้านขายยาในเครืือข่่ายทั่่�วประเทศ ทั้้�งนี้้� จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ในช่่วงปีี 2564 แอปพลิิเคชัันทรูู เฮลท์์ ได้้เข้้าร่่วมเป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางสำำ�หรัับให้้ความช่่วยเหลืือในการกัักตััว
ที่่�บ้้าน (Home Isolation) ผ่่านความร่่วมมืือกัับพาร์์ทเนอร์์ ทั้้�งบริิษััทประกัันภััยและหน่่วยงานสาธารณสุุขต่่าง ๆ ได้้แก่่
สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานประกัันสัังคม สมาคมประกัันวิินาศภััยไทย และบริิษััท ไทยรีี เซอร์์วิิสเซส
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ให้้บริิการจััดการค่่าสิินไหมทดแทน (Third Party Administration หรืือ TPA) จากความร่่วมมืือ
กัับเครืือข่่ายพาร์์ทเนอร์์บริิษััทประกัันชีีวิิต ทรูู เฮลท์์ ยัังได้้นำำ�เสนอ ‘TeleMediClaim+’ ที่่�จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่
ลููกค้้าในกระบวนการเบิิกจ่่ายค่่าประกัันภััยภายในแอปพลิิเคชััน โดยไม่่ต้้องสำำ�รองจ่่ายเงิินล่่วงหน้้า
ในปีี 2564 กลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิิทััล เฮลท์์ มีีการเปิิดตััว ‘คลีีนิิกทางไกล ทรูู เฮลท์์ (True HEALTH Teleclinic)’ และ ‘เทเลแคร์์
(Telecare)’ สำำ�หรัับโรงพยาบาลและคลีีนิิกต่่าง ๆ เพื่่อสนัับสนุุนผู้้�ให้้บริิการสาธารณสุุขเข้้าสู่่�การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบการ
แพทย์์ดิิจิิทััล (Digital Health Transformation) และได้้พััฒนาระบบการแพทย์์ฉุุกเฉิินอััจฉริิยะ (Smart Emergency Medical
System) เพื่่อพััฒนาคุุณภาพของการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยก่่อนถึึงมืือแพทย์์ โดยใช้้เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ในกรณีีเหตุุฉุุกเฉิิน
ร่่วมกัับการเชื่่อมต่่อด้้วยเครืือข่่าย 5G ที่่�ช่่วยให้้บุุคลากรทางการแพทย์์สามารถวิิเคราะห์์ รวบรวม และส่่งต่่อข้้อมููลจากรถ
ฉุุกเฉิินไปยัังโรงพยาบาลได้้อย่่างรวดเร็็ว ประหยััดเวลาและลดความเสี่่�ยงของการสื่่อสารที่่�ผิิดพลาด ส่่งผลให้้สามารถเริ่่�ม
ต้้นการรัักษาได้้ทัันเวลา
ทรูู ดิิ จิิ ทัั ล อคาเดมีี (True Digital Academy)
ในขณะที่่� ค วามต้้องการกำำ� ลัั ง คนด้้านดิิ จิิ ทัั ล ได้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่างต่่อเนื่่ อ งเพื่่ อ สอดรัั บ กัั บ การก้้าวเข้้าสู่่� เ ศรษฐกิิ จยุุ คดิิ จิิ ทัั ล
แต่่ในทางกลัั บ กัั น จำำ� นวนบุุคลากรที่่� มีีทัั ก ษะดิิ จิิ ทัั ลที่่� จำำ� เป็็ น นั้้� น กลัั บ มีีไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการขององค์์ ก รที่่� กำำ� ลัั ง
ก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital Transformation) ทรูู ดิิจิิทััล อคาดามีี เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของปััญหาดัังกล่่าว และมุ่่�งหวััง
ที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�สถาบัันการศึึกษาด้้านทัักษะดิิจิิทััลในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยการเดิินหน้้าพััฒนาและขยายธุุรกิิจ
เพื่่อให้้บริิการอย่่างมีีคุุณภาพและทั่่�วถึึง
ทรูู ดิิจิิทััล อคาเดมีี ได้้ร่่วมมืือกัับเจเนอรััล เอสเซ็็มบลีี (General Assembly) สถาบัันการศึึกษาระดัับโลกด้้านทัักษะดิิจิิทััล
เทคโนโลยีี และวิิทยาศาสตร์์ข้้อมููล (Data Science) นำำ�เสนอหลัักสููตรเพื่่อพััฒนาทัักษะทางดิิจิิทััลที่่�หลากหลาย เช่่น
ทัักษะด้้านดิิจิิทััลขั้้�นพื้้�นฐาน (Digital Foundation) การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics) การบริิหารจััดการผลิิตภััณฑ์์
(Product Management) เครืือข่่ายบล็็อกเชน (Blockchain) วิิศวกรรมซอฟท์์แวร์์ (Software Engineer) การตลาดดิิจิิทััล
(Digital Marketing) การออกแบบและการพััฒนาประสบการณ์์ลููกค้้า (UX and Design) การประกอบการยุุคดิิจิิทััล (Digital
Entrepreneurship) และทัั ก ษะทางดิิ จิิ ทัั ลอื่่ น ๆ ที่่� ทัั น สมัั ย โดยหลัั ก สูู ต รดัั ง กล่่าวมีีทั้้� ง รูู ป แบบการเรีียนในห้้ อ งเรีียน
(On-campus) ผ่่านการสอนออนไลน์์ (Live Learning) และการเรีียนด้้วยตนเองตามเวลาที่่�สะดวก (Self-Paced Learning)
บนเว็็บไซต์์ ปััจจุุบััน ทรูู ดิิจิิทััล อคาเดมีี มีีผู้้�เข้้าเรีียนแล้้วมากกว่่า 15,000 ท่่าน และได้้ส่่งมอบโครงการกว่่า 1,500 โครงการ
ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้จริิง
ในปีี 2564 ทรูู ดิิจิิทััล อคาเดมีี ได้้มีีลููกค้้ารายใหญ่่และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจจากองค์์กรขนาดใหญ่่แล้้วกว่่า 30 ราย และกำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการขยายธุุรกิิจและเพิ่่�มพัันธมิิตรอย่่างต่่อเนื่่อง ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่อให้้ ทรูู ดิิจิิทััล อคาเดมีี ได้้เข้้า
ถึึงโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ ในระดัับโลกมากขึ้้�น
นโยบายด้้านการวิิจััยและการพััฒนา
กลุ่่�มทรููมุ่่�งมั่่�นศึึกษา วิิจััย พััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่อยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล สร้้างคุุณค่่าแก่่สิินค้้าและ
บริิการ เพื่่อตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภคและองค์์กรต่่าง ๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััลและการดำำ�เนิินชีีวิิต
ในวิิถีีชีีวิิตแบบใหม่่ กลุ่่�มทรููเชื่่อมั่่�นว่่าการพััฒนาและคิิดค้้นอย่่างไม่่หยุุดยั้้�งจะเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการสนัับสนุุนประเทศไทย
ให้้ก้้าวสู่่�การเป็็นประเทศที่่�ขัับเคลื่่อนด้้วยนวััตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 ได้้ ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มทรููมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินการ
ในเรื่่องต่่อไปนี้้�
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4.
5.

การส่่งเสริิมนวััตกรรมแบบเปิิด (Open Innovation)
การบริิการจััดการทรััพย์์สิินทางปััญญา
การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรแห่่งนวััตกรรม
การสรรหานวััตกรรมจากการลงทุุนในสตาร์์ทอััพ
การพััฒนานวััตกรรมโดยมุ่่�งเน้้นดิิจิิทััลมีีเดีียแพลตฟอร์์ม

กลุ่่�มทรููได้้ลงทุุนเพื่่อสร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ ๆ อย่่างต่่อเนื่่องเพื่่ออำำ�นวยความสะดวกและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของ
ชาวไทยผ่่านเทคโนโลยีีและการเชื่่อมต่่อคุุณภาพสููง อีีกทั้้�งยัังเป็็นการช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนและลดโอกาสในการ
ติิดเชื้้�อโควิิด-19 โดยมีีการใช้้เงิินลงทุุนในการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมจำำ�นวนประมาณ 1 พัันล้้านบาท ในช่่วง 3 ปีีที่่�
ผ่่านมา (ปีี 2562 ถึึง ปีี 2564) และได้้พััฒนาหลากหลายนวััตกรรม อาทิิ
•	พััฒนาระบบมะลิิปััญญาประดิิษฐ์์ ผู้้�ช่่วยส่่วนตััวอััจฉริิยะ (Mari AI Intelligent Personal Assistant) พร้้อมดููแลลููกค้้าทรูู
ให้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�นบนแอปพลิิเคชััน True iService ที่่�ช่่วยแก้้ปััญหาและให้้บริิการเบื้้�องต้้นได้้ทัันทีี ช่่วยประหยััดเวลาและ
	ลดการติิดต่่อระหว่่างบุุคคลในช่่วงการระบาดของโควิิด-19
•	พััฒนาแอปพลิิเคชัันทรููไอดีี (TrueID Application) แพลตฟอร์์มแห่่งความบัันเทิิงและสิิทธิิประโยชน์์หลากหลายที่่�
ตอบสนองวิิถีีชีีวิิตยุุคใหม่่เพื่่อให้้ลููกค้้าใช้้งานได้้สะดวก เป็็นประจำำ� ทุุกที่่� ทุุกเวลา โดยได้้นำำ�เสนอแอปพลิิเคชัันทรููไอดีี
โฉมใหม่่ในปีี 2564 ภายใต้้แนวคิิด ‘แอปพลิิเคชัันที่่�อยู่่�เคีียงข้้างคุุณในทุุกวััน’ เพิ่่�มประสบการณ์์การใช้้บริิการที่่�สะดวก
และเข้้าถึึงง่่ายยิ่่�งขึ้้�น เสริิมด้้วยสิิทธิิพิิเศษและกิิจกรรมแลกทรููพอยต์์ พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มฟีีเจอร์์ใหม่่ ๆ ให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการ
•	พัั ฒ นาห้้ อ งประชุุมและห้้ อ งเรีียนเสมืื อ นจริิ ง VROOM แพลตฟอร์์ ม คุุณภาพภายใต้้ True Virtual World หรืื อ
True VWORLD ช่่วยให้้คนไทยที่่�ทำำ�งานและเรีียนออนไลน์์อยู่่�ที่่�บ้้านสามารถใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเทีียบเท่่า
มาตรฐานสากล โดยสามารถใช้้งานได้้ง่่ายและปลอดภััย รองรัับทั้้�งในรููปแบบแอปพลิิเคชััน True VROOM สำำ�หรัับ
 	 iOS และ Android และบนคอมพิิวเตอร์์ผ่่านเว็็บไซต์์
(2) การตลาด
กลุ่่�มทรูู เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการคอนเวอร์์เจนซ์์และดิิจิิทััลไลฟ์์สไตล์์ในประเทศไทย ซึ่่�งมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาสิินค้้าและให้้
บริิการสื่่อสารโทรคมนาคมประสิิทธิิภาพสููง เดิินหน้้าพััฒนาโซลููชัันหลากหลายโดยเฉพาะโซลููชัันด้้านดิิจิิทััล พร้้อมมอบ
ความคุ้้�มค่่าให้้แก่่ผู้้�บริิโภคด้้วยการเชื่่อมโยงทุุกบริิการของกลุ่่�มทรููภายใต้้ยุุทธศาสตร์์คอนเวอร์์เจนซ์์ ผ่่านหลายแพลตฟอร์์ม
ของกลุ่่�มทรููทั้้�งโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� บรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ต โทรทััศน์์ และแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล
ความมุ่่�งมั่่�นอย่่างต่่อเนื่่องของกลุ่่�มทรููในการให้้บริิการด้้วยเครืือข่่ายประสิิทธิิภาพสููง แพ็็กเกจคอนเวอร์์เจนซ์์ที่่�คุ้้�มค่่า การให้้
บริิการที่่�เป็็นเลิิศ และสิิทธิิพิิเศษหลากหลาย เป็็นกลยุุทธ์์หลัักในการผลัักดัันให้้กลุ่่�มทรููเติิบโต สามารถสร้้างความพึึงพอใจ
และความผููกพัันของลููกค้้าต่่อกลุ่่�มทรููมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรููขยายช่่องทางการขายอย่่างต่่อเนื่่อง ผ่่านความร่่วมมืือ
กัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�แข็็งแกร่่งทั่่�วประเทศพร้้อมมุ่่�งเน้้นการทำำ�การตลาดผ่่านช่่องทางออนไลน์์และดิิจิิทััลเพื่่อเพิ่่�มความ
สะดวกและเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งการผสานความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรเชิิงกลยุุทธ์์อย่่าง
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ด้้านสิิทธิิประโยชน์์ ช่่องทางการขาย และการนำำ�เสนอสิินค้้าและบริิการของกลุ่่�มทรููเพิ่่�มเติิม นัับเป็็น
จุุดแข็็งที่่�สร้้างความแตกต่่างให้้กัับกลุุ่�มทรููได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรููยัังให้้ความสำำ�คััญกัับแพลตฟอร์์มโซลููชััน และ
บริิการด้้านดิิจิิทััล เพื่่อตอบสนองความต้้องการใช้้บริิการเหล่่านี้้�ของผู้้�บริิโภคและภาคธุุรกิิจที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อง นัับ
เป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพและโอกาสการเติิบโตที่่�สููงให้้กัับกลุ่่�มทรูู รวมถึึงการวิิเคราะห์์ข้้อมููล หรืือ Analytics ทั้้�งภายในองค์์กร
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

และภายนอกองค์์กร พร้้อมการทำำ�การตลาดแบบจุุลภาคในแต่่ละพื้้�นที่่� และ แต่่ละกลุ่่�มลููกค้้า เพื่่อให้้สามารถเข้้าใจ วิิเคราะห์์
และตอบสนองทุุกไลฟ์์สไตล์์ที่่�หลากหลายของแต่่ละกลุ่่�มลููกค้้าได้้ตรงจุุด และเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
กลยุุทธ์์เหล่่านี้้� ทำำ�ให้้กลุ่่�มทรููแตกต่่างและพร้้อมสำำ�หรัับการเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งในยุุคดิิจิิทััล อีีกทั้้�งยัังทำำ�ให้้สามารถปรัับ
ตััวได้้อย่่างรวดเร็็ว ตอบรัับกัับสภาวะการแข่่งขัันและการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตอีีกด้้วย
การจำำ � หน่่ายเเละช่่องทางการจำำ � หน่่าย
กลุ่่�มทรูู มีีช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการหลากหลายช่่องทาง ช่่องทางพื้้�นฐาน คืือ ศููนย์์บริิการหรืือช้้อปซึ่่�งจะมีี
เจ้้าหน้้าที่่�พร้้อมให้้คำำ�แนะนำำ�และบริิการแบบครบวงจรทุุกบริิการในจุุดเดีียว (One-stop) นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรููยัังได้้จำำ�หน่่าย
สิินค้้าและบริิการผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่ายทั่่�วประเทศ ทั้้�งที่่�เป็็นร้้านค้้าที่่�เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายและตััวแทนจำำ�หน่่ายอิิสระซึ่่�งรัับ
ค่่าตอบแทนจากค่่าคอมมิิชชั่่�น
ช่่องทางการจำำ�หน่่ายของกลุ่่�มทรููประกอบด้้วย
• ทรููช้้อปและทรููช้้อปโดย Com7 ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�เห็็นได้้ง่่ายและเป็็นแหล่่งชุุมชน เช่่น ศููนย์์การค้้า ร้้านค้้าปลีีกขนาด
ใหญ่่ อาคารสำำ�นัักงาน เป็็นต้้น อีีกทั้้�งยัังให้้บริิการผ่่านทรููแบรนดิ้้�งช้้อป และทรููสเฟีียร์์ (TrueSphere) โค-เวิิร์์คกิ้้�งสเปซ
ซึ่่�งเป็็นบริิการที่่�มอบประสบการณ์์ระดัับเฟิิร์์สคลาสผสานทุุกมิิติิของบริิการและเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยของกลุ่่�มทรููให้้แก่่
ลููกค้้า นอกจากนี้้� ยัังเดิินหน้้าเสริิมความแข็็งแกร่่งผ่่านทรููช้้อปในช่่องทางการขายของพาร์์ทเนอร์์ ซึ่่�งครอบคลุุม
ทั่่�วประเทศ อาทิิ ในร้้านเซเว่่นอีีเลฟเว่่น แมคโคร และโลตััส ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�สร้้างการเติิบโตให้้กัับกลุ่่�มทรููได้้อย่่างต่่อเนื่่อง
• ทรููพาร์์ทเนอร์์ ซึ่่�งเป็็นลัักษณะแฟรนไชส์์ ทรููช้้อปในพื้้�นที่่�ตามแหล่่งชุุมชน ศููนย์์การค้้าในการขยายการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
และการให้้บริิการลููกค้้าทรููในแต่่ละพื้้�นที่่�
•	ร้้านค้้าปลีีกประเภท Multi-retailer ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ (Hypermart) ร้้านค้้าประเภท Specialty Store
ร้้านสะดวกซื้้�อต่่าง ๆ ซึ่่�งรวมถึึงร้้านเซเว่่นอีีเลฟเว่่น
•	ค้้าขายส่่ง คืือ คู่่�ค้้าขายส่่งซิิมการ์์ดที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดใช้้งานและบััตรเติิมเงิินโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�และอุุปกรณ์์ของกลุ่่�มทรูู โดย
เป็็นผู้้�กระจายสิินค้้าไปยัังตััวแทนจำำ�หน่่าย (Sub-dealer) ตลอดจนดููแลและให้้การสนัับสนุุนด้้านการกระจายสิินค้้ากัับ
Sub-dealer
•	ช่่องทางการขายตรง แบ่่งออกเป็็น ทีีมขายตรง ตััวแทนขายตรง และตััวแทนอิิสระ
• เทเลเซลล์์และอีีคอมเมอร์์ซ อาทิิ ทรููสโตร์์ Wemall ทรููมัันนี่่� ทรููไอดีี และทรููไอเซอร์์วิิส
•	สำำ�หรัับบริิการเติิมเงิิน มีีช่่องทางผ่่านบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์หลายช่่องทางนอกเหนืือจากการใช้้บััตร (เช่่น บััตรเงิินสด
หรืือบััตรเติิมเงิิน) ดัังต่่อไปนี้้�
• เครื่่องเอทีีเอ็็มและแอปพลิิเคชัันของธนาคารโดยผู้้�ใช้้บริิการสามารถโอนเงิินจากบััญชีีธนาคารของตนเองเพื่่อเติิมเงิิน
ได้้โดยตรง
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•	ช่่องทางดิิจิทัิ ลั ได้แ้ ก่่ ทรููมันั นี่่� วอลเล็็ท ทรููไอเซอร์์วิสิ และทรููไอดีี ซึ่่ง� เป็็นบริิการการเงิินบนแอปพลิิเคชัันและอิินเทอร์์เน็็ต
•	บััตรเงิินสดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากร้้านคู่่�ค้้า
• เติิมเงิินโดยตรง ลููกค้้าสามารถเติิมเงิินได้้จากอุุปกรณ์์ที่่�ติิดตั้้�งในร้้านค้้าปลีีกของกลุ่่�มทรููและคู่่�ค้้า หรืือเติิมเงิินผ่่านระบบ
ออนไลน์์
•	ตู้้�เติิมเงิิน ตู้้�เติิมเงิินทรูู และตู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าอััฉริิยะ (Digital Vending Machine) ซึ่่�งเพิ่่�มความสะดวกให้้กัับลููกค้้า
ในทุุกสิินค้้าและบริิการของกลุ่่�มทรูู
(3) การจัั ด หาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก าร
แหล่่งที่่�มาของผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
กลุ่่�มทรููจััดซื้้�อจััดจ้้างโดยยึึดหลัักการเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่ทุุกสิินค้้าและบริิการ เพื่่อรัักษาห่่วงโซ่่อุุปทานให้้ยั่่�งยืืน โดยเลืือก
แหล่่งที่่�มาของสิินค้้าและบริิการจากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายหลายกลุ่่�ม ไม่่ได้้พึ่่�งพาผู้้�ใดผู้้�หนึ่่�งแต่่เพีียงผู้้�เดีียว เพื่่อให้้ได้้มาซึ่่�งสิินค้้า
และบริิการที่่�ดีีและต่่อเนื่่อง นอกจากนี้้�ยัังได้้จััดทำำ�คู่่�มืือคุุณธรรมและข้้อพึึงปฎิิบััติิงานสำำ�หรัับฝ่่ายจััดซื้้�อเพื่่อให้้พนัักงาน
ปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง เคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชนและมาตรฐานแรงงาน ตลอดจนนโยบายด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและ
การต่่อต้้านการทุุจริิตจากแหล่่งสิินค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
สำำ�หรัับสิินค้้าหลััก กลุ่่�มทรููสั่่�งซื้้�ออุุปกรณ์์โครงข่่ายโทรคมนาคมจากผู้้�ผลิิตอุุปกรณ์์ชั้้�นนำำ�ของโลกโดยตรง กลุ่่�มทรููยัังมีีการ
ว่่าจ้้างผู้้�รัับเหมาจำำ�นวนมากในการจััดหา ติิดตั้้�งและขยายโครงข่่ายของกลุ่่�มทรูู โดยไม่่ได้้มีีการพึ่่�งพิิงผู้้�จััดจำำ�หน่่ายหรืือ
ผู้้�รัับเหมารายใดเป็็นการเฉพาะ นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรููยัังได้้รัับประโยชน์์ทางด้้านการประหยััดต่่อขนาด (economies of scale)
จากความร่่วมมืือในด้้านการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์โครงข่่ายโทรคมนาคมต่่าง ๆ กัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจระดัับโลกที่่�แข็็งแกร่่งอย่่าง
China Mobile
(4) ทรัั พย์ ์ สิิ นที่่� ใ ช้้ ใ นการประกอบธุุ ร กิิ จ
บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผย “ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ” ไว้้ในเอกสารแนบ 4
(5) อุุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมไทยและสภาวะการแข่่งขัั น
ธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
ผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�โดยรวมของประเทศไทย (ไม่่รวมจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการของ NT และ ผู้้�ให้้บริิการ MVNO)
มีีจำำ�นวน 95.9 ล้้านราย ณ สิ้้�นปีี 2564 โดยประเทศไทยยัังคงเป็็นตลาดที่่�ใช้้บริิการในระบบเติิมเงิินเป็็นหลัักคิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 70 ของผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�โดยรวม ในขณะที่่�ตลาดผู้้�ใช้้บริิการรายเดืือนมีีสััดส่่วนร้้อยละ 30
ของผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�โดยรวม และคาดว่่าจะเติิบโตแข็็งแกร่่งต่่อไปเนื่่องจากผู้้�ประกอบการต่่างมุ่่�งเน้้นขยาย
ฐานลููกค้้า 5G และระบบรายเดืือนอย่่างต่่อเนื่่อง เพราะสามารถสร้้างรายได้้ประจำำ�ได้้มากกว่่า มีีรายได้้ต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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ที่่สู� งู กว่่า และมีีความเหนีียวแน่่นในการใช้้บริิการมากกว่่าระบบเติิมเงิิน ทรููมูฟู เอชเป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่อั� นั ดัับสอง
ของประเทศด้้ ว ยจำำ� นวนผู้้� ใ ช้้บริิ ก ารรวมทั้้� ง สิ้้� น 32.25 ล้้านราย ประกอบด้้ ว ยผู้้� ใ ช้้บริิ ก ารในระบบเติิ ม เงิิ น จำำ� นวน
21.28 ล้้านราย และผู้้�ใช้้บริิการในระบบรายเดืือนจำำ�นวน 10.97 ล้้านราย
การกลัับมาระบาดอีีกครั้้ง� ของโควิิด-19 และมาตราการล็็อคดาวน์์ต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในช่่วงปีีที่ผ่่า
่� นมาส่่งผลให้้ภาวะเศรษฐกิิจ
ซบเซาอย่่างต่่อเนื่่อง และกระทบต่่อธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ของไทยในปีี 2564 จากการระมััดระวัังในการจัับจ่่ายใช้้สอย
ของผู้้�บริิโภค ตลาดระบบเติิมเงิินยัังคงถููกกดดััน ส่่งผลให้้เกิิดการแข่่งขัันด้้านราคา ซึ่่�งผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
ส่่วนใหญ่่นำำ�เสนอแพ็็กเกจใช้้งานดาต้้าแบบไม่่จำำ�กััด ด้้วยความเร็็วคงที่่�ในราคาต่ำำ��เพื่่อดึึงดููดลููกค้้า กดดัันให้้ ARPU ลดลง
ในขณะที่่� ตลาดระบบรายเดืือนเติิบโตโดยผู้้�ให้้บริิการมุ่่�งเน้้นการให้้บริิการ 5G ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น สามารถครอบคลุุมประชากรได้้
กว้้างขวางขึ้้�น และนำำ�เสนออุุปกรณ์์ที่่�สามารถรองรัับ 5G ในราคาที่่�เข้้าถึึงได้้พร้้อมแพ็็กเกจ เพื่่อดึึงดููดและเพิ่่�มฐานลููกค้้า
คุุณภาพ รวมถึึงเพิ่่�มความผููกพัันและขยายระยะเวลาการใช้้งานกัับผู้้�ให้้บริิการนานขึ้้�น
5G มีีบทบาทสำำ�คััญมากขึ้้�น เนื่่องจากผู้้�ใช้้บริิการคนไทยมีีการใช้้ดาต้้าเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากทั้้�งในด้้านธุุรกิิจและไลฟ์์สไตล์์ โดย
จากข้้อมููลของ Ericsson คาดว่่าผู้้�ใช้้บริิการ 5G จะมีีสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 45-50 ของผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
ทั้้�งหมดในประเทศไทยภายในปีี 2570 ในขณะเดีียวกััน จะมีีการพััฒนา Used cases 5G ในหลากหลายอุุตสาหกรรมเพื่่อ
สร้้างการเติิบโตสำำ�หรัับภาคธุุรกิิจได้้สููงยิ่่�งขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� การก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััลอย่่างเต็็มตััวของประเทศไทย ความต้้องการใช้้งานดาต้้า และบริิการด้้านดิิจิิทััลและ IoT ที่่�มีี
แนวโน้้มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อง รวมถึึงการมุ่่�งผลัักดัันให้้ประเทศไทยเข้้าสู่่�ยุุคเทคโนโลยีี 5G และดิิจิิทััลอย่่างรวดเร็็วโดยภาค
รััฐบาล น่่าจะส่่งผลให้้อุุตสาหกรรมและทรููมููฟ เอช เติิบโตขึ้้�นต่่อไป
ธุุรกิิจอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง (บรอดแบนด์์)
ธุุรกิิจอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงในประเทศไทยยัังคงเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งโดยฐานผู้้�ใช้้บริิการบรอดแบนด์์ในประเทศ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 15 จากปีีก่่อนหน้้าเป็็นประมาณ 13 ล้้านราย ผลัักดัันให้้อััตราผู้้�ใช้้บริิการบรอดแบนด์์โดยรวมต่่อจำำ�นวน
ครััวเรืือนในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 59 (แหล่่งที่่�มา: Thai Telecom Industry Database ข้้อมููล ณ วัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์
2565) หนุุนโดยวิิถีีชีีวิิตปกติิแบบใหม่่หรืือ New Normal ประกอบกัับแนวโน้้มในยุุคดิิจิิทััลที่่�ก่่อให้้เกิิดความต้้องการในการ
ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตบรอดแบนด์์เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งในส่่วนของผู้้�บริิโภคและภาคธุุรกิิจ โดยทรููออนไลน์์ ยัังคงความเป็็นผู้้�นำำ�และเป็็นผู้้�
ให้้บริิการบรอดแบนด์์รายใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทย ด้้วยจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ 4.6 ล้้านราย คิิดเป็็นส่่วนแบ่่งตลาดประมาณ
ร้้อยละ 35 ของจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการบรอดแบนด์์ทั่่�วประเทศ
ตลาดบรอดแบนด์์อินิ เทอร์์เน็็ตในประเทศไทย แข่่งขัันกัันด้ว้ ยการขยายบริิการไฟเบอร์์ การแข่่งขัันด้้านความเร็็ว การอััปเกรด
อุุปกรณ์์และการใช้้กลยุุทธ์์ด้้านราคา โดยการให้้ส่่วนลดยัังคงเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการดึึงผู้้�ใช้้บริิการรายใหม่่เข้้ามาถึึงแม้้
จะกดดััน ARPU แต่่ผู้้�ให้้บริิการสามารถสร้้างการเติิบโตได้้ต่่อเนื่่อง จากการให้้บริิการแบบคอนเวอร์์เจนซ์์ ผสานบริิการ
บรอดแบนด์์เข้้ากัับคอนเทนต์์และการให้้บริิการอื่่น ๆ เพื่่อบรรเทาผลกระทบจาก ARPU ที่่�หดตััวลง ทั้้�งนี้้� ตลาดบรอดแบนด์์
อิินเทอร์์เน็็ต น่่าจะยัังคงเติิบโตได้้อย่่างแข็็งแกร่่งในปีี 2565 จากกระแส New Normal ที่่�ยัังคงสนัับสนุุนความต้้องการ
เชื่่อมต่่อและใช้้อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงมากยิ่่�งขึ้้�น

39

ธุุรกิิจโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิก
ประเทศไทยมีีจำำ�นวนสมาชิิกโทรทััศน์์ในระบบเคเบิิลและดาวเทีียมคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 66 ของจำำ�นวนครััวเรืือน
ทั่่�วประเทศ ทั้้�งนี้้�ทรููวิิชั่่�นส์์เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิกและบริิการในระบบ HD ทั่่�วประเทศ โดยมีี
ฐานลููกค้้ารวมทั้้�งสิ้้�น 3.5 ล้้านราย ณ สิ้้�นปีี 2564 ซึ่่�งประมาณ 1.7 ล้้านราย สมััครสมาชิิกแพ็็กเกจพรีีเมีียมและมาตรฐาน
และลููกค้้าส่่วนที่่�เหลืือเป็็นลููกค้้าประเภทFreeView และ Free-to-Air
ธุุรกิิจโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิกในประเทศไทยได้้รัับผลกระทบจากเศรษฐกิิจ การละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� ช่่องทางหลากหลาย
ในการรัับชม หรืือสตรีีมมิ่่�งคอนเทนต์์ ทุุกที่่� ทุุกเวลา และพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไปรัับชมดิิจิิทััลมีีเดีียและคอนเทนต์์
โดยเฉพาะการรัับชมคอนเทนต์์ผ่่านบริิการ over-the-top (OTT) มากยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ทรููวิิชั่่�นส์์ตอบรัับการเปลี่่�ยนแปลง
ด้้านดิิจิิทััลและสร้้างศัักยภาพในการเติิบโตจากการเพิ่่�มมููลค่่าด้้วยการผสานสิินค้้าและบริิการผ่่านแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ
ภายใต้้กลุ่่ม� ทรูู เพื่่อการรัับชมคอนเทนต์์คุุณภาพสููงได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา ตลอด 24 ชั่่�วโมง ทั้้�งทรููไอดีี ทรููไอดีีทีีวีี และทรููวิชั่่ิ น� ส์์ นาว
ขณะเดีียวกัันทรููวิิชั่่�นส์์ยัังมุ่่�งนำำ�เสนอคอนเทนต์์คุุณภาพชั้้�นนำำ�หลากหลายให้้กัับแพลตฟอร์์มที่่�หลากหลายของกลุ่่�มทรูู
พร้้อมปรัับตััวสู่่�ช่่องทางดิิจิิทััลและนำำ�เสนอแพ็็กเกจที่่�ตอบโจทย์์พฤติิกรรมและไลฟ์์สไตล์์ผู้้�บริิโภคในยุุคใหม่่นี้้�ได้้อย่่างตรง
จุุดเพื่่อสร้้างการเติิบโตต่่อไป
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ใบอนุุญาตที่่� ก ลุ่่ � ม ทรูู แ ละบริิ ษัั ท ย่่อยได้้ รัั บ
บริิษััทย่่อยและบริิษััทในเครืือ

ประเภท
ใบอนุุญาต

ลัักษณะการ
ประกอบธุุรกิิจ

อายุุ
ใบอนุุญาต

วัันที่่�บอร์์ด
อนุุมััติิ

วัันที่่�ใบอนุุญาต
หมดอายุุ

11 พ.ย. 2552

-

26 ส.ค. 2552

-

11 พ.ค. 2559

-

25 ก.ย. 2560

-

7 ธ.ค. 2549

6 ธ.ค. 2569

22 มิิ.ย. 2559

21 มิิ.ย. 2574

23 พ.ย. 2559

22 พ.ย. 2574

7 ธ.ค. 2555

6 ธ.ค. 2570

4 ธ.ค. 2558

15 ก.ย. 2576

16 มีี.ค. 2559

30 มิิ.ย. 2574

16 มีี.ค. 2563

15 มีี.ค. 2578

27 ธ.ค. 2563

26 ธ.ค. 2578

17 ก.พ. 2564

16 ก.พ. 2579

15 ปีี

21 ม.ค. 2556

20 ม.ค. 2571

15 ปีี

25 เม.ย. 2557

24 เม.ย. 2572

15 ปีี

25 เม.ย. 2557

24 เม.ย. 2572

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโทรคมนาคม
1 บริิษััท เค เอส ซีี คอมเมอร์์เชีียล	
1
บริิการขายต่่อบริิการ,
		อิินเตอร์์เนต จำำ�กััด		
บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
2 บริิษััท ทรูู อิินเทอร์์เน็็ต
1
บริิการขายต่่อบริิการ,
		 คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด		
บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
3 บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล	
1
บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�แบบ
		 คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด		
โครงข่่ายเสมืือน, บริิการอิินเทอร์์เน็็ต,
				
บริิการขายต่่อบริิการ
4 บริิษััท ทรูู อิินเทอร์์เน็็ต
2
บริิการอิินเทอร์์เน็็ตเกตเวย์์ระหว่่าง
		 คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด		ประเทศ และบริิการชุุมสายอิินเทอร์์เน็็ต
5 บริิษััท ทรูู อิินเทอร์์เน็็ต
3
บริิการโทรศััพท์์ประจำำ�ที่่�
20 ปีี
		 คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด		
และบริิการวงจรเช่่าส่่วนบุุคคล
				ระหว่่างประเทศ
6 บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล	
3
บริิการโทรศััพท์์ระหว่่างประเทศ
15 ปีี
		 คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด		
และบริิการเสริิม
7 บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล	
3
บริิการอิินเทอร์์เน็็ตแบบ WiFi
15 ปีี
		 คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
8 บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล	
คลื่่นความถี่่�
คลื่่นความถี่่�ย่่าน 2100 MHz
15 ปีี
		 คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
9 บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล	
คลื่่นความถี่่�
คลื่่นความถี่่�ย่่าน 1800 MHz
17 ปีี 9 เดืือน
		 คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
10 บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล	
คลื่่นความถี่่�
คลื่่นความถี่่�ย่่าน 900 MHz
15 ปีี 3 เดืือน
		 คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
11 บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล
คลื่่นความถี่่�
คลื่่นความถี่่�ย่่าน 2600 MHz
15 ปีี
		 คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
12 บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล
คลื่่นความถี่่�
คลื่่นความถี่่�ย่่าน 700 MHz
15 ปีี
		 คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
13 บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล	
คลื่่นความถี่่�
คลื่่นความถี่่�ย่่าน 26 GHz
15 ปีี
		 คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการกระจายเสีียงหรืือโทรทััศน์์
14 บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด	
โครงข่่ายกระจายเสีียง
บริิการโครงข่่าย
			หรืือโทรทััศน์์ (ระดัับชาติิ) โทรทััศน์์บอกรัับสมาชิิก
15 บริิษััท ทรููโฟร์์ยูู สเตชั่่�น จำำ�กััด	
บริิการกระจายเสีียง
บริิการโทรทััศน์์
			
และโทรทััศน์์	ที่่�เป็็นการทั่่�วไป
16 บริิษััท ไทย นิิวส์์ เน็็ตเวิิร์์ค
บริิการกระจายเสีียง
บริิการโทรทััศน์์
		 (ทีีเอ็็นเอ็็น) จำำ�กััด	
และโทรทััศน์์	ที่่�เป็็นการทั่่�วไป

หมายเหตุุ: ตามประกาศ กสทช. เรื่่อง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการอนุุญาตประกอบกิิจการโทรคมนาคม (ประกาศลงราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่อวัันที่่� 19 มีีนาคม 2563)
	กำำ�หนดระยะเวลาใบอนุุญาตแบบที่่�หนึ่่�งและแบบที่่�สองให้้สามารถประกอบกิิจการได้้ตลอดระยะเวลาที่่�ยัังคงให้้บริิการ
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1.3 โครงสร้้ า งเงิิ น ลงทุุนของกลุ่่ � ม บริิ ษัั ท ฯ
1.3.1 โครงสร้้ า งการถืื อ หุ้้�นของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท ฯ
(1) ณ วัั นที่่� 31 ธัั นว าคม 2564 กลุ่่� ม ทรูู มีี โครงสร้้ า งเงิิ น ลงทุุ น แบ่่งตามประเภทธุุ ร กิิ จ ได้้ ดัั ง นี้้�
(1) ทรููออนไลน์์ ประกอบด้้วยบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�ยัังคงมีีกิิจกรรมทางธุุรกิิจ 12 บริิษััท กิิจการร่่วมค้้า 2 บริิษััท และ
บริิษััทร่่วม 1 บริิษััท
(2) ทรููมููฟ เอช ประกอบด้้วยบริิษััทย่่อยที่่�ยัังคงมีีกิิจกรรมทางธุุรกิิจ 7 บริิษััท
(3) ทรููวิิชั่่�นส์์ ประกอบด้้วยบริิษััทย่่อยที่่�ยัังคงมีีกิิจกรรมทางธุุรกิิจ 12 บริิษััท กิิจการร่่วมค้้า 1 บริิษััท และบริิษััทร่่วม 1 บริิษััท
(4) ทรููดิิจิิทััลกรุ๊๊�ป ประกอบด้้วย บริิษััทย่่อยที่่�ยัังคงมีีกิิจกรรมทางธุุรกิิจ 8 บริิษััท และบริิษััทร่่วม 2 บริิษััท
(5) ธุุรกิิจลงทุุนและอื่่นๆ ประกอบด้้วย บริิษััทย่่อยที่่�ยัังคงมีีกิิจกรรมทางธุุรกิิจ 10 บริิษััท กิิจการร่่วมค้้า 3 บริิษััท และ
บริิษััทร่่วม 4 บริิษััท
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(2) โครงสร้้ า งเงิิ น ลงทุุ น ของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บริ ษ ั ท ทรู คอร ป อเรชั ่ น จำกั ด (มหาชน)
• 99.99% บริ ษ ั ท ทรู อิ น เตอร เ นชั ่ น แนล
เกตเวย จำกั ด

• 99.99% บริ ษ ั ท เทเลคอม โฮลดิ ้ ง จำกั ด
91.08% บริ ษ ั ท ทรู มั ล ดิ ม ี เ ดี ย จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท เอเซี ย ไวร เ ลส
คอมมิ ว นิ เ คชั ่ น จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท ทรู อี โ ลจี ส ติ ก ส จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท ทรู ดิ จ ิ ท ั ล กรุ  ป จำกั ด

99.99% บริ ษ ั ท เอ็ ม เคเอสซี เ วิ ล ด ด อทคอม จำกั ด
62.50% บริ ษ ั ท ศู น ย บ ริ ก าร
วิ ท ยาการ อิ น เตอร เ นต จำกั ด
99.84% บริ ษ ั ท เค เอส ซี
คอมเมอร เ ชี ย ล อิ น เตอร เ นต จำกั ด
51.00% Crave Interactive Limited
100.00% Crave Interactive B.V.
100.00% Crave Interactive Inc.

• 99.99% บริ ษ ั ท ทรู อิ น เทอร เ น็ ต
คอร ป อเรชั ่ น จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท ทรู ไอคอนเท น ท จำกั ด
34.69% บริ ษ ั ท ทรานส ฟ อร เ มชั ่ น ฟ ล  ม จำกั ด

• 55.00% บริ ษ ั ท ทรู วอยซ จำกั ด

• 99.99%
99.99% PT True Digital Indonesia
100.00% True Digital Philippines Inc.
40.05% MEDIALOAD PTE. LTD.
99.14%
25.00% Yi Tunnel (Beijing) Technology Co., Ltd.
99.05% True Digital Vietnam Joint Stock Company
70.00% ZAPGROUP INC.

บริ ษ ั ท ทรู มู ฟ เอช ยู น ิ เ วอร แ ซล
คอมมิ ว นิ เ คชั ่ น จำกั ด
บริ ษ ั ท กรุ ง เทพอิ น เตอร เ ทเลเทค
จำกั ด (มหาชน)

100.00% K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
(จดทะเบี ย นที ่ ต  า งประเทศ)

99.96% บริ ษ ั ท ทรู มู ฟ จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท ทรู ดิ ส ทริ บ ิ ว ชั ่ น
แอนด เซลส จำกั ด
99.98% บริ ษ ั ท ทรู มิ ว สิ ค จำกั ด

99.99% บริ ษ ั ท ทรู อิ น คิ ว บ จำกั ด

100.00% Goldsky Co., Ltd.

40.00% บริ ษ ั ท ทรู แอกซิ อ อน อิ น เตอร แ อคที ฟ จำกั ด
28.65% บริ ษ ั ท คิ ว คิ ว (ประเทศไทย) จำกั ด
50.00% True-Kona Cayman GP
26.00% LINE Games-True-Kona
Global Fund Limited Partnership
7.69% บริ ษ ั ท เจนซั ส วิ ซ จำกั ด
60.72% บริ ษ ั ท ชี ว ี บ ริ ร ั ก ษ จำกั ด
25.00% บริ ษ ั ท เทคซอส มี เ ดี ย จำกั ด
16.30% บริ ษ ั ท เอชจี โรโบติ ก ส จำกั ด

100.00% Golden Light Co., Ltd.

100.00% True Trademark Holdings
Company Limited

99.99% บริ ษ ั ท ทรู วิ ช ั ่ น ส กรุ  ป จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท ทรู ไลฟ พลั ส จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท ทรู ดิ จ ิ ท ั ล พาร ค จำกั ด
50.00% บริ ษ ั ท ทรู ทั ช จำกั ด

99.99% บริ ษ ั ท บี เ อฟเคที (ประเทศไทย) จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท ทรู อิ น เตอร เ นชั ่ น แนล
คอมมิ ว นิ เ คชั ่ น จำกั ด

99.99% บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด

100.00% Gold Palace Investments Limited
100.00% True Internet Technology
(Shanghai) Co., Ltd.
99.99% บริ ษ ั ท ซี น ิ เ พล็ ก ซ จำกั ด
99.10% บริ ษ ั ท ทรู วิ ช ั ่ น ส เคเบิ ้ ล
จำกั ด (มหาชน)
99.99% บริ ษ ั ท ทรู โ ฟร ย ู สเตชั ่ น จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท ทรู มี เ ดี ย โซลู ช ั ่ น ส จำกั ด
46.80% บริ ษ ั ท ทรู จี เ อส จำกั ด
51.00% บริ ษ ั ท เอสเอ็ ม ทรู จำกั ด
70.00% บริ ษ ั ท เอพี แ อนด เ จ โปรดั ก ชั น จำกั ด
51.00% บริ ษ ั ท ทรู ซี เ จ ครี เ อชั ่ น ส จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท ไทย นิ ว ส เน็ ต เวิ ร  ค (ที เ อ็ น เอ็ น ) จำกั ด
99.99% บริ ษ ั ท แพนเทอร เอ็ น เทอร เ ทนเมนท จำกั ด
70.00% บริ ษ ั ท ทรู ยู ไ นเต็ ด ฟุ ต บอล คลั บ จำกั ด
99.53% บริ ษ ั ท ทรู วิ ช ั ่ น ส จำกั ด (มหาชน)
99.99% บริ ษ ั ท แซทเทลไลท เซอร ว ิ ส จำกั ด

หมายเหตุ: 1. โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท แสดงเฉพาะบริษัทที่ดำ�เนินกิจการ
2. ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล จำ�นวน 2,485,561,907 หน่วย
		หรือเท่ากับร้อยละ 23.38 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด
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โครงสร้้ า งเงิิ น ลงทุุ น แยกตามธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บริ ษ ั ท ทรู คอร ป อเรชั ่ น จำกั ด (มหาชน) และบริ ษ ั ท ย อ ย

• ทรู ม ู ฟ เอช

• ทรู ว ิ ช ั ่ น ส

บริ ษ ั ท ทรู มู ฟ เอช ยู น ิ เ วอร แ ซล
คอมมิ ว นิ เ คชั ่ น จำกั ด
100.00%

บริ ษ ั ท ทรู วิ ช ั ่ น ส กรุ  ป จำกั ด
100.00%

บริ ษ ั ท ทรู มู ฟ จำกั ด
99.70%
บริ ษ ั ท ทรู ดิ ส ทริ บ ิ ว ชั ่ น แอนด
เซลล จำกั ด
99.70%
บริ ษ ั ท ทรู มิ ว สิ ค จำกั ด
99.68%
บริ ษ ั ท เทเลคอม แอสเซท
เมเนจเมนท จำกั ด
100.00%
บริ ษ ั ท ทรู อิ น เตอร เ นชั ่ น แนล
คอมมิ ว นิ เ คชั ่ น จำกั ด
100.00%
บริ ษ ั ท บี เ อฟเคที (ประเทศไทย) จำกั ด
100.00%

• ทรู อ อนไลน
บริ ษ ั ท ทรู
คอร ป อเรชั ่ น จำกั ด (มหาชน)

• ดิ จ ิ ท ั ล แพลทฟอร ม
และบริ ก ารดิ จ ิ ท ั ล

บริ ษ ั ท ทรู ดิ จ ิ ท ั ล กรุ  ป จำกั ด
100.00%
Crave Interactive Limited
บริ ษ ั ท ทรู ทั ช จำกั ด
บริ ษ ั ท ทรู วิ ช ั ่ น ส จำกั ด (มหาชน)
51.00%
50.00%
99.53%
Crave Interactive B.V.
บริ ษ ั ท เอเซี ย ไวร เ ลส
51.00%
คอมมิ ว นิ เ คชั ่ น จำกั ด
บริ ษ ั ท ซี น ิ เ พล็ ก ซ จำกั ด
100.00%
Crave Interactive Inc.
100.00%
51.00%
บริ ษ ั ท ทรู วอยซ จำกั ด
บริ ษ ั ท ทรู วิ ช ั ่ น ส
55.00%
PT True Digital Indonesia
เคเบิ ้ ล จำกั ด (มหาชน)
99.99%
บริ ษ ั ท ทรู มั ล ติ ม ี เ ดี ย จำกั ด
99.10%
91.08%
True Digital Philippines Inc.
บริ ษ ั ท แซทเทลไลท เซอร ว ิ ส จำกั ด
100.00%
บริ
ษ
ั
ท
ทรู
อิ
น
เทอร
เ
น็
ต
99.53%
MEDIALOAD PTE. LTD.
คอร ป อเรชั ่ น จำกั ด
40.05 %
บริ ษ ั ท แพนเทอร เอ็ น เทอร เ ทนเมนท จำกั ด 100.00%
99.99%
Yi Tunnel (Beijing)
บริ ษ ั ท ทรู ไลฟ พลั ส จำกั ด
Technology Co., Ltd
100.00%
บริ ษ ั ท เอพี แ อนด เ จ โปรดั ก ชั น จำกั ด
25.00 %.
70.00%
บริ ษ ั ท ทรู แอกซิ อ อน อิ น เตอร แ อคที ฟ จำกั ด
True Digital Vietnam Joint Stock
40.00%
Company
บริ ษ ั ท ทรู มี เ ดี ย โซลู ช ั ่ น ส จำกั ด
99.05 %
100.00%
บริ ษ ั ท ศู น ย บ ริ ก ารวิ ท ยาการ
อิ น เตอร เ นต จำกั ด
ZAPGROUP INC.
บริ ษ ั ท ทรู ยู ไ นเต็ ด ฟุ ต บอล คลั บ จำกั ด
56.93%
70.00 %
70.00%
บริ ษ ั ท เค เอส ซี คอมเมอร เ ชี ย ล
อิ น เตอร เ นต จำกั ด
บริ ษ ั ท เอสเอ็ ม ทรู จำกั ด
56.84%
51.00%
บริ ษ ั ท ทรู อิ น เตอร เ นชั ่ น แนล
จำกั ด
บริ ษ ั ท ไทย นิ ว ส เน็ ต เวิ ร  ค (ที เ อ็ น เอ็ น ) จำกั ด เกตเวย
100.00%
100.00%
บริ ษ ั ท ทรู อี โ ลจี ส ติ ก ส จำกั ด
100.00%
บริ ษ ั ท ทรู โ ฟร ย ู สเตชั ่ น จำกั ด
100.00%
บริ ษ ั ท ทรู ไอคอนเท น ท จำกั ด
100.00%
บริ ษ ั ท ทรู ซี เ จ ครี เ อชั ่ น ส จำกั ด
51.00%
บริ ษ ั ท ทรู ดิ จ ิ ท ั ล พาร ค จำกั ด
100.00%
บริ ษ ั ท ทรู จี เ อส จำกั ด
True Internet Technology
46.80%
(Shanghai) Co., Ltd.
100.00%

• ธุ ร กิ จ ลงทุ น และอ� น ๆ
บริ ษ ั ท เทเลคอมโฮลดิ ้ ง จำกั ด
100.00%
บริ ษ ั ท กรุ ง เทพอิ น เตอร
เทเลเทค จำกั ด (มหาชน)
99.74%
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
(จดทะเบี ย นต า งประเทศ)
100.00%
บริ ษ ั ท เอ็ ม เคเอสซี เ วิ ล ด ด อทคอม จำกั ด
91.08%
บริ ษ ั ท ทรู อิ น คิ ว บ จำกั ด
100.00%
True Trademark Holdings
Company Limited
100.00%
Gold Palace Investments
Limited
100.00%
Golden Light Co., Ltd.
100.00%
Goldsky Co., Ltd.
100.00%
บริ ษ ั ท ทรานส ฟ อร เ มชั ่ น ฟ ล  ม จำกั ด
34.69%
บริ ษ ั ท คิ ว คิ ว (ประเทศไทย) จำกั ด
28.65%
True-Kona Cayman GP
50.00%
LINE Games-True-Kona
Global Fund Limited
Partnership
26.00%
บริ ษ ั ท เจนซั ส วิ ซ จำกั ด
7.69%
บริ ษ ั ท ชี ว ี บ ริ ร ั ก ษ จำกั ด
60.72%
บริ ษ ั ท เทคซอส มี เ ดี ย จำกั ด
25.00%
บริ ษ ั ท เอชจี โรโบติ ก ส จำกั ด
16.30%

	หมายเหตุ:
• บริษัทที่ ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ แต่ยังมีความจำ�เป็นต้องคงไว้ ได้แก่ บริษัท ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด (100.00 %)
		 บริษัท ฮัทชิสันเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (100.00 %)
บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด (68.38 %) บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (92.50 %)
		 Rosy Legend Limited (100.00 %) Prospect Gain Limited (100.00 %)
บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (99.69 %) บริษัท ส่องดาว จำ�กัด (99.72 %) และ บริษัท เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด (100.00%)
• บริษัทที่อยู่ในกระบวนการชำ�ระบัญชี ได้แก่ บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จำ�กัด (65.00 %) บริษัท บีบอยด์ ซีจี จำ�กัด (84.67%)
		 บริษัท เรียล มูฟ จำ�กัด (99.74%) และ บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (100.00%)
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

(3) ข้้ อ มูู ล นิิ ติิ บุุ คค ลที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ถืื อ หุ้้�นตั้้� ง แต่่ร้้ อ ยละ 10 ขึ้้� น ไป ของจำำ �นวนหุ้้�นที่่� จำ ำ � หน่่ายได้้ แ ล้้ วทั้้� ง หมด
ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

ล�ำดับ บริิษััทย่่อย

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

ประเภท
ธุุรกิิจ

1.

บริิษััท เอพีีแอนด์์เจ
โปรดัักชััน จำำ�กััด

เลขที่่� 105/1
ถนนเทศบาลสงเคราะห์์
แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทรศััพท์์ (662) 954-3512
โทรสาร (662) 954-3513

ธุุรกิิจบัันเทิิง

0.17

100

16.67

70.00

2.

บริิษััท เอเซีีย ไวร์์เลส
คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด

ผู้้�ให้้เช่่า
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง อุุปกรณ์์
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310 โทรคมนาคม
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

1,144.18

5

5,720.92

100.00

3.

บริิษััท กรุุงเทพ
อิินเตอร์์เทเลเทค
จำำ�กััด
(มหาชน)

ธุุรกิิจลงทุุน
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

19,283.74

2.50

16,229.34

99.74

4.

บริิษััท บีีเอฟเคทีี
(ประเทศไทย)
จำำ�กััด

ให้้เช่่า
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง อุุปกรณ์์
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310 โทรคมนาคม
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

233.58

100

23,358.32

100.00

5.

บริิษััท ชีีวีีบริิรัักษ์์
จำำ�กััด

10/25 ยููนิิต บีี
ซอยสุุขุุมวิิท 13 (แสงจัันทร์์)
แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา
กรุุงเทพมหานคร
โทรศััพท์์ (666) 45-585-0232

ให้้บริิการ
ปรึึกษาแพทย์์
ผ่่านแอพ
พลิิเคชั่่�น
ทางโทรศััพท์์
เคลื่่อนที่่�

0.03

100

2.78

60.72

6.

บริิษััท ซีีนิิเพล็็กซ์์
จำำ�กััด

118/1 อาคารทิิปโก้้
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ (662) 764-9000
โทรสาร (662) 764-9900

ผลิิต
รายการ
โทรทััศน์์

128.34

10

1,283.43

100.00

7.

บริิษััท ฮััทชิิสััน ซีีเอทีี
ไวร์์เลส มััลติิมีีเดีีย
จำำ�กััด

หยุุด
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ดำำ�เนิินงาน
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

95.00

10

950.00

68.38

45

46

ประเภท
ธุรกิจ

ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

ลำำ�ดัับ บริิษััทย่่อย

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

8.

บริิษััท ฮััทชิิสััน
มััลติิมีีเดีีย เซอร์์วิิส
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

หยุด
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ด�ำเนินงาน
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

23.00

10

230.00

100.00

9.

บริิษััท ฮััทชิิสััน
เทเลคอมมิิวนิิเคชั่่�นส์์
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

หยุด
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ด�ำเนินงาน
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

3.60

15

54.00

100.00

10.

บริิษััท ฮััทชิิสััน
ไวร์์เลส มััลติิมีีเดีีย
โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด

ธุรกิจลงทุน
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

1.00

10

10.00

92.50

11.

บริิษััท ศููนย์์บริิการ
วิิทยาการ
อิินเตอร์์เนต
จำำ�กััด

2/4 อาคารชัับบ์์ ชั้้�น 10
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงทุ่่�งสองห้้อง
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพฯ 10210
โทรศััพท์์ (662) 779-7777
โทรสาร (662) 779-7111

การสื่่อสาร
โทรคมนาคม
ที่่�มิิใช่่ภาครััฐ

12.00

10

50.00

56.93

12.

บริิษััท เค เอส ซีี
คอมเมอร์์เชีียล
อิินเตอร์์เนต จำำ�กััด

2/4 อาคารชัับบ์์ ชั้้�น 10
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงทุ่่�งสองห้้อง
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพฯ 10210
โทรศััพท์์ (662) 779-7777
โทรสาร (662) 779-7111

บริการ
อินเตอร์เน็ต

15.30

10

153.04

56.84

13.

บริิษััท
เอ็็มเคเอสซีีเวิิลด์์
ดอทคอม จำำ�กััด

2/4 อาคารชัับบ์์ ชั้้�น 10
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงทุ่่�งสองห้้อง
เขตหลัักสี่่�กรุุงเทพฯ 10210
โทรศััพท์์ (662) 779-7777
โทรสาร (662) 779-7111

ธุรกิจ
อินเตอร์เน็ต
และผู้จัด
จ�ำหน่าย

13.96

10

139.64

91.08

14.

บริิษััท แพนเทอร์์
เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์
จำำ�กััด

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

ให้บริการ
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
แก่ศิลปิน
และธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

105.50

10

555.00

99.99

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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ประเภท
ธุุรกิิจ

ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

ลำำ�ดัับ บริิษััทย่่อย

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

15.

บริิษััท สมุุทรปราการ
มีีเดีีย คอร์์ปอเรชั่่�น
จำำ�กััด

หยุุด
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ดำำ�เนิินงาน
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

0.01

100

1.00

99.69

16.

บริิษััท แซทเทลไลท์์
เซอร์์วิิส จำำ�กััด

118/1 อาคารทิิปโก้้
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ (662) 764-9000
โทรสาร (662) 764-9900

หยุุด
ดำำ�เนิินงาน

223.00

6

1,338.00

99.53

17.

บริิษััท เอสเอ็็ม ทรูู
จำำ�กััด

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

ให้้บริิการ
ด้้านการ
บริิหาร
จััดการแก่่
ศิิลปิินและ
ธุุรกิิจอื่่นที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

0.20

100

20.00

51.00

18.

บริิษััท ส่่องดาว จำำ�กััด

หยุุด
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ดำำ�เนิินงาน
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

0.01

100

1.00

99.72

19.

หยุุด
บริิษััท เทเลเอ็็นจิิเนีียริ่่�ง 18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ดำำ�เนิินงาน
แอนด์์ เซอร์์วิิสเซส
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
จำำ�กััด
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

2.50

10

25.00

100.00

20.

บริิษััท
เทเลคอมแอสเซท
แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด

บริิหาร
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง จััดการ
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310 การตลาด
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

1.00

10

2.50

100.00

21.

บริิษััท
เทเลคอมโฮลดิ้้�ง
จำำ�กััด

ธุุรกิิจลงทุุน
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

5,082.62

8

39,160.99

100.00

47

48

ประเภท
ธุุรกิิจ

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

20.00

100

1,600.00

100.00

8.02

100

802.37

100.00

ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

ลำำ�ดัับ บริิษััทย่่อย

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

22.

บริิษััท
ไทย นิิวส์์ เน็็ตเวิิร์์ค
(ทีีเอ็็นเอ็็น) จำำ�กััด

ช่่องข่่าว
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง โทรทััศน์์
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

23.

บริิษััท ทรูู ดิิจิิทััลกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด

101 อาคารทรูู ดิิจิิทััล พาร์์ค
ชั้้�น 9-12 ถนนสุุขุุมวิิท
แขวงบางจากเขตพระโขนง
กรุุงเทพฯ 10260
โทรศััพท์์ (662) 021-0200

24.

บริิษััท
ทรูู ดิิจิิทััล พาร์์ค
จำำ�กััด

ให้้บริิการ
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ธุุรกิิจ
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310 ครบวงจร
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

40.00

10

100.75

100.00

25.

บริิษััท ทรูู
ดิิสทริิบิิวชั่่�น แอนด์์
เซลส์์ จำำ�กััด

ธุุรกิิจ
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง จััดจำำ�หน่่าย
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

163.01

100

16,301.00

99.70

26.

บริิษััท
ทรููโฟร์์ยูู สเตชั่่�น
จำำ�กััด

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

70.00

100

3,260.00

100.00

27.

บริิษััท
ทรูู ไอคอนเท้้นท์์
จำำ�กััด

ให้้บริิการ
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เนื้้�อหา
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

20.10

10

201.00

100.00

28.

บริิษััท ทรูู อิินคิิวบ์์
จำำ�กััด

ธุุรกิิจลงทุุน
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

16.00

10

40.00

100.00

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ประกอบ
กิิจการค้้าและ
ให้้บริิการทาง
อิินเทอร์์เน็็ต
รวมถึึงสื่่อ
ดิิจิทัิ ลั ออนไลน์์
บนเว็็บไซต์์
และอุุปกรณ์์
สื่่อสาร

กิิจการ
โทรทััศน์์และ
บริิการอื่่น
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่อง

True to Tech, The Future is True

ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

ลำำ�ดัับ บริิษััทย่่อย

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

ประเภท
ธุุรกิิจ

29.

บริิษััท
ทรูู อีีโลจิิสติิกส์์
จำำ�กััด

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

ที่่�ปรึึกษา
และบริิหาร
จััดการ
ด้้านการ
ขนส่่งสิินค้้า

134.70

10

1,347.00

100.00

30.

บริิษััท ทรูู อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล
คอมมิิวนิิเคชั่่�น
จำำ�กััด

หยุุด
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ดำำ�เนิินงาน
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

0.85

100

22.00

100.00

31.

บริิษััท ทรูู อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล เกตเวย์์
จำำ�กััด

1 อาคารฟอร์์จููนทาวน์์
ชั้้�น 15 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ (662) 641-1800

บริิการ
โทรคมนาคม
และ
อิินเทอร์์เน็็ต

4.36

100

436.00

100.00

32.

บริิษััท ทรูู
อิินเทอร์์เน็็ต
คอร์์ปอเรชั่่�น
จำำ�กััด

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

บริิการ
โทรคมนาคม
และ
อิินเทอร์์เน็็ต

220.00

100

22,000.00

100.00

33.

บริิษััท ทรูู ไลฟ์์ พลััส
จำำ�กััด

ผู้้�ประกอบ
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ธุุรกิิจ
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310 ค้้าปลีีก
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

257.50

10

2,195.00

100.00

34.

บริิษััท ทรูู มีีเดีีย
โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด

ขายโฆษณา
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง และตััวแทน
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310 โฆษณา
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

2.50

10

25.0

100.00

35.

บริิษััท ทรูู มููฟ จำำ�กััด

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

ผู้้�ให้้บริิการ
ด้้านการ
จััดการธุุรกิิจ
โทรคมนาคม

677.41

5

3,387.07

99.70

49

50

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

ลำำ�ดัับ บริิษััทย่่อย

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

ประเภท
ธุุรกิิจ

ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

36.

บริิษััท ทรูู มููฟ เอช
ยููนิิเวอร์์แซล
คอมมิิวนิิเคชั่่�น
จำำ�กััด

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

ให้้บริิการ
โทรคมนาคม
ประเภท
สื่่อสาร
ไร้้สาย

14,195.93

10

141,959.30

100.00

37.

บริิษััท ทรูู มััลติิมีีเดีีย
จำำ�กััด

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

ประกอบ
ธุุรกิิจที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
กัับกิิจการ
โทรคมนาคม

656.20

10

6,562.00

91.08

38.

บริิษััท ทรูู มิิวสิิค
จำำ�กััด

หยุุด
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ดำำ�เนิินงาน
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

0.02

10

0.20

99.68

39.

บริิษััท ทรูู ยููไนเต็็ด
ฟุุตบอล คลัับ
จำำ�กััด

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

จััดการทีีม
ฟุุตบอล
และกิิจกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

32.00

10

320.00

70.00

40.

บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์
เคเบิ้้�ล จำำ�กััด
(มหาชน)

118/1 อาคารทิิปโก้้
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ (662) 764-9000
โทรสาร (662) 764-9900

ให้้บริิการ
โทรทััศน์์
ระบบ
บอกรัับ
เป็็นสมาชิิก
ผ่่านสาย
เคเบิ้้�ล

760.86

10

7,608.65

99.10

41.

บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป
จำำ�กััด

118/1 อาคารทิิปโก้้
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ (662) 764-9000
โทรสาร (662) 764-9900

โทรทััศน์์
ระบบ
บอกรัับ
เป็็นสมาชิิก

305.17

100

24,516.70

100.00

42.

บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์
จำำ�กััด (มหาชน)

118/1 อาคารทิิปโก้้
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ (662) 764-9000
โทรสาร (662) 764-9900

หยุุด
ดำำ�เนิินงาน

970.40

3

2,266.72

99.53
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ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

ลำำ�ดัับ บริิษััทย่่อย

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

ประเภท
ธุุรกิิจ

43.

K.I.N.
(Thailand) Co., Ltd.

P.O. Box 957,
Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

ธุุรกิิจลงทุุน

1
เหรีียญ
สหรััฐ

1
เหรีียญ
สหรััฐ

1
เหรีียญ
สหรััฐ

100.00

44.

Gold Palace
Investments Limited

P.O. Box 957,
Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

ธุุรกิิจลงทุุน

15.22

1
เหรีียญ
สหรััฐ

15.22
ล้้าน
เหรีียญ
สหรััฐ

100.00

45.

Golden Light
Co., Ltd.

Suite 308, St James Court,
St Denis Street, Port Louis,
Republic of Mauritius

ธุุรกิิจลงทุุน

17.72

1
เหรีียญ
สหรััฐ

17.72
ล้้าน
เหรีียญ
สหรััฐ

100.00

46.

Goldsky Co., Ltd.

Suite 308, St James Court,
St Denis Street, Port Louis,
Republic of Mauritius

ธุุรกิิจลงทุุน

4.97

1
เหรีียญ
สหรััฐ

4.97
ล้้าน
เหรีียญ
สหรััฐ

100.00

47.

Rosy Legend Limited

P.O. Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Road
Town,Tortola, British Virgin
Islands

ธุุรกิิจลงทุุน

1
เหรีียญ
สหรััฐ

1
เหรีียญ
สหรััฐ

1
เหรีียญ
สหรััฐ

100.00

48.

Prospect Gain
Limited

P.O. Box 957,
Offshore Incorporations
Centre, Road Town,Tortola,
British Virgin Islands

ธุุรกิิจลงทุุน

1
เหรีียญ
สหรััฐ

1
เหรีียญ
สหรััฐ

1
เหรีียญ
สหรััฐ

100.00

49.

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

พััฒนา
ออกแบบ
ผลิิตและ
ขาย
ผลิิตภััณท์์
ซอฟท์์แวร์์

16.00

1
เหรีียญ
สหรััฐ

16.00
ล้้าน
เหรีียญ
สหรััฐ

100.00

50.

True Trademark
Holdings Company
Limited

P.O. Box 957,
Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

ธุุรกิิจลงทุุน

4.97

1
เหรีียญ
สหรััฐ

4.97
เหรีียญ
สหรััฐ

100.00

51
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ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

ลำำ�ดัับ บริิษััทย่่อย

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

ประเภท
ธุุรกิิจ

51.

Crave Interactive
Limited

Derwent House University
Way Cranfield Technology
Park Cranfield Bedfordshire
United Kingdom MK43 0AZ

ให้้บริิการ
เทคโนโลยีี
สำำ�หรัับธุุรกิิจ
โรงแรมและ
การบริิการ

68.25

-

11.49
ล้้านปอนด์์
สเตอร์์ลิิง

51.00

52.

Crave Interactive
B.V.

Warmoezenierstraat 5
2671 ZP Naaldwijk
The Netherlands

ให้้บริิการ
เทคโนโลยีี
สำำ�หรัับธุุรกิิจ
โรงแรมและ
การบริิการ

180.00

100
ยููโร

18,000.00
ยููโร

51.00

53.

Crave Interactive
Inc.

7 East 14th St., #PHO
New York, NY 10003
United States

ให้้บริิการ
เทคโนโลยีี
สำำ�หรัับธุุรกิิจ
โรงแรมและ
การบริิการ

200.00

-

-

51.00

54.

PT True Digital
Indonesia

Gran Rubina Tower Lt. 19 JL
HR Rasuna Said Kuningan
Jakarta Selatan 12940

แพลตฟอร์์ม
ดิิจิิทััลเพื่่อ
การพาณิิชย์์

3.93

25,000 98,172.35
รููเปีียห์์ ล้้านรููเปีียห์์
อิินโดนีีเซีีย อิินโดนีีเซีีย

99.99

55.

True Digital Philippines 16th Floor, JMT Building, 27
Inc.
ADB Avenue, Ortigas Center
Pasig City

ให้้บริิการ
ด้้านการ
บริิหาร
จััดการทาง
ด้้านเทคนิิค
การตลาด
และลููกค้้า
สััมพัันธ์์

10.00

1
เปโซ
ฟิิลิิปปิินส์์

10.00
ล้้านเปโซ
ฟิิลิิปปิินส์์

100.00

56.

True Digital Vietnam
Joint Stock
Company

21st Floor, VPBank Tower,
No.89 Lang Ha, Lang Ha
Ward, Dong Da District, Hanoi
City, Vietnam

วิิทยาการ
การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลและ
การแก้้ไข
ปััญหาด้้วย
ดิิจิิทััล

1.06

10,000
ดอง
เวีียนนาม

10,554.59
ล้้านดอง
เวีียนนาม

99.05

57.

Zapgroup Inc.

Suite 407, 4th Floor,
JG Building, C. Raymundo
Avenue, Rosario, Pasig City,
Metro Manila, Philippines

ให้้บริิการ
แพลตฟอร์์ม
ที่่�เชื่่อม
ระหว่่าง
ออนไลน์์
และออฟไลน์์

1.00

1
เปโซ
ฟิิลิิปปิินส์์

1.00
ล้้านเปโซ
ฟิิลิิปปิินส์์

70.00
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ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

ลำำ�ดัับ บริิษััทร่่วมค้้า

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

ประเภท
ธุุรกิิจ

1.

บริิษััท เอเซีีย
อิินโฟเน็็ท จำำ�กััด

1 อาคารฟอร์์จููนทาวน์์
ชั้้�น 14, 17 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ (662) 641-1800

หยุุด
ดำำ�เนิินงาน

1.50

10

15.00

65.00

2.

บริิษััท ทรานส์์ฟอร์์เมชั่่�น เลขที่่� 6 ซอยนาคนิิวาส 12
ฟิิล์์ม จำำ�กััด
ถนนนาคนิิวาส
แขวงลาดพร้้าว เขตลาดพร้้าว
กรุุงเทพฯ 10230
โทรศััพท์์ (662) 932-5600
โทรสาร (662) 932-5600

ผลิิตและ
จััดสร้้าง
ภาพยนตร์์

2.45

100

245.00

34.69

3.

บริิษััท ทรูู ซีีเจ
ครีีเอชั่่�นส์์ จำำ�กััด

ผลิิตรายการ
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง ภาพยนตร์์
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

1.16

100

115.50

51.00

4.

บริิการ
True Touch Co., Ltd. 18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง Call Center
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

1.93

90

173.70

50.00

5.

True Voice Company
Limited

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

ให้้บริิการ
เกี่่�ยวกัับการ
รู้้�จำำ�เสีียงพููด
และอุุปกรณ์์
ฮาร์์ดแวร์์และ
ซอฟท์์แวร์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

0.24

100

24.00

55.00

6.

True-Kona Cayman
GP

P.O. Box 10008, Willow
House, Cricket Square,
Grand Cayman, KY1-1001,
Cayman Islands

ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เป็็นผู้้�จััดการ
กองทุุน

2,200
เหรีียญ
สหรััฐ

-

454,401
เหรีียญ
สหรััฐ

50.00

7.

LINE GamesTrue-Kona Global
Fund Limited
Partnership

P.O. Box 10008, Willow House,
Cricket Square, Grand Cayman,
KY1-1001, Cayman Islands

ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
หาโอกาส
ในการลงทุุน
ในบริิษััท
ที่่�อยู่่�ใน
กลุ่่�มธุุรกิิจ
เกมส์์ และ
เทคโนโลยีี

22.72

1
เหรีียญ
สหรััฐ

22.72
ล้้าน
เหรีียญ
สหรััฐ

26.00
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ประเภท
ธุุรกิิจ

ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

ลำำ�ดัับ บริิษััทร่่วม

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

1.

บริิษััท ทรูู จีีเอส
จำำ�กััด

จำำ�หน่่าย
18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง สิินค้้าผ่่าน
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310 สื่่อต่่างๆ
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

3.40

100

340.00

46.80

2.

บริิษััท ทรูู
แอกซิิออน
อิินเตอร์์แอคทีีฟ
จำำ�กััด

18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทรศััพท์์ (662) 859-1111
โทรสาร (662) 859-9134

พััฒนาเกมส์์
และเป็็น
สถาบัันการ
ฝึึกอบรม

0.18

1,000

177.00

40.00

3.

บริิษััท คิิว คิิว
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

630/1 อาคารศิิริิชััย
ถนนลาดพร้้าว
แขวงจัันทรเกษม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900

ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ให้้คำำ�ปรึึกษา
ทางด้้าน
ซอฟต์์แวร์์

3.82

5

19.09

28.65

4.

บริิษััท เจนซััส วิิช
จำำ�กััด

140/62 อาคารไอ ทีี เอฟ
ทาวเวอร์์ ชั้้�น 25
ถนนสีีลม สุุริิยวงศ์์ เขตบางรััก
กรุุงเทพมหานคร 10500

กิิจการ
บริิการ
รัับจััดงาน
และกิิจกรรม
ส่่งเสริิม
การตลาด

0.11

10

1.08

7.69

5.

Yi Tunnel (Beijing)
Technoligy Co.,Ltd.

Unit 8, Room 1151, 13 Floor,
No.3 Building, East Daqiao
Road, Chaoyang District
Beijing, China

พััฒนา
เทคโนโลยีี

524,431
หุ้้�น

-

-

25.00

6.

Mediaload PTE. Ltd.

51 Goldhill Plaza #07-10/11,
Singapore 30890

สื่่อดิิจิิทััล

6.68

-

-

40.05

7.

บริิษััท เทคซอส มีีเดีีย
จำำ�กััด

9/173 ซอยศาลธนบุุรีี 29/2
แขวงบางหว้้า เขตภาษีีเจริิญ
กรุุงเทพมหานคร 10160
โทรศััพท์์ (662) 549-6597

ให้้บริิการ
ด้้านการ
บริิหาร
จััดการ
แพลตฟอร์์ม
ความบัันเทิิง  

0.27

10

2.67

25.00

8.

บริิษััท เอชจีี
โรโบติิกส์์ จำำ�กััด

93/49 ซอยเกิิดทรััพย์์
ถนนบางขุุนนนท์์ บางขุุนนนท์์
เขตบางกอกน้้อย
กรุุงเทพมหานคร 10700
โทรศััพท์์ (662) 163-4654

พััตนา
หุ่่�นยนต์์
แพลตฟอร์์ม
และอุุปกรณ์์
อััจฉริิยะ

0.21

10

2.14

16.30

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

ทุุนจด
ทะเบีียน
(ล้้านหุ้้�น)

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้
ต่่อหุ้้�น
(บาท)

ทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
การถืือ
หุ้้�น
(บาท)
%

ลำำ�ดัับ บริิษััทร่่วมลงทุุน

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

ประเภท
ธุุรกิิจ

1.

บริิษััท ซุุปเปอร์์แนป
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

390/2 นิิคมอุุตสาหกรรม
เหมราชชลบุุรีี 2 หมู่่�ที่่� 2
ตำำ�บลเขาคัันทรง
อำำ�เภอศรีีราชา ชลบุุรีี 20230
โทรศััพท์์ 033 125 100

สร้้าง
ศููนย์์ข้้อมููล

200.00

10

2,000.00

15.00

2.

บริิษััท ศููนย์์ให้้บริิการ
คงสิิทธิิ
เลขหมายโทรศััพท์์
จำำ�กััด

98 อาคารสาทร สแควร์์
ออฟฟิิศ ทาวเวaอร์์
ห้้องเลขที่่� 403
ชั้้�นที่่� 4 ถนนสาทรเหนืือ
แขวงสีีลม เขตบางรััก
กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์ (662) 108-1544

บริิการ
คงสิิทธิิ
เลขหมาย
ตามที่่�
กฎหมาย
กำำ�หนด

0.02

100

2.00

19.97

3.

บริิษััท เอ้้ก ดิิจิิทััล
จํํากััด

89 อาคารเอไอเอ แคปปิิตอล
เซ็็นเตอร์์ ชั้้�นที่่� 18-19
ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร10400
โทรศััพท์์ (662) 020-2364

พััตนา
หุ่่�นยนต์์
แพลตฟอร์์ม
และอุุปกรณ์์
อััจฉริิยะ

6.75

10

67.50

19.00

4.

บริิษััท ออลล์์ นาว
แมนเนจเม้้นท์์ จํํากััด

119 ชั้้�น 8
อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต้้
แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุุงเทพมหานคร10120

บริิหาร
จััดการด้้าน
การขนส่่ง
สิินค้้า  

100.00

10

1,000.00

10.00

5.

บริิษััท โชว์์ไร้้ขีีด จำำ�กััด

272 ซอยรามคำำ�แหง 2
ซอย 6 แขวงดอกไม้้
เขตประเวศ
กรุุงเทพมหานคร 10250
โทรศััพท์์ (662) 397-6119

ธุุรกิิจจััดทำำ�
สื่่อออนไลน์์
การให้้
บริิการสื่่อ
โฆษณา 

3.13

10

31.26

20.00

1.3.2	บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมเกิินกว่่าร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
		 ของบริิษััทดัังกล่่าว
		 - ไม่่มีี 1.3.3	ความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ กลุ่่� ม ธุุ ร กิิ จ ของผู้้�ถืื อ หุ้้�นใหญ่่
กลุ่่�มทรููได้้รัับการสนัับสนุุนจากเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ (ซีีพีี) ซึ่่�งถืือหุ้้�นทรููในสััดส่่วนร้้อยละ 49.99 และ China Mobile ซึ่่�ง
ถืือหุ้้�นทรููในสััดส่่วนร้้อยละ 18 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564) โดย
กลุ่่�มทรููมีีทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้วทั้้�งสิ้้�น 133,473 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินธุุรกิิจหลััก
ของบริิษััทฯ มิิได้้มีีความสััมพัันธ์์หรืือเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอื่่นของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ มีีเพีียง
ความสััมพัันธ์์กัันแต่่เพีียงครั้้�งคราวเฉพาะบางธุุรกรรมเท่่านั้้�น
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1.3.4 ผู้้�ถืื อ หุ้้�น
(1) รายชื่่ อ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่
(ก) ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 1/ ณ วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564
จำำ �นวนหุ้้�น
(ล้้ า นหุ้้�น)

ร้้ อ ยละของ
หุ้้�นทั้้� ง หมด

16,683.72

49.99

6,006.36

18.00

1,835.82

5.50

464.81

1.39

340.96

1.02

286.98

0.86

238.61

0.72

8. CORE PACIFIC YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LIMITED-CLIENT3/

172.47

0.52

9. นายสมภพ ติิงธนาธิิกุุล

100.00

0.30

85.23

0.26

ชื่่ อ ผู้้�ถืื อ หุ้้�น
1. กลุ่่�มบริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด2/
2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
3. บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

3/

4/

4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
6. UBS AG HONG KONG BRANCH

3/

5/

6/

7. STATE STREET EUROPE LIMITED

5/

10. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT5/

1/ ไม่่มีีการถืือหุ้้�นไขว้้กัันระหว่่างบริิษััทฯ กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
2/ กลุ่่�มบริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด ประกอบด้้วย
(1) บริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด (“CPG”) ประกอบธุุรกิิจลงทุุน นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์ และให้้บริิการด้้านเทคนิิควิิชาการ (CPG มีีผู้้�ถืือหุ้้�น 10 รายแรก
ได้้แก่่ บริิษััท สุุเมธเจีียรวนนท์์ จำำ�กััด ร้้อยละ 12.96 นางสมอุุไร จารุุพนิิช ร้้อยละ 8.42 นายธนิินท์์ เจีียรวนนท์์ ร้้อยละ 6.48 นายนกุุล เจีียรวนนท์์ ร้้อยละ 6.00
		 บริิษััท ซีี.พีี.โฮลดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด ร้้อยละ 4.53 นายพงษ์์เทพ เจีียรวนนท์์ ร้้อยละ 4.26 นายมนััส เจีียรวนนท์์ ร้้อยละ 4.22 นางสมศรีี ล่ำำ��ซำำ� ร้้อยละ 4.21
		 นายนพดล เจีียรวนนท์์ ร้้อยละ 3.00 และ นางนุุชนารถ เจีียรวนนท์์ ร้้อยละ 3.00) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 17.84
(2) Orient Glory Group Limited ประกอบธุุรกิิจลงทุุน (ถืือหุ้้�นโดย CPG 100%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 8.33
(3) Glory Summer Enterprises Limited ประกอบธุุรกิิจลงทุุน (ถืือหุ้้�นโดย CPG 100%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 4.38
(4) บริิษััท ยููนีีค เน็็ตเวิิร์์ค จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจลงทุุน (ถืือหุ้้�นโดย บจ. ธนโฮลดิ้้�ง 41.06% และ บจ.เอทีีซีีเอ็็ม โฮลดิ้้�ง 58.94%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 4.31
(5) Jumbo Kingdom Ventures Limited ประกอบธุุรกิิจลงทุุน (ถืือหุ้้�นโดย Active Business Holding Limited) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 3.36
(6) บริิษัทั ไวด์์ บรอด คาสท์์ จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจลงทุุน (ถืือหุ้้�นโดย บจ. ธนโฮลดิ้้�ง 58.55% และ บริิษัทั เอทีีซีีเอ็็ม โฮลดิ้้�ง 41.45%) ถืือหุ้้�นบริิษัทั ฯ ร้้อยละ 2.84
(7) Worth Access Trading Limited ประกอบธุุรกิิจลงทุุน (ถืือหุ้้�นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 2.32
(8) บริิษััท ซีี.พีี.อิินเตอร์์ฟู้้�ด (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายส่่ง ผลิิตภััณฑ์์อาหารสำำ�เร็็จรููปจากเนื้้�อสััตว์์ (ถืือหุ้้�นโดย CPG 99.99%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ
ร้้อยละ 2.21
(9) C.P. Foods International Limited ประกอบธุุรกิิจลงทุุน (ถืือหุ้้�นโดย บมจ. เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร (“CPF”) 100%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 1.42
(10) บริิษััท กรุุงเทพโปรดิ๊๊�วส จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจซื้้�อและขายวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ (ถืือหุ้้�นโดย บมจ. เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร (“CPF”) 99.44%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ
ร้้อยละ 0.80
(11) บริิษััท ซีี.พีี. โฮลดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจลงทุุน (ถืือหุ้้�นโดย บจ. เจริิญโภคภััณฑ์์โฮลดิ้้�ง 99.99%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 0.66
(12) บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจลงทุุน (ถืือหุ้้�นโดย CPG 99.99%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 0.62
(13) บริิษััท เกษตรภััณฑ์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์การเลี้้�ยงสััตว์์ (ถืือหุ้้�นโดย CPG 99.99%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 0.61 และ
(14) Creative Light Investments Limited ประกอบธุุรกิิจลงทุุน (ถืือหุ้้�นโดย บจ. เจริิญโภคภััณฑ์์โฮลดิ้้�ง 100%) ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ร้้อยละ 0.31
(ทั้้�ง 14 บริิษััทดัังกล่่าวไม่่มีีบริิษััทใดประกอบธุุรกิิจเดีียวกัันและแข่่งขัันกัันกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ)
3/ บริิษััทจดทะเบีียนที่่�ฮ่่องกง ซื้้�อขายหุ้้�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยไม่่ได้้เปิิดเผยว่่าถืือหุ้้�นเพื่่อตนเองหรืือเพื่่อบุุคคลอื่่น บริิษััทฯ ไม่่มีีอำำ�นาจที่่�จะขอให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าวเปิิดเผยข้้อมููลเช่่นว่่านั้้�น
4/ บริิษััทย่่อยที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยจััดตั้้�งขึ้้�น NVDR มีีลัักษณะเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนโดยอััตโนมััติิ (Automatic List) ผู้้�ลงทุุนใน NVDR จะได้้รัับสิิทธิิ
	ประโยชน์์ทางการเงิินต่่าง ๆ เสมืือนการลงทุุนในหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ แต่่ไม่่มีีสิิทธิิในการออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
5/ บริิษััทจดทะเบีียนที่่�สหราชอาณาจัักร ซื้้�อขายหุ้้�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยไม่่ได้้เปิิดเผยว่่าถืือหุ้้�นเพื่่อตนเองหรืือเพื่่อบุุคคลอื่่น บริิษััทฯ ไม่่มีีอำำ�นาจที่่�จะ
ขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าวเปิิดเผยข้้อมููลเช่่นว่่านั้้�น
6/ บริิษััทจดทะเบีียนที่่�ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ ซื้้�อขายหุ้้�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยไม่่ได้้เปิิดเผยว่่าถืือหุ้้�นเพื่่อตนเองหรืือเพื่่อบุุคคลอื่่น บริิษััทฯ ไม่่มีีอำำ�นาจ
	ที่่�จะขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าว เปิิดเผยข้้อมููลเช่่นว่่านั้้�น
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(ข) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�โดยพฤติิการณ์์มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการหรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เช่่น มีีการส่่งบุุคคลเข้้าเป็็นกรรมการที่่�มีีอำำ�นาจจััดการ (authorized director)
- ไม่่มีี (2)	ข้้ อ ตกลงระหว่่างกลุ่่� ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นใหญ่่ในเรื่่ อ งที่่� มีีผ ลกระทบต่่อการออกและเสนอขายหลัั ก ทรัั พย์ ์ ห รืื อ การ
บริิ ห ารงานของบริิ ษัั ท ฯ โดยที่่� ข้ ้ อ ตกลงดัั ง กล่่าวมีีบริิ ษัั ท ฯ ร่่วมลงนามด้้ ว ย
- ไม่่มีี -

1.4 จำำ �น วนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ � ระแล้้ ว
1.4.1 ณ วัั นที่่� 31 ธัั นว าคม 2564 บริิ ษัั ท ฯ มีีทุุ น จดทะเบีียนทั้้� ง สิ้้� น 133,474,621,856 บาท
เป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 33,368,655,464 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท โดยมีีทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 133,472,781,204
บาท เป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 33,368,195,301 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท
1.4.2 หุ้้�นประเภทอื่่ นที่่� มีีสิิ ทธิิ ห รืื อ เงื่่ อ นไขแตกต่่างจากหุ้้�นสามัั ญ
- ไม่่มีี 1.4.3 เอ็็ นวีีดีี อาร์์ (NVDR: NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPT) หรืื อ ใบแสดงสิิ ทธิิ ใ นผลประโยชน์์ ที่่� เ กิิ ด
		 จากหลัั ก ทรัั พย์ ์ อ้ ้ า งอิิ ง ไทย เป็็ น ตราสารที่่� อ อกโดย NVDR ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษัั ทย่่ อยที่่� ต ลาดหลัั ก ทรัั พย์ ์
		 แห่่งประเทศไทยจัั ดตั้้� ง ขึ้้� น NVDR มีีลัั ก ษณะเป็็ น หลัั ก ทรัั พย์ ์ จ ดทะเบีียนโดยอัั ต โนมัั ติิ (AUTOMATIC LIST)
		 ผู้้� ล งทุุ น ใน NVDR จะได้้ รัั บ สิิ ทธิิ ป ระโยชน์์ ท างการเงิิ นต่่ างๆ เสมืื อ นการลงทุุ น ในหุ้้�นสามัั ญ ของบริิ ษัั ท ฯ แต่่ไม่่มีี
		สิิ ทธิิ ใ นการออกเสีียงในที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�น
ณ วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564 ปรากฏชื่่อ NVDR ถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ จำำ�นวน 1,835.82 ล้้านหุ้้�น คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 5.50
ของหุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 5.50 ของหุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว
ทั้้�งหมดของบริิษััทฯ

1.5 การออกหลัั ก ทรัั พ ย์์ อื่ ่ น
1.5.1 หลัั ก ทรัั พย์ ์ แ ปลงสภาพ
- ไม่่มีี -
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1.5.2 หุ้้�นกู้้�
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีียอดหนี้้�คงค้้างจากการออกหุ้้�นกู้้� และตั๋๋�วแลกเงิิน จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�นประมาณ 156,638
ล้้านบาท ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
หุ้้�นกู้้�ชนิิดระบุุชื่่อผู้้�ถืือ ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิ มีีประกัันบางส่่วน และมีีผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

วัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้�

*

มููลค่่าหุ้้�นกู้้�
ณ วัันออกหุ้้�นกู้้�
(ล้้านบาท)

มููลค่่าหุ้้�นกู้้�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
2564
(ล้้านบาท)

10 พฤศจิิกายน 2558

8,330

8,330

รวม

8,330

8,330

วัันครบกำำ�หนด
ไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�
ก่่อนครบกำำ�หนด

การจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือของ
บริิษััท/หุ้้�นกู้้�

10 พฤศจิิกายน 2565

ผุ้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิิ
ที่่�จะทำำ�การไถ่่ถอน
หุ้้�นกู้้�ทั้้�งหมดหรืือ
บางส่่วน ณ
วัันครบรอบ 3 ปีี
ของวัันออกหุ้้�นกู้้�
หรืือ ณ วัันกำำ�หนด
ชำำ�ระดอกเบี้้�ยใดๆ
ภายหลัังจากนั้้�น

BBB+ / A-*

เป็็นหุ้้�นกู้้�ที่่�มีี บมจ. ธนาคารกสิิกรไทย เป็็นผู้้�ค้ำำ��ประกัันบางส่่วน โดย บมจ. ธนาคารกสิิกรไทยมีีอัันดัับความน่่าเชื่่อถืือ AA- (tha) โดย บริิษััท ฟิิทช์์ เรทติ้้�งส์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด ทั้้�งนี้้� สามารถศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับ ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ ข้้อมููลทางการเงิินที่่สำ� ำ�คััญที่่แ� สดงถึึงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่น
ของ บมจ. ธนาคารกสิิกรไทยได้้จาก แบบ 56-1One report ของผู้้�ค้ำำ��ประกััน ตามรายละเอีียดที่่�แสดงไว้้ที่่�เว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.

หุ้้�นกู้้�ชนิิดระบุุชื่่อผู้้�ถืือ ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีประกััน และมีีผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

วัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้�
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มููลค่่าหุ้้�นกู้้�
ณ วัันออกหุ้้�นกู้้�
(ล้้านบาท)

มููลค่่าหุ้้�นกู้้�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
2564
(ล้้านบาท)

วัันครบกำำ�หนด
ไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�
ก่่อนครบกำำ�หนด

การจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือของ
บริิษััท/หุ้้�นกู้้�

31 มกราคม 2562

12,246

12,246

31 มกราคม 2565

-

BBB+ / BBB+

25 กุุมภาพัันธ์์ 2562

100

100

31 มกราคม 2565

-

BBB+ / BBB+

24 พฤษภาคม 2562

300

300

17 พฤษภาคม 2565

-

BBB+ / BBB+

24 พฤษภาคม 2562

5,799

5,799

24 สิิงหาคม 2565

-

BBB+ / BBB+

24 พฤษภาคม 2562

11,842

11,842

24 สิิงหาคม 2567

-

BBB+ / BBB+

18 กรกฎาคม 2562

945

945

18 กรกฎาคม 2565

-

BBB+ / BBB+
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วัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้�

มููลค่่าหุ้้�นกู้้�
ณ วัันออกหุ้้�นกู้้�
(ล้้านบาท)

มููลค่่าหุ้้�นกู้้�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
2564
(ล้้านบาท)

วัันครบกำำ�หนด
ไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�
ก่่อนครบกำำ�หนด

การจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือของ
บริิษััท/หุ้้�นกู้้�

18 กรกฎาคม 2562

1,325

1,325

18 ตุุลาคม 2567

-

BBB+ / BBB+

1 สิิงหาคม 2562

830

830

1 สิิงหาคม 2565

-

BBB+ / BBB+

17 กุุมภาพัันธ์์ 2563

4,330

4,330

17 กุุมภาพัันธ์์ 2566

-

BBB+ / BBB+

17 กุุมภาพัันธ์์ 2563

650

650

17 สิิงหาคม 2568

-

BBB+ / BBB+

18 มิิถุุนายน 2563

4,800

4,800

18 กัันยายน 2566

-

BBB+ / BBB+

15 กรกฎาคม 2563

5,922

5,922

15 เมษายน 2565

-

BBB+ / BBB+

15 กรกฎาคม 2563

6,395

6,395

15 กรกฎาคม 2566

-

BBB+ / BBB+

15 กรกฎาคม 2563

3,994

3,994

15 มกราคม 2568

-

BBB+ / BBB+

15 กรกฎาคม 2563

7,130

7,130

15 มกราคม 2569

-

BBB+ / BBB+

11 กุุมภาพัันธ์์ 2564

7,439

7,439

11 พฤศจิิกายน 2566

-

BBB+ / BBB+

11 กุุมภาพัันธ์์ 2564

4,269

4,269

11 พฤศจิิกายน 2567

-

BBB+ / BBB+

11 กุุมภาพัันธ์์ 2564

2,487

2,487

11 พฤศจิิกายน 2568

-

BBB+ / BBB+

11 กุุมภาพัันธ์์ 2564

5,806

5,806

11 พฤศจิิกายน 2569

-

BBB+ / BBB+

13 พฤษภาคม 2564

4,416

4,416

13 พฤษภาคม 2567

-

BBB+ / BBB+

13 พฤษภาคม 2564

4,208

4,208

13 กุุมภาพัันธ์์ 2568

-

BBB+ / BBB+

13 พฤษภาคม 2564

3,865

3,865

13 กุุมภาพัันธ์์ 2569

-

BBB+ / BBB+

13 พฤษภาคม 2564

6,637

6,637

13 กุุมภาพัันธ์์ 2570

-

BBB+ / BBB+

15 ตุุลาคม 2564

6,213

6,213

15 ตุุลาคม 2567

-

BBB+ / BBB+

15 ตุุลาคม 2564

4,248

4,248

15 ตุุลาคม 2568

-

BBB+ / BBB+

15 ตุุลาคม 2564

4,855

4,855

15 ตุุลาคม 2569

-

BBB+ / BBB+

15 ตุุลาคม 2564

7,185

7,185

15 ตุุลาคม 2571

-

BBB+ / BBB+

128,233

128,233

รวม
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หุ้้�นกู้้�ชนิิดระบุุชื่่อผู้้�ถืือ ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีประกััน และไม่่มีีผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

วัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้�

มููลค่่าหุ้้�นกู้้�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
2564
(ล้้านบาท)

วัันครบกำำ�หนด
ไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�
ก่่อนครบกำำ�หนด

การจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือของ
บริิษััท/หุ้้�นกู้้�

11 มีีนาคม 2564

2,500

2,500

11 มีีนาคม 2565

-

BBB+ / ไม่่มีีการ
จััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�

25 มีีนาคม 2564

2,000

2,000

31 มีีนาคม 2565

-

BBB+ / ไม่่มีีการ
จััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�

13 พฤษภาคม 2564

2,875

2,875

17 กุุมภาพัันธ์์ 2566

-

BBB+ / BBB+

8 กรกฎาคม 2564

600

600

5 ตุุลาคม 2565

-

BBB+ / ไม่่มีีการ
จััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�

6 กัันยายน 2564

400

400

6 ตุุลาคม 2565

-

BBB+ / ไม่่มีีการ
จััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�

6 กัันยายน 2564

4,400

4,400

6 ตุุลาคม 2566

-

BBB+ / ไม่่มีีการ
จััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�

29 กัันยายน 2564

400

400

19 ตุุลาคม 2566

-

BBB+ / ไม่่มีีการ
จััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�

15 ตุุลาคม 2564

1,500

1,500

15 ตุุลาคม 2566

-

BBB+ / ไม่่มีีการ
จััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือ
ของหุ้้�นกู้้�

14,675

14,675

รวม

60

มููลค่่าหุ้้�นกู้้�
ณ วัันออกหุ้้�นกู้้�
(ล้้านบาท)
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ตั๋๋�วแลกเงิิน

วัันที่่�ออกตั๋๋�วแลกเงิิน

มููลค่่า
ตั๋๋�วแลกเงิิน
ณ วัันออก
ตั๋๋�วแลกเงิิน
(ล้้านบาท)

มููลค่่าตั๋๋�วแลกเงิิน
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
2564
(ล้้านบาท)

วัันครบกำำ�หนด
ไถ่่ถอนตั๋๋�วแลกเงิิน

การไถ่่ถอน
ตั๋๋�วแลกเงิิน
ก่่อนครบกำำ�หนด

การจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือของ
บริิษััท/ตั๋๋�วแลกเงิิน

5 สิิงหาคม 2564

1,700

1,700

16 สิิงหาคม 2565

-

BBB+ / ไม่่มีีการ
จััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือ
ของตั๋๋�วแลกเงิิน

5 สิิงหาคม 2564

1,700

1,700

18 สิิงหาคม 2565

-

BBB+ / ไม่่มีีการ
จััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือ
ของตั๋๋�วแลกเงิิน

8 ธัันวาคม 2564

2,000

2,000

2 มีีนาคม 2566

-

BBB+ / ไม่่มีีการ
จััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อถืือ
ของตั๋๋�วแลกเงิิน

5,400

5,400

รวม

1.6 นโยบายการจ่่ายเงิิ นปั ั น ผล
บริิษััทฯ มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราอย่่างน้้อยร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิจากงบการเงิินเฉพาะของบริิษััทฯ
ในแต่่ละปีี ภายหลัังการจััดสรรเป็็นสำำ�รองต่่าง ๆ และหากมีีเงิินสดคงเหลืือ รวมทั้้�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และสััญญาเงิินกู้้�ต่่างๆ
สำำ�หรัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยแต่่ละแห่่งจะพิิจารณาการจ่่ายเงิินปัันผล
จากกระแสเงิินสดคงเหลืือเทีียบกัับงบลงทุุนของบริิษััทย่่อยนั้้�น ๆ หากกระแสเงิินสดคงเหลืือของบริิษััทย่่อยมีีเพีียงพอ และ
ได้้ตั้้�งสำำ�รองตามกฎหมายแล้้ว คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยนั้้�น ๆ จะพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลเป็็นกรณีีไป
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เป้้ า หมายการดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ใน 3 ปีี
กลุ่่�มทรููมุ่่�งมั่่�นเพื่่อเป็็นผู้้�นำำ�โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััล ร่่วมรัังสรรค์์ประเทศไทยให้้เป็็นประเทศอััจฉริิยะอย่่างยั่่�งยืืน
เชื่่อมโยงผู้้�คน เศรษฐกิิจ และสัังคมเข้้าไว้้ด้้วยกััน พร้้อมนำำ�คนไทยเข้้าสู่่�เทคโนโลยีีแห่่งอนาคต เพื่่อการใช้้ชีีวิิตที่่�ดีีที่่�สุุด
ในสัังคมดิิจิิทััล
NETWORK ยกระดัั บ คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ด้้ ว ยเครืื อ ข่่ายที่่� เ ร็็ ว ครอบคลุุ ม และดีีที่่� สุุ ด ของไทย
กลุ่่�มทรููมุ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีี 5G ในประเทศไทย ด้้วยการนำำ�เสนอเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยและระบบนิิเวศดิิจิิทััลที่่�ครบครััน
พร้้อมยกระดัับเครืือข่่ายคุุณภาพสููง ผ่่านการผสานจุุดเด่่นทั้้�งเรื่่องความครบครัันและครอบคลุุมของคลื่่นความถี่่� โดยมีีคลื่่น
ย่่านความถี่่�ต่ำำ��ที่่�หลากหลายและมีีแบนด์์วิิดท์์มากที่่�สุุด ทั้้�งคลื่่น 700 MHz, 850 MHz ภายใต้้สััญญากัับ NT และ 900 MHz
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการทั้้�งในด้้านความครอบคลุุมพื้้�นที่่�กว้้างไกลและการทะลุุทะลวงภายในอาคาร ทั้้�งยัังสามารถ
นำำ�มาใช้้เติิมเต็็มและเสริิมกัับคลื่่นย่่านความถี่่�กลางทั้้�ง 1800 MHz, 2100 MHz และ 2600 MHz ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นเรื่่องความจุุ
ในการรองรัับปริิมาณการใช้้งานที่่�หนาแน่่น เหมาะกัับการให้้บริิการในพื้้�นที่่�ชุุมชนหรืือเมืืองใหญ่่ และคลื่่นย่่านความถี่่�สููง
26 GHz จะให้้บริิการในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความต้้องการโดยเฉพาะ เช่่น พื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ให้้ภาคธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม ผสานกัับความแข็็งแกร่่งของพัันธมิิตรทางธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ทั้้�งในประเทศและระดัับโลก ตลอด
จนความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านดิิจิิทััลเทคโนโลยีีของกลุ่่�มทรููที่่�ครบวงจรรายเดีียวในประเทศ ที่่�มีีโซลููชัันและเทคโนโลยีีอััจฉริิยะ ทั้้�ง
AI, Robotics, Deep Data Analytics และ Smart IoT
สำำ�หรัับบริิการบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ต นอกเหนืือจากการขยายโครงข่่ายไฟเบอร์์ FTTx ให้้ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ เพื่่อเพิ่่�ม
อััตราการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงของครััวเรืือนและองค์์กรธุุรกิิจ กลุ่่�มทรููได้้มุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญในการยกระดัับ
ประสบการณ์์การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต ด้้วยโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตคุุณภาพสููงที่่�ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ใช้้งาน เพิ่่�มความเร็็ว
ในการใช้้งานด้้วยมาตรฐานการเชื่่อมต่่อไร้้สายความเร็็วสููง รวมถึึงนวััตกรรมอุุปกรณ์์กระจายสััญญาณไวไฟ และเทคโนโลยีี
โซลููชัันใหม่่ ๆ เพื่่อตอบโจทย์์การใช้้งานของทุุกคนในบ้้าน
ทั้้�งหมดเพื่่อการขัับเคลื่่อนสัังคมและเร่่งปููทางประเทศของเราให้้เข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััลอย่่างเต็็มรููปแบบ ขัับเคลื่่อนวิิถีีชีีวิิตใหม่่ให้้
กัับหลากหลายอุุตสาหกรรม เปิิดโอกาสให้้ประเทศพร้้อมแข่่งขัันในระดัับโลก และพลิิกโฉมไทยสู่่�ประเทศอััจฉริิยะที่่�ยั่่�งยืืน
TECHNOLOGY DIGITAL ยกระดัั บ การให้้ บ ริิ ก าร สร้้ า งความแตกต่่างอย่่างต่่อเนื่่ อ ง เติิ ม เต็็ ม ECOSYSTEM ของ
คนยุุ คดิิ จิิ ทัั ล
ยกระดัับประสบการณ์์ใช้้งานให้้แก่่ลููกค้้าด้้วยการเชื่่อมต่่อโลกออนไลน์์และออฟไลน์์เข้้าด้้วยกััน
ด้้วยความสามารถด้้านดิิจิิทััลและแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ ที่่�สามารถสร้้างประสบการณ์์ที่่�ไร้้รอยต่่อในทุุกช่่องทางได้้อย่่าง
แท้้จริิง หนึ่่�งในเป้้าหมายสำำ�คััญของกลุ่่�มทรููคืือการดึึงประสิิทธิิภาพของความสามารถเหล่่านั้้�นมาสร้้างสิินค้้าและบริิการ
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด เพื่่อนำำ�พาธุุรกิิจให้้ดีีขึ้้�นไปมากกว่่าบริิการโทรคมนาคม โดยการสร้้างประสบการณ์์ให้้กัับลููกค้้าที่่�
สามารถเชื่่อมต่่อกัันในทุุกช่่องทางได้้อย่่างแท้้จริิงผ่่านทุุกบริิการ แอปพลิิเคชััน โซลููชััน และแพลตฟอร์์มที่่�เรานำำ�เสนอ
สร้้างความภัักดีีของลููกค้้าและยัังสามารถหล่่อเลี้้�ยงและสร้้างโอกาสธุุรกิิจใหม่่ที่่�ยั่่�งยืืนได้้ต่่อไป
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

เสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับ Data Analytics และ AI
หนึ่่�งในความแข็็งแกร่่งที่่�ทำำ�ให้้กลุ่่�มทรููสามารถขยายธุุรกิิจได้้เหนืือกว่่าการให้้บริิการโทรคมนาคม คืือการสร้้างประโยชน์์
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่อนำำ�มาพััฒนาประสบการณ์์ และสร้้างคุุณค่่าให้้กัับลููกค้้าทรูู และเพื่่อให้้สอดคล้้องกัับ พ.ร.บ.
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และข้้อกำำ�หนดอื่่น ๆ กลุ่่�มทรูู จึึงมุ่่�งพััฒนาความแข็็งแกร่่งด้้านการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data
Analytics) และเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence) อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้เข้้าใจความต้้องการของลููกค้้าได้้
มากขึ้้�น และสามารถนำำ�ข้้อมููลเชิิงลึึกมาปรัับปรุุงการให้้บริิการลููกค้้าตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ถึึงปลายน้ำำ�� ทั้้�งช่่องทางออนไลน์์และ
ออฟไลน์์
เดิินหน้้าพััฒนากลุ่่�มทรููให้้เป็็นศููนย์์รวมดิิจิิทััลโซลููชัันอย่่างครบวงจร
ด้้วยสิินค้้าและบริิการที่่�ครอบคลุุมหลากหลายการใช้้งานจากทรูู ดิิจิิทััล โซลููชััน รวมถึึงการเชื่่อมต่่อเครืือข่่ายอุุปกรณ์์
IoT ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น กลุ่่�มทรููวางเป้้าหมายที่่�จะเติิบโตไปพร้้อม ๆ กัับตลาด IoT ที่่�กำำ�ลัังขยายตััวและเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อง
ผ่่านทางการขยาย IoT โซลูู ชัั น ให้้ ค รอบคลุุมหลากหลายอุุตสาหกรรมและการใช้้งานทั่่� ว ไป ร่่วมกัั บ การเสริิ ม สร้้าง
ภาพลัักษณ์์ของทรููให้้มีีความแข็็งแกร่่ง และเป็็นศููนย์์รวมด้้าน IoT ที่่�ครบวงจร ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมธุุรกิิจและขัับเคลื่่อน
รายได้้ของธุุรกิิจทั้้�งกลุ่่�มทรููได้้ในที่่�สุุด
ขยายธุุรกิิจดิิจิิทััลและแพลทฟอร์์มสู่่�นานาชาติิ เพื่่อก้้าวสู่่�ความเป็็นผู้้�เล่่นหลัักในระดัับภููมิิภาค
ทรูู ดิิจิทัิ ลั กรุ๊๊ป� มีีสิินค้้าและบริิการดิิจิทัิ ลที่
ั แ่� ข็็งแกร่่งและหลากหลาย และเล็็งเห็็นโอกาสในการก้้าวสู่่�ตลาดในระดัับนานาชาติิ
ทั้้�งตลาดระหว่่างธุุรกิิจกัับธุุรกิิจ และตลาดลููกค้้ารายย่่อย โดยทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป ได้้นำำ�ทรููไอดีี ซึ่่�งเป็็นบริิการหลัักที่่�ขัับเคลื่่อน
ธุุรกิิจของกลุ่่�มตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม มาใช้้ในการขยายธุุรกิิจความบัันเทิิงและไลฟ์์สไตล์์ไปสู่่�ลููกค้้าในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
เพื่่อผลัักดัันศัักยภาพและความแข็็งแกร่่งของสิินค้้า และการให้้บริิการดิิจิิทััลที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ปไปสู่่�ระดัับ
นานาชาติิ
Partner กุุญแจสำำ�คััญที่่�จะสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับธุุรกิิจ
กลุ่่�มทรููเชื่่อว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�เป็็นต้้องทำำ�งานร่่วมกัับพัันธมิิตรทุุกระดัับอย่่างใกล้้ชิิดจึึงเดิินหน้้าผสานความร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตร ทั้้�งพัันธมิิตรธุุรกิิจชั้้น� นำำ�ระดัับโลก อาทิิ ไชน่่าโมบายล์์ที่พ่� ร้้อมจะถ่่ายทอดประสบการณ์์ทั้้ง� ด้้านสิินค้้า บริิการ โครงข่่าย
และการจััดซื้้�อ และพัันธมิิตรองค์์กรใหญ่่ในประเทศที่่�มีีการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่อนำำ�เทคโนโลยีีของกลุ่่�มทรูู
ร่่วมตอบโจทย์์ ก ารใช้้งานของแต่่ละกลุ่่� ม อุุตสาหกรรมเพื่่ อ ยกระดัั บ มาตรฐานธุุรกิิ จ และอุุตสาหกรรมของประเทศให้้
เทีียบเท่่ามาตรฐานโลก รวมถึึงพัันธมิิตรบริิษััทในเครืือที่่�มีีศัักยภาพในหลากหลายด้้าน ช่่วยเพิ่่�มโอกาสให้้กลุ่่�มทรููเข้้าถึึง
ลููกค้้าได้้ครอบคลุุมและตรงใจลููกค้้าในยุุคดิิจิิทััลที่่�มีีความหลากหลายได้้เป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�งการให้้ความสำำ�คััญกัับพัันธมิิตร
คู่่�ค้้าทั่่�วประเทศที่่�เข้้าใจความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละพื้้�นที่่�ทำำ�ให้้การบริิหารและการดููแลลููกค้้าเป็็นไปในแนวทางที่่�ลููกค้้า
ต้้องการได้้อย่่างแท้้จริิง ตลอดจนพัันธมิิตรสตาร์์ทอััพรุ่่�นใหม่่ที่่�จะแบ่่งปัันมุุมมองใหม่่ร่่วมสร้้างนวััตกรรมเติิมเต็็มระบบ
นิิเวศในยุุคดิิจิิทััลของกลุ่่�มทรููให้้สมบููรณ์์ยิ่่�งขี้้�น
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การสร้้ า งคน เน้้ น การเป็็ น PEOPLE ORGANIZATION
พััฒนาความสามารถของพนัักงานสู่่�องค์์กรแห่่งดิิจิิทััล
กลุ่่�มทรููให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลและสร้้างโอกาสที่่�ดีีแก่่พนัักงาน ด้้วยแนวคิิดที่่�ว่่า ทุุกคนมีีความสำำ�คััญและเป็็นหััวใจ
หลัักในการขัับเคลื่่อนองค์์กร เน้้นการเป็็น “People Organization” ที่่�นึึกถึึงพนัักงานเป็็นอัันดัับแรก มุ่่�งเน้้นนำำ�นวััตกรรม
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ในกระบวนการบริิหารจััดการบุุคคล เพิ่่�มทัักษะที่่�หลากหลายให้้พนัักงานทรูู นอกจากนี้้�ยัังมีีโปรแกรม
พััฒนาทัักษะแห่่งอนาคต Upskill และ Reskill ให้้พนัักงานมีี Power Skill และ Digital Skill อย่่างเป็็นรููปธรรมในที่่�สุุด เพื่่อ
การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�การเป็็นองค์์กรดิิจิิทััลแห่่งอนาคต และร่่วมกัันผลัักดัันองค์์กรให้้เติิบโตก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืน
ความยั่่� ง ยืื น เดิิ น หน้้ า นำำ �นวัั ต กรรม สร้้ า งโลก เปลี่่� ย นแปลงประเทศไทย
ปลููกจิิตสำำ�นึึกเปลี่่�ยนโลกยั่่�งยืืน
กลุ่่�มทรููมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจและพััฒนาองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ครอบคลุุมทุุกมิิติิ ทั้้�งเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ตามยุุทธศาสตร์์ภายใต้้กรอบ 3H’s : Heart Health Home ที่่�ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส ยึึดหลััก
ธรรมาภิิบาล คำำ�นึึงถึึงผลกระทบเชิิงบวกและเชิิงลบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ควบคู่่�กัับการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อม
สร้้างสรรค์์คุุณค่่าเพื่่อการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนไปด้้วยกััน
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2. การบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย ง

2.1 นโยบายและแผนการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการพััฒนาเชิิงกลยุุทธ์์และบริิหารความเสี่่�ยง และมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร
ได้้มีีการประกาศใช้้ “นโยบายและกรอบในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง” อย่่างเป็็นทางการ เพื่่อนำำ�การบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงไปผสานรวมกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจและการปฏิิบััติิงาน โดยฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิตามนโยบาย และรายงาน
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็็นประจำำ�
การบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งและสภาวะวิิ ก ฤตเป็็ น ประเด็็ น สำำ�คัั ญ ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ และกลุ่่�มผู้้� มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ให้้ ค วามสนใจ
อย่่างมาก อีีกทั้้�งยัังเป็็นเครื่่องมืือและแนวทางช่่วยจััดการ วางแผน และรัับมืือต่่อการเปลี่่�ยนแปลง สภาพแวดล้้อมทาง
ธุุรกิิจในปััจจุุบัันได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ทั้้�งภััยจากการเปลี่่�ยนแปลงธุุรกิิจอย่่างพลิิกผััน (Disruption) ต่่ออุุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ความต้้องการการเชื่่อมต่่อมากขึ้้�นของผู้้�บริิโภค ความปลอดภััยทางไซเบอร์์ ความตึึงเครีียดทางตลาดและการเมืือง ความ
ล่่าช้้าในวงจรห่่วงโซ่่อุุปทาน การสููญเสีียลููกค้้าอัันเนื่่องจากโรคอุุบััติิใหม่่ ตลอดจนความเสี่่�ยงอื่่นๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่ ซึ่่�งอาจ
ส่่งผลกระทบทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยรวมขององค์์กร
โครงสร้้ า งการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
โครงสร้้างการจััดการแบ่่งเป็็น 3 ลำำ�ดัับชั้้�น ได้้แก่่ การดำำ�เนิินงาน การบริิหารจััดการ และการกำำ�กัับดููแล ดัังนี้้�

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ
และบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง

หน�วยธุรกิจ
(เจาของความเสี่ยง)
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หน�วยธุรกิจ
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หน�วยธุรกิจ
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การประเมิิ น ความเสี่่� ย งองค์์ ก ร
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการประเมิินและทบทวนความเสี่่�ยงองค์์กรเป็็นประจำำ� 2 ครั้้�ง/ปีี โดยใช้้หลัักการตามมาตรฐานสากล COSO
ERM 2017 – Integrating with Strategy and Performance ซึ่่�งกำำ�หนดกลุ่่�มประเด็็นความเสี่่�ยงครอบคลุุมด้้านต่่างๆ อาทิิ
การปฏิิบััติิการ การเงิิน เทคโนโลยีี อุุปกรณ์์/ เครื่่องมืือ/ สถานที่่� ตลาด/ ลููกค้้า/ คู่่�ค้้า/ พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ กฎระเบีียบ
กฎหมาย บุุคคลากร ความยั่่�งยืืน รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และประเด็็นทางสัังคม
ขั้้� น ตอนการประเมิิ น ความเสี่่� ย งองค์์ ก ร

ธรรมมาภิบาล และวัฒนธรรมดานการจัดการความเสี่ยง
คนหาประเด็นความเสี่ยง
ทําความเขาใจ
บริบททางธุรกิจ
และกลยุทธ

ประเมินและจัดลําดับความสําคัญ
โดยอิงจากระดับความเสี่ยง

บรรเทา และกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
ควบคุม ติดตาม และส�อสาร
การสร้้ า งวัั ฒ นธรรมด้้ า นความเสี่่� ย งภายในองค์์ ก ร (RISK CULTURE)
บริิษััทฯ ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความตระหนััก และมีีความรู้้�ด้้านการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง กระบวนการการควบคุุมภายใน
ที่่�ดีี การบริิหารความต่่อเนื่่องทางธุุรกิิจ และการบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤติิ โดยจััดหลัักสููตรฝึึกอบรมให้้กัับพนัักงาน
ทุุกระดัับ ประชาสััมพัันธ์์ความรู้้�ผ่่านสื่่อภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่อง และมีีช่่องทางรัับแจ้้งเรื่่องที่่�เป็็นประเด็็นความเสี่่�ยง
ดัังนี้้�
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e-Learning

Risk & BCM Hub

Safety Risk Alert

ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน (100%)
ผ่่านการอบรมด้้าน ความเสี่่�ยง บริิษััทฯ
จััดอบรม ในรููปแบบสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ
และอบรมออนไลน์์ เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับ
สภาพการทำำ�งานจริิง รวมถึึงมีีการ
จััดทำำ�สื่่อประชาสััมพัันธ์์ เรื่่องความเสี่่�ยง
ให้้พนัักงานรัับทราบอย่่างต่่อเนื่่อง

เครืือข่่ายด้้านความเสี่่�ยงสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกระดัับที่่�สนใจด้้าน
การบริิหารความเสี่่�ยง บนแพลตฟอร์์ม
True Connect ที่่�ใช้้งานได้้ทางมืือถืือ
และคอมพิิวเตอร์์ เพื่่อสื่่อสารความรู้้�
และแลกเปลี่่�ยนแนวปฏิิบััติิ

ช่่องทางการรายงานและสื่่อสาร
ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยในการ
ปฏิิบััติิงาน จััดตั้้�ง Chat Groups สำำ�หรัับ
พนัักงานด้้านปฏิิบััติิการทั่่�วประเทศ
Network, Regional Offices, Safety
บนแพลตฟอร์์ม True Connect
สำำ�หรัับพนัักงาน
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True to Tech, The Future is True

2.2 ปัั จ จัั ย ความเสี่่� ย งต่่ อ การดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท ฯ
2.2.1 ความเสี่่� ย งต่่ อ การดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท หรืื อ กลุ่่� ม บริิ ษัั ท
กลุ่่�มทรููมุ่่�งพััฒนาบริิการและเล็็งเห็็นโอกาสการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่องสำำ�หรัับปีี 2565 ภายหลัังความสำำ�เร็็จ ในการดำำ�เนิิน
ยุุทธศาสตร์์หลายประการในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา โดยธุุรกิิจโทรคมนาคมหลัักอย่่างธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�และบรอดแบนด์์
อิินเทอร์์เน็็ตยัังคงเติิบโตทั้้�งด้้านรายได้้และฐานผู้้�ใช้้บริิการ ธุุรกิิจโทรทััศน์์ได้้มีีการพััฒนาสู่่�ช่่องทางออนไลน์์ ในขณะที่่�ธุุรกิิจ
ด้้านดิิจิิทััลเติิบโตพร้้อมรองรัับความต้้องการของผู้้�บริิโภคและภาคธุุรกิิจที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น อย่่างไรก็็ดีี กลุ่่�มทรููตระหนัักถึึงปััจจััย
ความเสี่่�ยงต่่างๆ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และ/หรืือบริิษััทย่่อย ดัังต่่อไปนี้้�
ความเสี่่� ย งเฉพาะกรณีีอัั น เป็็ น ผลจากการได้้ ม าซึ่่� ง ใบอนุุ ญ าตให้้ ใ ช้้ ค ลื่่ น ความถี่่� สำำ � หรัั บ กิิ จ การโทรคมนาคม
ย่่ า น 2100 MHZ 1800 MHZ 900 MHZ และ 700 MHZ 2600 MHZ และ 26 GHZ
ความเสี่่� ย งด้้ า นการเงิิ น
กลุ่่�มทรููอาจมีีความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน อัันเกิิดจากการที่่�บริิษััทในกลุ่่�มทรููต้้องใช้้เงิินลงทุุนจำำ�นวนที่่�สููงสำำ�หรัับการชำำ�ระ
ค่่ า ใบอนุุ ญ าตให้้ ใ ช้้ ค ลื่่ น ความถี่่� ที่่� ไ ด้้ รัั บ การจัั ดสรรจ ากคณะกรรมการ กสทช. และการลงทุุ น ในการขยายโครงข่่ า ย
โทรคมนาคมอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อรองรัับการให้้บริิการตามใบอนุุญาตดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม การให้้บริิการโทรคมนาคม
ของบริิ ษัั ท ในกลุ่่�มทรููมีี ก ารเติิ บ โตที่่� สูู งกว่่ า ภาพรวมอุุ ตส าหกรรม ทั้้� ง ด้้ า นรายได้้ แ ละฐานผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารอย่่ า งต่่ อ เนื่่ อ ง
โดยกลุ่่�มทรูู ได้้เปิิดให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�บนคลื่่นความถี่่�โทรคมนาคม ย่่าน 2100 MHz 1800 MHz ย่่าน 900 MHz
และย่่านความถี่่�อื่่นๆ ตามที่่�ได้้รัับการจััดสรรมาโดยเชื่่อว่่ากลุ่่�มทรููมีีโอกาสเติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่อง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้สามารถลด
ความเสี่่�ยงทางด้้านการเงิินลง
นอกจากนั้้� น TUC ได้้ ชำำ�ร ะค่่ า ใบอนุุ ญ าตให้้ ใ ช้้ ค ลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 2100 MHz และ 1800 MHz ครบถ้้ ว นแล้้ ว อีี ก ทั้้� ง
สามารถขยายระยะเวลาการแบ่่ ง ชำำ�ร ะเงิิ น ค่่ า ใบอนุุ ญ าตให้้ ใ ช้้ ค ลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 900 MHz ออกไปได้้ จ นถึึ ง ปีี 2568
ตามคำำ�สั่่� ง หัั ว หน้้ า คณะรัั ก ษาความสงบแห่่ ง ชาติิ ที่่� 4/2562 เรื่่ อ งมาตรการแก้้ ไ ขปัั ญ หาการประกอบกิิ จ การโทรทัั ศ น์์
และกิิ จ การโทรคมนาคม (“คำำ�สั่่� ง คสช. ที่่� 4/2562”) โดยได้้ เ ริ่่� มชำำ�ร ะงวดแรกหลัั ง จากที่่� ไ ด้้ รัั บ การขยายระยะเวลา
ในช่่วงเดืือนมีีนาคม 2563 อ้้างอิิงตามหนัังสืือของสำำ�นัักงาน กสทช. ที่่� สทช 2509/19912.02 เรื่่องข้้อมููลการชำำ�ระ
เงิิ น ประมููลคลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 900 MHz ตามคำำ�สั่่� ง คสช. ที่่� 4/2562 ซึ่่� ง จะช่่ ว ยลดภาระทางการเงิิ น ที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น
ในระยะสั้้� น ลงได้้ และ จะช่่ ว ยให้้ มีี เ วลาเพีี ย งพอในการสร้้ า งรายได้้ เ พิ่่� ม เติิ ม เพื่่ อ นำำ�ม าชำำ�ร ะภาระทางการเงิิ น
ข้้ า งต้้ น แต่่ ใ นขณะเดีี ย วกัั น ด้้ ว ยเงื่่ อ นไขของคำำ�สั่่� ง คสช. ที่่� 4/2562 ทำำ� ให้้ TUC มีี ภ าระทางการเงิิ น เพิ่่� ม เติิ มจ าก
การขอรัั บ การจัั ดสรร คลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 700 MHz ตามเงื่่ อ นไขดัั ง กล่่ า วด้้ ว ยมููลค่่ า ใบอนุุ ญ าตเป็็ น เงิิ น 17,584
ล้้ า นบาท โดยเมื่่ อ วัั น ที่่� 24 ธัั น วาคม 2563 TUC ได้้ ชำำ�ร ะเงิิ น ค่่ า คลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 700 MHz งวดที่่� ห นึ่่� ง แล้้ ว เป็็ น
จำำ�นวนเงิิน 1,758.4 ล้้านบาท และได้้รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 700 MHz เมื่่อวัันที่่� 27 ธัันวาคม 2563
เพื่่อให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�เป็็นระยะเวลา 15 ปีี โดยใบอนุุญาต จะสิ้้�นสุุดในวัันที่่� 26 ธัันวาคม 2578 และ TUC
ยัั ง มีี ห น้้ า ที่่� ใ นการชำำ�ร ะค่่ า คลื่่ น ความถี่่� ส่่ ว นที่่� เ หลืื อ อีี ก 9 งวด นัั บ ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� ค รบรอบการอนุุ ญ าตให้้ ใ ช้้ ค ลื่่ น ความถี่่�
ในปีีที่่ส� องถึึงปีีที่่สิ� บิ ซึ่่�งคลื่่นความถี่่�ย่า่ น 700 MHz จะเป็็นส่่วนช่่วยให้้กลุ่่�มทรููสามารถเพิ่่�มรายได้้จากบริิการโทรศััพท์เ์ คลื่่อนที่่�
ได้้เพิ่่�มขึ้้�น แม้้จะมีีภาระค่่าใช้้จ่่ายจากค่่าคลื่่นความถี่่�ในส่่วนนี้้�
นอกจากนี้้� เมื่่อวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ 2563 TUC ชนะการประมููลคลื่่นความถี่่�ย่่าน 2600 MHz ชุุดที่่� 11 - 19 มููลค่่า
ใบอนุุญาตเป็็นเงิิน 17,872.88 ล้้านบาท และคลื่่นความถี่่�ย่่าน 26 GHz ชุุดที่่� 1 - 8 มููลค่่าใบอนุุญาตเป็็นเงิิน 3,576.88
ล้้ า นบาท โดยในส่่ ว นของคลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 2600 MHz TUC ได้้ ชำำ�ร ะเงิิ น ค่่ า คลื่่ น ความถี่่� ง วดที่่� ห นึ่่� ง แล้้ ว และได้้ รัั บ
ใบอนุุ ญ าตให้้ ใ ช้้ ค ลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 2600 MHz เมื่่ อ วัั น ที่่� 16 มีี น าคม 2563 เพื่่ อ ให้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� เ ป็็ น
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ระยะเวลา 15 ปีี โดยใบอนุุญาตจะสิ้้�นสุุดวัันที่่� 15 มีีนาคม 2578 และ TUC ยัังมีีหน้้าที่่�ในการชำำ�ระค่่าคลื่่นความถี่่�
ส่่วนที่่�เหลืืออีีก 6 งวด นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ครบรอบการอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ในปีีที่่�ห้้าถึึงปีีที่่�สิิบ ทั้้�งนี้้� หากได้้มีีการขยาย
โครงข่่ายตามที่่� กสทช. กำำ�หนด และสำำ�หรัับคลื่่นความถี่่�ย่่าน 26 GHz TUC ได้้ชำำ�ระค่่าคลื่่นความถี่่�ทั้้�งจำำ�นวนแล้้วเมื่่อ
วัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และได้้รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 26 GHz เมื่่อวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เพื่่อให้้บริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�เป็็นระยะเวลา 15 ปีี โดยใบอนุุญาตจะสิ้้�นสุุดวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ 2579
ความเสี่่� ย งด้้ า นการแข่่ ง ขัั น
บริิ ษัั ท ฯ อาจมีี ค วามเสี่่� ย งด้้ า นการแข่่ ง ขัั น ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น เนื่่ อ งจากผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� ร ายอื่่ น พยายามป้้ อ งกัั น
ไม่่ให้้ลููกค้้าของตนย้้ายมาใช้้บริิการของกลุ่่�มบริิษััทฯ ด้้วยช่่องทางบริิการคงสิิทธิิเลขหมายโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� (Mobile
Number Portability-MNP) ที่่�ให้้ลููกค้้าสามารถเปลี่่�ยนผู้้�ให้้บริิการได้้โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนเลขหมายโทรศััพท์์ ทำำ�ให้้กลุ่่�ม
ทรููโมบายอาจจะมีีความเสี่่�ยงในการสููญเสีียลููกค้้าบางส่่วนให้้กัับผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�รายอื่่น หรืือมีีความเสี่่�ยง
ที่่�ผู้้�ให้้บริิการรายอื่่นอาจปฏิิเสธหรืือกีีดกัันการโอนย้้าย มิิให้้ผู้้�ใช้้บริิการโอนย้้ายมาใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ของกลุ่่�มทรูู
โดยกลุ่่�มทรููมีีนโยบายที่่�จะช่่วยเหลืือและอำำ�นวยความสะดวกอย่่างเต็็มที่่�ให้้ผู้้�ใช้้บริิการที่่�มีีความประสงค์์จะโอนย้้ายมาใช้้
บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ของกลุ่่�มทรููสามารถดำำ�เนิินการโอนย้้ายได้้โดยสะดวก ประกอบกัับนโยบายการนำำ�เสนอรายการ
ส่่งเสริิมการขายที่่�มีีความน่่าสนใจควบคู่่�ไปกัับดีีไวซ์์ที่่�มีีคุุณภาพ และการให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�อย่่าง
ทั่่�วถึึงควบคู่่�ไปกัับบริิการโมบายอิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งจะช่่วยกระตุ้้�นให้้อััตราการโอนย้้ายของผู้้�ใช้้บริิการมายััง
กลุ่่�มทรููเพิ่่�มมากขึ้้�น ในขณะเดีียวกัันก็็จะช่่วยให้้อััตราการโอนย้้ายของผู้้�ใช้้บริิการไปยัังผู้้�ให้้บริิการอื่่นลดลงไปพร้้อมกััน
นอกจากนี้้� ยัั ง รวมถึึ ง การแข่่ ง ขัั น ในรายการส่่ ง เสริิ ม การขาย การเกิิ ด บริิ ก ารที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในรููปแบบใหม่่ ๆ และการมีี
ผู้้�ให้้บริิการรายใหม่่ในอนาคตที่่�ทำำ�ให้้การแข่่งขัันในตลาดสููงขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ คาดว่่ากลยุุทธ์์หลัักของบริิษััทฯ
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้บริิการด้้วยเครืือข่่ายประสิิทธิิภาพสููงพร้้อมแคมเปญคอนเวอร์์เจนซ์์และบริิการด้้านดิิจิิทััล
ที่่�หลากหลาย ซึ่่�งมุ่่�งตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคอย่่างต่่อเนื่่อง ตลอดจนแพลตฟอร์์มสิิทธิิประโยชน์์สำำ�หรัับ
ลููกค้้าทรูู จะสามารถลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวและช่่วยสร้้างความผููกพัันของลููกค้้าได้้
ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การดำำ � เนิิ น งาน
ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การแข่่ ง ขัั น ทางการตลาด
การแข่่ ง ขัั น ในตลาดโทรคมนาคมยัั ง คงอยู่่�ในระดัั บ สููงจากการก้้ า วเข้้ า สู่่�การแข่่ ง ขัั น โดยเสรีี อ ย่่ า งเป็็ น ธรรมมากขึ้้� น
ของธุุ รกิิ จ โทรคมนาคมในประเทศไทย เห็็ น ได้้ จ ากกรณีี ที่่� ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� ต่่ า งมุ่่�งขยายโครงข่่ า ยอย่่ า ง
ต่่อเนื่่อง รวมถึึงการขยายโครงข่่ายและเปิิดให้้บริิการ 5G เพิ่่�มเติิม พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอโปรโมชั่่�นที่่�น่่าดึึงดููดใจร่่วมกัับดีีไวซ์์
ที่่�มีีความหลากหลาย เพื่่อเพิ่่�มส่่วนแบ่่งทางการตลาดและเติิบโตไปพร้้อมกัับความต้้องการใช้้งานโมบายอิินเทอร์์เน็็ต
ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นต่่อเนื่่อง อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มทรููมีีความได้้เปรีียบผู้้�ให้้บริิการรายอื่่น จากความคุ้้�มค่่าสููงสุุดที่่�มอบให้้แก่่ลููกค้้า
ผ่่านเครืือข่่ายประสิิทธิิภาพสููงซึ่่�งประกอบด้้วยคลื่่นความถี่่�หลากหลาย รวมถึึงระบบนิิเวศด้้านดิิจิิทััลที่่�ครอบคลุุมของ
กลุ่่�มทรูู โดยเครืือข่่าย 4G และ 3G ของกลุ่่�มทรูู มีีความครอบคลุุมรวมกัันแล้้วกว่่าร้้อยละ 98 ของประชากรทั่่�วประเทศ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรููยัั ง มุ่่�งมั่่� น พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพและขยายโครงข่่ า ยเพื่่ อ ให้้ มีี ค วามครอบคลุุ มม ากยิ่่� ง ขึ้้� น รวมถึึ ง ให้้ บ ริิ ก าร
เครืื อ ข่่ า ย 5G แล้้ ว ใน 77 จัั ง หวัั ดทั่่� ว ประเทศ โดยประกอบกัั บ กลุ่่�มทรููมีี ค ลื่่ น ความถี่่� ที่่� เ พีี ย งพอและสามารถรองรัั บ
ต่่อการให้้บริิการและตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการได้้อย่่างตรงจุุด ช่่วยให้้ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
ภายใต้้กลุ่่�มทรููสามารถให้้บริิการและออกรายการส่่งเสริิมการขาย รวมถึึงแคมเปญคอนเวอร์์เจนซ์์ที่่�น่่าดึึงดููดใจของ
กลุ่่�มทรูู พร้้อมการขยายช่่องทางการขายผ่่านความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ น่่าจะส่่งผลให้้รายได้้กลุ่่�มทรููเติิบโต
แข็็งแกร่่งและต่่อเนื่่องได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
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อนึ่่�ง เนื่่องจากบริิษััทในกลุ่่�มทรููที่่�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ยัังมีีหน้้าที่่�ในการก่่อสร้้างโครงข่่ายให้้มีีความครอบคลุุม
พื้้� น ที่่� ทั่่� ว ประเทศ และมีี พัั น ธะที่่� จ ะขยายโครงข่่ า ยให้้ ค รอบคลุุ มต่่ อ ๆ ไปมากยิ่่� ง ขึ้้� น ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่�
ในกลุ่่�มทรูู จึึงยัั ง คงประสบปัั ญ หาจากการก่่ อ สร้้ า งเสาสำำ� หรัั บ ติิ ดตั้้� ง อุุ ป กรณ์์ โ ทรคมนาคม โดยมีี ผู้้�ร้้ อ งเรีี ย นเพื่่ อ ให้้
ระงัั บ การก่่ อ สร้้ า งและรื้้� อ ถอนเสาที่่� ติิ ดตั้้� ง อุุ ป กรณ์์ โ ทรคมนาคม เนื่่ อ งจาก กล่่ า วอ้้ า งว่่ า ได้้ รัั บ ความเดืื อ ดร้้ อ นจาก
การก่่ อ สร้้ า ง ซึ่่� ง อาจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การให้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� ข องกลุ่่�มทรูู รวมทั้้� ง ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ซึ่่� ง บริิ ษัั ท ในกลุ่่�มทรููได้้ มีี ก ารดำำ� เนิิ น การตามขั้้� น ตอนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งตามหลัั ก เกณฑ์์ ข อง กสทช. ควบคู่่�ไปด้้ ว ย ทั้้� ง นี้้�
ในท้้ า ยที่่� สุุ ด หากมีี ผ ลยุุ ติิ ป รากฏว่่ า ต้้ อ งมีี ก ารรื้้� อ ถอนเสาที่่� ติิ ดตั้้� ง อุุ ป กรณ์์ โ ทรคมนาคม กลุ่่�มทรููจะมีี ภ าระค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
ในการรื้้� อ ถอนเสาดัั ง กล่่ า ว ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ฯ เชื่่ อ ว่่ า หากบริิ ษัั ท ในกลุ่่�มทรููที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� ดำำ� เนิิ น การ
ตามขั้้�นตอนต่่างๆ ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างเสาที่่�ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์โทรคมนาคมโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�แล้้ว กลุ่่�มทรูู
จะสามารถก่่อสร้้างเสาได้้อย่่างราบรื่่น
ส่่วนธุุรกิิจโทรศััพท์์พื้้�นฐานของกลุ่่�มทรูู กลุ่่�มทรููมีีผู้้�ให้้บริิการที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการโทรคมนาคมที่่�ให้้บริิการ
โทรศััพท์์พื้้�นฐานได้้โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย และมีีการนำำ�เสนอบริิการต่่างๆ ควบคู่่�กัันไป อย่่างไรก็็ตาม ในธุุรกิิจนี้้�ยัังคง
เผชิิญกัับการแข่่งขัันที่่�ทวีีความรุุนแรงยิ่่�งขึ้้�นจากบริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�และบริิการเสีียงผ่่านการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
(VoIP) รวมถึึงบริิการใหม่่ๆ ที่่�พััฒนามาทดแทน เนื่่องจากบริิการดัังกล่่าว มีีอััตราค่่าบริิการที่่�ต่ำำ��กว่่าอััตราค่่าบริิการโทรศััพท์์
พื้้�นฐานแบบเดิิม
สำำ�หรัับตลาดอิินเทอร์์เน็็ตและบรอดแบนด์์ คู่่�แข่่งรายสำำ�คััญของกลุ่่�มทรูู อาทิิ ทีีโอทีี (ปััจจุุบัันคืือ บริิษััท โทรคมนาคม
แห่่งชาติิ จำำ�กััด (มหาชน)) หรืือ NT ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�เกิิดขึ้้�นจากการควบรวมกิิจการระหว่่าง CAT Telecom และ ทีีโอทีี)
บริิ ษัั ท ทริิ ป เปิิ ล ทีี บรอดแบนด์์ จำำ�กัั ด (หรืื อ 3BB ในปัั จจุุ บัั น ) หรืื อ บริิ ษัั ท แอดวานซ์์ ไวร์์ เ ลส เน็็ ท เวอร์์ ค จำำ�กัั ด
ซึ่่� ง ให้้ บ ริิ ก าร AIS Fiber broadband มุ่่�งเน้้ น การขยายพื้้� น ที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารในพื้้� น ที่่� ก รุุ ง เทพมหานครและปริิ ม ณฑล ซึ่่� ง
เป็็นตลาดหลัักของกลุ่่�มทรููออนไลน์์ อย่่างไรก็็ดีี ทรููออนไลน์์ยัังคงมีีความได้้เปรีียบจากการให้้บริิการด้้วยเทคโนโลยีี
ที่่�ทัันสมััยและมีีคุุณภาพสููงอย่่างเทคโนโลยีี FTTx ตลอดจนนำำ�เสนออิินเตอร์์เน็็ตความเร็็วสููง 1 Gbps และ 2 Gbps
ร่่ ว มกัั บ นวัั ต กรรมดีี ไ วซ์์ และแคมเปญคอนเวอร์์ เ จนซ์์ ที่่� ผ สานบริิ ก ารและสิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ห ลากหลายภายใต้้ ก ลุ่่�มทรูู
โดยเฉพาะทรููไอดีี และกล่่องทรููไอดีีทีีวีี ซึ่่�งช่่วยเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างรายได้้ต่่อไป
กลุ่่�มทรููคาดว่่ า การแข่่ ง ขัั น ในธุุ รกิิ จต่่ า งๆ ที่่� ก ลุ่่�มทรููให้้ บ ริิ ก ารจะยัั ง คงมีี ต่่ อ เนื่่ อ งในอนาคต แต่่ ก ลุ่่�มทรููมีี ค วามพร้้ อ ม
สำำ�หรัับการแข่่งขััน โดยมีีข้้อได้้เปรีียบจากการมีีแบรนด์์ที่่�แข็็งแกร่่ง มีีบริิการที่่�ครบวงจร และมีีคอนเทนต์์ที่่�หลากหลาย
โดยสามารถสร้้ า งความแตกต่่ า งผ่่ า นการผสมผสานสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารในกลุ่่�มทรููได้้ อ ย่่ า งลงตัั ว ภายใต้้ ก ลยุุ ท ธ์์
คอนเวอร์์ เ จนซ์์ รวมถึึ ง การมีี ร ะบบนิิ เ วศดิิ จิิ ทัั ล ครบวงจรและความร่่ ว มมืื อ กัั บ พัั น ธมิิ ตร ด้้ า นช่่ อ งทางการขายและ
จััดจำำ�หน่่ายทั่่�วประเทศ
ความเสี่่� ย งเฉพาะธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่� ม ทรูู วิิ ชั่่� น ส์์
ความเสี่่� ย งของกลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ ที่่� ผ่่ า นมา ได้้ แ ก่่ การจัั ด หารายการจากต่่ า งประเทศ และการแข่่ ง ขัั น ที่่� ท วีี ค วามรุุ น แรง
ขึ้้� น ทั้้� ง ในธุุ รกิิ จ โทรทัั ศ น์์ แ บบบอกรัั บ สมาชิิ ก ในประเทศไทย และโทรทัั ศ น์์ ใ นระบบดิิ จิิ ต อลที่่� ค่่ อ นข้้ า งมีี ช่่ อ งรายการ
ที่่� มีี ค วามหลากหลาย ทั้้� ง ยัั ง เป็็ น คู่่�แข่่ ง ที่่� ก ระทบต่่ อ การประกอบกิิ จ การของกลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์
ยัั ง ต้้ อ งแข่่ ง ขัั น กัั บ ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารโทรทัั ศ น์์ แ บบ OTT โดยผู้้� ป ระกอบการรายเดิิ ม และรายใหม่่ ต่่ า งแข่่ ง ขัั น เพื่่ อ แย่่ ง ชิิ ง
ส่่ ว นแบ่่ ง การตลาดและเพื่่ อ ให้้ ไ ด้้ ม าซึ่่� ง สิิ ท ธิิ ใ นการแพร่่ ภ าพคอนเทนต์์ สำำ�คัั ญ ๆ ซึ่่� ง อาจทำำ� ให้้ ก ลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์
มีีค่่าใช้้จ่่ายเพื่่อการได้้มาซึ่่�งคอนเทนต์์ต่่างๆ เหล่่านี้้�เพิ่่�มสููงขึ้้�น นอกจากนี้้� ทรููวิิชั่่�นส์์ยัังมีีความเสี่่�ยงจากการถููกลัักลอบ
ใช้้ สัั ญ ญาณหรืื อ การละเมิิ ดลิิ ขสิิ ท ธิ์์� ทำำ� ให้้ ห ากกลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ มีี อุุ ป สรรคในการจัั ด หารายการที่่� เ ป็็ น ที่่� ส นใจของสมาชิิ ก
หรืื อ หากต้้ น ทุุ น ของการจัั ด หารายการเพิ่่� มสูู งขึ้้� น ในอนาคตก็็ จ ะมีี ผ ลกระทบต่่ อ ผลประกอบการของกลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์
นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ค วามเสี่่� ย งในการเจรจาเพื่่ อ ต่่ อ สัั ญ ญาให้้ ไ ด้้ ม าซึ่่� ง สิิ ท ธิิ ใ นการแพร่่ ภ าพคอนเทนต์์ ซึ่่� ง อาจทำำ� ให้้ ก ลุ่่�ม
ทรููวิิ ชั่่� น ส์์ ไ ม่่ อ าจนำำ� เสนอช่่ อ งรายการบางช่่ อ งรายการหรืื อ รายการบางรายการต่่ อ ไปได้้ ซึ่่� ง การยกเลิิ ก ช่่ อ งรายการ
หรืื อ รายการก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความเสี่่� ย งที่่� ลูู กค้้ า จะยกเลิิ ก การใช้้ บ ริิ ก าร หรืื อ ใช้้ สิิ ท ธิิ เ รีี ย กร้้ อ งตามกฎหมายได้้ ปัั จจุุ บัั น
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ลููกค้้าที่่�สนใจในรายการจากต่่างประเทศ เป็็นลููกค้้าที่่�สมััครแพ็็กเกจพรีีเมีียมและแพ็็กเกจทั่่�วไป ที่่�เป็็นส่่วนช่่วย และ
สนัั บ สนุุ น ธุุ รกิิ จข องกลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ แต่่ ทั้้� ง นี้้� กลุ่่�มทรููเชื่่ อ ว่่ า คอนเทนต์์ คุุ ณ ภาพสููงที่่� ห ลากหลายและครบถ้้ ว น และ
เป็็ น ที่่� นิิ ยม กลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ ยัั ง สามารถเป็็ น ผู้้�ถืื อ ลิิ ขสิิ ท ธิ์์� เ พีี ย งรายเดีี ย วในประเทศไทย รวมถึึ ง คอนเทนต์์ ที่่� ก ลุ่่�ม
ทรููวิิ ชั่่� น ส์์ เ ป็็ น ผู้้� ผ ลิิ ต เอง ซึ่่� ง ได้้ รัั บ ความนิิ ยม อย่่ า งสููงจากผู้้�รัั บ ชมในประเทศ อีี ก ทั้้� ง การผสมผสานบริิ ก ารอื่่ น ๆ ของ
กลุ่่�มทรูู ผ่่านยุุทธศาสตร์์คอนเวอร์์เจนซ์์จะช่่วยรัักษาความได้้เปรีียบในเชิิงการแข่่งขัันของกลุ่่�มทรููวิิชั่่�นส์์ นอกจากนี้้�
ฐานสมาชิิ ก ที่่� มีี ข นาดใหญ่่ รวมทั้้� ง ประสบการณ์์ ใ นการดำำ� เนิิ น งานในธุุ รกิิ จนี้้� ม ายาวนานของกลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ ยัั ง เป็็ น
หลัั ก ประกัั น ด้้ า นรายได้้ สำำ� หรัั บ ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารคอนเทนต์์ จึึงรัั ก ษาความเป็็ น พัั น ธมิิ ตร ทางธุุ รกิิ จร ะหว่่ า งผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก าร
คอนเทนต์์กัับกลุ่่�มทรููวิิชั่่�นส์์ได้้เป็็นอย่่างดีี
ทั้้� ง นี้้� กลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ ยัั ง มีี ค วามเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ดจ ากหลัั ก เกณฑ์์ ก ารกำำ�กัั บ ดููแลของคณะกรรมการ กสทช. เช่่ น หลัั ก เกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดลำำ�ดัับบริิการโทรทััศน์์ และการจััดเรีียงช่่องรายการ รวมถึึงหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการแจ้้งผู้้�ใช้้บริิการ
ถึึ ง การยกเลิิ ก ช่่ อ งรายการซึ่่� ง อาจมีี ข้้ อ จำำ�กัั ดที่่� ทำำ� ให้้ ไ ม่่ ส ามารถแจ้้ ง ให้้ ผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารทราบล่่ ว งหน้้ า ได้้ ต ามกำำ� หนดเวลา
อีี ก ทั้้� ง ยัั ง มีี ค วามเสี่่� ย งในความไม่่ ชัั ด เจนของการกำำ�กัั บ ดููแลของคณะกรรมการ กสทช. อาทิิ การกำำ�กัั บ ดููแลโฆษณา
เนื้้� อ หารายการ และการพิิ จ ารณามาตรการเยีี ย วยาต่่ า งๆ ที่่� ก ลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ นำำ� เสนอเมื่่ อ มีี ค วามจำำ� เป็็ น ต้้ อ งยกเลิิ ก
ช่่องรายการ และการพิิจารณาหลัักเกณฑ์์การเผยแพร่่กิิจการโทรทััศน์์ที่่�ให้้บริิการเป็็นการทั่่�วไป
ความเสี่่� ย งจากงานอัั น มีีลิิ ขสิิ ท ธิ์์�
ในการแพร่่ ภ าพแพร่่ เ สีี ย งของคอนเทนต์์ ต่่ า งๆ ทางกลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ มีี น โยบายที่่� จ ะแพร่่ ภ าพ แพร่่ เ สีี ย ง เฉพาะ
คอนเทนต์์ ที่่� ก ลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ ไ ด้้ สรรสร้้ า งขึ้้� น มาและที่่� ก ลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ ไ ด้้ รัั บ สิิ ท ธิิ ใ ห้้ แ พร่่ ภ าพ แพร่่ เ สีี ย ง จากผู้้� ท รงสิิ ท ธิิ
ในลิิ ขสิิ ท ธิ์์� ข องคอนเทนต์์ นั้้� น โดยบริิ ษัั ท ฯ เข้้ า ใจว่่ า สิิ ท ธิิ ที่่� ก ลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ ไ ด้้ รัั บ มาในการแพร่่ ภ าพแพร่่ เ สีี ย งนั้้� น
ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารช่่ อ งรายการได้้ รัั บ สิิ ท ธิิ ใ นงานนั้้� น ๆ แล้้ ว รวมทั้้� ง กลุ่่�มทรููวิิ ชั่่� น ส์์ ไ ด้้ ทำำ�สัั ญ ญากัั บ องค์์ ก รจัั ด เก็็ บ ค่่ า ลิิ ขสิิ ท ธิ์์�
เพื่่อเป็็นการรัับรองว่่างานดนตรีีกรรมที่่�ติิดมากัับงานอัันมีีลิิขสิิทธิ์์�ประเภทต่่างๆ ได้้มีีการชำำ�ระค่่าตอบแทนอย่่างถููกต้้องแล้้ว
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ เข้้าใจว่่าแม้้ทางกลุ่่�มทรููวิิชั่่�นส์์จะใช้้ความระมััดระวัังอย่่างเต็็มที่่�แล้้ว แต่่ก็็อาจถููกผู้้�ประกอบการ
รายอื่่นๆ จััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�เพิ่่�มเติิม ทั้้�งยัังมีีความเสี่่�ยงที่่�เจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�ที่่�ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกขององค์์กรจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�
อาจใช้้สิิทธิิเรีียกร้้อง หากมีีการเผยแพร่่งานโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงของเทคโนโลยีี
เทคโนโลยีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การสื่่ อ สารมีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว และความต้้ อ งการของลููกค้้ า ก็็ เ ปลี่่� ย นแปลง
ไปตามวิิ วัั ฒ นาการในผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารใหม่่ ๆ รวมถึึ ง การเปลี่่� ย นแปลงด้้ า นกฎเกณฑ์์ ก ารกำำ�กัั บ ดููแลต่่ า งก็็ มีี ส่่ ว น
ทำำ� ให้้ มีี ก ารเปิิ ดต ลาดและให้้ บ ริิ ก ารด้้ ว ยเทคโนโลยีี ใ หม่่ ๆ จึึงคาดว่่ า ปัั จ จัั ยต่่ า งๆ ดัั ง กล่่ า วข้้ า งต้้ น จะยัั ง คง
มีี ผ ลต่่ อ ธุุ รกิิ จสื่่ อ สารของประเทศไทยในอนาคต เพื่่ อ ตอบรัั บ กัั บ แนวโน้้ ม ใหม่่ ๆ ด้้ า นเทคโนโลยีี อาจทำำ� ให้้ ก ลุ่่�มทรูู
มีีค่่าใช้้จ่่ายในการลงทุุนและการดำำ�เนิินงานสููงขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก และหากกลุ่่�มทรููไม่่ลงทุุนในเทคโนโลยีีใหม่่อาจจะมีีผล
ทำำ�ให้้ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและความพึึงพอใจของลููกค้้าลดลง
อย่่ า งไรก็็ ต าม กลุ่่�มทรููคาดว่่ า ด้้ ว ยผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� ห ลากหลาย ตลอดจนฐานรายได้้ แ ละลููกค้้ า ที่่� มีี ค วาม
หลากหลาย จะทำำ� ให้้ ส ามารถรัั บ มืื อ กัั บ การเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น และรัั ก ษารายได้้ ใ ห้้ อ ยู่่�ในกลุ่่�มทรููได้้ ดีี ก ว่่ า
ผู้้�ให้้บริิการที่่�มีีเพีียงบริิการเดีียว
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True to Tech, The Future is True

ความเสี่่� ย งด้้ า นการกำำ �กัั บ ดูู แ ล
ความเสี่่� ย งจากการเปลี่่� ย นแปลงด้้ า นกฎเกณฑ์์ ก ารกำำ �กัั บ ดูู แ ล
ปัั จจุุ บัั น การประกอบธุุ รกิิ จข องบริิ ษัั ท ฯ และกลุ่่�มทรูู อยู่่�ภายใต้้ ก ฎเกณฑ์์ แ ละการกำำ�กัั บ ดููแลของหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ
หลายหน่่ ว ยงาน เช่่ น รัั ฐ บาล หรืื อ คณะกรรมการ กสทช. ซึ่่� ง หน่่ ว ยงานเหล่่ า นี้้� มีี ก ารพิิ จ ารณาออกกฎเกณฑ์์
การกำำ�กัับดููแลในด้้านต่่างๆ และมีีการทบทวนปรัับปรุุงกฎระเบีียบเดิิมเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจที่่�บริิษััทฯ และกลุ่่�มทรูู
ดำำ�เนิินการอยู่่� อีีกทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐแต่่ละหน่่วยงานอาจมีีการตีีความกฎหมายที่่�แตกต่่างกัันออกไป ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้การ
ดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มทรููได้้รัับผลกระทบจากประเด็็นดัังกล่่าว และเผชิิญความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้านกฎเกณฑ์์การ
กำำ�กัับดููแลของหน่่วยงานภาครััฐ นอกจากนี้้� ในส่่วนของนโยบายการกำำ�กัับดููแลของ กสทช. นั้้�น มีีผลต่่อโครงสร้้างและการ
แข่่งขัันของธุุรกิิจโทรคมนาคมโดยตรง ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้กลุ่่�มทรููต้้องแบกรัับภาระต้้นทุุนการประกอบกิิจการและการแข่่งขััน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายของ กสทช. อีีกด้้วย
ความเสี่่� ย งจากการจัั ด สรรคลื่่ น ความถี่่� สำ ำ � หรัั บ การประกอบกิิ จ การโทรศัั พ ท์์ เ คลื่่ อ นที่่�
TUC เป็็นผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 2100 MHz 1800 MHz 900 MHz 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz
ซึ่่�งทำำ�ให้้กลุ่่�มทรููมีีหน้้าที่่�ในการชำำ�ระเงิินค่่าคลื่่นความถี่่� และมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้เงิินลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�นจากการขยายโครงข่่าย
ให้้มีีความครอบคลุุมตามเงื่่อนไขของการได้้รัับจััดสรรคลื่่นความถี่่� และการเป็็นผู้้�รัับใบอนุุญาต รวมทั้้�งก่่อสร้้างและขยาย
โครงข่่ายและอุุปกรณ์์เพื่่อรองรัับการให้้บริิการบนคลื่่นความถี่่�ในย่่านต่่างๆ และ/หรืือเทคโนโลยีีอื่่นที่่�เกี่่�ยวเนื่่อง
กลุ่่�มทรููเชื่่อว่่าจากการที่่�กลุ่่�มทรููเป็็นผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่านต่่างๆ จะทำำ�ให้้กลุ่่�มทรููสามารถพััฒนาบริิการ
ต่่างๆ ที่่�หลากหลายเพิ่่�มทางเลืือกให้้แก่่ประชาชนที่่�ต้้องการใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้้องการของผู้้ใ� ช้้บริิการทุุกกลุ่่�มได้้มากยิ่่�งขึ้้น� และกลุ่่�มทรููเชื่่อว่่า บริิการโทรศััพท์เ์ คลื่่อนที่่�ที่่ก� ลุ่่�มทรููให้้บริิการ
บนคลื่่นความถี่่�ย่่านต่่างๆ ตามที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น จะสามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการได้้อย่่างเพีียงพอ และ
กลุ่่�มทรููจะสามารถเป็็นผู้้�นำำ�การให้้บริิการ 3G บริิการ 4G บริิการ 5G และบริิการบนเทคโนโลยีีอื่่นๆ ได้้
กลุ่่� ม ทรูู มีี ความเสี่่� ย งจากการสิ้้� น สุุ ดล งของสัั ญ ญาให้้ ดำ ำ � เนิิ น การฯ ของทรูู มูู ฟ จาก CAT TELECOM (ปัั จ จุุ บัั น คืื อ
บริิ ษัั ท โทรคมนาคมแห่่ ง ชาติิ จำำ �กัั ด (มหาชน)) หรืื อ NT ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษัั ท ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น จากการควบรวมกิิ จ การระหว่่ า ง
CAT TELECOM และ ทีีโอทีี)
เนื่่องจากสััญญาให้้ดำำ�เนิินการให้้บริิการวิิทยุุคมนาคมระบบเซลลููล่่า DIGITAL PERSONAL COMMUNICATION NETWORK
1800 (Digital PCN 1800) ระหว่่าง CAT Telecom กัับทรููมููฟ (“สััญญาให้้ดำำ�เนิินการฯ”) สิ้้�นสุุดลงไปแล้้วตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน
2556 และ ทรููมููฟได้้สิ้้�นสุุดหน้้าที่่�การเป็็นผู้้�ให้้บริิการตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่่อง มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ
เป็็นการชั่่�วคราวในกรณีีสิ้้�นสุุดการอนุุญาตสััมปทาน หรืือสััญญาการให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� พ.ศ. 2556 ประกอบกัับ
คำำ�สั่่�ง คสช. ที่่� 94/2557 เรื่่อง การระงัับการดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้้วยองค์์กรจััดสรรคลื่่นความถี่่� และกำำ�กัับการ
ประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคม (“คำำ�สั่่�ง คสช. ที่่� 94/2557”) และตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เมื่่อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2558 (รวมเรีียกว่่า “ประกาศคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ”)
หลัั ง จากการสิ้้� น สุุ ดสัั ญ ญาให้้ ดำำ� เนิิ น การฯ ดัั ง กล่่ า ว ธุุ รกิิ จข องกลุ่่�มทรููโมบายยัั ง คงดำำ� เนิิ น การไปได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่ อ ง
โดยให้้ บ ริิ ก ารบนคลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 2100 MHz ที่่� ก ลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯได้้ รัั บ การจัั ดสรร และอนุุ ญ าตมาก่่ อ นหน้้ า และการ
เป็็นผู้้�ขายต่่อบริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�บนคลื่่นความถี่่�ย่่าน 850 MHz อีีกทั้้�ง เมื่่อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2558 TUC ได้้รัับ
ใบอนุุ ญ าตให้้ ใ ช้้ ค ลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 1800 MHz และใบอนุุ ญ าตประกอบกิิ จ การโทรคมนาคม ซึ่่� ง มีี ร ะยะเวลาการ
อนุุญาตจนถึึงวัันที่่� 15 กัันยายน 2576 รวมทั้้�งเมื่่อวัันที่่� 16 มีีนาคม 2559 TUC ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�
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ย่่าน 900 MHz ซึ่่�งใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 900 MHz ดัังกล่่าว มีีระยะเวลาถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2574 และ
ต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2562 TUC ได้้เข้้ารัับจััดสรรคลื่่นความถี่่�ย่่าน 700 MHz โดย TUC ได้้รัับจััดสรรคลื่่น
ความถี่่� 1 ชุุด จำำ�นวน 2x10 MHz โดยได้้รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 700 MHz เมื่่อวัันที่่� 27 ธัันวาคม 2563
เพื่่ อ ให้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� เ ป็็ น ระยะเวลา 15 ปีี โดยใบอนุุ ญ าตจะสิ้้� น สุุ ดวัั น ที่่� 26 ธัั น วาคม 2578 นอกจากนี้้�
เมื่่ อ วัั น ที่่� 16 กุุ ม ภาพััน ธ์์ 2563 TUC ชนะการประมููลคลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 2600 MHz และคลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 26 GHz
โดยในส่่ ว นของคลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 2600 MHz TUC ได้้ รัั บ ใบอนุุ ญ าตให้้ ใ ช้้ ค ลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 2600 MHz เมื่่ อ วัั น ที่่�
16 มีีนาคม 2563 เพื่่อให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�เป็็นระยะเวลา 15 ปีี โดยใบอนุุญาตจะสิ้้�นสุุดวัันที่่� 15 มีีนาคม 2578
และสำำ�หรัับคลื่่นความถี่่�ย่่าน 26 GHz TUC ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 26 GHz เมื่่อวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์
2564 เพื่่อให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�เป็็นระยะเวลา 15 ปีี โดยใบอนุุญาตจะสิ้้�นสุุดวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ 2579 โดย
ประกาศคุ้้�มครองผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารได้้ กำำ� หนดให้้ CAT Telecom และทรููมููฟ มีี หน้้ าที่่� เป็็ น ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารตามประกาศดัั ง กล่่ า ว
และต้้ อ งจัั ดทำำ� แผนคุ้้�มครองผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก าร ซึ่่� ง ต้้ อ งมีี ส าระสำำ�คัั ญ เกี่่� ย วกัั บ แผนงานประชาสัั ม พัั น ธ์์ ใ ห้้ ผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารทราบ
ถึึ ง การสิ้้� น สุุ ดสัั ญ ญาสัั ม ปทาน แผนงานส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารสามารถใช้้ บ ริิ ก ารคงสิิ ท ธิิ เ ลขหมายโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่�
ได้้ และประมาณการค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการให้้ บ ริิ ก ารและภาระที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จากการที่่� ต้้ อ งรัั ก ษาคุุ ณ ภาพมาตรฐานในขณะที่่�
จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการลดลงตลอดเวลา นอกจากนี้้� ประกาศคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการยัังกำำ�หนดห้้าม CAT Telecom และ ทรููมููฟ
รัั บ ผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารรายใหม่่ เ พิ่่� ม ขึ้้� น จากเดิิ ม และกำำ� หนดให้้ CAT Telecom และ ทรููมููฟ เป็็ น ผู้้�รัั บ ชำำ�ร ะเงิิ น รายได้้
จากการให้้ บ ริิ ก ารแทนรัั ฐ โดยแยกบัั ญ ชีี ก ารรัั บ เงิิ น ไว้้ เ ป็็ น การเฉพาะ แล้้ ว รายงานจำำ� นวนเงิิ น รายได้้ แ ละดอกผล
ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ซึ่่� ง ได้้ หัั ก ต้้ น ทุุ น ค่่ า ใช้้ โ ครงข่่ า ย ค่่ า ธรรมเนีี ยม เลขหมายโทรคมนาคม ต้้ น ทุุ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการบริิ ห าร
จัั ด การ และต้้ น ทุุ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยอื่่ น ที่่� จำำ� เป็็ น ในการให้้ บ ริิ ก ารแล้้ ว ส่่ ว นที่่� เ หลืื อ ให้้ นำำ�ส่่ ง สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ กสทช.
เพื่่ อ ตรวจสอบก่่ อ นนำำ�ส่่ ง เป็็ น รายได้้ แ ผ่่ น ดิิ น ต่่ อ ไป ซึ่่� ง สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ กสทช. ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะทำำ� งาน
เพื่่ อ ตรวจสอบรายได้้และต้้น ทุุน ค่่าใช้้จ่่ายตามประกาศคุ้้�มครองผู้้� ใ ช้้ บริิ ก าร โดยสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ กสทช. มีี
หนัั ง สืื อ แจ้้ ง มติิ กทค. ที่่� เ ห็็ น ชอบให้้ ท รููมููฟนำำ�ส่่ ง เงิิ น รายได้้ จ ากการให้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� บ นคลื่่ น ความถี่่�
ย่่ า น 1800 MHz ในระยะเวลาความคุ้้�มครองผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก าร (ช่่ ว งที่่� ห นึ่่� ง ) นัั บ ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 16 กัั น ยายน 2556 ถึึ ง
วัันที่่� 17 กรกฎาคม 2557 เป็็นเงิินจำำ�นวน 1,069.98 ล้้านบาท พร้้อมดอกผลที่่�เกิิดขึ้้�น มายัังสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กสทช. ซึ่่� ง ทรููมููฟ เห็็ น ว่่ า มติิ ดัั ง กล่่ า วไม่่ ถูู กต้้ อ งและไม่่ ช อบด้้ ว ยกฎหมาย ทรููมููฟจึึงได้้ มีี ก ารนำำ�ส่่ ง หนัั ง สืื อ พร้้ อ ม
หลัักฐานประกอบการพิิจารณาเพื่่อขอให้้ กทค. ทบทวนมติิดัังกล่่าว และท้้ายที่่�สุุด เมื่่อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2558 ทรููมููฟ
ได้้ยื่่นคำำ�ฟ้้องเพื่่อขอเพิิกถอนมติิที่่�ประชุุม กทค. เนื่่องจากในช่่วงระยะเวลาที่่�ทรููมููฟทำำ�หน้้าที่่�คุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการตั้้�งแต่่
วัันที่่� 16 กัันยายน 2556 จนถึึงวัันสิ้้�นสุุดหน้้าที่่�ในการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการคืือ วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2558 ทรููมููฟไม่่ได้้มีีรายได้้และ
กำำ�ไรจากการให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�บนคลื่่นความถี่่�ย่่าน 1800 MHz แต่่อย่่างใด ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาคดีี
ของศาลปกครองกลาง
ต่่ อ มาเมื่่ อ วัั น ที่่� 2 พฤศจิิ ก ายน 2559 ทรููมููฟ ได้้ ยื่่ น ฟ้้ อ งคณะกรรมการ กสทช. คณะกรรมการ กทค. สำำ�นัั ก งาน
กสทช.และ เลขาธิิ ก าร กสทช. เป็็ น ผู้้�ถูู กฟ้้ อ งคดีี ต่่ อ ศาลปกครองกลาง เรีี ย กให้้ ผู้้�ถูู กฟ้้ อ งคดีี ชำำ�ร ะค่่ า ใช้้ จ่่ า ยให้้
ทรููมููฟอัันเนื่่องมาจากการปฏิิบััติิตามประกาศคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ ช่่วงวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2558 ถึึงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2558
เป็็นจำำ�นวน 709.65 ล้้านบาท
นอกจากนี้้� เมื่่อวัันที่่� 7 กัันยายน 2561 สำำ�นัักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้้มีีหนัังสืือแจ้้งมติิคณะกรรมการ กสทช.
ที่่� 17/2561 ลงวัันที่่� 5 กัันยายน 2561 ให้้ทรููมููฟนำำ�ส่่งเงิินรายได้้จากการให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�บนคลื่่นความถี่่�
ย่่าน 1800 MHz ในระยะเวลาความคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 กรกฎาคม 2557 ถึึงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2558
เพิ่่�มเติิมเป็็นเงิิน 2,311.97 ล้้านบาท (รวมเป็็นเงิินรายได้้ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการ กสทช. มีีคำำ�สั่่�งให้้ทรููมููฟ นำำ�ส่่ง
ทั้้� ง สิ้้� น 3,381.95 ล้้ า นบาท) อย่่ า งไรก็็ ดีี ทรููมููฟ เห็็ น ว่่ า มติิ ค ณะกรรมการ กสทช. ดัั ง กล่่ า วไม่่ ช อบด้้ ว ยกฎหมาย
เนื่่ อ งจากในช่่ ว งระยะเวลาที่่� ท รููมููฟทำำ� หน้้ า ที่่� ต ามประกาศคุ้้�มครองผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารนั้้� น ทรููมููฟไม่่ ไ ด้้ มีี กำำ� ไรจากการให้้
บริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� บ นคลื่่ น ความถี่่� ย่่ า น 1800 MHz แต่่ อ ย่่ า งใด เมื่่ อ วัั น ที่่� 6 ธัั น วาคม 2561 ทรููมููฟ จึึงได้้
ยื่่นคำำ�ฟ้้องต่่อศาลปกครองกลางเพื่่อขอเพิิกถอนมติิคณะกรรมการ กสทช. ดัังกล่่าว ปััจจุุบัันคดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา
ของศาลปกครองกลาง
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และในวัันที่่� 6 กัันยายน 2562 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�สั่่�งรวมคดีีทั้้�งสามคดีีข้้างต้้นที่่�ทรููมููฟยื่่นฟ้้องเข้้าด้้วยกััน เนื่่องจาก
ทั้้�งสามคดีีมีีคู่่�กรณีีเดีียวกััน และข้้อเท็็จจริิงและพยานหลัักฐานที่่�ใช้้อ้้างอิิงเป็็นชุุดเดีียวกัันหรืือเกี่่�ยวเนื่่องใกล้้ชิิดกััน
อีีกทั้้�ง จากผลของการดำำ�เนิินการตามประกาศคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้้ยื่่นฟ้้องทรููมููฟต่่อ
ศาลปกครองกลางเพื่่อเรีียกให้้ทรููมููฟนำำ�ส่่งเงิินรายได้้จากการให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�บนคลื่่นความถี่่� 1800 MHz
ตามประกาศคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ ระหว่่างเดืือนกัันยายน 2556 ถึึงเดืือนกรกฎาคม 2557 เป็็นเงิินจำำ�นวน 1,150.66 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้� เมื่่อวัันที่่� 7 มิิถุุนายน 2562 กสทช. ได้้ยื่่นคำำ�ร้้องขอแก้้ไขเพิ่่�มเติิมคำำ�ฟ้้องโดยแก้้ไขทุุนทรััพย์์ในคดีีรวมเป็็นเงิินจำำ�นวน
3,637.63 ล้้านบาท ซึ่่�งวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ทรููมููฟ ได้้ยื่่นคำำ�ร้้องเพื่่อโต้้แย้้งคำำ�ร้้องขอแก้้ไขเพิ่่�มเติิมคำำ�ฟ้้องดัังกล่่าว
ต่่อศาลปกครองกลางแล้้ว สำำ�นัักงานคณะกรรมการ กสทช. ได้้ยื่่นฟ้้องทรููมููฟต่่อศาลปกครองกลาง เรีียกให้้ทรููมููฟชำำ�ระ
ค่่าธรรมเนีียมเลขหมายโทรศััพท์์สำำ�หรัับบริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� และค่่าธรรมเนีียมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม 2557
ถึึงเดืือนธัันวาคม 2558 เป็็นเงิินจำำ�นวน 878.37 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาตามประกาศคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการและคำำ�สั่่�ง
คสช. ฉบัับที่่� 94/2557 ต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 11 และ 12 พฤศจิิกายน 2564 ศาลปกครองกลางมีีคำำ�สั่่�งให้้รวมสำำ�นวนคดีีข้้างต้้น
เข้้ากัับคดีีที่่� ทรููมููฟ ฟ้้อง กสทช. ปััจจุุบัันคดีีอยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
ทั้้� ง นี้้� จากผลของประกาศคุ้้�มครองผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก าร ทรููมููฟได้้ รัั บ คำำ�ฟ้้ อ งจาก CAT Telecom ที่่� ไ ด้้ ยื่่ น ฟ้้ อ งสำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการ กสทช. กทค. คณะกรรมการ กสทช. ทรููมููฟ และ บริิษััท ดิิจิิตอล โฟน จำำ�กััด ต่่อศาลปกครองกลาง
เรีียกให้้ชำำ�ระเงิินค่่าใช้้หรืือค่่าตอบแทนการใช้้เครื่่องอุุปกรณ์์โทรคมนาคมและโครงข่่าย ซึ่่�งส่่งมอบให้้ CAT Telecom
หลัั ง จากสัั ญ ญาให้้ ดำำ� เนิิ น การฯ สิ้้� น สุุ ด นัั บ ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 16 กัั น ยายน 2556 ถึึ ง วัั น ที่่� 3 ธัั น วาคม 2558 เป็็ น จำำ� นวน
ทั้้�งสิ้้�น 67,150.89 ล้้านบาท ซึ่่�งคำำ�นวณแยกเฉพาะทรููมููฟ คงเหลืือจำำ�นวน 25,222.54 ล้้านบาท โดยในคดีีดัังกล่่าวทรููมููฟ
ได้้ดำำ�เนิินการยื่่นคำำ�ให้้การแล้้ว ปััจจุุบัันคดีีดัังกล่่าวอยู่่�ในระหว่่างพิิจารณาของศาลปกครองกลาง และในวัันที่่� 24 กัันยายน
2562 CAT Telecom ยื่่นขอแก้้ไขคำำ�ฟ้้องโดยแก้้ไขจำำ�นวนทุุนทรััพย์์ใหม่่เป็็นจำำ�นวน 8,234.57 ล้้านบาท
จากที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดซึ่่�งบริิษััทฯ มีีความเห็็นว่่า ในปััจจุุบัันทรููมููฟยัังไม่่มีีภาระผููกพัันที่่�ต้้องชำำ�ระเงิินจำำ�นวนดัังกล่่าว อย่่างไร
ก็็ดีี ผลที่่�สุุดของคดีีความดัังกล่่าวข้้างต้้นไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้ในขณะนี้้� ดัังนั้้�น ทรููมููฟจึึงไม่่ได้้ตั้้�งสำำ�รองทางบััญชีีสำำ�หรัับ
รายการค่่าเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากรายการนี้้�ไว้้ในงบการเงิิน
ความเสี่่� ย งจากข้้ อ พิิ พ าทอัั น เนื่่ อ งจากภาษีีสรรพสามิิ ต (EXCISE TAX)
ตามที่่� ค ณะรัั ฐ มนตรีี ไ ด้้ อ นุุ มัั ติิ ใ ห้้ มีี ก ารลดอัั ตร าภาษีี สรรพส ามิิ ตที่่� จัั ด เก็็ บ จากบริิ ก ารโทรคมนาคมเป็็ น ร้้ อ ยละ 0 ในปีี
2550 (จากเดิิ มร้้ อ ยละ 2 สำำ� หรัั บ กิิ จ การโทรศัั พท์์ พื้้� น ฐาน และร้้ อ ยละ 10 สำำ� หรัั บ กิิ จ การโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� ) ซึ่่� ง
CAT Telecom ได้้เรีียกให้้ทรููมููฟรัับผิิดในเงิินค่่าภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มจากผลประโยชน์์ตอบแทนในส่่วนค่่าภาษีีสรรพสามิิต
พร้้ อ มเบี้้� ย ปรัั บ และเงิิ น เพิ่่� มที่่� CAT Telecom ถููกกรมสรรพากรประเมิิ น และแพ้้ ค ดีี ใ นชั้้� น ศาลภาษีี ไ ปแล้้ ว ตลอดจน
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการดำำ� เนิิ น คดีี ค่่ า ธรรมเนีี ยม และดอกเบี้้� ย รวมเป็็ น เงิิ น ค่่ า เสีี ย หายจากการไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามสัั ญ ญา
ในส่่ ว นดัั ง กล่่ า วที่่� CAT Telecom เรีี ย กมาในช่่ ว งเดืื อ นมีี น าคม 2555 จำำ� นวนทั้้� ง สิ้้� น 1,302.8 ล้้ า นบาท (คำำ� นวณ
ถึึงสิ้้�นเดืือนมีีนาคม 2555) โดย CAT Telecom อาจเสนอข้้อพิิพาทต่่ออนุุญาโตตุุลาการต่่อไป ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มทรููมีีความ
เห็็ น ว่่ า ทรููมููฟยัั ง ไม่่ มีี ภ าระผููกพัั น ที่่� ต้้ อ งชำำ�ร ะเงิิ น จำำ� นวนดัั ง กล่่ า ว อย่่ า งไรก็็ ดีี ผลที่่� สุุ ดข องคดีี ค วามดัั ง กล่่ า วข้้ า งต้้ น
ไม่่ ส ามารถคาดการณ์์ ไ ด้้ ใ นขณะนี้้� ดัั ง นั้้� น ทรููมููฟจึึงไม่่ ไ ด้้ ตั้้� ง สำำ�ร องทางบัั ญ ชีี สำำ� หรัั บ รายการค่่ า เสีี ย หายที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น
จากรายการนี้้� ไ ว้้ ใ นงบการเงิิ น ซึ่่� ง หากผลที่่� สุุ ดข องประเด็็ น ที่่� ยัั ง เห็็ น ไม่่ ตร งกัั น ออกมาในทางลบต่่ อ ทรููมููฟแล้้ ว
ทรููมููฟอาจต้้องจ่่ายเงิินดัังกล่่าวและบัันทึึกค่่าภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มดัังกล่่าว เป็็นค่่าใช้้จ่่าย และค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งรวม
แล้้วคิิดเป็็นต้้นเงิินไม่่เกิิน 1,302.8 ล้้านบาท
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ในส่่ ว นของทีี โ อทีี ได้้ยื่่น คำำ�เสนอข้้อ พิิพาทต่่อ อนุุญ าโตตุุ ลาการเรีี ย กคืื น ส่่ วนแบ่่ งรายได้้ ที่่� บริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บเกิิ น กว่่ า สิิทธิิ
ที่่�พึึงจะได้้รัับจำำ�นวน 1,479.62 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ย สำำ�หรัับกิิจการโทรศััพท์์พื้้�นฐาน ปััจจุุบััน บริิษััทฯ ได้้ยื่่นคำำ�ร้้องขอ
เพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดของอนุุญาโตตุุลาการที่่�ชี้้�ขาดให้้บริิษััทฯ เป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�ชำำ�ระเงิินผลประโยชน์์ตอบแทน พร้้อมดอกเบี้้�ย
ตามที่่� ทีี โ อทีี เ รีี ย กร้้ อ งต่่ อ ศาลปกครองกลาง ซึ่่� ง ก่่ อ นหน้้ า นี้้� ทีี โ อทีี ไ ด้้ มีี ห นัั ง สืื อ แจ้้ ง ให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ คืื น เงิิ น ที่่� ทีี โ อทีี
ได้้ นำำ�ส่่ ง ให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ เพื่่ อ นำำ� ไปชำำ�ร ะเป็็ น ค่่ า ภาษีี สรรพส ามิิ ต และภาษีี มูู ลค่่ า เพิ่่� ม เพื่่ อ กระทรวงมหาดไทยแทนทีี โ อทีี
ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นมกราคม 2546 จนถึึ ง เดืื อ นธัั น วาคม 2549 เป็็ น เงิิ น จำำ� นวน 1,479.6 ล้้ า นบาท พร้้ อ มดอกเบี้้� ย
ในอัั ตร าร้้ อ ยละ 7.5 และภาษีี มูู ลค่่ า เพิ่่� มต ามกฎหมายให้้ แ ก่่ ทีี โ อทีี โดยในกรณีี นี้้� บริิ ษัั ท ฯ ไม่่ มีี ห น้้ า ที่่� ชำำ�ร ะคืื น เงิิ น
ดัั ง กล่่ า วให้้ แ ก่่ ทีี โ อทีี เนื่่ อ งจากได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามที่่� ทีี โ อทีี ม อบหมายครบถ้้ ว น โดยได้้ นำำ� เงิิ น ดัั ง กล่่ า วไปชำำ�ร ะเป็็ น ค่่ า ภาษีี
สรรพสามิิ ต และภาษีี มูู ลค่่ า เพิ่่� ม เพื่่ อ กระทรวงมหาดไทยแทนทีี โ อทีี และกรมสรรพสามิิ ต ได้้ อ อกใบเสร็็ จรัั บ เงิิ น
เป็็ น เลขที่่� กำำ�กัั บ ภาษีี ข องทีี โ อทีี ดัั ง นั้้� น บริิ ษัั ท ฯ มิิ ไ ด้้ ผิิ ดสัั ญ ญาหรืื อ ละเมิิ ด กฎหมาย จึึงไม่่ มีี ห น้้ า ที่่� ชำำ�ร ะเงิิ น
ดัั ง กล่่ า วคืื น ให้้ แ ก่่ ทีี โ อทีี อีี ก ทั้้� ง ทีี โ อทีี ไ ด้้ เ รีี ย กร้้ อ งเงิิ น ซ้ำำ��ซ้้ อ นอัั น เป็็ น จำำ� นวนเดีี ย วกัั น กัั บ ที่่� ทีี โ อทีี ไ ด้้ ยื่่ น ข้้ อ พิิ พ าท
ต่่ อ อนุุ ญ าโตตุุ ล าการดัั ง กล่่ า ว ทั้้� ง นี้้� เมื่่ อ วัั น ที่่� 26 กัั น ยายน 2561 ศาลปกครองกลางได้้ มีี คำำ�พิิ พ ากษาให้้ เ พิิ ก ถอน
คำำ�ชี้้� ข าดของคณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการดัั ง กล่่ า ว ทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ ไม่่ มีี ห น้้ า ที่่� ต้้ อ งชำำ�ร ะเงิิ น ให้้ แ ก่่ ทีี โ อทีี อย่่ า งไรก็็ ต าม
คดีีดัังกล่่าวยัังไม่่ถึึงที่่�สุุด โดยคู่่�พิิพาทที่่�ไม่่เห็็นด้้วยกัับคำำ�พิิพากษาของศาลปกครองกลาง ได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษา
ดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุด
ความเสี่่� ย งจากข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ การจัั ด เก็็ บ ข้้ อ มูู ล และรายละเอีียดเกี่่� ย วกัั บ ผู้้�ใช้้ บ ริิ ก าร
สืื บ เนื่่ อ งจากที่่� ทรููมููฟได้้ยื่่นฟ้้อ งคณะกรรมการ กทช. ปฏิิ บััติิ หน้้ า ที่่� ค ณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิิ ก ารสำำ�นััก งาน
คณะกรรมการ กสทช. ต่่อศาลปกครองกลางเกี่่�ยวกัับข้้อพิิพาทเรื่่องการดำำ�เนิินการจััดเก็็บข้้อมููลและรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
ผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ประเภทเรีียกเก็็บค่่าบริิการล่่วงหน้้า ตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่่อง หลัักเกณฑ์์
การจััดสรรและบริิหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 โดยฟ้้องขอให้้เพิิกถอนประกาศฉบัับดัังกล่่าว เฉพาะข้้อ 38 และ
ข้้อ 96 และเพิิกถอนมติิและคำำ�วิินิิจฉััยของคณะกรรมการ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�คณะกรรมการ กสทช. และคำำ�สั่่�งของเลขาธิิการ
คณะกรรมการ กสทช. ที่่�ให้้ทรููมููฟปฏิิบััติิตามประกาศฉบัับดัังกล่่าว ซึ่่�งศาลปกครองกลางได้้พิิพากษาให้้ทรููมููฟเป็็นฝ่่าย
ชนะคดีี โดยคณะกรรมการ กสทช. ได้้มีีการยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาต่่อศาลปกครองสููงสุุดแล้้ว โดยศาลปกครองสููงสุุด ได้้มีี
คำำ�พิิพากษายกฟ้้อง ทรููมููฟ เมื่่อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564 คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด ทั้้�งนี้้� ทรููมููฟ ได้้ดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�งของ กสทช. แล้้ว
และปััจจุุบััน ทรููมููฟ ไม่่ได้้ประกอบกิิจการโทรคมนาคมโดยให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�แล้้ว จึึงไม่่มีีความเสี่่�ยงในคดีีนี้้�อีีก
ความเสี่่� ย งจากข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ การเรีียกเก็็ บ ค่่ า บริิ ก ารล่่ ว งหน้้ า
จากการที่่� สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ กสทช. ได้้ มีี ห นัั ง สืื อ แจ้้ ง เตืื อ นให้้ ท รููมููฟปรัั บ ปรุุ ง เงื่่ อ นไขการให้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์
เคลื่่ อ นที่่� ป ระเภทเรีี ย กเก็็ บ เงิิ น ค่่ า บริิ ก ารล่่ ว งหน้้ า ไม่่ ใ ห้้ มีี ข้้ อ กำำ� หนดในลัั ก ษณะเป็็ น การบัั ง คัั บ ให้้ ผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารต้้ อ ง
ใช้้ บ ริิ ก ารภายในระยะเวลาที่่� กำำ� หนด และห้้ า มมิิ ใ ห้้ กำำ� หนดเงื่่ อ นไขที่่� มีี ลัั ก ษณะเป็็ น การบัั ง คัั บ ให้้ ผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารต้้ อ งใช้้
บริิ ก ารภายในระยะเวลาที่่� กำำ� หนดอีี ก ต่่ อ ไป และต่่ อ มาได้้ มีี ก ารกำำ� หนดค่่ า ปรัั บ ทางปกครองวัั น ละ 100,000 บาท
ทรููมููฟจึึงได้้ ใ ช้้ สิิ ท ธิิ โ ต้้ แ ย้้ ง รวมถึึ ง ยื่่ น คำำ�ฟ้้ อ งต่่ อ ศาลปกครองกลางขอเพิิ ก ถอนคำำ�สั่่� ง กำำ� หนดค่่ า ปรัั บ ทางปกครอง
วัันละ 100,000 บาท ตามกระบวนการแล้้ว ซึ่่�งคดีีนี้้�ศาลปกครองกลางพิิพากษาไม่่เป็็นคุุณแก่่ทรููมููฟ ดัังนั้้�น ทรููมููฟจึึงใช้้สิิทธิิ
ในการอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาไปยัังศาลปกครองสููงสุุด ขณะนี้้�คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
ความเสี่่� ย งจากการใช้้ แ ละการเชื่่ อ มต่่ อ โครงข่่ า ยโทรคมนาคม (INTERCONNECTION CHARGE) สำำ � หรัั บ โทรศัั พ ท์์ พื้้� น ฐาน
จากกรณีีที่่�คณะกรรมการ กสทช. มีีคำำ�สั่่�งให้้ บริิษััทฯ ต้้องทำำ�ข้้อตกลงการเชื่่อมต่่อโครงข่่ายกัับผู้้�ประกอบกิิจการโทรศััพท์์
เคลื่่อนที่่�รายอื่่นที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ภายใต้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งที่่�บริิษััทฯ เป็็นเพีียงเอกชนคู่่�สััญญากัับทีีโอทีีซึ่่�งเป็็นเจ้้าของโครงข่่าย
โทรศััพท์์พื้้�นฐาน บริิษััทฯ จึึงไม่่ต้้องทำำ�ข้้อตกลงดัังกล่่าวนั้้�น
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อย่่ า งไรก็็ ดีี มีี ก รณีี ที่่� ดีี แ ทคได้้ ยื่่ น คำำ�ฟ้้ อ งต่่ อ ศาลปกครองกลาง เพื่่ อ ขอให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ และทีี โ อทีี ร่่ ว มกัั น ชำำ�ร ะค่่ า ใช้้ แ ละ
เชื่่ อ มต่่ อ โครงข่่ายโทรคมนาคมจำำ�นวน 3.28 พัั นล้้ า นบาท ซึ่่� งเมื่่ อวัั นที่่� 26 ธัั นวาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้้มีี
คำำ�พิิพากษาให้้บริิษััทฯ จ่่ายค่่าเชื่่อมต่่อโครงข่่ายโทรคมนาคมให้้แก่่ ดีีแทค เป็็นเงิิน 1,832.29 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััทฯ ไม่่เห็็นพ้้องด้้วยและได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุดแล้้ว
ความเสี่่� ย งจากการทำำ �สัั ญ ญาที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การเข้้ า ถืื อ หุ้้�นในกลุ่่� ม ฮัั ท ชิิ สัั น และสัั ญ ญา HSPA ระหว่่ า ง CAT TELECOM
กัั บ กลุ่่� ม ทรูู
กลุ่่�มทรููโต้้ แ ย้้ ง คำำ�สั่่� ง ของคณะกรรมการ กทช. ปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� ค ณะกรรมการ กสทช. ตามที่่� เ ลขาธิิ ก ารคณะกรรมการ
กสทช. ได้้มีีหนัังสืือถึึงบริิษััทฯ และเรีียลมููฟแจ้้งมติิและคำำ�สั่่�งของคณะกรรมการ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�คณะกรรมการ
กสทช. ที่่� สั่่� ง ให้้ แ ก้้ ไ ขในส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การทำำ� ความตกลงเพื่่ อ ควบรวมกิิ จ การโดยการเข้้ า ซื้้� อ หุ้้�นของกลุ่่�มฮัั ท ชิิ สัั น
ให้้เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่่องหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการควบรวมกิิจการและการถืือหุ้้�นไขว้้ในกิิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�ความตกลงกัับ CAT Telecom เกี่่�ยวกัับการให้้บริิการโทรศััพท์์
เคลื่่ อ นที่่� ร ะบบ CDMA และระบบ HSPA ให้้ เ ป็็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่่ อ งมาตรการเพื่่ อ ป้้ อ งกัั น
มิิให้้มีีการกระทำำ�อัันเป็็นการผููกขาดหรืือก่่อให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรมในการแข่่งขัันในกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ
พ.ร.บ. องค์์กรจััดสรรคลื่่นความถี่่� พ.ศ. 2553 นั้้�น บริิษััทฯ และ เรีียลมููฟเห็็นว่่า มติิและคำำ�สั่่�งของคณะกรรมการ กทช.
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�คณะกรรมการ กสทช. ดัังกล่่าว ไม่่มีีความชััดเจนและไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย บริิษััทฯ และ เรีียลมููฟ จึึงได้้
ยื่่นฟ้้องคณะกรรมการ กสทช. และ เลขาธิิการคณะกรรมการ กสทช. ต่่อศาลปกครองกลาง และเมื่่อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์
2559 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งของคณะกรรมการ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�คณะกรรมการ กสทช.
ตามมติิที่่�ประชุุมครั้้�งที่่� 30/2554 เมื่่อวัันที่่� 28 กัันยายน 2554 โดยให้้มีีผลย้้อนหลัังไปถึึงวัันที่่�มีีคำำ�สั่่�งดัังกล่่าว อย่่างไร
ก็็ดีี คณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิิการคณะกรรมการ กสทช. ได้้มีีการยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาต่่อศาลปกครองสููงสุุด
ซึ่่�งต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2564 ศาลปกครองสููงสุุดพิิพากษายกคำำ�ฟ้้องของ เรีียลมููฟ ปััจจุุบัันคืือ TUC อัันเป็็นการ
รองรัับความชอบด้้วยกฎหมายของมติิคณะกรรมการ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�คณะกรรมการ กสทช. ครั้้�งที่่� 30/2554 และทำำ�ให้้
มติิดัังกล่่าวยัังคงมีีผลใช้้บัังคัับ และ TUC มีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามคำำ�พิิพากษาและมติิดัังกล่่าวต่่อไป สำำ�หรัับคดีีในส่่วนของ
บริิษััทฯ นั้้�น เมื่่อวัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2564 ศาลปกครองสููงสุุดพิิพากษายกคำำ�ฟ้้องของบริิษััทเช่่นเดีียวกััน
ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด จากข้้ อ พิิ พ าทที่่� ทีีโอทีี เรีียกร้้ อ งให้้ บริิ ษัั ท ฯ ชำำ � ระค่่ า เสีียหาย จากบริิ ก ารอิิ น เตอร์์ เ น็็ ต
ความเร็็ ว สูู ง ADSL
เมื่่อวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2548 ทีีโอทีีได้้ยื่่นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทระบุุว่่า บริิษััทฯ ละเมิิดข้้อตกลงในสััญญาร่่วมการงานฯ โดยให้้
บริิการหรืือยิินยอมให้้ผู้้�อื่่นนำำ�อุุปกรณ์์ในระบบไปให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง (ADSL) ทีีโอทีีเรีียกร้้องค่่าเสีียหาย
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,010.21 ล้้านบาทพร้้อมดอกเบี้้�ย นอกจากนี้้� ทีีโอทีียัังเรีียกร้้องให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระค่่าเสีียหายต่่อเนื่่องจาก
เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 อีีกเดืือนละ 180.00 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ย และขอให้้บริิษััทฯ ระงัับการให้้บริิการหรืือ
อนุุญาตให้้ผู้้�อื่่นให้้บริิการ ADSL ต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 6 พฤศจิิกายน 2558 ทีีโอทีีได้้ยื่่นคำำ�ร้้องขอแก้้ไขคำำ�เสนอข้้อพิิพาท
โดยแก้้ไขค่่าเสีียหายจากการขาดรายได้้ จากการให้้บริิการอิินเตอร์์เน็็ตความเร็็วสููง ADSL ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2544
ถึึงเดืือนสิิงหาคม 2558 เป็็นจำำ�นวน 63,457.91 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตรา MLR+1 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 22,748.37
ล้้านบาท รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 86,206.28 ล้้านบาท
ทั้้� ง นี้้� เมื่่ อ วัั น ที่่� 4 กัั น ยายน 2561 อนุุ ญ าโตตุุ ล าการได้้ มีี คำำ�ชี้้� ข าดให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ ชำำ�ร ะเงิิ น ค่่ า ผิิ ดสัั ญ ญาที่่� นำำ�อุุ ป กรณ์์
ไปให้้บริิการ ADSL ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2554 ถึึงเดืือนสิิงหาคม 2558 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 59,120.65 ล้้านบาท และ
ดอกเบี้้� ย เป็็ น จำำ� นวนเงิิ น 16,978.65 ล้้ า นบาท รวมเป็็ น จำำ� นวนเงิิ น 76,099.31 ล้้ า นบาท พร้้ อ มดอกเบี้้� ยร้้ อ ยละ
6.6875 ต่่อปีีจากต้้นเงิิน 59,120.65 ล้้านบาท ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2558 จนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จสิ้้�น และให้้บริิษััทฯ
ชำำ�ระค่่าผิิดสััญญาต่่อเนื่่อง ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2558 ถึึงเดืือนธัันวาคม 2560 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 17,076.92 ล้้านบาท
และดอกเบี้้� ย เป็็น จำำ�นวนเงิิน 1,298.04 ล้้านบาท รวมเป็็ น จำำ� นวนเงิิ น 18,374.97 ล้้ า นบาท พร้้ อมดอกเบี้้� ยร้้อ ยละ
6.6875 ต่่ อ ปีี จากต้้ น เงิิ น 17,076.92 ล้้ า นบาท ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นมกราคม 2561 จนกว่่ า จะชำำ�ร ะเสร็็ จสิ้้� น โดยบริิ ษัั ท ฯ
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ได้้ยื่่นคำำ�ร้้องขอเพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดของอนุุญาโตตุุลาการต่่อศาลปกครองกลางเมื่่อวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2561 ส่่วนทีีโอทีี
ได้้ ยื่่ น คำำ�ข อบัั ง คัั บ ตามคำำ�ชี้้� ข าดต่่ อ ศาลปกครองเมื่่ อ วัั น ที่่� 14 กุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2562 ซึ่่� ง บริิ ษัั ท ฯได้้ ยื่่ น คำำ�คัั ดค้้ า นคำำ�ร้้ อ ง
ขอบัั ง คัั บ ตามคำำ�ชี้้� ข าดของคณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการของทีี โ อทีี แ ล้้ ว ต่่ อ มาวัั น ที่่� 15 กรกฎาคม 2562 ศาลปกครอง
กลางได้้ มีี คำำ�สั่่� ง รวมสำำ� นวนคดีี เมื่่ อ วัั น ที่่� 29 ธัั น วาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้้ มีี คำำ�พิิ พ ากษาเพิิ ก ถอนคำำ�ชี้้� ข าด
ของคณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการและยกคำำ�ร้้ อ งขอบัั ง คัั บ ตามคำำ�ชี้้� ข าดของทีี โ อทีี อัั น เป็็ น คุุ ณ แก่่ บ ริิ ษัั ท ฯ ทั้้� ง นี้้� เมื่่ อ วัั น ที่่�
27 มกราคม 2564 ทีี โ อทีี ยื่่ น อุุ ท ธรณ์์ คำำ�พิิ พ ากษาต่่ อ ศาลปกครองสููงสุุ ด โดยบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ยื่่ น คำำ� แก้้ อุุ ท ธรณ์์
เมื่่อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2564 ปััจจุุบััน คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
ความเสี่่� ย งจากข้้ อ พิิ พ าททางการค้้ า ระหว่่ า งประเทศสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีีนและประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก า
ปัั จจุุ บัั น สถานการณ์์ ร ะหว่่ า งประเทศเกิิ ด ความตึึงเครีี ยด ขึ้้� น โดยมีี ส าเหตุุ ม าจากกรณีี ข้้ อ พิิ พ าททางการค้้ า ระหว่่ า ง
สาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น และสหรัั ฐ อเมริิ ก า โดยอ้้ า งว่่ า สาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น ดำำ� เนิิ น นโยบายการค้้ า อย่่ า ง
ไม่่เป็็นธรรม มีีการให้้เงิินอุุดหนุุนบริิษััทเอกชนภายในประเทศ กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ให้้บริิษััทเอกชนของสหรััฐอเมริิกา
ที่่� ดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ในสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น ต้้ อ งถ่่ า ยทอดเทคโนโลยีี ใ ห้้ กัั บ บริิ ษัั ท ร่่ ว มทุุ น ของจีี น รวมทั้้� ง กล่่ า วหาว่่ า
สาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น ขโมยทรัั พย์์ สิิ น ทางปัั ญ หาของสหรัั ฐ อเมริิ ก า จากเหตุุ ก ารณ์์ ดัั ง กล่่ า วอาจส่่ ง ผลให้้ ก ลุ่่�มทรูู
ได้้ รัับ ผลกระทบทางการดำำ�เนิิน งาน เนื่่อ งจากปััจจุุบัั น กลุ่่�มทรููมีี คู่่�ค้้ า ที่่� เป็็ น บริิ ษัั ทเอกชนของสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีีน
หลายราย ซึ่่� ง บริิ ษัั ท เหล่่ า นี้้� เ ป็็ น ผู้้� ผ ลิิ ต และจัั ดจำำ� หน่่ า ยระบบ และอุุ ป กรณ์์ โ ทรคมนาคมให้้ แ ก่่ ก ลุ่่�มทรููโดยวัั ตถุุ ดิิ บ
บางส่่ ว นที่่� บ ริิ ษัั ท คู่่�ค้้ า ในสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น ใช้้ ใ นกระบวนการผลิิ ตนั้้� น ต้้ อ งนำำ� เข้้ า มาจากสหรัั ฐ อเมริิ ก า
หากรัั ฐ บาลของสหรัั ฐ อเมริิ ก ามีี คำำ�สั่่� ง ห้้ า มไม่่ ใ ห้้ บ ริิ ษัั ท ในประเทศของตนจำำ� หน่่ า ยผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ข องตนเองให้้ แ ก่่ บ ริิ ษัั ท
ในสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น อาจทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท คู่่�ค้้ า ดัั ง กล่่ า วประสบปัั ญ หาในการผลิิ ต และจัั ดจำำ� หน่่ า ย และส่่ ง ผลให้้
ไม่่สามารถจััดส่่งสิินค้้าให้้แก่่กลุ่่�มทรููตามที่่�ตกลงกัันได้้
อย่่ า งไรก็็ ดีี กลุ่่�มทรููได้้ ตร ะหนัั ก ถึึ ง ความเสี่่� ย งจากกรณีี ข้้ อ พิิ พ าททางการค้้ า ระหว่่ า งสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น
และสหรัั ฐ อเมริิ ก าดัั ง กล่่ า ว และได้้ ดำำ� เนิิ น การหาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ท ดแทนที่่� มีี คุุ ณ ภาพเท่่ า เทีี ยม หรืื อ ใกล้้ เ คีี ย งกัั น จาก
ประเทศอื่่ น ๆ เพื่่ อ ลดผลกระทบที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น ต่่ อ การประกอบธุุ รกิิ จข องกลุ่่�มทรููจึึงทำำ� ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า ความเสี่่� ย ง
ดัังกล่่าวอยู่่�ในระดัับที่่�กลุ่่�มทรููบริิหารจััดการได้้
ความเสี่่� ย งทางด้้ า นการเงิิ น
ความเสี่่� ย งจากการมีีหนี้้� สิิ น
ณ สิ้้�นปีี 2564 กลุ่่�มทรููมีีหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยจ่่าย ประกอบด้้วยเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี ของ
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว และเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว (ไม่่รวมหนี้้�สิินภายใต้้สััญญาเช่่าทางการเงิิน) จำำ�นวน 257.5 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
จากจำำ�นวน 223.0 พัันล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2563 จากการกู้้�ยืืมเพิ่่�มเติิมเพื่่�อสนัับสนุุนการขยายธุุรกิิจ และการจ่่ายค่่าใบอนุุญาต
คลื่่�นความถี่่� ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มทรูู อาจมีีแผนในการจััดหาเงิินทุุนผ่่านการกู้้�ยืืมเงิิน และ/หรืือ การออกตราสารหนี้้� จึึงอาจมีีความ
เสี่่�ยงจากการที่่�ไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้เพีียงพอสำำ�หรัับการชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยในแต่่ละปีี หรืืออาจมีีผลกระทบ
ต่่อการขยายการลงทุุนในอนาคตได้้ อย่่างไรก็็ดีี กลุ่่�มทรููเชื่่�อว่่าจะสามารถจััดหาเงิินกู้้�ยืืมใหม่่ เพื่่�อชำำ�ระคืืนหนี้้�สิินเดิิมและ
ปรัับเปลี่่�ยนการชำำ�ระคืืนเงิินต้้นให้้เหมาะสมกัับกระแสเงิินสดของกลุ่่�มทรููได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้� กลุ่่�มทรููยัังมีีแหล่่ง
เงิินทุุนหลายช่่องทาง อาทิิ เงิินสดจากการดำำ�เนิินงาน เครดิิตเทอมจากกลุ่่�มผู้้�จััดจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ (vendor financing)
รวมถึึงการขายสิินทรััพย์์ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มทรููมีีการคำำ�นึึงถึึงวิินััยทางการเงิินอย่่างเคร่่งครััดและจะพิิจารณาโครงสร้้าง
เงิินทุุนที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการขยายธุุรกิิจในอนาคต

76

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

ความเสี่่� ย งจากการเคลื่่ อ นไหวของอัั ต ราแลกเปลี่่� ย น
กลุ่่�มทรูู มีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�ต้้องจ่่ายให้้เจ้้าหนี้้�การค้้าเป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�วิิธีีการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากเงิินตราต่่างประเทศดัังต่่อไปนี้้�มาใช้้แล้้วแต่่กรณีี เพื่่�อป้้องกัันและครอบคลุุมความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการ
ผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
• ทำำ�สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
• เจรจาตกลงเงื่่อนไขการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�ในสกุุลเงิินตราต่่างประเทศเป็็นแต่่ละรายการ
• นำำ�เงิินสกุุลดอลลาร์์สหรััฐฯ ที่่�ฝากไว้้ในบััญชีีเงิินฝากที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศไปชำำ�ระภาระหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินสกุุล
ดอลลาร์์สหรััฐฯ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 31 ธัันวาคม 2563 ยอดหนี้้�สิินที่่�มีีมููลค่่าเป็็นเงิินตราต่่างประเทศมีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
ปีี 2564
ปีี 2563
หน่่วยเงิินตรา
หน่่วยเงิินตรา
				
ต่่างประเทศ : ล้้าน
ต่่างประเทศ : ล้้าน
หนี้้�สิิน
ดอลลาร์์สหรััฐ
เยนญี่่�ปุ่่�น
ปอนด์์สเตอร์์ลิิง
	ยููโร	
	ดอลลาร์์ฮ่่องกง
	ดอลลาร์์สิิงคโปร์์
เปโซฟิิลิิปปิินส์์
หยวนจีีน

1,432.86
0.04
0.07
0.17
0.19
0.01
8.16

1,605.66
0.04
0.08
0.08
0.19
0.01
1.16
-

ยอดหนี้้�สิินที่่�มีีมููลค่่าเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ประกอบด้้วยยอดเจ้้าหนี้้�การค้้า เงิินกู้้�ยืืมและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ความเสี่่� ย งจากการลงทุุ น ที่่� อ าจทำำ � ให้้ เ กิิ ด การด้้ อ ยค่่ า
กลุ่่�มทรูู มีีการประเมิินมููลค่่าและพิิจารณาถึึงความคุ้้�มค่่าของการลงทุุนอย่่างถี่่�ถ้้วนก่่อนจะทำำ�การลงทุุนในแต่่ละธุุรกิิจหรืือ
สิินทรััพย์์ใดๆ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีการทดสอบการด้้อยค่่าของมููลค่่าของเงิินลงทุุนเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าเงิินลงทุุนนั้้�นอาจเกิิดการ
ด้้อยค่่า สิ่่�งเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�บริิหารเชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทฯ ไม่่มีีความเสี่่�ยงจากการด้้อยค่่าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ
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ความเสี่่� ย งของหุ้้�นกู้้�
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk) หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะไม่่สามารถจ่่ายดอกเบี้้�ย (ถ้้ามีี) หรืือไม่่สามารถ
คืืนเงิินต้้นของหุ้้�นกู้้�ไม่่ว่่าด้้วยเหตุุใดๆ ซึ่่�งเมื่่�อผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�หยุุดจ่่ายดอกเบี้้�ยหรืือเงิินต้้นของหุ้้�นกู้้� จะถืือเป็็นการผิิดนััดชำำ�ระ
หนี้้�หุ้้�นกู้้� (default) โดยหากผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ตกเป็็นบุุคคลล้้มละลายหรืือผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�หุ้้�นกู้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�จะมีีสิิทธิิในการขอรัับชำำ�ระ
หนี้้�เท่่าเทีียมกัับเจ้้าหนี้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกัันรายอื่่�นๆ ของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้� ในการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของ
ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้� ผู้้�ลงทุุนสามารถดููอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือที่่�จััดทำำ�โดยสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ ประกอบการตััดสิินใจลงทุุน
ได้้ ถ้้าอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของหุ้้�นกู้้�ต่ำำ�� แสดงว่่าความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของหุ้้�นกู้้�หรืือผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�สููง ผลตอบแทนที่่�ผู้้�ลงทุุน
ได้้รัับควรจะสููงด้้วยเพื่่�อชดเชยความเสี่่�ยงที่่�สููงของหุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าว
อย่่างไรก็็ตาม ก่่อนการลงทุุนผู้้�ลงทุุนควรศึึกษาข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้� นอกจากการพิิจารณาอัันดัับความ
น่่าเชื่่�อถืือของหุ้้�นกู้้�หรืือผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�แล้้ว ผู้้�ลงทุุนควรติิดตามข้้อมููลข่่าวสารของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้� รวมถึึงการปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลง
การจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือได้้จากเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. สถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ และสมาคมตลาด
ตราสารหนี้้�ไทย
ความเสี่่� ย งด้้ า นราคา (Price Risk) เมื่่� อ ผู้้�ข ายหุ้้�นกู้้� ป ระสงค์์ จ ะขายหุ้้�นกู้้�ก่่ อ นวัั น ครบกำำ� หนดไถ่่ ถ อนหุ้้�นกู้้� หุ้้�นกู้้�
อาจขายได้้ ต่ำำ�� กว่่ า มููลค่่ า ที่่� ตร าไว้้ ห รืื อ ราคาที่่� ซื้้� อ มา ซึ่่� ง เป็็ น ผลจากการเปลี่่� ย นแปลงของอัั ตร าดอกเบี้้� ย ในตลาด
กล่่าวคืือ หากอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดปรัับตััวสููงขึ้้�นหลัังจากที่่�ผู้้�ลงทุุนได้้ลงทุุนในหุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าวไปแล้้ว ราคาหุ้้�นกู้้�จะลดลง
ทั้้�งนี้้� โดยทั่่�วไปราคาของหุ้้�นกู้้�ที่่มี� อี ายุุคงเหลืือยาวกว่่าจะได้้รับั ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดมากกว่่า
ความเสี่่� ย งด้้ า นสภาพคล่่ อ ง (Liquidity Risk) หมายถึึ ง ความเสี่่� ย งที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น เมื่่� อ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นกู้้� ป ระสงค์์ จ ะขาย
หุ้้�นกู้้�ในตลาดรองก่่อนครบกำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้� เนื่่�องจากการซื้้�อขายเปลี่่�ยนมืือของตราสาร ในตลาดรองมีีไม่่มากนััก
อาจทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�ไม่่สามารถขายหุ้้�นกู้้�ได้้ทัันทีีในราคาที่่�ตนเองต้้องการ
ทั้้�งนี้้� ผู้้อ� อกหุ้้�นกู้้ไ� ม่่ได้้นำำ�หุ้้�นกู้้ไ� ปซื้้�อขายในตลาดรองใดๆ ผู้้�ถือื หุ้้�นกู้้�สามารถซื้้�อขายหุ้้�นกู้้ไ� ด้้ที่่ธ� นาคารพาณิิชย์์ บริิษัทั หลัักทรััพย์์
หรืือนิิติิบุุคคลอื่่�นใด ที่่�มีีใบอนุุญาตค้้าหลัักทรััพย์์อัันเป็็นตราสารแห่่งหนี้้�
ประเด็็ น ความเสี่่� ย งที่่� สำ ำ �คัั ญ และความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ใหม่่
ประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ ในปีี 2564 ได้้แก่่ ภััยคุุกคามจากการระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 การเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิ ก รรมของผู้้� บ ริิ โ ภค และปัั จ จัั ย ทางเศรษฐกิิ จข องประเทศไทยที่่� ป รัั บ ตัั ว ลดลงอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ภัั ยคุุ ก คามจากการ
ถููกจู่่�โจมทางไซเบอร์์ การดููแลปกป้้ อ งข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คล และการบัั ง คัั บ ใช้้ พร ะราชบัั ญ ญัั ติิ คุ้้�ม ครองข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คล
พ.ศ. 2562 ในกลางปีี 2564 ล้้วนแต่่เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และอาจส่่งผลกระทบกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ประเมิินผลกระทบความเสี่่�ยงและโอกาส ตามกรอบการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิิอากาศ TCFD โดยบริิษััทฯ นำำ�ประเด็็นการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศบรรจุุไว้้ในกระบวนการ
ประเมิินความเสี่่�ยงขององค์์กรที่่�จััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยพิิจารณาทั้้�งความเสี่่�ยง โอกาส และผลกระทบจากอุุทกภััย
ภััยแล้้ง อุุณหภููมิิที่่�สููงขึ้้�น และอ้้างอิิงข้้อมููลจากเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดในอดีีต เพื่่�อหามาตรการเชิิงรุุกป้้องกัันเหตุุที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้้�น และจััดทำำ�แผนการรัับมืือความต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจอย่่างเหมาะสม โดยผลที่่�ได้้จากการประเมิินไปจะถููกนำำ�ไปผนวก
กัับกลยุุทธ์์และแผนทางธุุรกิิจต่่อไป
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ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ใหม่่ (EMERGING RISK)
1. ความเสี่่� ย งจากผลกระทบทางกายภาพด้้ า นการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศต่่ อ อุุ ป กรณ์์ แ ละที่่� ตั้้� ง เครืื อ ข่่ า ย
ประเภทความเสี่่� ย ง : ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม

ปัั จ จัั ย ที่่� ทำ ำ � ให้้ เ กิิ ด ความเสี่่� ย ง :

ปัั จ จัั ย ทางธรรมชาติิ

คำำ � อธิิ บ าย :
เนื่่�องจากสภาวะโลกรวนมีีแนวโน้้มสููงที่่�อุุณหภููมิิโลกจะเพิ่่�มสููงขึ้้�นทุุกปีี ประเทศไทยจึึงต้้องเผชิิญกัับอุุณหภููมิิผิิวโลกที่่�
สููงขึ้้�นและประสบภััยพิิบััติิด้้านสภาพภููมิิอากาศ เช่่น น้ำำ��ท่่วม พายุุ ที่่�อาจจะเกิิดถี่่�ขึ้้�นและรุุนแรงขึ้้�นอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ความเสี่่�ยงนี้้�จะส่่งผลกระทบเกืือบทุุกองค์์กร รวมทั้้�งอุุตสาหกรรมโทรคมนาคม และชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของประชาชน
บริิษััทฯ ประเมิินว่่าผลกระทบนี้้�จะส่่งผลชััดเจนในระยะยาว อีีกประมาณ 3-5 ปีีข้้างหน้้า
ผลกระทบ :
• เครืือข่่ายของบริิษััทฯ ที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วประเทศอาจขััดข้้อง จากการที่่�สถานีีฐานและอุุปกรณ์์เครืือข่่ายประสบภััยพิิบััติิ
จากน้ำำ��ท่่วม ดัังเช่่นเหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมใหญ่่ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ เมื่่อปีี 2559
• ค่่าไฟฟ้้าสููงขึ้้�นจากการนำำ�ระบบระบายอากาศมาใช้้เพื่่อรัักษาระดัับอุุณหภููมิิอุุปกรณ์์และสถานที่่�ตั้้�งเครืือข่่าย
ซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจากความร้้อนภายนอก
• ค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น เพราะต้้องสำำ�รองแบตเตอรี่่� หรืือต้้องเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�และอุุปกรณ์์บางส่่วนเร็็วขึ้้�นเพราะอายุุ
การใช้้งานสั้้�นลงจากอุุณหภููมิิที่่�สููงขึ้้�น
• ค่่าประกัันภััยก็็อาจสููงขึ้้�น รวมถึึงผลกระทบอื่่นๆ
หากไม่่มีีมาตรการรองรัับที่่�เหมาะสม บริิษััทฯ ประเมิินว่่าค่่าเสีียหายจากบริิการเครืือข่่ายที่่�หยุุดชะงััก และค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นจากผลกระทบดัังกล่่าวจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 1,300 ล้้านบาท
มาตรการป้้ อ งกัั น และแก้้ ไ ข :
• ปรัับปรุุงการก่่อสร้้างสถานีีฐานและชุุมสายเครืือข่่าย โดยยกพื้้�นสููงขึ้้�น 150 ซม. เพื่่อลดผลกระทบจากน้ำำ��ท่่วม
ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้เรีียนรู้้�จากเหตุุการณ์์ในอดีีต
• บริิหารสภาวะวิิกฤติิ โดยดำำ�เนิินตามแผนบริิหารความต่่อเนื่่อง (Business Continuity Plan) ร่่วมกัับหน่่วยงาน
หลัักๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ทีีม Network Engineering Operations กำำ�หนดให้้มีีการตรวจสอบผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิต่่อความพร้้อมใช้้งานของเครืือข่่าย และอายุุการใช้้งานของอุุปกรณ์์ รวมทั้้�งประเมิิน
ความจำำ�เป็็นในการมีีมาตรการจััดการที่่�เหมาะสม และการคััดเลืือกอุุปกรณ์์ที่่�ช่่วยระบายอากาศ
• พััฒนาแผนรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เพื่่อรองรัับความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่ออุุปกรณ์์และการ
ดำำ�เนิินการ และเตรีียมมาตรการรองรัับกัับปััจจััยเสี่่�ยงเฉพาะพื้้�นที่่�หรืือส่่วนงาน (context-specific factors)
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2. ความเสี่่� ย งจากการขาดแคลนแรงงานที่่� จ ะสนัั บ สนุุ น การปรัั บ เปลี่่� ย นสู่่�องค์์ ก รดิิ จิิ ทัั ล
ประเภทความเสี่่� ย ง : ด้้ า นเศรษฐกิิ จ

ปัั จ จัั ย ที่่� ทำ ำ � ให้้ เ กิิ ด ความเสี่่� ย ง :

ปัั จ จัั ยจ ากเศรษฐกิิ จม หภาค

คำำ � อธิิ บ าย :
ประเทศไทยตั้้�งเป้้าหมายเป็็นดิิจิิทััลฮัับของภููมิิภาคอาเซีียนใน 10 ปีี โดยนำำ�เสนอโมเดลธุุรกิิจ 4.0 ที่่�จะขัับเคลื่่�อนด้้วย
นวััตกรรม และการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ระบบควบคุุมอััตโนมััติิ หุ่่�นยนต์์ มาใช้้ในกลุ่่�ม SME บริิษััทผู้้�ผลิิตและธุุรกิิจ
บริิการ ในขณะที่่�แรงงานกลุ่่�มนี้้�ยัังมีีไม่่เพีียงพอ ดัังนั้้�น จึึงเป็็นความเสี่่�ยงของกลุ่่�มทรูู ที่่�มุ่่�งเน้้นการให้้บริิการด้้วย
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ทัันสมััย ผ่่านโซลููชั่่�นดิิจิิทััลต่่างๆ บริิษััทฯ ประเมิินว่่าผลกระทบที่่�สำำ�คััญจากความเสี่่�ยงนี้้�
น่่าจะเกิิดขึ้้�นในระยะยาว ประมาณ 5 ปีีขึ้้�นไป เพราะอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ จะทยอยปรัับตััวสู่่�ดิิจิิทััล และต้้องรัับสมััคร
บุุคลากรด้้านนี้้�มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
ผลกระทบ :
• ส่่งผลต่่อธุุรกิิจและการให้้บริิการของกลุ่่�มทรูู ซึ่่�งต้้องอาศััยพนัักงานที่่�มีีทัักษะด้้านดิิจิิทััล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ดิิจิิทััลกรุ๊๊�ป ที่่�ตั้้�งเป้้าหมายจะเป็็น “Digital Transformation Mobilizer” ในอาเซีียน และจะขัับเคลื่่อนธุุรกิิจด้้วยการ
ส่่งมอบเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ในทุุกกระบวนการทำำ�งานและส่่งมอบบริิการไปยัังลููกค้้า ดัังนั้้�น บริิษัทั ฯ จึึงมีีความต้้องการ
แรงงานฝีีมืือด้้านดิิจิิทััลและผู้้�เชี่่�ยวชาญการวิิเคราะห์์ข้้อมููลอย่่างมาก มาสนัับสนุุนองค์์กร
• ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อศัักยภาพในการแข่่งขััน ในอุุตสาหกรรมบริิการดิิจิิทััล ซึ่่�งมีีมููลค่่าประมาณ 260,000
ล้้านบาทต่่อปีี ในปีี 2565 รวมถึึงรายได้้และกำำ�ไรของบริิษััทฯ อัันเนื่่องมาจาก ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานที่่�ลดลง
ค่่าใช้้จ่่ายในการสรรหาบุุคลากรเพิ่่�มขึ้้�น ระยะเวลาในการฝึึกอบรมพนัักงานใหม่่ และยอดขายที่่�หายไป
• ส่่งผลต่่อรายได้้ของ กลุ่่�มทรููออนไลน์์ ที่่�คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 20 ของรายได้้รวมของบริิษััทฯ หากไม่่มีี
มาตรการรัับมืืออย่่างเหมาะสม ในการรัักษาพนัักงานปััจจุุบััน รวมถึึงจะกระทบต่่อค่่าใช้้จ่่ายต่่อหััวพนัักงานในการ
จ้้างงานและฝึึกอบรมซึ่่�งคิิดเป็็นเงิินประมาณ 25.38 ล้้านบาท/ปีี อีีกด้้วย
มาตรการป้้ อ งกัั น และแก้้ ไ ข :
• จััดตั้้�งสถาบััน True Digital Academy (TDA) เพื่่อฝึึกอบรมให้้ความรู้้� re-skilling and up-skilling แก่่พนัักงานปััจจุุบััน
เสริิมสร้้างทัักษะด้้านดิิจิิทััลที่่�จำำ�เป็็นเพื่่อสนัับสนุุนการทำำ�งานที่่�ปรัับเปลี่่�ยนสู่่�ดิิจิิทััล
• กำำ�หนดแผนงานและกรอบการพััฒนาศัักยภาพด้้านดิิจิทัิ ลั อย่่างเป็็นรููปธรรมให้้แก่่พนักั งานปััจจุบัุ นั โดยให้้แผนงาน
ดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์องค์์กร
• จััดอบรมหลัักสููตรต่่างๆ ด้้านทัักษะดิิจิิทััล เช่่น Data Champion Course และ Digital Foundation Course
• ประยุุกต์์ใช้้เครื่่องมืือและโมเดลวิิเคราะห์์สถิิติิ เพื่่อวิิเคราะห์์ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงาน หาสาเหตุุ
การลาออก แล้้วนำำ�มาปรัับปรุุงอย่่างเหมาะสม
• ปรัับปรุุงและเพิ่่�มเติิมสวััสดิิการผ่่านโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่อดููแล รัักษาและจููงใจพนัักงานไว้้กัับองค์์กร
อาทิิ ชั่่� ว โมงทำำ� งานที่่� ยืื ด หยุ่่�น ประกัั น สุุ ข ภาพที่่� เ ลืื อ กได้้ ต ามไลฟ์์ ส ไตล์์ แ ละการสนัั บ สนุุ น ความเท่่ า เทีี ยมกัั น
ในที่่�ทำำ�งาน
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2.2.2 ความเสี่่� ย งต่่ อ การลงทุุ น ของผู้้�ถืื อ หลัั ก ทรัั พ ย์์
ความเสี่่� ย งจากการที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ มีีผู้้�ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ ถืื อ หุ้้�นในสัั ดส่ ่ ว นมากกว่่ า ร้้ อ ยละ 25
ณ วัั น ที่่� 15 มีี น าคม 2564 กลุ่่�มผู้้�ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ ข องบริิ ษัั ท ฯ คืื อ บริิ ษัั ท เครืื อ เจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ จำำ�กัั ด และบริิ ษัั ท
ที่่�เกี่่�ยวข้้องถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ รวมกัันเป็็นจำำ�นวนร้้อยละ 49.99 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ
ซึ่่�งโดยลัักษณะเช่่นนี้้� จึึงอาจทำำ�ให้้วาระที่่�กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับกำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4
ของจำำ� นวนเสีี ย งทั้้� ง หมดของผู้้�ถืื อ หุ้้�นซึ่่� ง มาประชุุ ม และมีี สิิ ท ธิิ อ อกเสีี ย งลงคะแนน ไม่่ ผ่่ า นการลงมติิ หากบริิ ษัั ท
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด และ บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง งดออกเสีียงหรืือลงคะแนนเสีียงไม่่เห็็นด้้วยในวาระดัังกล่่าว
2.2.3 ความเสี่่� ย งต่่ อ การลงทุุ น ในหลัั ก ทรัั พ ย์์ ต่ ่ า งประเทศ
- ไม่่มีี -

81

3. การขัั บ เคลื่่ อ นธุุ ร กิิ จ เพื่่ อ ความยั่่� ง ยืื น

3.1 นโยบายและเป้้ า หมายการจัั ด การด้้ า นความยั่่� ง ยืื น
กลุ่่�มทรูู ในฐานะผู้้�นำำ�ธุุรกิิจโทรคมนาคมและสื่่อดิิจิิทััลของประเทศ นอกจากบทบาทในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบ
ดิิจิิทััลให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�และทุุกกลุ่่�มประชากรเพื่่อให้้ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลความรู้้� รวมถึึงโอกาสทาง
เศรษฐกิิจจากเทคโนโลยีีดิิจิิทััลอย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม และส่่งเสริิมการพััฒนาเศรษฐกิิจยุุค 4.0 อย่่างมั่่�นคงแล้้ว บริิษััทฯ
ยัังตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
อีีกด้้วย
หลัั ก คุุ ณ ธรรมและหลัั ก การกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
กลุ่่�มทรูู ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดหลัักความถููกต้้องตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดจนหลัักคุุณธรรมและ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รัับผิิดชอบและประสานประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ (Stakeholders) ร่่วมกัันอย่่าง
เหมาะสมเพื่่อให้้มั่่�นใจว่่าทุุกกลุ่่�มจะได้้รัับการคุ้้�มครองและปฏิิบััติิด้้วยดีีอย่่างเสมอภาคเป็็นธรรม ไม่่เอารััดเอาเปรีียบ
มีีความซื่่อสััตย์์และโปร่่งใสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ไม่่เรีียกรัับหรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิต คณะกรรมการบริิษััท
จึึงประกาศ “ประมวลคุุณธรรมและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน” (Code of Conduct) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ คุุณค่่าความเป็็นทรูู
(Core Values) 4C’s ได้้แก่่ เอาใจใส่่ (Caring) เชื่่อถืือได้้ (Credible) สร้้างสรรค์์ (Creative) และกล้้าคิิดกล้้าทำำ� (Courageous)
และ “นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี” เพื่่อเป็็นแนวทางให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงานของกลุ่่�มทรูู ถืือปฏิิบััติิ
อย่่างเคร่่งครััดโดยจััดอบรมและทดสอบความรู้้�ความเข้้าใจแก่่พนัักงานกลุ่่�มทรูู กิิจการร่่วมค้้า และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
การต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการต่่อต้้านการทุุจริิตตลอดจนการรัับและการจ่่ายสิินบน ซึ่่�งกำำ�หนดใน “ประมวลคุุณธรรมและ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน” โดยห้้ามพนัักงานเรีียกร้้องหรืือรัับสิินน้ำำ��ใจเพื่่อตนเองหรืือเพื่่อผู้้�อื่่นจากบุุคคลที่่�ร่่วมทำำ�ธุุรกิิจ
ด้้วยและห้้ามการจ่่ายเงิินหรืือให้้ความช่่วยเหลืือที่่�ถืือว่่าเป็็นการติิดสิินบน หรืือให้้ผลประโยชน์์ บริิษััทฯ ยัังประกาศใช้้
“มาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน” อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ จััดอบรมให้้ความรู้้�ความเข้้าใจ
ในกลุ่่�มพนัักงาน ตลอดจนคู่่�ค้้า พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนหน่่วยงานภาครััฐและภาคประชาสัังคมต่่างๆ รณรงค์์การต่่อต้้าน
คอร์์รััปชัันอย่่างต่่อเนื่่อง นอกจากนี้้� ยัังได้้ประกาศเจตนารมณ์์ในการเข้้าร่่วมเป็็น “แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านการทุุจริิต” และมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันอย่่าง
เคร่่งครััด นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีช่่องทางร้้องเรีียนหลากหลายช่่องทาง ได้้แก่่ เว็็บไซต์์บริิษััทฯ ส่่งจดหมายเปิิดผนึึก
ถึึงผู้้�บริิหารที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ อีีเมลถึึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรืือติิดต่่อฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล
การขัั บ เคลื่่ อ นองค์์ ก รสู่่�ความยั่่� ง ยืื น
บริิษััทฯ ขัับเคลื่่อนองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืนครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่อตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม โดยผู้้�นำำ�องค์์กรทุุกระดัับ และพนัักงานทุุกคนต้้องเข้้าใจและมีีส่่วนร่่วมในประเด็็นความยั่่�งยืืนอย่่าง
รอบด้้าน คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายและกรอบการพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน และ
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ทบทวนตรวจสอบติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน คณะกรรมการด้้านนวััตกรรมและความยั่่�งยืืนทำำ�หน้้าที่่�บริิหารงาน ตรวจสอบ
ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนขององค์์กร และรายงานต่่อ คณะกรรมการการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี และพนัักงานทุุกระดัับมีีบทบาทและมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานตามแนวทางเพื่่อความยั่่�งยืืน เพื่่อแบ่่งปัันคุุณค่่า
แก่่เพื่่อนร่่วมงาน และสัังคม ทำำ�งานด้้วยความซื่่อสััตย์์ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์และมีีส่่วนร่่วมพััฒนานวััตกรรม ตลอดจน
กำำ�หนดเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนเป็็นหนึ่่�งในตััวชี้้�วััดการดำำ�เนิินงานของพนัักงานทุุกคน
ยุุ ท ธศาสตร์์ ด้ ้ า นความยั่่� ง ยืื น
บริิษััทฯ พััฒนากรอบการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนสอดคล้้องกัับหลัักการความยั่่�งยืืนของเครืือเจริิญ
โภคภััณฑ์์ที่่�ยึึดมั่่�นในปรััชญา 3 ประโยชน์์ ด้้วยการสร้้างสรรค์์ประโยชน์์แก่่ประเทศชาติิ สัังคม และองค์์กร รวมถึึงยึึด
หลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง หลัักการสากล 10 ประการของ UN Global Compact รวมทั้้�งเป้้าหมายความยั่่�งยืืน 17 ประการ
แห่่งสหประชาชาติิ หลัักการซีีพีีสู่่�ความเป็็นเลิิศ ตลอดจนกฎระเบีียบข้้อบัังคัับและมาตรฐานสากลภายใต้้การดำำ�เนิินงาน
อย่่างสมดุุลทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ “3H’s” คืือ “HEART, HEALTH, HOME” ซึ่่�ง
ครอบคลุุมประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน และตอบสนองผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเป็็นธรรม โดยได้้กำำ�หนดเป้้าหมาย
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนสู่่� ปีี 2563 ตั้้�งแต่่ปีี 2559 เพื่่อขัับเคลื่่อนการดำำ�เนิินงานจนสามารถบรรลุุเป้้าหมาย 5 ปีีดัังกล่่าว
ในปีี 2563 ครบทั้้�ง 12 ข้้อเรีียบร้้อยแล้้ว
เป้้ า หมายด้้ า นความยั่่� ง ยืื น สู่่� ปีี 2573
กลุ่่�มทรูู ได้้เดิินหน้้าดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่อง โดยได้้กำำ�หนดเป้้าหมายความยั่่�งยืืนระยะสั้้�นในแต่่ละปีี
และเป้้าหมายระยะยาวด้้านความยั่่�งยืืน สู่่�ปีี 2573 ภายใต้้ปณิิธานและยุุทธศาสตร์์ 3H’s เดิิมซึ่่�งมีี 12 ข้้อ และปรัับปรุุง
เพิ่่�มเติิมเป้้าหมายให้้เป็็นปััจจุุบััน สอดคล้้องกัับบริิษทองค์์กรและกระแสโลกและมีีความท้้าทายมากยิ่่�งขึ้้�นโดยเพิ่่�มเรื่่อง
ความปลอดภััยทางไซเบอร์์ และเรื่่องระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน อีีก 2 ข้้อ รวมทั้้�งสิ้้�น 14 ข้้อ

บริิษััทฯ มีีการทบทวนนโยบายและเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนต่่างๆ เป็็นประจำำ� และมีีการติิดตามวััดผลการดำำ�เนิินงาน
อย่่างต่่อเนื่่อง โดยได้้เปิิดเผยรายละเอีียดเป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564
และเว็็บไซต์์บริิษััทฯ
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3.2 การจัั ด การผลกระทบต่่ อ ผู้้ �มีี ส่ ่ ว นได้้ เ สีี ย ในห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า ของธุุ ร กิิ จ
3.2.1 ห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า ของธุุ ร กิิ จ
กลุ่่�มทรูู แบ่่งธุุรกิิจหลัักออกเป็็น 4 กลุ่่�มประกอบด้้วย ทรููมููฟ เอช ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�อัันดัับที่่� 2 ของประเทศ
ที่่�มีีเครืือข่่ายครอบคลุุมทั่่�วประเทศผ่่านคลื่่นความถี่่�ครบถ้้วน ทรููออนไลน์์ ผู้้�นำำ�ด้้านบริิการบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ต และ
WiFi ด้้วยเครืือข่่ายไฟเบอร์์คุุณภาพสููง ทรููวิิชั่่�นส์์ ผู้้�นำำ�การให้้บริิการโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิกและบริิการในระบบ
HD ทั่่�วประเทศ และทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป ผู้้�นำำ�ด้้านดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม ที่่�เน้้นการพััฒนานวััตกรรมและการนำำ�เสนอโซลููชััน
ผ่่านเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััย ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยธุุรกิิจหลัักทั้้�ง 4 กลุ่่�ม และกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่
ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ�� ทั้้�งพนัักงาน ทรููช้้อป Call Center ช่่างเทคนิิค รวมไปถึึง ดีีลเลอร์์ คู่่�ค้้า และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
จนกระทั่่�งส่่งมอบไปยัังลููกค้้า
3.2.2 การวิิ เ คราะห์์ แ ละการสร้้ า งความผูู ก พัั น กัั บ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียในห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า ของธุุ ร กิิ จ
บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่อการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ เพื่่ อ ให้้สอดคล้้องต่่อความคาดหวัั ง ของผู้้� มีีส่่ วนได้้เสีีย 6 กลุ่่� ม แยกเป็็ น
1.ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน คืือ พนัักงาน และ 2. ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก ได้้แก่่ ลููกค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจและคู่่�ค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
เจ้้าหนี้้� หน่่วยงานของรััฐ ชุุมชนและสัังคม โดยเคารพสิิทธิิและปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเป็็นธรรม รัับฟัังความคิิดเห็็น
สร้้างความเข้้าใจและความเชื่่อมั่่�น เพื่่อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน และรัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทุุกกลุ่่�มผ่่านการดำำ�เนิิน “นโยบายการสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย” (Stakeholder Engagement Policy) โดย
กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ตามมาตรฐานกระบวนการเชื่่อมโยงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย AA1000
Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) และ มาตรฐานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ISO 26000 เพื่่อบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่อเป็็นแนวทางและช่่องทางการสื่่อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียรวมถึึงการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. เพื่่อรัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อห่่วงกัังวล และทััศนคติิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�ม และตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเหมาะสม
3. เพื่่อนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาพััฒนาหรืือปรัับปรุุงกระบวนการ ทำำ�งานต่่างๆ ของบริิษััทฯ
สำำ�หรัับ รายละเอีียดห่่วงโซคุุณค่่าทางธุุรกิิ จ ความคาดหวัั ง แนวทางและช่่องทางการตอบสนองความคาดหวัั ง ของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564 และเว็็บไซต์์บริิษััทฯ
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3.3 การจัั ด การด้้ า นความยั่่� ง ยืื น ในมิิ ติิ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ ด้ ้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
กลุ่่�มทรูู มีีการปรัับตััวให้้ทัันต่่อยุุคเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ควบคู่่�กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเติิบโตอย่่างสมดุุลทั้้�งด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยยึึดหลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้แนวคิิด “เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน” ใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
ที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดให้้คุ้้�มค่่า ลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการสููญเสีียให้้น้้อยที่่�สุุด ผ่่านกลยุุทธ์์ 5Rs (Re-Education,
Reduce, Recycle, Replace and Reinvent) และดำำ�เนิินงานตามกรอบการบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และสิ่่�งแวดล้้อม
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนด “นโยบายบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม” และเป้้าหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งด้้านการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การนำำ�น้ำำ��มาใช้้ และการบริิหารจััดการของเสีีย ซึ่่�งเปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ โดยมีีแผนการดำำ�เนิินงาน
กลยุุทธ์์ต่่างๆ รวมถึึงการขยายผลระบบบริิหารจััดการตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่่�งปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรอง
ร้้อยละ 96 ของสำำ�นัักงานทั้้�งหมด โดยการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานภายใต้้การกำำ�กัับของคณะกรรมการนวััตกรรมและ
ความยั่่�งยืืน และคณะทำำ�งานด้้านการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่อให้้บรรลุุเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนรายปีีและเป้้าหมาย ปีี 2573
ที่่�กำำ�หนด
3.3.2 ผลการดำำ � เนิิ น งานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
1. การจัั ด การพลัั ง งานและการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ
ปััจจุุบัันโลกเรากำำ�ลัังก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคที่่�ชีีวิิตขัับเคลื่่อนด้้วยไฟฟ้้า มีีการใช้้เครืือข่่ายเทคโนโลยีี 5G การเชื่่อมโยงกัับระบบต่่างๆ
ที่่ทุุ� กอย่่างขัับเคลื่่อนด้้วยไฟฟ้้า เช่่น ระบบ Ai, IoT ทำำ�ให้ก้ ารใช้้ไฟฟ้้ามีีแนวโน้้มสููงขี้้น� อย่่างต่่อเนื่่อง มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
มากขึ้้น� ส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ มีีความเสี่่ย� งและโอกาสที่่ส่่� งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ เช่่น อุุทกภััยทำำ�ให้้
ทรััพย์์สิินเสีียหาย ตลาดมีีการเปลี่่�ยนแปลงมุ่่�งสู่่�สิินค้้าคาร์์บอนต่ำำ�� เป็็นต้้น เป็็นประเด็็นที่่�ท้้าทายและทั่่�วโลกให้้ความสำำ�คััญ
กลุ่่�มทรูู จึึงร่่วมสนัับสนุุนและขึ้้�นทะเบีียนการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศ (Task Force on
Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เมื่่อเดืือนกรกฎาคม 2564 และได้้นำำ�กรอบ TCFD มาประเมิินผล
กระทบและเปิิดเผยข้้อมููลความเสี่่�ยงและโอกาสในด้้านต่่างๆ เพื่่อเตรีียมความพร้้อมในการปรัับตััวและรัับมืือกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญและแสดงจุุดยืืนเรื่่องดัังกล่่าว โดยกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ท้้าทาย
มุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Carbon Neutral) ในปีี 2573 เพื่่อเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการบรรเทาผลกระทบด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอัันสอดคล้้องกัับข้้อตกลงปารีีส และเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ ข้้อ 13 คืือ การรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามมาตรฐานสากล GRI Standards และ AA1000 AS Version 3 Protocol (Type 2,
Moderate Level) ซึ่่�งได้้รัับการรัับรองโดยผู้้�ตรวจสอบอิิสระจากภายนอกองค์์กร
ในปีี 2564 กลุ่่�มทรููมีีการใช้้พลัังงานทั้้�งหมด 3,422,512.34 กิิกะจููล (GJ) โดยการใช้้ไฟฟ้้ามีีสััดส่่วนมากที่่�สุุด แบ่่งเป็็นใช้้ไฟฟ้้า
จากระบบสายส่่ง คิิดเป็็นร้้อยละ 74 รองลงมา ใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนจากการติิดตั้้�ง Solar Cell และซื้้�อใบรัับรอง
พลัังงานหมุุนเวีียน (Renewable Energy Certificate: REC) ร้้อยละ 24 และใช้้น้ำำ��มัันดีีเซล เบนซิินทุุกประเภท คิิดเป็็นร้้อยละ 2
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กรทั้้�งหมด 337,188.68 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี (tonCO2e) แบ่่งเป็็น ปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง Scope 1 เท่่ากัับ 10,565.75 tonCO2e และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมจากการ
ใช้้ไฟฟ้้า Scope 2 เท่่ากัับ 326,622.93 tonCO2e เห็็นได้้ว่่า แหล่่งพลัังงานจากการซื้้�อใช้้ไฟฟ้้าที่่�เป็็นสาเหตุุของการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก Scope 2 มากที่่�สุุด
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ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงมีีโครงการต่่างๆ เพื่่อลดการใช้้ไฟฟ้้าจากระบบสายส่่ง ทำำ�ให้้การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อรายได้้ลดลง
เมื่่อเทีียบกัับ 2563 โดยในปีี 2564 มีีการดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ เพื่่อให้้บรรลุุเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก อาทิิ
• โครงการผลิิตและใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar Cell) ได้้ขยายผลการติิดตั้้�งเพิ่่�มเติิม จำำ�นวน 667 สถานีี
ประหยััดพลัังงานกว่่า 8,968 MWh/ปีี สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 4,152 tonCO2e ตั้้�งแต่่เริ่่�มดำำ�เนิินโครงการ
มีีการติิดตั้้�งรวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 3,481 สถานีี ประหยััดพลัังงานกว่่า 27,148 MWh/ปีี สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก 12,570 tonCO2e
• โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน ที่่�สถานีีชุุมสายและสำำ�นัักงานสามารถประหยััดได้้ประมาณ 11,000 MWh/ปีี
สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกประมาณ 5,000 tonCO2e
• การซื้้�อใบรัับรองพลัังงานหมุุนเวีียน (Renewable Energy Certificate: REC) ปริิมาณ 200,000 MWh เพื่่อชดเชยการ
ใช้้ไฟฟ้้าในระบบสายส่่ง สามารถลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 92,600 tonCO2e
• การนำำ� นวัั ต กรรมมาช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เช่่น การนำำ�ร ะบบใบแจ้้งค่่าบริิ ก ารและใบเสร็็ จ รัั บ เงิิ น
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (True e-Billing and True e-Tax Invoice) แทนการใช้้กระดาษ สามารถลดการใช้้กระดาษได้้มากกว่่า
213 ล้้านแผ่่น คิิดเป็็นปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดลงได้้ 2,242 tonCO2e สนัับสนุุนการใช้้แพลตฟอร์์ม True Virtual
World หรืือ True VWORLD เป็็นการประชุุมเสมืือนจริิง เพื่่อประชุุมร่่วมกัับหน่่วยงานทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และ True iService ในการตรวจสอบยอดเงิิน จ่่ายค่่าบริิการ และแจ้้งปััญหาผ่่านระบบออนไลน์์
สามารถลดการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงจากการเดิินทาง
• การกำำ�หนดราคาคาร์์บอนภายในองค์์กร (Internal Carbon Pricing) เป็็นแบบ Shadow Price อยู่่�ที่่� 600 THB/ tonCO2e
เพื่่อนำำ�มาพิิจารณาคััดเลืือกตััดสิินใจโครงการที่่�จะลงทุุนตั้้�งแต่่ต้้นทาง สนัับสนุุนโครงการคาร์์บอนต่ำำ�� ทั้้�งนี้้� โครงการที่่�
ไม่่สามารถเลี่่�ยงการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ จะเตรีียมวางแผนซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตมาชดเชยต่่อไป
2. การจัั ด การน้ำำ� �
บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของทรััพยากรน้ำำ�� คำำ�นึึงถึึงปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� จึึงร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะขัับเคลื่่อน
ตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ ข้้อ 6 การจััดการน้ำำ��และสุุขาภิิบาล (Clean Water and Sanitation)
โดยกำำ�หนดเป้้าหมายลดการนำำ�น้ำำ��มาใช้้ต่่อรายได้้ร้้อยละ 20 เมื่่อเทีียบปีีฐาน (ปีี 2563) ภายในปีี 2573
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ใช้้น้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ประปาทั้้�งหมดปริิมาณ 116.47 ล้้านลิิตร การนำำ�น้ำำ��มาใช้้ต่่อรายได้้ 968 ลิิตรต่่อล้้านบาท
ซึ่่�งเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนด นอกจากนี้้� ได้้ประเมิินความเสี่่ย� งจากปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� (Water Stress) ด้้วยเครื่่องมืือ
Aqueduct ของ World Resource Institute (WRI) พบว่่ามีีหน่่วยงานตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงระดัับสููง ร้้อยละ 8.13 และ
สููงมาก ร้้อยละ 0.78 ของปริิมาณการนำำ�น้ำำ��มาใช้้ทั้้�งหมด
บริิษััทฯ มีีแผนบริิหารจััดการน้ำำ�� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��จากการดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ เช่่น รณรงค์์ ประชาสััมพัันธ์์
การประหยััดน้ำำ�� ผ่่านการจััดทำำ�ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และติิดตามปริิมาณการใช้้
น้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่องผ่่านคณะทำำ�งานด้้านการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงจััดน้ำำ��ดื่่มที่่�สะอาดและเพีียงพอให้้กัับพนัักงานทุุกคน
โดยในปีี 2564 มีีการดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ อาทิิ
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

• ติิดตั้้�งระบบปรัับอากาศในอาคารเป็็นแบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรืือ ระบบ VRF (Variable Refrigerant
Flow) ที่่�อาคารทรูู ทาวเวอร์์ โดยสามารถประหยััดน้ำำ��สะสมได้้กว่่า 8,000 ลููกบาศก์์เมตร
• ติิดตั้้�งระบบน้ำำ��ดื่่มด้้วยกระบวนการกรองน้ำำ��คุุณภาพสููง (RO Water Plant) ตามมาตรฐานระดัับโลก NSF HACCP
ภายในอาคารทรูู ทาวเวอร์์ เพื่่อ ให้้พนัักงานเข้้าถึึ งน้ำำ��ดื่่ ม ที่่� ส ะอาด ถูู ก สุุขอนามัั ย สามารถสร้้างคุุณภาพชีีวิิต ที่่�ดีี
ให้้กัับบุุคลากรภายในองค์์กร
3. การจัั ด การของเสีีย
เมื่่อโลกเข้้าสู่่�ยุุคที่่เ� ทคโนโลยีเี ปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว ผู้บ้� ริิโภคปรัับเปลี่่ย� นอุุปกรณ์์ดิจิิ ทัิ ลั ให้้ทัันสมััยทันั ต่่อการเปลี่่ย� นแปลง
ทำำ�ให้้อุุปกรณ์์ต่่างๆ ถููกเปลี่่�ยนก่่อนหมดสภาพการใช้้งาน เป็็นของเสีียอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือ e-Waste ตกค้้างจำำ�นวนมาก และ
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่อง หากนำำ�ไปกำำ�จััดไม่่ถููกวิิธีีจะส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดเป้้าหมาย
ของเสีียจากการดำำ�เนิินงานที่่นำ� ำ�ไปฝัังกลบเป็็นศููนย์์ และใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่แ่� ปรรููปนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่หรืือย่่อยสลายได้้ร้้อยละ 100
ภายในปีี 2573 และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ ข้้อ 12 แผนการบริิโภค
และการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน (Responsible Consumption and Production)
ในปีี 2564 กลุ่่�มทรูู มีีปริิมาณของเสีียทั้้�งหมด 369.40 ตััน แบ่่งเป็็นของเสีียทั่่�วไปร้้อยละ 95.49 ของเสีียอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ร้้อยละ 4.32 และของเสีียอัันตรายร้้อยละ 0.18 ของเสีียที่่นำ� ำ�ไปกำำ�จัดั โดยวิิธีีฝังั กลบลดลงร้้อยละ 46.78 บริิษัทั ฯ ร่่วมรัับผิิดชอบ
แก้้ไขปััญหา และบริิหารจััดการของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�น โดยเฉพาะของเสีียอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�เป็็นสิินค้้าหลัักของธุุรกิิจโทรคมนาคม
โดยประยุุกต์์ใช้้หลัักการของเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และหลััก 5Rs เพื่่อลดปริิมาณการเกิิดของเสีียที่่�ต้้องนำำ�ไปกำำ�จััด และ
ใช้้ทรัั พยากรให้้เกิิดประสิิทธิิภ าพสููงสุุดตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
สามารถย่่อยสลายได้้ รวมถึึงมีีการรณรงค์์ ประชาสััมพัันธ์์การคััดแยกขยะให้้ถููกวิิธีี ผ่่านการจััดทำำ�ระบบการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยในปีี 2564 มีีการดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ อาทิิ
• การจััดการขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เช่่น อุุปกรณ์์โครงข่่าย คอมพิิวเตอร์์ แบตเตอรี่่� เครื่่องใช้้ไฟฟ้้า
และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่างๆ เป็็นต้้น เมื่่ออุุปกรณ์์หมดอายุุการใช้้งาน จะมีีการตรวจสภาพและคััดแยกอุุปกรณ์์
ที่่� นำำ� กลัั บ มาใช้้ประโยชน์์ไ ด้้อีีกครั้้�ง (Reuse) สำำ�หรัั บอุุปกรณ์์ ที่่�ไ ม่่สามารถนำำ� มา Reuse ได้้ จะเข้้าสู่่� ก ระบวนการ
ส่่งคู่่� ค้้ าที่่� ไ ด้้รัั บ อนุุญาตนำำ�ไปรีีไซเคิิ ล (Recycle) หรืือนำำ� ไปกำำ�จัั ด อย่่างถูู ก วิิ ธีี โดยมุ่่� ง สู่่� เ ป้้ า หมายลดขยะ e-Waste
ที่่�นำำ�ไปฝัังกลบเป็็นศููนย์์ในปีี 2573
• โครงการ Easy Swap นำำ�มืือถืือเครื่่องเก่่าแลกเครื่่องใหม่่ เพื่่อนำำ� ขยะ e-Waste ไปใช้้ประโยชน์์ โดยในปีี 2564
ได้้รวบรวมของขยะ e-Waste ได้้รวมทั้้�งสิ้้�น 2,486 เครื่่อง
• โครงการ Say No to Plastic มีีการรณรงค์์ให้้พนัักงานลดการใช้้ขวดพลาสติิก บริิษััทฯ ได้้เตรีียมระบบน้ำำ��ดื่่มที่่�ได้้
มาตรฐานระดัับโลกให้้กัับพนัักงาน คาดว่่าจะสามารถลดการใช้้ขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวแล้้วทิ้้�งกว่่า 400,000 ขวด/ปีี
หรืือคิิดเป็็น 8,950 กิิโลกรััม/ปีี และตั้้�งเป้้าหมายลดการนำำ�ขวดพลาสติิกเข้้าอาคารทรูู ทาวเวอร์์ เป็็นศููนย์์ ภายในปีี 2565
• ส่่งเสริิ ม การคัั ด แยกขยะพลาสติิ ก และนำำ� นวัั ต กรรมมารีีไซเคิิ ล พัั ฒ นาเป็็ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ชุุดยูู นิิ ฟ อร์์ ม ดิิ จิิ ทัั ลรัั ก ษ์์ โ ลก
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้แนวคิิด From Waste to Wear โดยการนำำ�พลาสติิกรีีไซเคิิล (PET) ผสมเส้้นใยฝ้้าย
ธรรมชาติิผลิิตเป็็นชุุดพนัักงานที่่�ให้้บริิการลููกค้้าในทรููช้้อป สะท้้อนความใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สามารถลดขวดพลาสติิก
ได้้ 820 กิิโลกรััม
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• สนัับสนุุนการนำำ�ถุุงกระดาษรีีไซเคิิลมาให้้บริิการลููกค้้าที่่�ทรููช้้อปอย่่างต่่อเนื่่อง ซึ่่�งเป็็นการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมแทนการใช้้ถุุงพลาสติิก และช่่วยให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิต่่อการเป็็นผู้้�บริิโภคที่่�มีีใจรัักสิ่่�งแวดล้้อม
โดยในปีี 2564 สามารถลดการใช้้ถุุงพลาสติิกได้้ 50,000 ใบ
สำำ�หรัับรายละเอีียดการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของบริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยไว้้ในรายงาน
ความยั่่�งยืืน ปีี 2564 และบนเว็็บไซต์์บริิษััทฯ

3.4 การจัั ด การความยั่่� ง ยืื น ในมิิ ติิ สัั ง คม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ ด้ ้ า นสัั ง คม
กลุ่่�มทรูู เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของประชาคมโลกในฐานะของการเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี และมีีความมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะร่่วมสร้้างสรรค์์ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีให้้เกิิดขึ้้�นโดยเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกองค์์การข้้อตกลงแห่่งสหประชาชาติิ (UN Global
Compact) ด้้วยความสมััครใจตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2558 มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักสากล 10 ประการ
ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญ 4 ด้้าน คืือ สิิทธิิมนุุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม และการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันและ
เป็็ น หนึ่่� ง ในตัั ว แทนภาคเอกชนไทยที่่� บุุ กเบิิ ก การจัั ดตั้้� ง สมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็ ก แห่่งประเทศไทย (Global
Compact Network Thailand) เพื่่อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของบริิษััทฯ
3.4.2 ผลการดำำ � เนิิ น งานด้้ า นสัั ง คม
1. การเคารพสิิ ทธิิ ม นุุ ษ ยชนตลอดห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนด “นโยบายสิิทธิิมนุุษยชน” และ “แนวทางปฏิิบััติิเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนสำำ�หรัับ
กิิจการร่่วมค้้า” ซึ่่�งเปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการบริิหารจััดการภายในองค์์กร โดยยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิตาม
หลัักปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลัักการชี้้�แนะของสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”)
โดยให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่อการปฏิิ บัั ติิ ด้้ านแรงงานและการเคารพสิิ ท ธิิ ม นุุษยชนอย่่างเป็็ น ธรรม เท่่าเทีียม และไม่่เลืือก
ปฏิิ บัั ติิ ทั้้� ง ในด้้านการจ้้างงาน การจ่่ายค่่าตอบแทน การเลื่่� อ นตำำ� แหน่่ง การฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาพนัั ก งาน โดยไม่่
แบ่่งแยกความแตกต่่างทางเพศ อายุุ สถาบัันการศึึกษา เชื้้�อชาติิ และศาสนา รวมทั้้�งสนัับสนุุนการจ้้างงานแก่่กลุ่่�ม
ผู้้�ด้้อยโอกาส ส่่งเสริิมผู้้�พิิการให้้ทำำ�งานตรงตามความสามารถและศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างโอกาส สร้้างอาชีีพ
และรายได้้ที่่�มั่่�นคง และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบรรลุุเป้้าหมายความยั่่�งยืืนของประเทศและโลก
บริิษััทฯ บริิหารติิดตามงานตามนโยบายสิิทธิิมนุุษยชน และแนวทางปฏิิบััติิเรื่่องสิิทธิิมนุุษยชนสำำ�หรัับกิิจการร่่วมค้้า
ขององค์์กร และทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน (Human Rights Due Diligence) เป็็นประจำำ�
ทุุก 2 ปีี เพื่่อรัับทราบถึึงสถานการณ์์ทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชนภาพรวมขององค์์กรโดยมีีกระบวนการดัังนี้้� การประกาศ
นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (Policy) การประเมิินผลกระทบที่่�เคยเกิิดขึ้้�นหรืือมีีแนวโน้้มจะเกิิดขึ้้�นจริิง (Assessment)
การบูู ร ณาการนโยบายเข้้ากัั บ การดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ผ่่านการฝึึ ก อบรมให้้ ค วามรู้้� เครื่่ อ งมืือ กระบวนการต่่างๆ
(Integration) การติิ ด ตามและรายงานผลการดำำ� เนิิ น งาน (Monitor and Report) และ การแก้้ไขและการเยีียวยา
(Correction and Remedy) พร้้อมทั้้�งพิิจารณาและระดมความคิิดเพื่่อหาแนวทางป้้องกัันเชิิงรุุกและเตรีียมการรัับมืือ
ต่่อเหตุุการณ์์ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
โดยผลจากการประเมิิ น ความเสี่่� ย งด้้านสิิ ท ธิิ ม นุุษยชนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิ จ พบประเด็็ น สิิ ท ธิิ ม นุุษยชนที่่� มีี
ความเสี่่� ย งระดัั บ สูู ง (Salient Issues) 2 ประเด็็ น คืือ สุุขภาพและความปลอดภัั ย ของพนัั ก งาน เช่่น อุุบัั ติิ เ หตุุจาก
การเดิินทางของพนัักงาน รวมถึึงโรคติิดต่่อ โรคระบาดของพนัักงานที่่�ใกล้้ชิิดคู่่�ค้้า และสุุขภาพและความปลอดภััย
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ของคู่่�ค้้า เช่่น ความพร้้อมของอุุปกรณ์์ความปลอดภััยของคู่่�ค้้ารายละเอีียดผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการประเด็็นด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนได้้เปิิดเผยไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564 และบนเว็็บไซต์์บริิษััทฯ
2. การปฏิิ บัั ติิ ต่ ่ อ แรงงานอย่่ า งเป็็ น ธรรม
บริิ ษัั ท ฯ มีีความห่่วงใยและเอาใจใส่่ชีีวิิตความเป็็ น อยู่่� ข องพนัั ก งาน เพราะเชื่่�อมั่่� น ว่่าการดูู แ ลและรัั ก ษาพนัั ก งานที่่�มีี
ความสามารถเป็็ น กลไกสำำ�คัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ นองค์์ ก รสู่่� ก ารเติิ บ โตอย่่างมั่่� น คง โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง สิิ ท ธิิ ม นุุษยชนผ่่านการ
ดำำ�เนิินงานด้้านค่่าตอบแทน ตาม “นโยบายการจ้้างงานและการบริิหารแรงงาน” และ “นโยบายความหลากหลาย
และการยอมรัับความแตกต่่าง” ซึ่่�งเปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ โดยจััดสรรสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ อย่่างเหมาะสม
เช่่น การประกัั น ชีีวิิ ต และประกัั น สุุขภาพ รวมทั้้� ง การคุ้้� ม ครองในกรณีีพิิ ก ารและทุุพพลภาพอัั น เกิิ ด จากการทำำ� งาน
ทั้้�งพนัักงานประจำำ�และพนัักงานชั่่�วคราว
ด้้ า นการฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาพนัั ก งาน
บริิ ษัั ท ฯ จัั ดหลัั ก สูู ต รอบรมพนัั ก งานเพื่่ อ เพิ่่� ม ทัั ก ษะและศัั ก ยภาพในการทำำ� งานโดยเฉพาะด้้าน Digital โดยมีีจำำ� นวน
ชั่่� ว โมงอบรมหรืือกิิ จ กรรมพัั ฒ นาความรู้้� เ ฉลี่่� ย ของพนัั ก งาน 37.74 ชั่่� ว โมงต่่อคนต่่อปีี จากเป้้ า หมาย 29 ชั่่� ว โมง
ต่่อคนต่่อปีี
ด้้ า นสวัั สดิิ ก ารและสิิ ทธิิ ป ระโยชน์์ ใ ห้้ แ ก่่ พนัั ก งาน
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการผ่่าน “โครงการปลููกรััก” ที่่�หลากหลาย เช่่น ปลููกรัักสุุขภาพดีี ปลููกรัักปลููกความมั่่�งคั่่�ง ปลููกรััก
ปลูู ก ธรรม และปลูู ก รัั ก ปลูู ก ความผูู ก พัั น เช่่น การแจกหน้้ากากอนามัั ย การจัั ดสัั ม มนาด้้านสุุขภาพ การสอน
การออกกำำ�ลัังกายที่่�บ้้านผ่่านระบบออนไลน์์ เป็็นต้้น มีีพนัักงานเข้้าร่่วมโครงการกว่่า 14,231 คน
ด้้ า นความปลอดภัั ย อาชีีวอนามัั ย และสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ � งาน
บริิ ษัั ท ฯ พัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุงประสิิ ท ธิิ ภ าพการดำำ� เนิิ น งานด้้านความปลอดภัั ย อย่่างต่่อเนื่่ อ งเพื่่ อ ลดความเสี่่� ย งจาก
การเจ็็บป่่วย บาดเจ็็บ หรืือเสีียชีีวิิต และดููแลคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงานหรืือลููกจ้้างอย่่างเหมาะสม โดยมีีการดำำ�เนิินงาน
ที่่� สำำ�คัั ญ ดัั ง นี้้� ในปีี 2564 ไม่่มีีพนัั ก งานเสีียชีีวิิ ต จากการปฏิิ บัั ติิ ง าน มีีพนัั ก งานบาดเจ็็ บ จากการทำำ� งานถึึ ง ขั้้� น หยุุด
งานหรืือบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน จำำ�นวน 9 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีมาตรการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุดัังกล่่าวโดยการแจ้้ง
หััวหน้้างานให้้รัับทราบ สำำ�รวจพื้้�นที่่�เพื่่อหาความเสี่่�ยง ตรวจสอบอุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตราย จััดฝึึกอบรมความปลอดภััย
ในการทำำ�งาน ตรวจสอบใบอนุุญาตทำำ�งานของผู้้�ปฏิิบััติิงาน วางแผน และประเมิินอัันตรายก่่อนการปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น
ด้้ า นการดูู แ ลพนัั ก งานในช่่ ว ง COVID-19
กลุ่่� ม ทรูู แต่่งตั้้� ง คณะทำำ� งาน Covid-19 Warroom ซึ่่� ง รายงานตรงต่่อกรรมการผู้้� จัั ด การใหญ่่ (ร่่วม) จัั ด โครงการ
COVID-19 Employee Assistant เพื่่ อ ให้้พนัั ก งานลงทะเบีียนรัั บ ความช่่วยเหลืือจากบริิ ษัั ท เช่่น มอบ E-Coupon
ซื้้� อ อาหารและเครื่่ อ งดื่่ ม เปิิ ด ให้้พนัั ก งานกู้้� ยืื มค่่าเล่่าเรีียนบุุตรโดยไม่่คิิ ดด อกเบี้้� ย ให้้พนัั ก งานยืืมคอมพิิ ว เตอร์์
โน๊๊ตบุ๊๊� ค เพื่่ อ ทำำ� งานที่่� บ้้ าน กรณีีพนัั ก งานที่่� ยัั ง ต้้องทำำ� งานบริิ ก าร จะมีีการจัั ดห าอุุปกรณ์์ ป้้ อ งกัั น หน้้ากากอนามัั ย
เจลล้้างมืือ บริิการส่่งอาหารให้้รัับประทานฟรีี และเพิ่่�มการคุ้้�มครองค่่ารัักษาพยาบาลและอาการข้้างเคีียงจากการ
ฉีีดวััคซีีน โควิิด-19 ในทุุกแผนประกัันสุุขภาพของพนัักงาน เปิิดสายด่่วนให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการป้้องกััน และการ
ฉีีดวััคซีีนโดยแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
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ด้้ า นความผูู ก พัั น ของพนัั ก งาน
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีแผนการพััฒนาความผููกพัันของพนัักงาน ดัังนี้้� บริิษััทจััดทำำ�ระบบ Employee Dashboard วิิเคราะห์์
วางแผนด้้านทรัั พยากรบุุคคลทำำ�ให้้เ ห็็น ภาพรวมทั้้� งองค์์ ก ร และออกแบบระบบการบริิ ห ารรางวัั ล และค่่าตอบแทน
ที่่�สะท้้อนความสามารถของพนัักงานตามค่่านิิยมองค์์กรที่่�สามารถวััดได้้ เพื่่อรัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง
รายละเอีียดผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เปิิดเผยในรายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564 บทการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล
และตารางผลการดำำ�เนิินงานท้้ายเล่่ม และเว็็บไซต์์บริิษััทฯ
3. การดูู แ ลและรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ ลูู ก ค้้ า และผู้้�บริิ โ ภค
บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ เรื่่� อ งคุุณภาพและการให้้ บ ริิ ก ารแก่่ลูู ก ค้้าและผู้้� บ ริิ โ ภค โดยปฏิิ บัั ติิ ต ามคุุณธรรมและ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งานของบริิษััทฯ เพื่่�อส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่�ตอบสนองความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ลููกค้้า และ
ได้้นำำ� เกณฑ์์ ร างวัั ลคุุ ณภาพแห่่งชาติิ และข้้อกำำ�หนดของ Customer Performance Center of Customer Service
Provider (COPC CRC) มาประยุุกต์์ใช้้ โดยยึึดลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลางเพื่่�อสร้้างองค์์กรแห่่งนวััตกรรมและการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนส่่งมอบเครืือข่่ายคุุณภาพและการบริิการที่่�มีีคุุณภาพ ตอบสนองความต้้องการและสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
ให้้แก่่ลููกค้้า บริิษััทฯ ทำำ�การตรวจสอบคุุณภาพและความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ตามมาตรฐานต่่างๆ และมีีมาตรการ
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลและบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า อีีกด้้วย
ในปีี 2564 บริิ ษัั ท ฯ ได้้นำำ� เทคโนโลยีี ม าพัั ฒ นาการให้้ บ ริิ ก ารอย่่างต่่อเนื่่� อ ง โดยมีีตัั ว อย่่างผลงานที่่� โ ดดเด่่น ดัั ง นี้้�
1. TrueID รวมแอปพลิิ เ คชัั น ต่่างๆ ของบริิ ษัั ท ฯ ทำำ� ให้้ลูู ก ค้้าสามารถดำำ� เนิิ น การทุุกอย่่างได้้ในที่่� เ ดีียว
2. Intelligence Fault System นำำ�ระบบมาช่่วยวิิเคราะห์์ปััญหาและหาแนวทางแก้้ไขให้้ พนัักงานสามารถดำำ�เนิินการ
บริิ ก ารลูู ก ค้้าได้้อย่่างถูู ก ต้้องและแม่่นยำำ� ช่่วยลดระยะเวลาในการวิิ เ คราะห์์ ส าเหตุุและสามารถแก้้ไขปัั ญ หา
ให้้กัั บ ลูู ก ค้้าได้้ตรงจุุดและรวดเร็็ ว ยิ่่� ง ขึ้้� น 3. Video Call Consent (PDPA) พัั ฒ นาระบบ Video call Service
ให้้มีีฟัั ง ก์์ ชัั น Consent ขอบััน ทึึกภาพ เสีียงและการขอยืืนยัั น ตัั วตนด้้วยบัั ต รประชาชนของลูู ก ค้้าทุุกครั้้�งที่่� ใ ช้้บริิ ก าร
เพื่่�อปฏิิบััติิตาม พรบ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และ 4. After Sale Smart Service Kiosk พััฒนาการให้้บริิการผ่่านตู้้�
ให้้บริิการอััตโนมััติิในการให้้บริิการงานขาย (Sales) งานบริิการหลัังการขาย (After Sales) และชำำ�ระค่่าบริิการ (Payment)
จากการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในปีี 2564 พบว่่าลููกค้้ามีีความพึึงพอใจต่่อการให้้บริิการของกลุ่่�มทรูู สููงถึึง
ร้้อยละ 91.87 โดยลููกค้้าส่่วนใหญ่่พึึงพอใจในเรื่่�อง 1. การให้้บริิการของพนัักงานที่่�ทรููช้้อป 2. ระยะเวลาการให้้บริิการ
ที่่�เคาน์์เตอร์์ และ3. ระยะเวลาที่่�รอรัับบริิการที่่�รวดเร็็ว สำำ�หรัับสิ่่�งที่่�ลููกค้้าต้้องให้้บริิษััทฯ ปรัับปรุุง ได้้แก่่ 1. ระยะเวลา
รอสายในการใช้้บริิ ก ารคอลเซ็็ น เตอร์์ 2. การติิ ด ตามงานและแจ้้งความคืืบหน้้า และ 3. ขั้้� น ตอนการให้้ บ ริิ ก าร
หลัั ง การขาย ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ฯ ได้้นำำ�ข้้ อเสนอแนะมาปรัั บ ปรุุงกระบวนการให้้ บ ริิ ก าร ตลอดจนกำำ�ห นดตััั� ว ชี้้้� วัั ด ในการ
ให้้ บ ริิ ก ารพร้้อมติิ ด ตามผลการประเมิิ น ความพึึ ง พอใจของลูู ก ค้้าอย่่างต่่อเนื่่� อ งโดยได้้เปิิ ด เผยรายละเอีียดผลการ
ดำำ�เนิินงาน ไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564 บทการบริิหารลููกค้้าสััมพัันธ์์ ซึ่่�งเปิิดเผยบนเว็็บไซต์์บริิษััทฯ
4. ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและชุุ ม ชน
บริิษััทฯ มีี “นโยบายสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย” ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า เพื่่�อให้้มีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกััน
ครอบคลุุมทุุกมิิติิ สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ UNSDGs โดยแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน
ด้้านความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่อสัั ง คม ทำำ�หน้้ าที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นการสร้้างผลกระทบทางบวกต่่อสัั ง คม 4 กลยุุทธ์์ หลัั ก ได้้แก่่
ปลูู ก ความรู้้� ปลูู ก ความดีี ปลูู ก ใจรัั ก สิ่่� ง แวดล้้อม และการกระจายโอกาสในการใช้้เทคโนโลยีีเ พื่่� อ การศึึ ก ษา รวมถึึ ง
การจััดทำำ�โครงการทรููอาสา ที่่�ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมในรููปแบบต่่างๆ ทำำ�ให้้ในปีี 2564
ไม่่พบข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชนในประเด็็นด้้านสัังคมหรืือสิ่่�งแวดล้้อม
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

ปลูู ก ความรู้้�
กลุ่่� ม ทรูู มุ่่� ง สร้้างโอกาสทางการศึึ ก ษาผ่่านนวัั ต กรรมและเทคโนโลยีี เพื่่ อ สร้้างการเข้้าถึึ ง องค์์ ค วามรู้้� สร้้าง
แรงบัั น ดาลใจในการแสวงหาความรู้้� ให้้กัั บ เด็็ ก และเยาวชนไทยทั่่� ว ประเทศอย่่างทัั ด เทีียมและยั่่� ง ยืืน ผ่่านการ
ดำำ� เนิิ น งานในหลากหลายรูู ป แบบ เช่่นโครงการ True Young Producer Award นัั ก ข่่าวแห่่งอนาคตทรูู True
Future Journalist Awards : FJA จััดประกวดภาพยนตร์์โฆษณาเพื่่อสัังคม ครั้้�งที่่� 17 ในหััวข้้อ “ความดีีที่่�ไม่่มีีใครรู้้�
แชร์์ ใ ห้้รู้้� ว่่ ามีี” ในระดัั บ นิิ สิิ ต -นัั ก ศึึ ก ษา ชิิ ง ถ้้วยพระราชทานฯ สมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้า กรมสมเด็็ จ พระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี พร้้อมทุุนการศึึกษา เพื่่อออกอากาศทางทรููวิิชั่่�นส์์ และสื่่อสัังคมออนไลน์์ มีีเยาวชน
เข้้าร่่วม 250 ทีีม กว่่า 750 คน
ปลูู ก ความดีี
กลุ่่�มทรูู ตั้้�งใจปลููกเมล็็ดพัันธุ์์�แห่่งคุุณธรรมและความดีีสู่่�สัังคม ผ่่านกิิจกรรมและโครงการต่่างๆ เช่่น โครงการพััฒนา
ศัั ก ยภาพและคุุณภาพชีีวิิ ต บุุคคลออทิิ สติิ ก ส่่งเสริิ ม ให้้บุุคคลออทิิ สติิ ก และครอบครัั ว ที่่� อ ยู่่� ภ ายใต้้การดูู แ ลของมูู ลนิิ ธิิ
ให้้พึ่่� ง พาตนเองให้้ ม ากที่่� สุุด โดยการสร้้างศูู น ย์์ ฝึึ ก อบรมเพื่่ อ การทำำ� งานบุุคคลออทิิ สติิ ก (CP-True Autistic Thai
Foundation Vocational Training Center) ทำำ�ให้้เยาวชนกว่่า 2,000 คน ได้้รัับการฝึึกอาชีีพ และ 116 คน ได้้รัับ
การจ้้างงาน จััดตั้้�งธนาคารชุุมชนบุุคคลออทิิสติิกจำำ�นวน 3 แห่่ง มีีเงิินทุุนหมุุนเวีียนกว่่า 2,200,000 บาท และจััดตั้้�งบริิษััท
ออทิิสติิกไทยเพื่่อสัังคม เกิิดการจ้้างงานบุุคคลออทิิสติิก 22 คน และสร้้างรายได้้มากกว่่า 9,000,000 บาท ต่่อปีี
ปลูู ก ใจรัั ก สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
กลุ่่� ม ทรูู มุ่่� ง หวัั ง ที่่� จ ะปลูู ก จิิ ต สำำ�นึึ ก ให้้กัั บ เด็็ ก และเยาวชนให้้ ต ระหนัั ก และรู้้� คุุ ณค่่าของการอนุุรัั ก ษ์์ สิ่่� ง แวดล้้อม
ขณะเดีียวกัั น ยัั ง ส่่งเสริิ ม วัั ฒ นธรรมการใช้้ชีีวิิ ต ให้้ เ ป็็ น หนึ่่� ง เดีียวกัั บ ธรรมชาติิ ปัั จ จุุบัั น ช้้างป่่ า เผชิิ ญ เรื่่ อ งที่่� อ ยู่่�
อาศัั ย และแหล่่งอาหารลดลงจึึ ง ออกมาหากิิ น พืืชไร่่จนเกิิ ด ความขัั ด แย้้งระหว่่างคนกัั บ ช้้าง กลุ่่� ม ทรูู จึึ ง พัั ฒ นา
Elephant Smart Early Warning หรืือโครงการเฝ้้าระวัังช้้างป่่าด้้วยระบบเตืือนภััยล่่วงหน้้าขึ้้�น ระบบดัังกล่่าวได้้นำำ�
เทคโนโลยีี สื่่ อ สารระบบ IoT และ AI (Artificial Intelligence) โดยติิ ดตั้้� ง กล้้องดัั ก ถ่่ายภาพอัั ต โนมัั ติิ พร้้ อมซิิ ม จาก
ทรูู มูู ฟ เอช ซึ่่� ง ระบบจะทำำ� การคัั ด กรองเฉพาะภาพช้้างป่่ า พร้้อมพิิ กัั ด และส่่งเข้้า Cloud และแจ้้งเตืือนต่่อไป
ยัั ง แอปพลิิ เ คชัั น คชานุุรัั ก ษ์์ ของเจ้้าหน้้าที่่� หรืื อตัั ว แทนชุุมชนที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบในพื้้� น ที่่� ต ามพิิ กัั ดนั้้� น ๆ โดยอัั ต โนมัั ติิ
เพื่่อทำำ�การผลัักดัันช้้างกลัับเข้้าสู่่�ป่่า
การกระจายโอกาสในการใช้้ เ ทคโนโลยีีเพื่่ อ การศึึ ก ษา
กลุ่่� ม ทรูู ภายใต้้การดำำ� เนิิ น งานในมูู ลนิิ ธิิ ส านอนาคตการศึึ ก ษา คอนเน็็ ก ซ์์ อีีดีี ส่่งเสริิ ม ทัั ก ษะด้้านเทคโนโลยีี
แก่่บุุคลากรทางการศึึ ก ษาอย่่างต่่อเนื่่ อ ง อาทิิ จัั ด อบรมการใช้้สื่่ อ ออนไลน์์ แ ก่่รองผู้้� อำำ� นวยการเขตพื้้� น ที่่�
และศึึ ก ษานิิ เ ทศก์์ ทั่่� ว ประเทศ อบรม ICT Talent ภาครัั ฐ เพื่่ อ ทำำ�หน้้ าที่่� ส่่ งเสริิ ม การใช้้เทคโนโลยีี แ ก่่โรงเรีียน
ของตนและเครืือข่่าย ปัั จ จุุบัั น มีี 700 ICT Talents ดูู แ ลกว่่า 2,000 โรงเรีียน และจัั ดทำำ� โครงการ Notebook
for Education มอบคอมพิิ ว เตอร์์ โ น้้ตบุ๊๊� ก 5,000 เครื่่ อ ง พร้้อมจัั ด อบรมหลัั ก สูู ต ร Digital Classroom
(Notebook-based learning) ให้้แก่่ โรงเรีียนใน 17 จัังหวััด ช่่วยให้้โรงเรีียนสามารถจััดการเรีียนรู้้�ได้้อย่่างเต็็มรููปแบบ
ช่่วงสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 ส่่งผลให้้ร้้อยละ 75 ของนัั ก เรีียนมีีความรู้้� ค วามเข้้าในการใช้้เทคโนโลยีี ทั้้� ง นี้้� มีีการ
ต่่อยอดโครงการสู่่�การจััดหาคอมพิิวเตอร์์โน้้ตบุ๊๊�กแก่่โรงเรีียนผ่่านการระดมทุุน Crowdfunding
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การสนัั บ สนุุ น สัั ง คมในช่่ ว งสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19
กลุ่่�มทรูู ยัังร่่วมกัับสำำ�นัักงาน กสทช. ประชาสััมพัันธ์์และเชิิญชวนผู้้�ใช้้บริิการเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 สนัับสนุุน
อุุปกรณ์์ สื่่ อ สาร และอุุปกรณ์์ ที่่� จำำ� เป็็ น สำำ�หรัั บ ศูู น ย์์ ฉีีดวัั ค ซีีนโควิิ ด -19 (โรงพยาบาลสนาม) ณ สถานีีกลางบางซื่่ อ
นอกจากนี้้� ยัั ง สนัั บ สนุุนหุ่่� น ยนต์์ อัั จ ฉริิ ย ะ “ทรูู 5G เทมิิ ” ช่่วยดูู แ ลผู้้� ป่่ ว ยในโรงพยาบาลเพื่่ อ ช่่วยลดความเสี่่� ย ง
ในการปฏิิ บัั ติิ ง านของบุุคลากรทางการแพทย์์ ใ นช่่วงสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 มีีการจัั ด โครงการครัั ว ปัั น อิ่่� ม ร่่วมกัั บ
พัั น ธมิิ ต ร ส่่งมอบข้้าวกล่่อง หน้้ากากอนามัั ย และกาแฟทรูู ค อฟฟี่่� คัั พ ใน 6 พื้้� น ที่่� ก รุุงเทพและปริิ ม ณฑล
รวมทั้้� ง สิ้้� น 45,460 ชุุด และหน้้ากากอนามัั ย กว่่า 63,000 ชิ้้� น ครอบคลุุมกว่่า 10,600 ครัั ว เรืือน ซึ่่� ง มีีทั้้� ง กลุ่่� ม
ผู้้� เ ปราะบาง เช่่น บุุคคลออทิิ สติิ ก ผู้้� ป่่ ว ยติิ ด เตีียง ผู้้� แ ยกกัั ก ตัั ว ที่่� บ้้ าน และพี่่� น้้ องที่่� อ าศัั ย อยู่่� ร อบชุุมชนรวมถึึ ง
ยัังจััด โครงการทรููอาสา ที่่�เชิิญชวนพนัักงานกว่่า 1,015 คนให้้ร่่วมกัันทำำ�ความดีีผ่่านกิิจกรรมอาสาแจกอาหารครััวปัันอิ่่�ม
การจัั ดกิิ จ กรรมร่่ ว มกัั บ ชุุ ม ชน (COMMUNITY ENGAGEMENT)
ตามความต้้องการของชุุมชนที่่�ป ระสงค์์ใ ห้้บ ริิษััทฯ ช่่วยเสริิ ม สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจเรื่่ องการใช้้งานโซเชีียลมีีเดีีย
ที่่� จำำ� เป็็ น กัั บ ชีีวิิ ต ประจำำ�วัั น ในสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 ซึ่่� ง ชุุมชนมีีข้้อจำำ�กัั ด เรื่่ อ งการเดิิ น ทางออกนอกบ้้าน โดยการจัั ด
กิิ จ กรรมให้้ ค วามรู้้� แ นะนำำ�วิิ ธีี การใช้้งานแอปพลิิ เ คชัั น ต่่างๆ เช่่น นนท์์ พร้้ อม บุุรีีรัั ม ย์์ IC เพื่่ อ รัั บ สิิ ท ธิิ แ ละบัั น ทึึ ก
ประวัั ติิ ก ารฉีีดวัั ค ซีีนของคนในจัั ง หวัั ด นนทบุุรีีและจัั ง หวัั ดบุุรีีรัั ม ย์์ แ ละแอปพลิิ เ คชัั น ของกลุ่่� ม ทรูู ที่่� จ ะช่่วยอำำ� นวย
ความสะดวกในการใช้้ชีีวิิ ต ทั้้� ง ด้้านสุุขภาพ การทำำ� งานและการเรีียนและการใช้้จ่่ายผ่่านออนไลน์์ และช่่วยลดการ
เดิิ น ทาง อาทิิ 1. TRUE HEALTH แพลตฟอร์์ม ดูู แ ลสุุขภาพอัั จ ฉริิ ย ะ รองรัั บเทรนด์์ สุุ ขภาพยุุค 4.0 ที่่� เชื่่ อมโยงให้้
คนไทยเข้้าใกล้้และเข้้าถึึ ง บริิ ก ารด้้านสุุขภาพได้้มากขึ้้� น ทั้้� ง ออนไลน์์ แ ละออฟไลน์์ 2. TRUE VROOM ห้้ อ งประชุุม
เสมืือนจริิง และ 3. TRUE MONEY WALLET กระเป๋๋าเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�ช่่วยควบคุุมทุุกการใช้้จ่่ายทั้้�งการจ่่ายบิิล
ค่่าโทรศัั พท์์ อิินเทอร์์เ น็็ต หรืือค่่าบริิการบััตรเครดิิต ค่่าน้ำำ�� ค่่าไฟฟ้้า ค่่าสิินเชื่่อ ค่่าประกัันภัั ย ฯลฯ และพนััก งาน
ได้้ร่่วมทำำ�กิิ จ กรรมจิิ ต อาสาพระราชทานเพื่่ อ บำำ� เพ็็ ญ สาธารณประโยชน์์ ร่่ วมกัั บ ชุุมชน ในการปรัั บ ภูู มิิ ทัั ศ น์์ เ ก็็ บ และ
คััดแยกขยะบริิเวณชุุมชนรอบสำำ�นัักงานอีีกด้้วย ปีี 2564 บริิษััทฯ จััดกิิจกรรมตอบสนองชุุมชนในพื้้�นที่่�เป้้าหมายของ
บริิษััทฯ กว่่า 3,600 คน
ทั้้�งนี้้� ได้้เปิิดเผยรายละเอีียดผลการดำำ�เนิินงาน ไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564 บทการบริิหาร การกระจายโอกาส
ในการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อการศึึกษา และการสร้้างผลกระทบเชิิงบวก ที่่�เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์บริิษััทฯ
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4. การวิิ เ คราะห์์ แ ละคำำ � อธิิ บ ายของฝ่่ า ยจัั ด การ

ภาพรวมปีี 2564
ปีี 2564 นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งปีีที่่�การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ยัังคงส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ กำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคและกิิจกรรม
ทางธุุรกิิจทั่่�วทั้้�งประเทศ อย่่างไรก็็ตามสถานการณ์์ในไตรมาสที่่� 4 ปรัับตััวดีีขึ้้�น จากการกลัับมาเปิิดประเทศอีีกครั้้�งและ
มาตรการควบคุุมต่่าง ๆ ที่่�ผ่่อนคลายมากขึ้้�น กลุ่่�มทรููยัังคงยืืนหยััดในการสนัับสนุุนผู้้�บริิโภคชาวไทยด้้วยโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ด้้านดิิจิิทััลและโทรคมนาคมคุุณภาพสููงโดยเฉพาะโครงข่่าย 5G และไฟเบอร์์บรอดแบนด์์ การมุ่่�งเน้้นเพิ่่�มประสบการณ์์
การใช้้บริิการและการสร้้างมููลค่่าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นผ่่านบริิการแบบครบวงจรที่่�ผสานสิินค้้า บริิการและสิิทธิิประโยชน์์หลากหลาย
เพื่่อตอบสนองต่่อความต้้องการและไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าในยุุคดิิจิิทััล พััฒนาการเหล่่านี้้�ควบคู่่�ไปกัับการปรัับโครงสร้้าง
ต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพส่่งผลให้้ EBITDA และ Margin เติิบโตได้้ดีีในปีี 2564 อย่่างไรก็็ดีี ผลประกอบการถููกกดดัันจาก
การเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขยายโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมและดิิจิิทััลให้้ครอบคลุุมทั่่�วประเทศและ
การได้้มาซึ่่�งใบอนุุญาตการใช้้งานคลื่่นความถี่่� ปััจจััยพื้้�นฐานเหล่่านี้้�เป็็นรากฐานสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้กลุ่่�มทรููตอบสนองต่่อความ
ต้้องการใช้้บริิการที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นจากทั้้�งผู้้�บริิโภคและภาคธุุรกิิจ ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะสร้้างผลกำำ�ไรให้้เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ทรููมููฟ เอช มีีรายได้้จากการให้้บริิการที่่� 79.8 พัันล้้านบาทในปีี 2564 หนุุนโดยรายได้้ที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�นในไตรมาส 4 เมื่่อ
เทีียบกัับไตรมาสก่่อนหน้้า ขณะที่่�ค่่อนข้้างทรงตััวเมื่่อเทีียบกัับปีีก่่อนท่่ามกลางกำำ�ลัังซื้้�อและการใช้้จ่่ายของผู้้�บริิโภค
ที่่�อ่่อนตััว รวมถึึงสภาวะการแข่่งขัันที่่�ยัังคงอยู่่�ในระดัับที่่�สููงโดยเน้้นการนำำ�เสนอแพ็็กเกจการใช้้งานดาต้้าแบบไม่่จำำ�กััด
(unlimited data packages) ในระดัับราคาต่ำำ�� ทำำ�ให้้กดดัันรายได้้เฉลี่่�ยต่่อผู้้�ใช้้บริิการ (ARPU) ของทั้้�งอุุตสาหกรรม ทั้้�งนี้้�
ทรููมููฟ เอช มีีผู้้�ใช้้บริิการ 5G เติิบโตแข็็งแกร่่งเป็็นกว่่า 2 ล้้านราย ด้้วยการมุ่่�งเน้้นมอบประสบการณ์์ 5G ประสิิทธิิภาพสููง
ให้้แก่่ผู้้�บริิโภคควบคู่่�ไปกัับการนำำ�เสนอแคมเปญคุ้้�มค่่าร่่วมกัับดีีไวซ์์หลากหลายรุ่่�นจากแบรนด์์ชั้้�นนำำ� ซึ่่�งตอบสนองความ
ต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของลููกค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�ทรููมููฟ เอช ยัังได้้เพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่ผู้้�บริิโภคด้้วยคอนเทนต์์เออาร์์และ
วีีอาร์์ เกมผ่่านคลาวด์์ และการให้้สิินเชื่่อพร้้อมการผ่่อนชำำ�ระผ่่าน “True Pay Next” เงิินติิดมืืออีีกด้้วย ในขณะเดีียวกััน
ทรููมููฟ เอช ได้้ขยายระบบนิิเวศ 5G และพัันธมิิตรในหลากหลายอุุตสาหกรรมอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อยกระดัับศัักยภาพและ
การใช้้งาน 5G ในประเทศด้้วยการพััฒนา 5G use cases และบริิการ 5G ที่่�สร้้างความแตกต่่าง อาทิิ smart hospital
ผ่่านแพลตฟอร์์ม 5G MEC (Multi-Access Edge Computing) Smart Factory ที่่�ติิดตั้้�งแบบ Private Network การเกษตร
อััจฉริิยะผ่่านโดรน รวมถึึงการพััฒนาบริิการ 5G และโซลููชัันสำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยวแบบอััจฉริิยะ ทรููมููฟ เอช มีีผู้้�ใช้้บริิการรวม
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 32.25 ล้้านราย ณ สิ้้�นปีี 2564 แบ่่งเป็็นผู้้�ใช้้บริิการแบบรายเดืือน 10.97 ล้้านรายและผู้้�ใช้้บริิการแบบเติิมเงิิน
21.28 ล้้านราย	
ทรููออนไลน์์ คงความเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตทั้้�งในด้้านรายได้้และฐานผู้้�ใช้้บริิการ โดยตลาดบรอดแบนด์์
มีีแนวโน้้มเติิบโตต่่อเนื่่องจากความต้้องการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในการทำำ�งานและเรีียนทางไกลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ขณะที่่�ผู้้�ให้้บริิการ
ในอุุตสาหกรรมยัังคงมุ่่�งเน้้นด้้านความเร็็ว คุุณภาพของบริิการและการผสานคอนเทนต์์ที่่�หลากหลาย ทั้้�งนี้้� ทรููออนไลน์์
มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการบรอดแบนด์์เพิ่่�มขึ้้�นแข็็งแกร่่งกว่่า 101,000 รายในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2564 และ 442,000 ราย ในปีี
2564 ขยายฐานผู้้�ใช้้บริิการรวมเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 4.6 ล้้านราย ส่่งผลให้้รายได้้จากการให้้บริิการบรอดแบนด์์เติิบโตร้้อยละ 8.9
จากปีีก่่อนเป็็น 29.5 พัันล้้านบาท โดยในปีี 2564 ทรููออนไลน์์ยัังคงไม่่หยุุดนิ่่�งในการนำำ�เสนอนวััตกรรมดีีไวซ์์ผ่่านแคมเปญ
ที่่�หลากหลาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง True Gigatex Fiber Pro” เราเตอร์์อััจฉริิยะ WiFi6 รุ่่�นใหม่่ล่่าสุุด และการผสาน
คอนเทนต์์คุุณภาพจากทรููไอดีีทีีวีี ซึ่่�งได้้รัับผลตอบรัับที่่�ดีีจากตลาดอย่่างต่่อเนื่่อง นอกจากนี้้�ได้้มีีการเปิิดตััว “True Gigatex
Flexi” บริิการอิินเทอร์์เน็็ตด้้วยความเร็็วแบบยืืดหยุ่่�นในไตรมาสที่่� 4 ให้้ลููกค้้าสามารถเลืือกปรัับความเร็็วเองได้้ตาม
93

93

93

ความชอบและไลฟ์์สไตล์์ของตนเอง ไม่่ว่่าจะเป็็นโหมดการทำำ�งานหรืือการเรีียนออนไลน์์ (Work & Learn) โหมดดููหนััง
ฟัังเพลง (Streaming) หรืือโหมดเล่่นเกม (Gaming) ทรููออนไลน์์เชื่่อมั่่�นว่่าจะสามารถสร้้างการเติิบโตที่่�แข็็งแกร่่งได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่อง โดยจะเดิินหน้้าพััฒนาสิินค้้าและบริิการเพื่่อเพิ่่�มประสบการณ์์การใช้้อิินเทอร์์เน็็ตได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
พร้้อมเติิมเต็็มทุุกความต้้องการของลููกค้้าผ่่านเครืือข่่ายไฟเบอร์์คุุณภาพสููง รวมถึึงการมุ่่�งเน้้นให้้บริิการด้้วยเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมล้ำำ��สมััย คอนเทนต์์ที่่�เพิ่่�มมููลค่่าและการบำำ�รุุงรัักษาและให้้บริิการลููกค้้าแบบเชิิงรุุก
ทรููวิิชั่่�นส์์ มีีรายได้้จากการให้้บริิการ 9.8 พัันล้้านบาทใน ปีี 2564 ท่่ามกลางการเปลี่่�ยนแปลงของพฤติิกรรมและไลฟ์์สไตล์์
ของผู้้�บริิโภคที่่�หัันไปสู่่�สื่่อดิิจิิทััลและแพลตฟอร์์ม OTT ทั้้�งนี้้�ทรููวิิชั่่�นส์์ได้้เปิิดตััว TrueVisions NOW บริิการสตรีีมมิ่่�ง
คอนเทนต์์ที่่�ลููกค้้าสามารถรัับชมคอนเทนต์์คุุณภาพได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาเพื่่อตอบสนองความต้้องการของตลาดดัังกล่่าวที่่�มีี
ศัักยภาพการเติิบโตที่่�สููงควบคู่่�ไปกัับการมุ่่�งสร้้างการเติิบโตด้้วยการให้้บริิการแบบครบวงจรผสานจุุดแข็็งของกลุ่่�มทรูู
ทั้้�งคอนเทนต์์คุุณภาพหลากหลาย สื่่อ และเครืือข่่ายอิินฟลููเอนเซอร์์ รวมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�มประสบการณ์์
การรัับชมของลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อขยายฐานลููกค้้าให้้เติิบโตจาก 3.5 ล้้านราย ณ สิ้้�นปีี 2564
ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป ขยายธุุรกิิจดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มและบริิการดิิจิิทััลอย่่างต่่อเนื่่องในไตรมาส 4 ปีี 2564 โดยรายได้้จาก
ทรููไอดีีและทรููดิิจิิทััลโซลููชัันเติิบโตสููงร้้อยละ 66 และร้้อยละ 37 เมื่่อเทีียบกัับไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อนตามลำำ�ดัับ โดย
แพลตฟอร์์มสื่่อดิิจิิทััลทรููไอดีีได้้เพิ่่�มความหลากหลายของคอนเทนต์์ด้้านความบัันเทิิงด้้วยซีีรีีส์์ทรููไอดีีออริิจิินััลและซีีรีีส์์
จากประเทศจีีนอีีกจำำ�นวนมาก อีีกทั้้�งยัังมีีบริิการรููปแบบใหม่่เพื่่อเพิ่่�มประสบการณ์์การรัับชมคอนเทนต์์ด้้านความบัันเทิิง
โดยการจำำ�หน่่ายตั๋๋�วสำำ�หรัับรัับชมคอนเทนต์์สดซึ่่�งมีีการจััดการแสดงดนตรีีสดเสมืือนจริิงผ่่านแพลตฟอร์์มทรููไอดีีและการ
แข่่งขัันกีีฬาสด ซึ่่�งทำำ�ให้้จำำ�นวนผู้้�ใช้้งานรายเดืือนเพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็นกว่่า 30 ล้้านราย มีียอดรัับชมคอนเทนต์์วีีดิิโอต่่อเดืือนโดย
เฉลี่่�ยเพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็น 431 ล้้านครั้้�ง และการซื้้�อคอนเทนต์์ด้้านความบัันเทิิงเพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็น 671,000 ครั้้�งในไตรมาสที่่� 4
ปีี 2564 ขณะเดีียวกััน กล่่องทรููไอดีี ทีีวีี มีียอดรวม 3 ล้้านกล่่อง เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 300,000 กล่่องจากไตรมาสก่่อน สำำ�หรัับ
ธุุรกิิจโซลููชัันด้้านดิิจิิทััล ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป เสริิมความแข็็งแกร่่งให้้ธุุรกิิจ “Smart Living” และเพิ่่�มมููลค่่าโดยการผนึึกกำำ�ลััง
ร่่วมกัับทรููออนไลน์์และทรููมููฟ เอช ในการนำำ�เสนอบริิการแบบครบวงจร พร้้อมเปิิดตััวแอปพลิิเคชััน True Living Tech ที่่�
เชื่่อมโยงอุุปกรณ์์อััจฉริิยะภายในบ้้านทั้้�งหมดเข้้าด้้วยกัันเพิ่่�มทั้้�งความสะดวกสบายและความปลอดภััย ในขณะเดีียวกััน
ก็็ได้้เปิิดตััว “Smart Retail Solutions” นวััตกรรมร้้านค้้าอััจฉริิยะสำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิจค้้าปลีีก เพื่่อใช้้วิิเคราะห์์พฤติิกรรม
และข้้อมููลเชิิงลึึกของลููกค้้า พััฒนาการจััดการชั้้�นวางสิินค้้า และยัังทำำ�ให้้ร้้านค้้าสามารถนำำ�เสนอสิินค้้าได้้ตรงใจลููกค้้า
มากขึ้้�น
สรุุปผลประกอบการในปีี 2564
กลุ่่�มทรูู รายงานผลขาดทุุนสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทฯ 1,428.4 ล้้านบาทในปีี 2564 ซึ่่�งคิิดเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มาก
กว่่าร้้อยละ 20 จากปีีก่่อน โดยผลการดำำ�เนิินงานโดยสรุุปมีีดัังนี้้�
กลุ่่�มทรูู มีีรายได้้รวม 143,655 ล้้านบาท และรายได้้จากการให้้บริิการ 106,256 ล้้านบาทในปีี 2564 หนุุนโดยรายได้้จาก
การให้้บริิการที่่�กลัับมาเติิบโตในไตรมาส 4 จากการขยายตััวของฐานผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� บริิการบรอดแบนด์์และ
บริิการด้้านดิิจิิทััล รวมถึึงรายได้้จากการขายโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ที่่�สููงขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังบริิหารค่่าใช้้จ่่ายให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น ส่่งผลให้้ EBITDA เติิบโตร้้อยละ 9.7 เมื่่อเทีียบกัับปีีก่่อนเป็็น 57,761 ล้้านบาทในปีี 2564
ขาดทุุนสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทฯ เป็็นจำำ�นวน 1.4 พัันล้้านบาทในปีี 2564 เปรีียบเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่� 1.0 พัันล้้านบาท
ในปีีก่่อนหน้้าซึ่่�งมีีกำำ�ไรจากการขายหน่่วยลงทุุน DIF จำำ�นวน 3.4 พัันล้้านบาทในปีี 2563 หากไม่่รวมกำำ�ไรที่่�เกิิดขึ้้�นเพีียง
ครั้้�งเดีียวดัังกล่่าว ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรปรัับตััวดีีขึ้้�นในปีี 2564 เมื่่อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า แม้้ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการขยายเครืือข่่ายและบริิการ รวมถึึงการได้้มาซึ่่�งคลื่่นความถี่่�มีีจำำ�นวนสููงขึ้้�น
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

แนวโน้้มและกลยุุทธ์์ในอนาคต
กลุ่่�มทรููมุ่่�งมั่่�นสร้้างการเติิบโตด้้วยการเปลี่่�ยนผ่า่ นสู่่�การเป็็นองค์์กรที่ขั่� บั เคลื่่อนด้้วยเทคโนโลยีีและดาต้้าเพื่่อเป็็นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั
ในการร่่วมพััฒนาประเทศไทยสู่่�ยุุคดิิจิิทััล เพิ่่�มขีีดความสามารถด้้านการลงทุุนในโครงข่่ายยุุคใหม่่ พร้้อมเผชิิญหน้้าและ
ตั้้�งรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลงและแข่่งขัันจากทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�อาจมีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานหรืือ
ฐานะทางการเงิินในอนาคตของกลุ่่�มทรูู โดยธุุรกิิจโทรคมนาคมจะยัังคงเป็็นหนึ่่�งในธุุรกิิจหลััก ในขณะที่่�กลุ่่�มทรููจะมุ่่�งพััฒนา
ธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพการเติิบโตสููงเพิ่่�มเติิมอย่่าง New S-curve และเน้้นด้้านเทคโนโลยีี รวมไปถึึงปััญญาประดิิษฐ์์ ระบบคลาวด์์
เทคโนโลยีี ไอโอทีี อุุปกรณ์์อััจฉริิยะ เมืืองและการอยู่่�อาศััยอััจฉริิยะ ดิิจิิทััลมีีเดีียโซลููชััน และโซเชีียลคอมเมิิร์์ซ
การเชื่่อมต่่ออย่่างมีีประสิิทธิิภาพทวีีความสำำ�คััญยิ่่�งขึ้้�นจากวิิถีีชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไปพึ่่�งพาการใช้้เทคโนโลยีีมากขึ้้�นทั้้�งไลฟ์์สไตล์์
แบบดิิจิิทััล และการทำำ�งานที่่�เชื่่อมโยงระหว่่างโลกแห่่งความเป็็นจริิงและโลกเสมืือนจริิง กลุ่่�มทรููจึึงยัังคงให้้ความสำำ�คััญ
กัับการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางดิิจิิทััลและโครงข่่ายโทรคมนาคมโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความต้้องการใช้้งาน
5G, IoT และไฟเบอร์์บรอดแบนด์์สููง
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มทรูู จะผสานความแข็็งแกร่่งในทุุกภาคส่่วนขององค์์กรเพื่่อดึึงศัักยภาพด้้านการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึกและการใช้้
ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) เพื่่อนำำ�เสนอสิินค้้าและบริิการที่่�ตอบสนองความต้้องการของแต่่ละกลุ่่�มลููกค้้าได้้ตรงจุุด ผสานจุุดแข็็ง
ของสิิ นค้้ าและบริิ ก ารที่่� ห ลากหลายในทุุ ก แพลตฟอร์์ ม ของกลุ่่�มทรููเพื่่ อพ่่ ว งและเพิ่่� ม การขายได้้มากยิ่่� ง ขึ้้� น พร้้อมให้้
บริิการที่่�เฉพาะเจาะจงผ่่านกลยุุทธ์์การขายทั้้�งแบบออนไลน์์และออฟไลน์์แบบครบวงจรเพื่่อตอบสนองต่่อความต้้องการ
ที่่� แ ท้้จริิ ง ของลููกค้้า สร้้างความพึึงพอใจ ขยายฐานลููกค้้าและการใช้้งานของลููกค้้าให้้นานยิ่่� ง ขึ้้� น และเป็็ น การสร้้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุุนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นในขณะเดีียวกััน
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น การปฏิิรููปการให้้บริิการโดยเน้้นการใช้้ข้้อมููลเป็็นศููนย์์กลางประกอบกัับการทำำ�การตลาดแบบดิิจิิทััลและ
ช่่องทางออนไลน์์ รวมถึึงช่่องทางให้้บริิการที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วประเทศจากการผนึึกกำำ�ลัังระหว่่างพัันธมิิตรเชิิงกลยุุทธ์์และพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจจะช่่วยกำำ�หนดรููปแบบการจััดกลุ่่�มลููกค้้าและบริิหารช่่องทางการให้้บริิการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด นำำ�ไปสู่่�
ความสามารถในการสื่่อสารและการให้้บริิการระหว่่างกลุ่่�มทรููและลููกค้้าของกลุ่่�มทรููได้้อย่่างรวดเร็็วและตรงใจ พร้้อมช่่วย
ปรัับโครงสร้้างต้้นทุุนให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�นอีีกด้้วย
กลุ่่�มทรููเชื่่อมั่่�นว่่าการเปลี่่�ยนผ่่านองค์์กรดัังกล่่าวจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของชาวไทย ผลัักดัันความ
สามารถของผู้้�ประกอบการและองค์์กรต่่าง ๆ สู่่�การเป็็นอุุตสาหกรรมอััจฉริิยะ พร้้อมสนัับสนุุนให้้ประเทศไทยก้้าวไปสู่่�ยุุค
ดิิจิิทััลอย่่างเต็็มตััวตามนโยบาย Thailand 4.0
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ตารางสรุ ปงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย
(หน่วย : ล ้านบาท ยกเว ้นในรายการทีม
่ ีการระบุเป็ นอย่างอื่น )
รายได ้จากการให ้บริการโทรศัพท์และบริการอื่น
รายได ้ค่าเชือ
่ มต่อโครงข่าย (IC)

ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ปี 2564

ปี 2564

ปี 2563

30,093

29,732

31,119

398

404

394

% เปลีย
� นแปลง

% เปลีย
� นแปลง
Y-o-Y

Q-o-Q

(3.3)

1.2

1.0

(1.4)

ปี 2564

ปี 2563

Y-o-Y

120,370

121,326

(0.8)

1,548

1,577

(1.8)

รายได ้ค่าเช่าโครงข่าย

3,142

3,141

3,144

(0.1)

0.0

12,566

12,509

0.5

รายได ้จากการให ้บริการ

26,553

26,187

27,581

(3.7)

1.4

106,256

107,240

(0.9)
37.9

รายได ้จากการขาย

11,374

3,234

5,364

112.1

251.7

23,285

16,886

41,467

32,966

36,483

13.7

25.8

143,655

138,212

21,054

20,594

21,147

(0.4)

2.2

81,634

81,984

(0.4)

ค่าใช ้จ่ายด ้านการกํากับดูแล (Regulatory cost)

742

770

769

(3.5)

(3.7)

2,303

2,918

(21.1)

ค่าใช ้จ่ายเชือ
่ มต่อโครงข่าย

412

448

537

(23.2)

(8.2)

1,724

2,149

(19.8)

9,573

9,443

10,532

(9.1)

1.4

38,730

41,742

(7.2)

10,328

9,932

9,310

10.9

4.0

38,876

35,176

10.5

11,227

3,491

5,741

95.6

221.6

23,840

18,654

27.8

6,620

5,942

6,499

1.9

11.4

25,768

26,928

(4.3)

ค่าเสือ
่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

1,760

1,495

1,618

8.8

17.7

6,471

6,832

(5.3)

ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ

4,860

4,446

4,881

(0.4)

9.3

19,298

20,096

(4.0)

รวมรายได้
ต ้นทุนการให ้บริการรวม

ต ้นทุนการให ้บริการ ไม่รวมค่าเชือ
่ มต่อโครงข่าย (IC)
ค่าเสือ
่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต ้นทุนขาย
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานรวม (ไม่รวมค่าเสือ
่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย )

3.9

26,812

18,600

22,459

19.4

44.2

85,895

85,558

0.4

EBITDA

14,655

14,366

14,024

4.5

2.0

57,761

52,654

9.7

ค่าเสือ
่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

(12,089)

(11,427)

(10,929)

10.6

5.8

(45,347)

(42,008)

7.9

กําไรจากการดําเนินงาน

2,566

2,939

3,095

(17.1)

(12.7)

12,413

10,646

16.6

ดอกเบีย
้ จ่าย (สุทธิ)

(2,599)

(2,503)

(2,344)

ดอกเบีย
้ รั บ
ดอกเบีย
้ จ่าย
ดอกเบีย
้ จ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหนี้สน
ิ ตามสัญญาเช่า

37

26

64

10.9

3.8

(43.0)

40.8

(9,912)
147

(8,919)
308

(2,635)

(2,529)

(2,409)

9.4

4.2

(10,060)

(9,227)

9.0

(1,464)

(1,496)

(1,586)

(7.7)

(2.2)

(6,041)

(6,447)

(6.3)

ค่าใช ้จ่ายทางการเงินอื่น

(206)

(204)

(230)

(10.6)

0.8

(843)

(802)

ค่าใช ้จ่ายทางการเงินทีเ่ กีย
่ วกับใบอนุญาต

(588)

(588)

(474)

24.3

0.0

(2,403)

(1,890)

รายได ้ (ค่าใช ้จ่าย) ภาษี เงินได ้
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไร (ขาดทุน) จากอั ตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
(ค่าใช ้จ่าย) รายได ้อื่น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรั บส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได ้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจการควบคุม

11.1
(52.2)

(44)
1,042
(101)
1,442
5

(47)
888

(5)
1,207

NM

(7.3)

(13.7)

17.4

218

(43)

(136.7)

NM

163

217

564.8

784.8

29

5

(155)
3,677
(224)
1,966
93

(19)
4,153
357

5.2
27.2
NM
(11.5)
NM

3,846

(48.9)

123

(24.2)

16.4

0.2

กําไร (ขาดทุ น ) สุทธิ สําหร ับส่วนที�เป็นของบริษ ัท

54

(603)

(157)

NM

NM

(1,428)

1,048

NM

กําไร (ขาดทุ น ) สุทธิ สําหร ับส่วนที�เป็นของบริษ ัท
ไม่รวมกําไรจากการขายหน่วยลงทุ น DIF

54

(603)

(157)

NM

NM

(1,428)

(2,348)

39.2

ผลการดำำ � เนิิ น งานโดยรวมประจำำ � ปีี 2564
• รายได้้รวม ของกลุ่่�มทรููเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.9 เมื่่อเทีียบกัับปีีก่่อนมาอยู่่�ที่่� 143.7 พัันล้้านบาทในปีี 2564 หนุุนโดยรายได้้
จากการขายเป็็นหลััก ขณะที่่�รายได้้จากการให้้บริิการค่่อนข้้างทรงตััวที่่� 106.3 พัันล้้านบาท โดยในไตรมาส 4 มีีการ
ปรัับตััวดีีขึ้้�นจากฐานลููกค้้าที่่�เติิบโตโดยเฉพาะผู้้�ใช้้บริิการ 5G บรอดแบนด์์และดิิจิิทััล ชดเชยแรงกดดัันจากสภาวะ
เศรษฐกิิจและผลกระทบจากการระบาดของโควิิด-19 ที่่�มีีต่่อการใช้้จ่่ายของผู้้�บริิโภค
- รายได้้จากการให้้บริิการของทรููมูฟ
ู เอช เป็็น 79.8 พัันล้้านบาทค่่อนข้้างทรงตััวเมื่่อเทีียบกัับปีีก่อน
่ ซึ่่ง� เป็็นผลมาจาก
การแพร่่ระบาดที่่�ยาวนานของโควิิด-19 และการแข่่งขัันในตลาดที่่�กดดัันรายได้้เฉลี่่�ยต่่อผู้้�ใช้้บริิการ (ARPU) ชดเชย
การเติิบโตต่่อเนื่่องของฐานผู้้�ใช้้บริิการ 5G และระบบรายเดืือน รายได้้ในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2564 มีีแนวโน้้ม
ที่่�ดีีขึ้้�นจากการกลัับมาเปิิดประเทศอีีกครั้้�ง พร้้อมการผ่่อนคลายมาตรการต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� การพััฒนาบริิการและระบบ
	นิิเวศ 5G อย่่างต่่อเนื่่อง การนำำ�เสนอดีีไวซ์์ 5G และ IoT ในราคาที่่�เข้้าถึึงได้้มากยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งการผนึึกความร่่วมมืือ
	กัับพัันธมิิตรในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ อย่่างเป็็นรููปธรรมจะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการผลัักดัันการเติิบโตต่่อไป
		ทรููมููฟ เอช มีีผู้้ใ� ช้้บริิการรายใหม่่สุทธิ
ุ ิ 1.62 ล้้านรายในปีี 2564 ส่่งผลให้้ฐานผู้้ใ� ช้้บริิการรวมเพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 32.25 ล้้านราย
แบ่่งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าระบบเติิมเงิิน 21.28 ล้้านรายและกลุ่่�มลููกค้้าระบบรายเดืือน 10.97 ล้้านราย
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-	รายได้้ จ ากบริิ ก ารบรอดแบนด์์ อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ของทรูู อ อนไลน์์ เ ติิ บ โตขึ้้� นร้้อย ละ 8.9 เมื่่ อ เทีี ย บกัั บ ปีี ก่่ อน เป็็ น
29.5 พัันล้้านบาท ตอกย้ำำ��ความเป็็นผู้้�นำำ�ทั้้�งด้้านรายได้้และฐานผู้้�ใช้้บริิการ โดยมีีผู้้�ใช้้บริิการบรอดแบนด์์รายใหม่่
	สุุ ทธิิ 101,000 รายในไตรมาสที่่� 4 และ 442,000 รายในปีี 2564 ผลัั ก ดัั น ฐานผู้้� ใ ช้้บริิ ก ารรวมเพิ่่� ม ขึ้้� น เป็็ น
4.6 ล้้านราย พััฒนาการเชิิงบวกเหล่่านี้้�เป็็นผลมาจากการมุ่่�งเน้้นในการเพิ่่�มมููลค่่าให้้ลููกค้้า ทั้้�งความเร็็วและคุุณภาพ
การบริิการ นวััตกรรมด้้านดีีไวซ์์ และการผสานคอนเทนต์์ที่่�หลากหลายครอบคลุุมทุุกความต้้องการ นอกจากนี้้� การ
เปิิดตััวอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง 2 Gbps ผ่่านอุุปกรณ์์กระจายสััญญาณไวไฟแบบ Tri-band ผสานกัับคอนเทนต์์
	ยอดนิิยมผ่่านทรููไอดีี ทีีวีี จะช่่วยเพิ่่�มประสบการณ์์การใช้้งานที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นพร้้อมความเร็็วที่่�สููงขึ้้�นให้้กัับลููกค้้า
		 รายได้้จากการให้้บริิการอื่่น ของทรููออนไลน์์ลดลงในปีี 2564 เป็็นผลมาจากการลดลงของรายได้้ระหว่่างกลุ่่�มบริิษัททรูู
ั
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานและการบำำ�รุุงรัักษา โดยไม่่มีีผลกระทบต่่อรายได้้ในงบการเงิินรวม
-	รายได้้จากการให้้บริิการของทรููวิิชั่่�นส์์เป็็น 9.8 พัันล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 7.7 เมื่่อเทีียบกัับปีีก่่อนจากรายได้้จาก
ค่่าสมาชิิกและค่่าติิดตั้้�งที่่�อ่่อนตััวลงมาอยู่่�ที่่� 5.8 พัันล้้านบาทตามพฤติิกรรมและไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป
	รัับชมผ่่านช่่องทางออนไลน์์และแพลตฟอร์์ม OTT มากยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มทรูู ได้้เปิิดตััวแพ็็กเกจ OTT สำำ�หรัับการ
	สตรีีมมิ่่�งคอนเทนต์์ผ่่าน TrueID+ และ TrueVisions NOW เพื่่อรัับชมความบัันเทิิงและคอนเทนต์์คุุณภาพสููงที่่�
หลากหลายตามความต้้องการของทุุกคนในครอบครััว ซึ่่�งได้้รัับผลตอบรัับจากตลาดเป็็นอย่่างดีี คาดว่่าจะผลัักดััน
การเติิบโตได้้ต่่อไป
		 รายได้้จากการให้้บริิการอื่่นของทรููวิิชั่่�นส์์ (ประกอบด้้วยรายได้้จากธุุรกิิจบัันเทิิง การโฆษณา สปอนเซอร์์และ
รายได้้อื่่น) เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 4.1 พัันล้้านบาท หนุุนโดยรายได้้สปอนเซอร์์และรายได้้ทางด้้านดนตรีี
• รายได้้จากการขายเพิ่่�มขึ้้�นแข็็งแกร่่งเป็็น 23.3 พัันล้้านบาท จากผลตอบรัับที่่�ดีีต่่อแคมเปญในการขายโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง iPhone รุ่่�นใหม่่ ซึ่่�งในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาเปิิดตััวเร็็วกว่่ารุ่่�นก่่อน รวมถึึงการกลัับมาเปิิดบริิการของ
ร้้านค้้าในไตรมาส 4 ทั้้�งนี้้� กำำ�ไรจากการขายปรัับตััวดีีขึ้้�นโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในไตรมาส 4 ที่่�มีี margin จากการขายอยู่่�
ที่่�ร้้อยละ 1 ส่่งผลให้้ขาดทุุนสุุทธิิจากการขายลดลงเกิินกว่่าครึ่่�งเมื่่อเทีียบกัับปีี 2563 ด้้วยการมุ่่�งเน้้นแคมเปญสำำ�หรัับ
ขยายฐานลููกค้้าคุุณภาพมากขึ้้น� การมุ่่�งเน้้นขายดีีไวซ์์ที่เ่� พิ่่�ม margin รวมถึึงการบริิหารสิินค้้าคงคลัังอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
มากยิ่่�งขึ้้�น
• ค่่าใช้้จ่่ายเชื่่อมต่่อโครงข่่ายสุุทธิิลดลงร้้อยละ 69 เมื่่อเทีียบกัับปีีก่่อนเป็็น 176 ล้้านบาท ด้้วยการบริิหารกลยุุทธ์์
ด้้านราคาอย่่างเหมาะสม
• ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานหลััก (ประกอบด้้วยต้้นทุุนในการให้้บริิการไม่่รวมค่่า IC และค่่าใช้้จ่่ายในการขายและ
การบริิหารอื่่น ๆ) ลดลงร้้อยละ 6.2 เมื่่อเทีียบกัับปีีก่่อนเป็็น 58.0 พัันล้้านบาท หนุุนโดยมาตรการบริิหารค่่าใช้้จ่่าย
ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่องในหลากหลายรายการ ไม่่ว่่าจะเป็็นต้้นทุุนด้้านโรมมิ่่�ง ด้้านการขายและการ
ทำำ�การตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านคอนเทนต์์ และการลดพื้้�นที่่�เช่่าสำำ�นัักงานจากนโยบายทำำ�งานได้้ทุุกที่่�เพื่่อตอบรัับ
สถานการณ์์โควิิด-19
• EBITDA เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9.7 เมื่่อเทีียบกัับปีีก่่อนเป็็น 57.8 พัันล้้านบาท โดยมีี margin ต่่อรายได้้จากการให้้บริิการ
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 54 เปรีียบเทีียบกัับร้้อยละ 49 ในปีีก่่อน หนุุนโดยมาตรการบริิหารค่่าใช้้จ่่ายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�ง
ส่่งผลบวกต่่อเนื่่องทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานหลัักและค่่าใช้้จ่่ายด้้าน subsidy ลดลง
• ค่่าเสื่่อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 45.3 พัันล้้านบาทจากการขยายเครืือข่่าย โดยเฉพาะเครืือข่่าย 5G
ในพื้้�นที่่�หลัักใน 77 จัังหวััด และค่่าตััดจำำ�หน่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากใบอนุุญาตการใช้้งานคลื่่นความถี่่� 700 MHz และ 26 GHz
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• EBITDA ที่่� เ ติิ บ โตผลัั ก ดัั น ให้้กำำ� ไรจากการดำำ� เนิิ น งานเพิ่่� ม ขึ้้� นป็็ น 12.4 พัั นล้้ านบาท แม้้มีี ค่่ า เสื่่ อ มราคาและค่่ า
ตััดจำำ�หน่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
• ดอกเบี้้�ยจ่่าย (สุุทธิิ) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11 เป็็น 9.9 พัันล้้านบาท ไม่่รวมผลกระทบจาก TFRS 16 เนื่่องจากเงิินกู้้�ยืืม
ระยะยาวที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่อสนัับสนุุนการขยายตััวของธุุรกิิจ ด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยเฉลี่่�ยที่่�ลดลง
• ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขยายเครืือข่่ายและการให้้บริิการ ใบอนุุญาตการใช้้งานคลื่่นความถี่่� ดอกเบี้้�ยจ่่ายและ
ผลขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน กดดัันผลประกอบการทำำ�ให้้มีีผลขาดทุุนสุุทธิิที่่� 1.4 พัันล้้านบาทในปีี 2564 อย่่างไรก็็ดีี
ผลการดำำ�เนิินงานหลัักปรัับตััวดีีขึ้้�นเมื่่อเทีียบกัับปีี 2563

โครงสร้้าางรายได้
งรายได้้รรวม
วมแยกตามประเภทธุ
แยกตามประเภทธุุรกิกิิจ (สํ(สำำา�หรั
หรัับบงวดปี
งวดปีี) )
โครงสร้
รายได้รวม (ก่อนต ัดรายการระหว่างก ันระหว่างกลุม
่ ธุ รกิจ )
ปี 2564

(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
(หน่วย: ล ้านบาท ยกเว ้นในรายการทีม
่ ีการระบุเป็ นอย่างอื่น )

รายได้

ปี 2563

% ของรายได้รวม
หล ังต ัดรายการ
ระหว่างก ัน

รายได้

% เปลีย
� นแปลง

% ของรายได้รวม
หล ังต ัดรายการ
ระหว่างก ัน

YoY

ทรูมูฟ เอช
รายได ้จากการให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
รายได ้ค่าเชือ
่ มต่อโครงข่าย (IC)
รายได ้ค่าเช่าโครงข่าย
รายได ้จากการขายสินค ้า
รายการระหว่างกัน
ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหว่างกัน

79,756
1,561
12,095
23,137
(5,461)
111,088

77.3%

80,130
1,578
12,057
17,980
(6,365)
105,379

76.2%

(0.5)
(1.1)
0.3
28.7
(14.2)
5.4

ทรูออนไลน์
รายได ้จากบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ ต
รายได ้อื่น ๆ
รายได ้ค่าเช่าโครงข่าย (FOC)
รายได ้จากการขายสินค ้า
รายการระหว่างกัน
ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหว่างกัน

29,503
7,151

27,103
10,931

471

452

331

4.1

307

(12,242)
25,215

8.9
(34.6)
7.7

(14,260)
17.6%

24,533

(14.2)
17.8%

2.8

ทรูวิช�น
ั ส์
รายได ้จากค่าสมาชิกและค่าติดตัง้

5,782

6,969

(17.0)

รายได ้อื่น ๆ
รายได ้จากการขายสินค ้า

4,057
(0)

3,693
1

9.8
NM

รายการระหว่างกัน
ทรูวิชน
ั่ ส์ หลังตัดรายการระหว่างกัน

(2,486)
7,353

รายได้จากการให้บริการรวม

106,256

รายได้รวม

143,655

5.1%

(2,364)
8,300

6.0%

107,240
100%

138,212

หมายเหตุ: รายได ้อืน
่ ของทรูออนไลน์ อาทิ รายได ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการให ้บริการโครงข่าย และรายได ้ทีไ่ ม่ใช่จากธุรกิจหลักและไม่ได ้เกิดขึน
้ เป็ นประจํา

(0.9)
100%

หมายเหตุุ: รายได้้อื่่นของทรููออนไลน์์ อาทิิ รายได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการโครงข่่าย และรายได้้ที่่�ไม่่ใช่่จากธุุรกิิจหลัักและไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�
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5.2
(11.4)
3.9

True to Tech, The Future is True

โครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทธุรกิจ (สําหรับงวด 3 เดือน)
โครงสร้้ า งรายได้้ ร วม แยกตามประเภทธุุ ร กิิ จ (สำำ � หรัั บ งวด 3 เดืื อ น)
รายได้รวม (ก่อนต ัดรายการระหว่างก ันระหว่างกลุม
่ ธุ รกิจ )
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
(หน่วย: ล ้านบาทยกเว ้นในรายการทีม
่ ีการระบุเป็ นอย่างอื่น )

ไตรมาส 4 ปี 2564

รายได้

% ของรายได้รวม
หล ังต ัดรายการ
ระหว่างก ัน

ไตรมาส 3 ปี 2564

รายได้

% ของรายได้รวม
หล ังต ัดรายการ
ระหว่างก ัน

ไตรมาส 4 ปี 2563

รายได้

% ของรายได้รวม
หล ังต ัดรายการ
ระหว่างก ัน

% เปลีย
� นแปลง

YoY

QoQ

ทรูมูฟ เอช
รายได ้จากการให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
รายได ้ค่าเชือ
่ มต่อโครงข่าย (IC)
รายได ้ค่าเช่าโครงข่าย

19,888

19,759

19,926

405

407

394

(0.2)

0.7

2.7

(0.6)

3,024

3,024

3,026

(0.1)

0.0
255.6

รายได ้จากการขายสินค ้า

11,288

3,174

5,462

106.7

รายการระหว่างกัน

(1,342)

(1,462)

(1,379)

(2.6)

(8.2)

ทรูมูฟ เอช หลังตัดรายการระหว่างกัน

33,262

21.3

33.6

80.2%

24,903

75.5%

27,429

75.2%

ทรูออนไลน์
รายได ้จากบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ ต

7,517

7,479

7,066

6.4

0.5

รายได ้อื่น ๆ

1,307

1,201

3,174

(58.8)

8.8

รายได ้ค่าเช่าโครงข่าย (FOC)

118

118

118

0.0

0.0

รายได ้จากการขายสินค ้า

141

83

106

33.2

70.8

รายการระหว่างกัน
ทรูออนไลน์ หลังตัดรายการระหว่างกัน

(2,721)
6,362

(2,555)
15.3%

6,326

(3,498)
19.2%

6,965

19.1%

(22.2)

6.5

(8.7)

0.6

(19.0)

(1.3)

ทรูวิช�น
ั ส์
รายได ้จากค่าสมาชิกและค่าติดตัง้

1,364

1,382

1,685

รายได ้อื่น ๆ

1,100

1,024

1,075

รายการระหว่างกัน
ทรูวิชั่นส์ หลังตัดรายการระหว่างกัน

(621)
1,843

รายได้จากการให้บริการรวม

26,553

รายได้รวม

41,467

(669)
4.4%

1,737

(671)
5.3%

26,187
100%

32,966

2,088

5.7%

27,581
100%

36,483

100%

2.4

7.5

(7.4)

(7.1)

(11.8)

6.1

(3.7)

1.4

13.7

25.8

หมายเหตุ: รายได ้อืน
่ ของทรูออนไลน์ อาทิ รายได ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการให ้บริการโครงข่าย และรายได ้ทีไ่ ม่ใช่จากธุรกิจหลักและไม่ได ้เกิดขึน
้ เป็ นประจํา

หมายเหตุุ: รายได้้อื่่นของทรููออนไลน์์ อาทิิ รายได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการโครงข่่าย และรายได้้ที่่�ไม่่ใช่่จากธุุรกิิจหลัักและไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�
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งบดุ
งบดุุลลรวม
รวมและงบกระแสเงิ
และงบกระแสเงิินนสดรวม
สดรวม
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)

31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

% เปลีย
� นแปลง

(หน่วย : ล ้านบาท ยกเว ้นในรายการทีม
่ ีการระบุเป็ นอย่างอื่น )
งบดุลรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

21,963

24,330

(9.7)

ลูกหนี้การค ้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น

48,737
3,060

42,274
2,644

15.3
15.7

35,157

(25.0)

สน
ิ ทรั พย์หมุนเวียนอื่น

รวมสน
ิ ทรั พย์หมุนเวียน

26,370

100,130

104,406

ทีด
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยม - สุทธิ

245,337
10,160

231,894
9,994

5.8
1.7

สน
ิ ทรั พย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สน
ิ ทรั พย์ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญช ี

128,325
5,862

132,749
6,081

(3.3)
(3.6)

94,223
40,877

103,336
29,089

(8.8)
40.5

624,915
5,999
61,904
30,761

617,548
3,500
64,480
25,796

2.3
1.2
71.4
(4.0)
19.2

59,313
9,020
6,950

173,948

61,008
12,654
8,347

175,786

(2.8)
(28.7)
(16.7)

192,196
5,498
47,298
3,495
105,149

158,491
6,251
55,522
3,990
113,751

21.3
(12.0)
(14.8)
(12.4)
(7.6)

543,097
81,818
624,915

531,931
85,617
617,548

31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

51,416

50,135

2.6

(15,960)

(12,463)

28.1

35,456
(56,813)
18,976
(2,381)
24,344

37,672
(64,572)
1,808
(25,092)
49,422

(5.9)
(12.0)
949.4
(90.5)
(50.7)

21,963

24,330

(9.7)

สน
ิ ทรั พย์สท
ิ ธิการใช ้
สน
ิ ทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสน
ิ ทรั พย์ไม่หมุนเวียน

รวมสน
ิ ทร ัพย์
เงินกู ้ยืมระยะสน
ั้
เจ ้าหนี้การค ้า
เจ ้าหนี้อื่น

สว่ นทีถ
่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของเงินกู ้ยืมระยะยาว
หนี้สน
่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ิ ตามสัญญาเชา่ สว่ นทีถ
หนี้สน
ิ หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สน
ิ หมุนเวียน

เงินกู ้ยืมระยะยาว
หนี้สน
ิ ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญช ี
หนี้สน
ิ ภายใต ้สัญญาและใบอนุญาตให ้ดําเนินการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนั กงาน
หนี้สน
ิ ตามสัญญาเชา่
หนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียน

รวมหนีส
� น
ิ
รวมสว่ นของผู ้ถอ
ื หุน
้
รวมหนีส
� น
ื หุน
้
ิ และสว่ นของผู ้ถอ

524,784

15,513
369,149

513,142

18,140
356,145

(4.1)

(1.0)

(14.5)
3.7
2.1
(4.4)
1.2

% เปลีย
� นแปลง

งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน ก่อนดอกเบีย
้ และภาษี เงินได ้
ดอกเบีย
้ จ่ายและภาษี เงินได ้จ่าย (สุทธิ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กระแสเงินสด (ใชไปใน)
จากกิจกรรมการลงทุน
้
กระแสเงินสด (ใชไปใน)
จากกิจกรรมการจัดหาเงิน
้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
� ขึน
� (ลดลง) สุทธิ
ยอดยกมาต ้นงวด และผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงอั ตราแลกเปลีย
่ น
ยอดเงินคงเหลือสน
ิ� งวด
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การวิิ เ คราะห์์ ฐ านะทางการเงิิ น
ในปีี 2564 กลุ่่�มทรููยัังคงมีีสภาพคล่่องท่่ามกลางสภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััวและสถานการณ์์โควิิด-19 โดยมีีอััตราส่่วนสภาพ
คล่่องคงที่่�ที่่� 0.6 เท่่า ขณะที่่�การมุ่่�งเน้้นมาตรการบริิหารจััดการสิินค้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพส่่งผลบวกต่่อเนื่่อง ทำำ�ให้้ระยะ
เวลาหมุุนเวีียนของสิินค้้าคงเหลืือเฉลี่่�ยลดลงเป็็น 43 วัันในปีี 2564 และวงจรเงิินสดปรัับตััวดีีขึ้้�นเป็็นติิดลบ 59 วััน
กลุ่่�มทรููสามารถชำำ�ระหนี้้�สิินและปฏิิบััติิตามข้้อผููกพัันตามสััญญาทางการเงิิน โดยโครงสร้้างเงิินทุุนยัังคงอยู่่�ในระดัับที่่�
เหมาะสม ด้้วยอััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยจ่่ายต่่อ EBITDA อยู่่�ที่่� 4.1 เท่่าและอััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิที่่�มีีภาระ
ดอกเบี้้�ยจ่่ายต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นอยู่่�ที่่� 2.9 เท่่า เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�แล้้วจากระดัับหนี้้�สิินที่่�สููงขึ้้�นเพื่่อสนัับสนุุนการขยายตััว
ของธุุรกิิจ ในขณะที่่� อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) และอััตรากำำ�ไรสุุทธิิเป็็นติิดลบร้้อยละ 1.7 และติิดลบ
ร้้อยละ 1.0 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งถููกกดดัันจากต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขยายโครงข่่ายและใบอนุุญาตการใช้้งานคลื่่นความถี่่�ของ
ธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
แหล่่งเงิินทุุนหลัักของกลุ่่�มทรููในปีี 2564 มาจากกระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานซึ่่�งคาดว่่าจะยัังคงเป็็นแหล่่งเงิิน
ทุุนหลัักต่่อไป นอกเหนืือจากกระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงาน กลุ่่�มทรููยัังมีีทางเลืือกในการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนอื่่นเพิ่่�มเติิม
ทั้้�งการระดมทุุนผ่่านการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้� เครดิิตเทอมจากกลุ่่�มผู้้�จััดจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ (vendor financing) และ
การขายสิินทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มทรููมีีการคำำ�นึึงถึึงวิินััยทางการเงิินอย่่างเคร่่งครััดและจะพิิจารณาโครงสร้้างเงิินทุุนที่่�เหมาะสม
ในการขยายธุุรกิิจในอนาคต

สิินทรััพย์์
• กลุ่่�มทรููมีีสิินทรััพย์์รวม เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.2 จาก ณ สิ้้�นปีี 2563 เป็็น 624.9 พัันล้้านบาท ส่่วนใหญ่่จากที่่�ดิิน อาคารและ
อุุปกรณ์์ (สุุทธิิ) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.8 เป็็น 245.3 พัันล้้านบาท จากการขยายเครืือข่่ายและบริิการทั้้�งในธุุรกิิจโทรศััพท์์
เคลื่่อนที่่�และบรอดแบนด์์
• สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน (สุุทธิิ) ลดลงร้้อยละ 3.3 จาก ณ สิ้้�นปีี 2563 เป็็น 128.3 พัันล้้านบาท ส่่วนใหญ่่จากการตััดจำำ�หน่่าย
ใบอนุุญาตการใช้้งานคลื่่นความถี่่�ของโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ในระหว่่างปีี
• สิินค้้าคงคลััง (สุุทธิิ) ลดลงเป็็น 1.4 พัันล้้านบาท จากการมุ่่�งเน้้นมาตรการบริิหารจััดการสิินค้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
อย่่างต่่อเนื่่อง
• เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและส่่วนได้้เสีียในการร่่วมค้้า เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.5 จาก ณ สิ้้�นปีี 2563 เป็็น 24.5 พัันล้้านบาท
และค่่าความนิิยมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.7 จาก ณ สิ้้�นปีี 2563 เป็็น 10.2 พัันล้้านบาท ผลัักดัันโดยเงิินลงทุุนในบริิษััท
ชีีวีีบริิรัักษ์์ จำำ�กััด (“ชีีวีี”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการปรึึกษาแพทย์์ผ่่านแอปพลิิเคชัันทางโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
และเงิินลงทุุนในบริิษััท ZAPGROUP INC. (“ZAP”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการแพลตฟอร์์มสํําหรัับ
สิิทธิิประโยชน์์และแพลตฟอร์์มที่่�เชื่่อมระหว่่างออนไลน์์และออฟไลน์์ (O2O) โดยความเชี่่�ยวชาญของทั้้�ง 2 บริิษััท
จะช่่วยเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับธุุรกิิจแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั ของกลุ่่�มทรููให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� (รายละเอีียดในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินข้้อ 20 และ 23)
• ลููกหนี้้�การค้้า (สุุทธิิ) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 15.3 จาก ณ สิ้้�นปีี 2563 เป็็น 48.7 พัันล้้านบาท จากการขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อง
ของกลุ่่�มทรูู โดยปกติิแล้้วกลุ่่�มบริิษััทให้้ระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้�หรืือเครดิิตเทอมเป็็นระยะเวลาประมาณ 15-120 วััน
ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของบริิการและกลุ่่�มลููกค้้า สำำ�หรัับลููกค้้าทั่่�วไปเครดิิตเทอมปกติิจะอยู่่�ที่่� 30 วััน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับรอบ
การสมััครใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� บรอดแบนด์์และโทรทััศน์์ในแต่่ละเดืือน ในส่่วนของลููกค้้าธุุรกิิจและองค์์กร
เครดิิตเทอมจะมีีความหลากหลายมากขึ้้�นและมีีระยะเวลายาวนานกว่่าลููกค้้าทั่่�วไป โดยขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของบริิการและ
กลุ่่�มลููกค้้า ทั้้�งนี้้� ระยะเวลาถััวเฉลี่่�ยในการเรีียกเก็็บหนี้้�เท่่ากัับ 114 วัันในปีี 2564 เทีียบกัับ 104 วัันในปีี 2563 ส่่วนหนึ่่�ง
ได้้รัับผลกระทบจากมาตรการตามสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�มีีการผ่่อนปรนระยะเวลาการจ่่ายเงิินให้้กัับลููกค้้า
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ข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น รวม
31 ธัั น วาคม
ปีี 2564
ล้้ า นบาท

31 ธัั น วาคม
ปีี 2563
ล้้ า นบาท

ลููกหนี้้� NT
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�และรายได้้ค้้างรัับ-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
(หมายเหตุุข้้อ 41)

25,950.33

ข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การ
31 ธัั น วาคม
ปีี 2564
ล้้ า นบาท

31 ธัั น วาคม
ปีี 2563
ล้้ า นบาท

360.41
23,994.49

671.24

360.41
822.37

18,403.36

14,169.50

21,503.27

18,675.66

ลููกหนี้้�การค้้า
รายได้้ค้้างรัับ

44,353.69
11,163.32

38,524.40
11,658.49

22,174.51
403.60

19,858.44
2,273.31

รวมลููกหนี้้�การค้้า
หััก ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(หมายเหตุุข้้อ 41)

55,517.01
(6,779.80)

50,182.89
(7,908.51)

22,578.11
(1,055.60)

22,131.75
(2,947.21)

ลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ

48,737.21

42,274.38

21,522.51

19,184.54

ลููกหนี้้�การค้้าวัันที่่� 31 ธัันวาคม สามารถวิิเคราะห์์ได้้ดัังนี้้�
ข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น รวม
31 ธัั น วาคม
ปีี 2564
ล้้ า นบาท
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31 ธัั น วาคม
ปีี 2563
ล้้ า นบาท

ข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การ
31 ธัั น วาคม
ปีี 2564
ล้้ า นบาท

31 ธัั น วาคม
ปีี 2563
ล้้ า นบาท

ยอดที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนดชำำ�ระ
ค้้างชำำ�ระน้้อยกว่่า 3 เดืือน
ค้้างชำำ�ระ 3 - 6 เดืือน
ค้้างชำำ�ระ 6 - 12 เดืือน
ค้้างชำำ�ระมากกว่่า 12 เดืือน

15,780.76
10,473.44
2,436.08
4,436.79
11,226.62

9,172.32
9,709.07
5,616.09
7,315.36
6,711.56

661.32
2,768.39
3,017.81
5,664.39
10,062.60

1,728.97
2,979.00
2,212.35
4,804.98
8,133.14

ลููกหนี้้�การค้้า
รายได้้ค้้างรัับ

44,353.69
11,163.32

38,524.40
11,658.49

22,174.51
403.60

19,858.44
2,273.31

รวมลููกหนี้้�การค้้า
หััก ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(หมายเหตุุข้้อ 41)

55,517.01
(6,779.80)

50,182.89
(7,908.51)

22,578.11
(1,055.60)

22,131.75
(2,947.21)

ลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ

48,737.21

42,274.38

21,522.51

19,184.54

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

กลุ่่�มบริิษัทรั
ั บั รู้้ลูู� กหนี้้�การค้้าเมื่่อเริ่่ม� แรกด้้วยจำำ�นวนเงิินของสิ่่�งตอบแทนที่ป่� ราศจากเงื่่อนไขในการได้้รัับชำำ�ระ ยกเว้้นในกรณีี
ที่่�เป็็นรายการที่่�มีีองค์์ประกอบด้้านการจััดหาเงิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ กลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้�ลููกหนี้้�ด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของสิ่่�งตอบแทน
และจะวััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหัักด้้วยค่่าเผื่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ค่่าเผื่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นเป็็นประมาณการที่่�พิิจารณาจากหลายวิิธีีประกอบกััน เช่่น อััตราร้้อยละของ
รายได้้ การวิิเคราะห์์อายุุลููกหนี้้� ประสบการณ์์การเก็็บหนี้้� และพิิจารณาสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจปััจจุุบัันร่่วมด้้วย ทั้้�งนี้้�
ความชำำ�นาญและประสบการณ์์ในการเก็็บหนี้้�ของกลุ่่�มร่่วมกัับวิิธีีประมาณการอย่่างเหมาะสมตามที่่�กล่่าวข้้างต้้น ทำำ�ให้้
ผู้้�บริิหารมีีความเชื่่อมั่่�นว่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นที่่�ตั้้�งไว้้ (จำำ�นวน 6,779.80 ล้้านบาท) มีีความเพีียงพอ
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทมีีความกระจุุกตััวของความเสี่่�ยงจากการให้้สิินเชื่่อแก่่ลููกหนี้้�การค้้าที่่�จำำ�กััด เนื่่องจากลููกค้้าของกลุ่่�มบริิษััทมีี
จำำ�นวนมาก ทั้้�งภาคธุุรกิิจและผู้้�ใช้้รายย่่อยทั่่�วไป อีีกทั้้�ง ผู้้�บริิหารเชื่่อว่่าค่่าเผื่่อหนี้้�สงสััยจะสููญที่่�ได้้บัันทึึกไว้้เพีียงพอสำำ�หรัับ
ยอดลููกหนี้้�คงเหลืือแล้้ว โดยคำำ�นึึงจากลัักษณะของลููกหนี้้�การค้้าและประสบการณ์์การเรีียกเก็็บหนี้้�ของกลุ่่�มบริิษััท
หนี้้� สิิ น
• กลุ่่�มทรููมีีหนี้้�สิินรวมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.1 จาก ณ สิ้้�นปีี 2563 เป็็น 543.1 พัันล้้านบาท ส่่วนใหญ่่จากหนี้้�สิินที่่�มีีภาระ
ดอกเบี้้�ยจ่่าย (ประกอบด้้วยเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว ไม่่รวมหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน) ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็น 257.5 พัันล้้านบาทเพื่่อสนัับสนุุนการขยายธุุรกิิจและชำำ�ระค่่าใบอนุุญาตการใช้้งานคลื่่นความถี่่�
• เจ้้าหนี้้�การค้้าลดลงร้้อยละ 4.0 จาก ณ สิ้้�นปีี 2563 เป็็น 61.9 พัันล้้านบาท จากการจ่่ายชำำ�ระเจ้้าหนี้้�อุุปกรณ์์ในระหว่่างปีี
โดยมีีระยะเวลาถััวเฉลี่่�ยในการชำำ�ระหนี้้�ลดลงเป็็น 216 วััน
ส่่ ว นของผู้้ � ถืื อ หุ้้�น
• ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นลดลงจาก ณ สิ้้�นปีี 2563 เป็็น 81.8 พัันล้้านบาทโดยมีีการจ่่ายเงิินปัันผลในระหว่่างปีี
สภาพคล่่ อ งและแหล่่ ง เงิิ น ทุุ น
• แหล่่งเงิินทุุนหลัักของกลุ่่�มทรููในปีี 2564 มาจากกระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานที่่� 51.4 พัันล้้านบาท ก่่อนการ
ชำำ�ระดอกเบี้้�ยและภาษีี เติิบโตขึ้้�นตามการเพิ่่�มขึ้้�นของ EBITDA กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานหลัังชำำ�ระดอกเบี้้�ย
และภาษีีแล้้วจะอยู่่�ที่่� 35.5 พัันล้้านบาทลดลงจากปีีที่่�แล้้วเนื่่องจากภาระการจ่่ายดอกเบี้้�ยและภาษีีที่่�สููงขึ้้�น
• กระแสเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุนลดลงจากปีีก่่อนเป็็น 56.8 พัันล้้านบาทในปีี 2564 จากการชำำ�ระค่่าใบอนุุญาต
คลื่่นความถี่่�ที่่�ลดลงเมื่่อเทีียบกัับปีีก่่อน อีีกทั้้�งเงิินสดจ่่ายลงทุุนสำำ�หรัับที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์มีีจำำ�นวนลดลงเป็็น
40.8 พัันล้้านบาทในปีี 2564
• กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิินเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 19.0 พัันล้้านบาท จากเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวเพื่่อสนัับสนุุนการขยายตััว
ของธุุรกิิจและการชำำ�ระคืืนหุ้้�นกู้้�
• กลุ่่�มทรููมีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดประมาณ 22.0 พัันล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2564
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ฉบัั บ ใหม่่ แ ละฉบัั บ ปรัั บ ปรุุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ฉบัั บ ใหม่่ แ ละฉบัั บ ปรัั บ ปรุุ ง มาถืือปฏิิ บัั ติิ สำำ� หรัั บ รอบระยะเวลาบัั ญ ชีี ที่่� เ ริ่่� ม ในหรืือ
หลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564 ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อกลุ่่�มกิิจการ
ก) การปรัับปรุุงการอ้้างอิิงกรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน เพิ่่�มเติิมหลัักการใหม่่และแนวปฏิิบััติิ
ในเรื่่องต่่อไปนี้้�
• การวััดมููลค่่า ซึ่่�งรวมถึึงปััจจััยที่่�ต้้องพิิจารณาในการเลืือกเกณฑ์์การวััดมููลค่่า
• การแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููล รวมถึึงการจััดประเภทรายการรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
• เรื่่องกิิจการที่่�เสนอรายงานอาจเป็็นกิิจการเดีียวหรืือส่่วนของกิิจการหรืือประกอบด้้วยกิิจการมากกว่่า 1 แห่่ง
	ซึ่่�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นกิิจการตามกฎหมาย และ
• การตััดรายการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
กรอบแนวคิิดได้้ปรัับปรุุงคำำ�นิยิ ามของสิินทรัพั ย์์และหนี้้�สินิ และเกณฑ์์ในการรวมสิินทรัพั ย์์และหนี้้�สินิ ในงบการเงิิน รวมทั้้�ง
ได้้อธิิบายให้้ชััดเจนขึ้้�นถึึงบทบาทของความสามารถของฝ่่ายบริิหารในการดููแลรัักษาทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจของกิิจการ
ความระมััดระวััง และความไม่่แน่่นอนของการวััดมููลค่่าในการรายงานทางการเงิิน
ข) การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 3 เรื่่อง การรวมธุุรกิิจ ได้้ให้้คำำ�นิิยามของ “ธุุรกิิจ” ใหม่่ ซึ่่�ง
กำำ�หนดให้้การได้้มาซึ่่�งธุุรกิิจต้้องรวมถึึงข้้อมููลปััจจััยนำำ�เข้้าและกระบวนการที่่�สำำ�คััญเป็็นอย่่างน้้อยซึ่่�งเมื่่อนำำ�มารวมกััน
มีีส่่วนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทำำ�ให้้เกิิดความสามารถในการสร้้างผลผลิิต รวมทั้้�งปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของ “ผลผลิิต” โดยให้้ความ
สนใจในตััวของสิินค้้าและบริิการที่่�ให้้กัับลููกค้้า และตััดเรื่่องการอ้้างอิิงความสามารถในการลดต้้นทุุนออกไป
ค) การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1 เรื่่อง การนำำ�เสนองบการเงิิน และมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 8 เรื่่อง
นโยบายการบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีและข้้อผิิดพลาด ปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของ “ความมีีสาระ
สำำ�คััญ” โดยให้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและกรอบแนวคิิด และอธิิบายถึึงการ
นำำ�ความมีีสาระสำำ�คััญไปประยุุกต์์ได้้ชััดเจนขึ้้�นในมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1
ง) การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ฉบัับที่่� 16 (TFRS 16) เรื่่องสััญญาเช่่าเกี่่�ยวกัับการผ่่อนปรน
ในทางปฏิิ บัั ติิ ก รณีี ที่่� ผู้้� เ ช่่ า ได้้รัั บ การลดค่่ า เช่่ า เนื่่ อ งจากสถานการณ์์ COVID-19 โดยผู้้� เ ช่่ า สามารถเลืือกที่่� จ ะ
ไม่่ ป ระเมิิ นว่่ า การลดค่่ า เช่่ า ดัั ง กล่่ า วเป็็ น การเปลี่่� ยน แปลงเงื่่ อน ไขสัั ญ ญาเช่่ า (Lease modification) สำำ� หรัั บ
การลดหรืือการงดเว้้นการจ่่ า ยค่่ า เช่่ า ถึึงวัั น ที่่� 30 มิิ ถุุ น ายน 2565 โดยผลกระทบของการเลืือกใช้้ข้้อผ่่ อนป รน
ดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ฉบัั บ ใหม่่ แ ละฉบัั บ ปรัั บ ปรุุ ง ที่่� มีี ผลบัั ง คัั บ ใช้้ สำำ �หรัั บ รอบระยะเวลาบัั ญ ชีีในหรืื อ
หลัั ง วัั น ที่่� 1 มกราคม 2565
กลุ่่�มกิิจการไม่่ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�มีีการปรัับปรุุงใหม่่มาถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันบัังคัับใช้้ และประเมิินว่่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงที่่�มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม
2565 ไม่่มีีผลกระทบต่่อกลุ่่�มกิิจการ
เหตุุ ก ารณ์์ ภ ายหลัั ง วัั น ที่่� ใ นรายงานทางการเงิิ น
เมื่่ อวัั น ที่่� 11 มกราคม 2565 TINC ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษัั ทย่่ อย แห่่ ง หนึ่่� ง ของกลุ่่�มกิิ จ การลงทุุ น เพิ่่� ม ใน HG เป็็ นจำำ�นวน เงิิ น
37.34 ล้้านบาท ทำำ�ให้้ส่่วนได้้เสีียของกลุ่่�มกิิจการเปลี่่�ยนแปลงจากร้้อยละ 16.30 เป็็นร้้อยละ 21.80
เมื่่อวัันที่่� 20 มกราคม 2565 บริิษััทได้้ออกหุ้้�นกู้้�เพื่่อมาใช้้ในการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1)	จำำ�นวน 4.97 ล้้านหน่่วย ราคาหน่่วยละ 1,000.00 บาท เป็็นเงิินจำำ�นวน 4,971.30 ล้้านบาท หุ้้�นกู้้�มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 3.20 ต่่อปีี และจะครบกำำ�หนดไถ่่ถอนในวัันที่่� 20 มกราคม 2568
2)	จำำ�นวน 2.91 ล้้านหน่่วย ราคาหน่่วยละ 1,000.00 บาท เป็็นเงิินจำำ�นวน 2,912.10 ล้้านบาท หุ้้�นกู้้�มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 3.60 ต่่อปีี และจะครบกำำ�หนดไถ่่ถอนในวัันที่่� 20 มกราคม 2569
3)	จำำ�นวน 5.12 ล้้านหน่่วย ราคาหน่่วยละ 1,000.00 บาท เป็็นเงิินจำำ�นวน 5,116.60 ล้้านบาท หุ้้�นกู้้�มีีอััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 4.25 ต่่อปีี และจะครบกำำ�หนดไถ่่ถอนในวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2570
เมื่่อวัันที่่� 28 มกราคม 2565 บริิษััทได้้ออกหุ้้�นกู้้�เพื่่อมาใช้้ในการดำำ�เนิินการ จำำ�นวน 0.27 ล้้านหน่่วย ราคาหน่่วยละ
1,000.00 บาทเป็็นเงิินจำำ�นวน 270.00 ล้้านบาท หุ้้�นกู้้�มีีอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2.32 ต่่อปีี และจะครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
ในวัันที่่� 9 กุุมภาพัันธ์์ 2566
เมื่่อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2565 ได้้มีีมติิที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
1)	อนุุมััติิการควบบริิษััทระหว่่างบริิษััทฯ และ บริิษััท โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (“dtac”) (“การ
ควบบริิษััท”) และอนุุมััติิให้้บริิษััทเข้้าทำำ�สััญญาควบรวมกิิจการสำำ�หรัับการควบบริิษััทกัับ dtac เพื่่อกำำ�หนดข้้อกำำ�หนด
และเงื่่อนไขในการควบบริิษััท รวมถึึงเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ของบริิษััทฯ พิิจารณาอนุุมััติิการ
ควบบริิษััท โดยจะจััดตั้้�งบริิษััทมหาชนจำำ�กััด (“บริิษััทใหม่่”) ขึ้้�นใหม่่
2)	อนุุมััติิให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 พิิจารณาอนุุมััติิการลดทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 1,840,652 บาท
จากทุุนจดทะเบีียนเดิิมจำำ�นวน 133,474,621,856 บาท แบ่่งเป็็น 33,368,655,464 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท
เป็็นทุุนจดทะเบีียนใหม่่จำำ�นวน 133,472,781,204 บาท แบ่่งเป็็น 33,368,195,301 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท
โดยการตััดหุ้้�นที่่�ยัังมิิได้้นำำ�ออกจำำ�หน่่ายจำำ�นวน 460,163 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท ทั้้�งนี้้�การลดทุุนจดทะเบีียน
ดัั ง กล่่ า วเป็็ น การดำำ� เนิิ น การเพื่่ อ ให้้ทุุ น จดทะเบีี ยน และทุุ น จดทะเบีี ยนชำำ� ระแล้้วของบริิ ษัั ท ใหม่่ เ ท่่ า กัั บ ผลรวมของ
ทุุนจดทะเบีียนและทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วของบริิษััทและ dtac
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3)	อนุุ มัั ติิ ก ารจำำ� หน่่ า ยหุ้้� นส ามัั ญ ซื้้� อคืืน เพื่่ อวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ใ นการบริิ ห ารทางการเงิิ น โดยหุ้้� น ที่่� จ ะจำำ� หน่่ า ยคืืนมีี จำำ�นวน
24,000,000 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.07 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�การจำำ�หน่่ายหุ้้�นสามััญ
ซื้้�อคืืนจะเป็็นการจำำ�หน่่ายในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ระหว่่างวัันที่่� 7 มีีนาคม 2565 ถึึง 31 พฤษภาคม 2565
4)	อนุุมััติิให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 พิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ 0.07 บาท
คิิดเป็็นเงิินปัันผลทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 2,334.09 ล้้านบาท โดยวัันกำำ�หนดรายชื่่อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิรัับเงิินปัันผลคืือวัันที่่�
14 มีีนาคม 2565 และกำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผลในวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2565 ทั้้�งนี้้�สิิทธิิในการรัับเงิินปัันผลดัังกล่่าว
ต้้องรอการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น	
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ข้้ อ มููลสำำ �คัั ญ ทางการเงิิ น
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจําปี 2564

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด
เงิ นฝากธนาคารที� มีภาระผูกพัน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุ น
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื�น
เงิ นลงทุ นระยะสั�น
ลู กหนี� การค้าและลู กหนี� อื�น
เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที� เกี�ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นอื�นที� วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุ นตัดจําหน่ าย
สิ นค้าคงเหลื อ
ภาษี หกั ณ ที� จ่าย
ภาษี มูลค่าเพิ�ม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

(หน่ วย : พันบาท)
Common
Size (%)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

Common
Size (%)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

49,405,101
43,675

Common
Size (%)

3.51
0.01

24,330,348
43,528

3.94
0.01

625,532

0.10

1,438

0.00

51,797,153
2,000

8.29
0.00

92,687
44,918,614
51,696

0.02
7.28
0.01

1,129
47,612,577
1,110

0.00
9.09
0.00

2,950
64,476,817
-

0.00
13.01
-

1,234
1,373,735
10,032,390
5,873,531
8,417,517
100,130,416

0.00
0.22
1.61
0.94
1.34
16.02

1,227
4,508,245
10,291,442
5,263,253
14,903,086
104,405,564

0.00
0.73
1.67
0.85
2.41
16.92

7,273,555
13,561,474
10,653,448
5,897,326
134,449,395

1.38
2.59
2.03
1.13
25.66

7,448,856
12,377,160
8,953,278
10,718,013
124,692,499

1.50
2.50
1.81
2.16
25.16

21,351
10,000

0.00
0.00

23,394
-

0.00
-

23,756
-

0.01
-

30,692
-

0.01
-

-

-

20,671,759
43,666

Common
Size (%)

21,963,481
43,843

-

9.43
0.01

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

-

4.17
0.01
-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงิ นฝากธนาคารที� มีภาระผูกพัน
เงิ นให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที� เกี�ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุ น
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื�น
เงิ นลงทุ นในหลักทรัพย์เผื�อขาย
เงิ นลงทุ นในบริษัทร่วมและส่ วนได้เสี ยในการร่วมค้า
เงิ นลงทุ นในบริษัทอื�น
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุ น
ที� ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,113,419

0.66

1,210,082

0.20

260,870
24,493,841
1,139,242
245,337,133
94,222,965
10,159,916
128,325,129
5,862,293
10,838,005
524,784,164

0.04
3.92
0.18
39.26
15.08
1.63
20.54
0.94
1.73
83.98

260,870
23,213,285
1,264,572
231,894,086
103,336,042
9,993,769
132,748,844
6,080,653
3,116,739
513,142,336

0.04
3.76
0.20
37.55
16.73
1.62
21.50
0.98
0.50
83.08

141,252
26,159,393
1,071,670
1,319,613
228,962,448
9,993,769
114,622,024
3,275,159
3,974,265
389,543,349

0.03
4.99
0.20
0.25
43.69
1.91
21.87
0.63
0.76
74.34

424,015
21,947,955
617,214
103,095
205,811,952
11,403,094
121,079,628
2,570,858
6,887,690
370,876,193

0.09
4.43
0.12
0.02
41.53
2.30
24.43
0.52
1.39
74.84

รวมสินทรัพย์

624,914,580

100.00

617,547,900

100.00

523,992,744

100.00

495,568,692

100.00

-

-

-
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่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจําปี 2564

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ
หนี� สินหมุนเวียน
เงิ นกู ย้ ืมระยะสั�น
หนี� สิ นทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุ น
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น
หนี� สิ นตามสัญญาเช่าส่ วนที� ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ� งปี
ส่ วนที� ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี ของ
เงิ นกู ย้ ืมระยะยาว
ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี� สิ นหมุนเวียนอื�น
รวมหนี� สินหมุนเวียน
หนี� สินไม่หมุนเวียน
เงิ นกู ย้ ืมระยะยาว
หนี� สิ นทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุ น
หนี� สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนลดของต้นทุ นการได้มาซึ�งใบอนุ ญาต
ให้ใช้คลื� นความถี� โทรคมนาคมที� รอรับรู ้
หนี� สิ นตามสัญญาเช่า
หนี� สิ นภายใต้สัญญาและใบอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี� สิ น
หนี� สิ นไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี� สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุ นเรือนหุน้
ทุ นจดทะเบียน
หุน้ สามัญ
ทุ นที� ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
ทุ นสํารองตามกฎหมาย
ทุ นสํารองหุน้ สามัญซื� อคืน
ขาดทุ นสะสม
หัก หุน้ สามัญซื� อคืน
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที� ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี� สินและส่วนของเจ้าของ
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(หน่ วย : พันบาท)
Common
Size (%)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

Common
Size (%)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

Common
Size (%)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

Common
Size (%)

5,999,471

0.96

3,500,000

0.56

16,662,572

3.18

84,908,793

17.13

41,030
92,665,604

0.01
14.83

1,274,426
90,276,648

0.21
14.62

109,365,088

20.88

111,754,897

22.55

9,019,786

1.44

12,654,125

2.05

59,312,548
133,403
6,775,864
173,947,706

9.49
0.02
1.08
27.83

61,007,697
161,833
6,911,239
175,785,968

9.88
0.03
1.12
28.47

18,037,019
175,401
6,910,153
151,150,233

3.44
0.03
1.32
28.85

2,361,277
141,965
5,093,441
204,260,373

0.48
0.03
1.03
41.22

192,196,068

30.77

158,491,494

25.66

178,029,703

33.96

68,054,307

13.73

5,149
5,497,790

0.00
0.88

1,139,170
6,251,016

0.18
1.01

6,270,865

1.20

6,084,575

1.23

105,149,061
47,297,899
3,495,225
5,724,979
9,782,657
369,148,828

16.82
7.57
0.56
0.92
1.57
59.09

113,751,160
55,521,542
3,990,075
6,485,825
10,514,517
356,144,799

18.42
8.99
0.65
1.05
1.70
57.66

3,031,400
38,598,011
3,750,069
3,507,124
13,636,198
246,823,370

0.58
7.37
0.72
0.67
2.60
47.10

64,059,399
2,375,222
3,367,696
13,483,605
157,424,804

12.92
0.48
0.68
2.72
31.76

543,096,534

86.92

531,930,767

86.13

397,973,603

75.95

361,685,177

72.98

133,474,622

133,474,622

-

-

133,474,622

-

-

133,474,622

133,472,781
26,384,073

21.34
4.22

133,472,781
26,384,073

21.62
4.27

133,472,781
26,384,073

25.47
5.04

133,472,781
26,384,073

26.94
5.32

1,592,180
72,540
(77,979,443)
(72,540)
(2,107,672)
81,361,919
456,127
81,818,046

0.25
0.01
(12.47)
(0.01)
(0.33)
13.01
0.07
13.08

1,347,000
72,540
(74,074,383)
(72,540)
(2,040,373)
85,089,098
528,035
85,617,133

0.22
0.01
(12.00)
(0.01)
(0.33)
13.78
0.09
13.87

1,040,174
(33,630,887)
(1,898,200)
125,367,941
651,200
126,019,141

0.20
(6.42)
(0.36)
23.93
0.12
24.05

731,162
(25,651,268)
(1,645,903)
133,290,845
592,670
133,883,515

0.15
(5.18)
(0.33)
26.90
0.12
27.02

624,914,580

100.00

617,547,900

100.00

523,992,744

100.00

495,568,692

100.00

True to Tech, The Future is True

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจําปี 2564

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

(หน่ วย : พันบาท)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

Common
Size (%)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

Common
Size (%)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

Common
Size (%)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

Common
Size (%)

120,370,289
23,284,982
143,655,271

83.79
16.21
100.00

121,325,881
16,886,456
138,212,337

87.78
12.22
100.00

120,926,274
20,017,215
140,943,489

85.80
14.20
100.00

118,185,448
43,634,866
161,820,314

73.03
26.97
100.00

ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุ นการให้บริการ
ต้นทุ นขาย
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ

81,633,641
23,839,933
105,473,574

56.83
16.60
73.43

81,984,285
18,653,695
100,637,980

59.32
13.50
72.82

87,868,061
19,542,668
107,410,729

62.34
13.87
76.21

85,383,125
20,396,402
105,779,527

52.76
12.60
65.36

กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื�น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุ น
ต้นทุ นทางการเงิ น
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

38,181,697
3,552,796
(11,635,859)
(14,132,581)
(1,666,634)
3,677,122
(19,343,202)
(1,366,661)
(154,861)
(1,521,522)

26.57
2.47
(8.10)
(9.84)
(1.16)
2.56
(13.47)
(0.97)
(0.11)
(1.08)

37,574,357
5,126,204
(13,245,119)
(13,683,043)
(505,312)
4,152,790
(18,475,562)
944,315
(18,765)
925,550

27.18
3.71
(9.58)
(9.90)
(0.37)
3.00
(13.37)
0.67
(0.01)
0.66

33,532,760
9,703,627
(12,978,053)
(15,253,830)
(4,607,611)
6,887,407
(9,539,106)
7,745,194
(2,172,179)
5,573,015

23.79
6.88
(9.21)
(10.82)
(3.27)
4.89
(6.77)
5.49
(1.54)
3.95

56,040,787
13,188,458
(20,993,807)
(14,641,085)
(16,939,112)
3,789,256
(7,477,057)
12,967,440
(6,009,574)
6,957,866

34.64
8.15
(12.97)
(9.05)
(10.47)
2.34
(4.62)
8.02
(3.71)
4.31

(584,002)

(0.41)

(233,247)

(0.14)

รายได้
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์และบริการอื�น
รายได้จากการขายสิ นค้า
รวมรายได้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที� จะไม่จดั ประเภทใหม่ไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุ นในภายหลัง :
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน - สุ ทธิ ภาษี เงิ นได้
การวัดมูลค่าเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นด้วย

102,432

0.07

-

-

(92,687)

(0.06)

(48,564)

(0.04)

รายการที� จะจัดประเภทรายการใหม่เป็ น
กําไรหรือขาดทุ นในภายหลัง :
(ขาดทุ น )กําไรที� ยงั ไม่เกิดขึ� นจริงจากการเปลี� ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื�อขาย -สุ ทธิ ภาษี เงิ นได้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

25,406
(1,486,371)

0.02
(1.05)

6,397
883,383

0.00
0.62

(240,564)
(11,723)
4,736,726

(0.17)
(0.01)
3.36

9,618
(330)
6,733,907

0.01
0.00
4.18

การแบ่งปั นกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ส่ วนที� เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที� ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

(1,428,409)
(93,113)
(1,521,522)

93.88
6.12
100.00

1,048,398
(122,848)
925,550

113.27
(13.27)
100.00

5,636,733
(63,718)
5,573,015

101.14
(1.14)
100.00

7,034,590
(76,724)
6,957,866

101.10
(1.10)
100.00

การแบ่งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่ วนที� เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที� ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(1,393,258)
(93,113)
(1,486,371)

93.74
6.26
100.00

1,006,231
(122,848)
883,383

113.91
(13.91)
100.00

4,800,617
(63,891)
4,736,726

101.35
(1.35)
100.00

6,810,425
(76,518)
6,733,907

101.14
(1.14)
100.00

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื�น - สุ ทธิ ภาษี เงิ นได้

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั�นพื� นฐานส่วนที�เป็ นของบริษัทใหญ่
-ขั�นพื� นฐาน (บาทต่อหุน้ )

(0.04)

0.03

-

0.17

-

-

-

0.21
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจําปี 2564

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
(ขาดทุน)กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง :
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ดอกเบี� ยรับ
ดอกเบี� ยจ่าย
ต้นทุ นทางการเงิ นที� เกี�ยวข้องกับใบอนุ ญาต
เงิ นปั นผลรับ
(กําไร)ขาดทุ นจากการขายที� ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการยกเลิ กสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ประมาณการหนี� สิ นค่าย้ายสายเคเบิ� ลลงใต้ดิน
ขาดทุ นด้านเครดิตที� คาดว่าจะเกิดขึ� น
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์โครงสร้างพื� นฐาน
(กลับรายการ)ขาดทุ นจากมูลค่าลดลงของสิ นค้าคงเหลื อ
กําไรจากการขายเงิ นลงทุ นในบริษัทย่อย
กําไรจากการขายเงิ นลงทุ นในบริษัทร่วม
(กําไร)ขาดทุ นจากการเลิ กกิจการในบริษัทย่อย
กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ น
กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ที� วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุ น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ�มขึ� น
การด้อยค่าของเงิ นลงทุ นทัว� ไป
กําไรจากการขายเงิ นลงทุ นทัว� ไป
การด้อยค่า
กําไรจากการเปลี� ยนแปลงงวดการชําระค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื� นความถี� เพื�อให้บริการโทรทัศน์
กําไรที� ยงั ไม่เกิดขึ� นจากการขายสิ นค้าให้ DIF
ขาดทุ น (กําไร)จากอัตราแลกเปลี� ยนที� ยงั ไม่เกิดขึ� นจริง
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุ น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชําระ
การเปลี� ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี� สิ นดําเนิ นงาน
- ลู กหนี� การค้าและลู กหนี� อื�น
- เงิ นลงทุ นชัว� คราว - หลักทรัพย์เพื�อค้า
- สิ นค้าคงเหลื อ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
- เงิ นลงทุ นในค่าสิ ทธิ สําหรับรายการภาพยนตร์
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
- เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น
- หนี� สิ นหมุนเวียนอื�น
- หนี� สิ นไม่หมุนเวียนอื�น
กระแสเงิ นสดได้มาจากการดําเนิ นงาน
บวก เงิ นสดรับ - ดอกเบี� ยรับ
เงิ นสดรับ - ภาษี เงิ นได้
หัก เงิ นสดจ่าย - ดอกเบี� ยจ่าย
เงิ นสดจ่าย - ภาษี เงิ นได้
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
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(หน่ วย : พันบาท)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
(1,366,661)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
944,315

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

7,745,194

12,967,440

48,198,468
(147,475)
16,100,292
2,402,935
(6,790)
(39,244)
(366,495)
3,125,351
(410,785)
(1,587)
-

45,753,902
(308,283)
15,673,971
1,889,699
(4,397)
(25,945)
(7,622)
2,470,644
162,191
(3,396,230)
94
-

29,344,406
(320,071)
7,489,298
1,932,602
(1,784)
(4,650)
2,015,361
(7,241,458)
212,375
(121,578)
(797,635)
(7,299)
(123,397)

36,672,538
(313,046)
5,325,468
2,098,786
645,290
2,049,023
2,142,917
(8,802,238)
23,529
-

(724,838)
368,700
(1,135,347)

(442,968)
382,884
-

1,094,088
(213,143)
3,777,112

234,729
25,000
11,168,503

583,573
(3,715,344)
(812,022)

(176,157)
(4,194,352)
(142,878)

1,025,389
(571,295)
(6,932,594)
(306,370)

(97,823)
10,055,961
10,845
(3,831,785)
(262,074)

(9,992,028)
3,817,002
(3,816,837)
(2,634,391)
(220,158)
2,449,026
(121,913)
(117,377)
51,416,055
148,026
2,184,254
(15,701,881)
(2,590,535)
35,455,919

(2,396,262)
3,085,455
(4,378,971)
(2,549,806)
517,833
(3,488,342)
831,078
(64,477)
50,135,376
313,404
4,514,163
(15,297,474)
(1,993,556)
37,671,913

14,744,506
(1,112,505)
(5,611,777)
(3,755,806)
(245,354)
(20,168,541)
(1,613,230)
2,452,101
22,683,945
317,243
941,347
(6,876,538)
(2,642,237)
14,423,760

(18,795,807)
(19)
4,730,122
(8,317,301)
(3,227,294)
(731,253)
1,147,243
373,004
(211,255)
45,080,503
363,127
1,667,463
(4,628,796)
(4,553,389)
37,928,908

True to Tech, The Future is True

่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดที� มีภาระผูกพันลดลง
เงิ นให้กูย้ ืมแก่กิจการที� เกี�ยวข้องกัน
เงิ นสดจ่ายซื� อบริษัทย่อย - สุ ทธิ จากเงิ นสดที� ได้มา
เงิ นสดจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวข้องกับการซื� อบริษัทย่อย
เงิ นลงทุ นเพิ�มในบริษัทร่วมและส่ วนได้เสี ยในการร่วมค้า
เงิ นลงทุ นเพิ�มในเงิ นลงทุ นทัว� ไป
เงิ นลงทุ นเพิ�มในสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุ น
เงิ นลงทุ นเพิ�มในสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื�น
เงิ นสดรับจากเงิ นลงทุ นทัว� ไป
เงิ นสดรับจากเงิ นลงทุ นระยะสั�น
เงิ นสดรับจากการขายเงิ นลงทุ นในบริษัทย่อย
เงิ นสดรับจากการขายเงิ นลงทุ นในบริษัทร่วม
เงิ นสดจ่ายซื� อที� ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดจ่ายซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงิ นสดจ่ายซื� อสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เงิ นสดรับคืนจากเงิ นให้กูย้ ืมแก่กิจการที� เกี�ยวข้องกัน
เงิ นสดจ่ายซื� ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุ น
เงิ นสดรับคืนจากเงิ นลงทุ นในบริษัทที� เลิ กกิจการ
เงิ นสดจ่ายเพื�อลงทุ นในหลักทรัพย์เผื�อขาย
เงิ นสดรับจากการขายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงิ นปั นผลรับ
เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุ น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ลงทุ นเพิ�มในบริษัทย่อยโดยซื� อหุน้ จากส่ วนได้เสี ยที� ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงิ นสดรับจากเงิ นกู ย้ ืมจากกิจการที� เกี�ยวข้องกัน
เงิ นสดรับจากเงิ นกู ย้ ืมระยะสั�น
เงิ นสดรับจากเงิ นกู ย้ ืม
เงิ นสดจ่ายชําระคืนเงิ นกู ย้ ืมจากกิจการที� เกี�ยวข้องกัน
เงิ นสดจ่ายชําระคืนเงิ นกู ย้ ืมระยะสั�น
เงิ นสดจ่ายชําระคืนเงิ นกู ย้ ืม
เงิ นสดจ่ายชําระหนี� สิ นตามสัญญาเช่า
เงิ นสดจ่ายจากหุน้ สามัญซื� อคืน
เงิ นปั นผลจ่าย
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ�มขึ� นสุทธิ
ยอดยกมาต้นปี
ผลกระทบจากการเปลี� ยนแปลงของอัตราแลกเปลี� ยน
ยอดคงเหลื อสิ� นปี
รายการที�มิใช่เงินสด
การได้มาซึ�งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
การซื� อที� ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยังไม่ได้จ่ายชําระ
การลงทุ นในบริษัทร่วม
การขายบริษัทย่อย

(หน่ วย : พันบาท)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

6,927
(425,720)
(31,039)
(4,985,849)
(693,754)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

1,728
(330,749)
(107,785)
(160,139)
-

509
(524,030)
(988,790)
-

(460,995)

(34,927)

(40,821,005)
(17,731,555)
(302,000)
360,444
(49,747)
1,587
185,248
2,601,717
(56,813,251)

(400)
8,369,370
(41,326,786)
(33,518,267)
473,444
(240,798)
229,168
2,989,346
(64,572,161)

453,881
1,825
231,086
1,602,095
(37,564,771)
(8,847,211)
(940,321)
12,287,897
3,036,504
(35,868,450)

(52,362,721)
(17,442,697)
217,000
(85,559)
2,596
23,986,087
2,159,699
(61,169,343)

(23)
565,795
7,897,202
92,616,858
(565,795)
(5,402,003)
(61,061,368)
(12,740,267)
(2,333,903)
18,976,496
(2,380,836)
24,330,348
13,969
21,963,481

(8)
96,923
3,500,000
46,925,960
(96,923)
(16,700,000)
(16,131,300)
(12,710,811)
(72,540)
(3,003,017)
1,808,284
(25,091,964)
49,405,101
17,211
24,330,348

(12)
24,124,270
124,088,186
(92,514,600)
(2,489,967)
(3,003,031)
50,204,846
28,760,156
20,671,759
(26,814)
49,405,101

(36)
131,009,865
19,946,879
(93,152,000)
(31,108,674)
(1,034,353)
25,661,681
2,421,246
18,226,744
23,769
20,671,759

1,459,840
107,850,540
-

3,155,450
122,572,830
15,710
-

4,498,430
121,483,740
6,650

513,550
128,555,070
20,450
-

-

21,720
(20,000)
(17,547,102)
(98,366)
-
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่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจําปี 2564

จุดเด่นและอัตราส่วนทางการเงิน

่ นทางการเงิน
จุดเด่นและอ ัตราสว

2564

2563

2562

ผลการดําเนินงานของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย
รายไดจากการให
้
บริ
้ การ 1/

ล ้านบาท

106,256

107,240

105,807

รายไดรวม
้

ล ้านบาท

143,655

138,212

140,943

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสอ
ื่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย(EBITDA)

ล ้านบาท

57,761

52,654

33,850

กําไรจากการดําเนินงาน

ล ้านบาท

12,413

10,646

7,104

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัท

ล ้านบาท

(1,428)

1,048

5,637

ล ้านบาท

(1,428)

(2,348)

2,170

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัท
ไม่รวมกําไรสุทธิจากการขายสน
ิ ทรัพย์และหน่วยลงทุน DIF
ฐานะการเงินของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย
สน
ิ ทรัพย์รวม

ล ้านบาท

624,915

617,548

523,993

หนีส
้ น
ิ รวม

ล ้านบาท

543,097

531,931

397,974

ล ้านบาท

81,818

85,617

126,019

สว่ นของผูถื้ อหุน้ 2/
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.6

0.6

0.9

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.4

0.4

0.6

3.8

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใชส
้ ินทร ัพย์ (Activity Ratios)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก
้ ารคา้

เท่า

3.2

3.5

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย
่

วัน

114

104

94

อัตราส่วนหมุนเวียนสน
้
อ
ิ คาคงเหลื

เท่า

8.4

3.2

2.8
128

ระยะเวลาหมุนเวียนของสน
้
อเฉลีย
่
ิ คาคงเหลื

วัน

43

111

อัตราส่วนหมุนเวียนเจาหนี
้
ก
้ ารคา้

เท่า

1.7

1.5

1.6

ระยะเวลาชําระหนีเ้ ฉลีย
่

วัน

216

233

222

วงจรเงินสด

วัน

(59)

(18)

1

อัตราส่วนทีแ
� สดงถึงความเสี�ยงจากการกูย
้ ม
ื (Leverage Ratios)
อัตราสว่ นหนีส
้ น
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ต่อ EBITDA 3/
ิ สุทธิทม

อัตราสว่ นหนีส
้ น
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ต่อสว่ นของผูถื้ อหุน้ 3/
ิ สุทธิทม
4/
อัตราส่วนหนีส
้ น
ิ ต่อส่วนของผูถื้ อหุน้

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย
้ 5/

เท่า

4.1

3.8

4.6

เท่า

2.9

2.3

1.2

เท่า

6.6

6.2

3.2

เท่า

3.4

3.2

4.4

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
อัตรากําไรขัน
้ ตน้

%

26.6%

27.2%

24.2%

อัตรากําไรสุทธิ

%

-1.0%

0.8%

4.0%

อัตราผลตอบแทนผูถื้ อหุน้

%

-1.7%

1.0%

4.4%

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้

บาท

(0.04)

0.03

0.17

มูลค่าตามบัญชต
ี ่อหุน้

บาท

2.45

2.57

3.78

ราคาหุน้ ณ สน
ิ้ งวด

บาท

4.78

3.44

4.60

ข้อมูลต่อหุน
้ และอื�นๆ

จํานวนหุนสามั
้
ญ ณ สน
ิ้ งวด

ล ้านหุ ้น

33,368

33,368

33,368

มูลค่าตลาดของหุน้

ล ้านบาท

159,500

114,787

153,494

1/
2/
3/
4/
5/

รายได ้จากการให ้บริการไม่รวมรายได ้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายได ้ค่าเช่าโครงข่าย
การลดลงของส่วนของผูถื้ อหุ ้นในปี 2563 เทียบกับปี 2562 เป็ นผลมาจากการปรับมาใชมาตรฐานการบั
ญชี TFRS16 เป็ นปี แรก
้
หนี้สน
ิ ประกอบด ้วยเงินกู ้ยืมระยะสน
ั ้ และระยะยาว ไม่รวมหนี้สน
ิ ตามสญ
ั ญาเชา่ และสญ
ั ญาเชา่ ทางการเงิน
การเพมขึ
ิ่ น
้ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปรับมาใชมาตรฐานการบั
ญชี TFRS16 ตัง้ แต่ปี 2563
้
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย คํานวณจาก EBITDA สําหรับงวด/ (ดอกเบี้ยจ่าย+ค่าใชจ่้ ายทางการเงินอื่น สําหรับงวด)
หากคํานวณอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย ด ้วยงบกระแสเงินสด(กระแสเงินสดสุทธ ิจากการดําเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่าย + รายจ่ายภาษี เงินได ้)/ ดอกเบี้ยจ่าย
จะได ้อัตราส่วนนี้เป็ น 3.4 เท่า ในปี 2564 เป็ น 3.6 เท่า ในปี 2563 และเป็ น 3.5 เท่า ในปี 2562
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5. ข้้ อ มูู ล ทั่่� ว ไปและข้้ อ มูู ล สำำ �คัั ญอื่่ น
5.1 ข้้ อ มูู ล ทั่่� ว ไปของบุุ ค คลอ้้ า งอิิ ง
นายทะเบีี ย นหุ้้ � น สามัั ญ
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์: (662) 009-9000
โทรสาร: (662) 009-9991
SET Contact center: (662) 009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd

ผู้้ � ส อบบัั ญ ชีี
นายพิิสิิฐ ทางธนกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4095
บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด
179/74-80 บางกอกซิิตี้้�ทาวเวอร์์ ชั้้�น 15
ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์ (662) 286-9999, (662) 344-1000
โทรสาร (662) 286-5050

นายทะเบีี ย นหุ้้ � น กู้้ � / ผู้้ � แ ทนผู้้ � ถืื อ หุ้้ � น กู้้ �
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่่� 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์ (662) 296-2030, (662) 296-5695, (662) 296-5715,
		
(662) 296-2988, (662) 296-2796, (662) 296-4788, (662) 296-5557,
		
(662) 296-4808, (662) 296-3582, (662) 296-2000 # 50544
โทรสาร (662) 683-1389, (662) 683-1298
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5.2 ข้้ อ มูู ล สำำ �คัั ญอื่่ น
5.2.1 ที่่� ป ระชุุมคณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 1/2565 เมื่่ อ วัั น ที่่� 18 กุุมภาพัั น ธ์์ 2565 ได้้มีี ม ติิ ที่่� สำ ำ �คัั ญ ดัั ง ต่่ อ ไปนี้้�
1. อนุุมััติิการควบบริิษััทระหว่่างบริิษััทฯ และ บริิษััท โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (“dtac”) ภายใต้้
บทบััญญััติิของพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) (“พ.ร.บ. บริิษััทมหาชน”)
(“การควบบริิษััท”) และอนุุมััติิให้้บริิษััทฯ เข้้าทำำ�สััญญาควบรวมกิิจการสำำ�หรัับการควบบริิษััทกัับ dtac เพื่่อกำำ�หนด
ข้้อกำำ�หนดและเงื่่อนไขในการควบบริิษััท รวมถึึงเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2565 ของบริิษััทฯ พิิจารณา
อนุุมััติิการควบบริิษััท
ในการควบบริิษััทจะมีีการจััดสรรหุ้้�นในบริิษััทใหม่่ที่่�เกิิดจากการควบบริิษััท (“บริิษััทใหม่่”) ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และ
dtac ในอััตราส่่วนดัังนี้้�
1 หุ้้�นเดิิมในบริิษััทฯ	ต่่อ 0.60018 หุ้้�นในบริิษััทใหม่่ และ
1 หุ้้�นเดิิมใน dtac	ต่่อ 6.13444 หุ้้�นในบริิษััทใหม่่
	ทั้้�งนี้้� อััตราส่่วนข้้างต้้นพิิจารณาโดยอ้้างอิิงจากทุุนจดทะเบีียนและทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วของบริิษััทใหม่่จำำ�นวน
138,208,403,204 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 34,552,100,801 หุ้้�น โดยมีีมููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท
ในการจััดสรรหุ้้�นในบริิษััทใหม่่ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และ dtac หากมีีเศษหุ้้�นที่่�เกิิดขึ้้�นจากการคำำ�นวณตามอััตราส่่วน
การจััดสรรหุ้้�นข้้างต้้นเป็็นจำำ�นวนมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 0.5 หุ้้�น จะมีีการปััดเศษหุ้้�นนั้้�นขึ้้�นให้้เต็็มจำำ�นวน 1 หุ้้�น แต่่ในกรณีี
ที่่�เศษหุ้้�นนั้้�นต่ำำ��กว่่า 0.5 หุ้้�น จะมีีการปััดเศษหุ้้�นนั้้�นทิ้้�ง และบริิษััทใหม่่จะจ่่ายเงิินชดเชยให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นสำำ�หรัับส่่วนของ
เศษหุ้้�นที่่�ถููกปััดทิ้้�งนั้้�นตามสััดส่่วน ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนเงิินชดเชยและรายละเอีียดของการจ่่ายเงิินชดเชยจะมีีการกำำ�หนดโดย
บริิษััทฯ และ dtac ต่่อไป
ในการนี้้� เพื่่ อ ให้้ทุุ น ของบริิ ษัั ท ใหม่่ ป ระกอบไปด้้วยหุ้้� น สามัั ญ จำำ� นวน 34,552,100,801 หุ้้� น โดยมีี มูู ลค่่ า ที่่� ต ราไว้้
หุ้้�นละ 4 บาท บริิษััท ซิิทริิน โกลบอล จำำ�กััด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ได้้ตกลงรัับเป็็นผู้้�เกลี่่�ยหุ้้�น (Balancer)
(“ผู้้�เกลี่่�ยหุ้้�น”) ในการปััดเศษหุ้้�น และชำำ�ระเงิินให้้แก่่ หรืือรัับเงิินชดเชยจากบริิษััทใหม่่ในการเกลี่่�ยหุ้้�นดัังกล่่าว ดัังนั้้�น
ในกรณีีที่่�จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทใหม่่ที่่�จะจััดสรรให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งคำำ�นวณจากอััตราส่่วน
ข้้างต้้น มีี จำำ� นวนรวมทั้้� ง สิ้้� น มากกว่่ า 34,552,100,801 หุ้้� น ภายหลัั ง จากการควบบริิ ษัั ท บริิ ษัั ท ใหม่่ จ ะจัั ด สรรหุ้้� น
ในบริิษััทใหม่่ให้้แก่่ผู้้�เกลี่่�ยหุ้้�นเป็็นจำำ�นวนน้้อยลง เพื่่อให้้จำำ�นวนรวมของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมดในบริิษััทใหม่่
มีีจำำ�นวนเท่่ากัับ 34,552,100,801 หุ้้�น โดยบริิษััทใหม่่จะจ่่ายเงิินชดเชยให้้แก่่ผู้้�เกลี่่�ยหุ้้�นในส่่วนของหุ้้�นในบริิษััทใหม่่ที่่�ได้้
รัับการจััดสรรน้้อยลงนี้้�ในอััตราที่่�เท่่ากัับค่่าชดเชยต่่อ 1 หุ้้�นในบริิษััทใหม่่ที่่�บริิษััทใหม่่จะจ่่ายให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ถููกปััดเศษหุ้้�นทิ้้�ง
คููณด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นในบริิษััทใหม่่ที่่�จััดสรรให้้ผู้้�เกลี่่�ยหุ้้�นน้้อยลง และในกรณีีที่่�จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
ในบริิษััทใหม่่ที่่�ได้้จากการคำำ�นวณตามอััตราข้้างต้้นมีีจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�นต่ำำ��กว่่า 34,552,100,801 หุ้้�น ภายหลัังจากการ
ควบบริิษััท บริิษััทใหม่่จะจััดสรรหุ้้�นในบริิษััทใหม่่ให้้ผู้้�เกลี่่�ยหุ้้�นเพิ่่�มเติิมเพื่่อให้้จำำ�นวนรวมของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว
ทั้้�งหมดในบริิษััทใหม่่มีีจำำ�นวนเท่่ากัับ 34,552,100,801 หุ้้�น ในกรณีีนี้้� ผู้้�เกลี่่�ยหุ้้�นจะทำำ�การชำำ�ระเงิินค่่าหุ้้�นในบริิษััทใหม่่
ที่่�ได้้รัับจััดสรรเพิ่่�มนั้้�นในอััตราที่่�เท่่ากัับค่่าชดเชยต่่อ 1 หุ้้�นในบริิษััทใหม่่ที่่�บริิษััทใหม่่จะจ่่ายให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ถููกปััดเศษหุ้้�นทิ้้�ง
คููณด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นในบริิษััทใหม่่ที่่�จััดสรรให้้ผู้้�เกลี่่�ยหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�น
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

	ทั้้�งนี้้� ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญในการควบบริิษััทซึ่่�งจะดำำ�เนิินการโดยบริิษััทฯ และ dtac สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) บริิษััทฯ และ dtac จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อพิิจารณาอนุุมััติิการควบบริิษััทและการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ควบบริิษัทั ซึ่่�งรวมถึึงการลดทุุนจดทะเบีียนโดยการตััดหุ้้�นที่่�ยังั มิิได้้นำำ�ออกจำำ�หน่่ายและการแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ
เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับการลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� การควบบริิษััทต้้องได้้รัับมติิอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ dtac ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมด
ของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนตามบทบััญญััติิของ พ.ร.บ. บริิษััทมหาชน
2) เมื่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และ dtac มีีมติิอนุุมััติิการควบบริิษััทแล้้ว บริิษััทฯ และ dtac จะต้้องดำำ�เนิินการ
	ส่่งหนัังสืือแจ้้งมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งอนุุมััติิการควบบริิษััทไปยัังเจ้้าหนี้้�ของบริิษััทฯ และ dtac ภายใน 14 วััน
	นัับแต่่วัันที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิอนุุมััติิการควบบริิษััท โดยกำำ�หนดเวลาให้้เจ้้าหนี้้�ส่่งคำำ�คััดค้้านภายในสองเดืือน
	นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับหนัังสืือแจ้้งมติินั้้�น นอกจากนี้้� บริิษััทฯ และ dtac จะต้้องโฆษณามติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าวทาง
หนัังสืือพิิมพ์์ภายในกำำ�หนดเวลา 14 วัันนั้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้� หากเจ้้าหนี้้�มีีการคััดค้้านการควบบริิษััท พ.ร.บ. บริิษััทมหาชน
	จะกำำ�หนดให้้ บริิษััทฯ และ/หรืือ dtac (แล้้วแต่่กรณีี) จะต้้องดำำ�เนิินการชำำ�ระหนี้้�หรืือให้้ประกัันเพื่่อหนี้้�นั้้�น เพื่่อที่่�จะ
สามารถดำำ�เนิินการควบบริิษััทได้้ต่่อไป
3) หากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และ dtac มีีมติิอนุุมััติิการควบบริิษััท แต่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเข้้าประชุุมและออกเสีียง
	คััดค้้านการควบบริิษััท (“ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�คััดค้้าน”) บริิษััทฯ จะต้้องจััดให้้มีีผู้้�รัับซื้้�อหุ้้�นของบริิษััทฯ จากผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�คััดค้้าน
ในราคาหุ้้�นที่่�ซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (“ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ”) ครั้้�งสุุดท้้ายก่่อนวัันที่่�ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ จะมีีมติิอนุุมััติิการควบบริิษััท (“ราคารัับซื้้�อ”) ซึ่่�งในกรณีีนี้้�คืือ วัันที่่� 1 เมษายน 2565 ตามมาตรา
146 วรรคสอง แห่่ง พ.ร.บ. บริิษััทมหาชน (“ผู้้�รัับซื้้�อหุ้้�น”)
		 ในการนี้้� ผู้้�รัับซื้้�อหุ้้�นจะรัับซื้้�อหุ้้�นจากผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�คััดค้้านในราคารัับซื้้�อภายหลัังการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ทั้้�งหมด
ของบริิษััทฯ โดยสมััครใจอย่่างมีีเงื่่อนไข ในราคาเสนอซื้้�อหุ้้�นละ 5.09 บาท (“การทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ทั้้�งหมด
โดยสมััครใจ”) แล้้วเสร็็จ ทั้้�งนี้้� เพื่่อวััตถุุประสงค์์ในการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ที่่�ไม่่ประสงค์์จะถืือหุ้้�น
ในบริิษััทใหม่่สามารถขายหุ้้�นของตนในระหว่่างการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ทั้้�งหมดโดยสมััครใจให้้แก่่บริิษััท ซิิทริิน
โกลบอล จำำ�กััด และ Citrine Venture SG Pte Ltd (รวมเรีียกว่่า “ผู้้�ทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อ”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมทุุน (Joint
Venture Company) ระหว่่างบริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (“CPH”) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ กัับ Telenor
Asia Pte Ltd (“TnA”) ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ของ dtac นอกเหนืื อ จากการขายหุ้้� น ในฐานะผู้้� ถืื อ หุ้้� น ที่่� คัั ด ค้้านให้้แก่่
ผู้้�รัับซื้้�อหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ผู้้�ทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อจะเข้้าทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อร่่วมกัันในการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ทั้้�งหมดโดยสมััครใจ
เมื่่อเงื่่อนไขดัังต่่อไปนี้้� (ซึ่่�งได้้มีีการประกาศผ่่านทางเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ แล้้วเมื่่อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน
2564) สำำ�เร็็จครบถ้้วน (ยกเว้้นเงื่่อนไขที่่�ได้้รัับการผ่่อนผััน) (“เงื่่อนไขก่่อนการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อ”)
		 (1)	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ มีีมติิอนุุมััติิการควบบริิษััท
		 (2)	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ dtac มีีมติิอนุุมััติิการควบบริิษััท
		 (3) บริิษััทฯ และ dtac ได้้เข้้าทำำ�สััญญาควบรวมกิิจการสำำ�หรัับการควบบริิษััท
		 (4) บริิษััทฯ และ dtac ได้้บรรลุุข้้อตกลงร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่่งตั้้�งบุุคลากรต่่าง ๆ
		 ของบริิษััทใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการควบบริิษััท
		 (5) การได้้รัับอนุุมััติิ ความยิินยอม การผ่่อนผััน การยื่่นเอกสาร และ การอนุุญาตที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการควบบริิษััท
		จากหน่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ลที่่� เ กี่่� ย วข้้องสำำ� เร็็ จ ครบถ้้วน และ มีี ข้้ อกำำ� หนดและเงื่่ อ นไขที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ และ dtac
		ยอมรัับได้้
		 (6) การได้้รัับความยิินยอมและการผ่่อนผัันที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการควบบริิษััทจากบุุคคลภายนอกสำำ�เร็็จครบถ้้วน และ
		 ไม่่ได้้มีีการเพิิกถอนความยิินยอมและการผ่่อนผัันดัังกล่่าว และ/หรืือ ได้้มีีการปฏิิบััติิตามภาระหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		จนเสร็็จสิ้้�นแล้้ว ซึ่่�งส่่งผลให้้ไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับความยิินยอมหรืือการผ่่อนผัันดัังกล่่าวอีีก
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		 (7) การไม่่มีีเจ้้าหนี้้�คััดค้้านการควบบริิษััทตามมาตรา 147 แห่่ง พ.ร.บ.บริิษััทมหาชน หรืือในกรณีีที่่�มีีการคััดค้้าน
		 ได้้มีีการดำำ�เนิินการชำำ�ระหนี้้�หรืือให้้ประกัันเพื่่อหนี้้�ดัังกล่่าวนั้้�นแล้้ว และ
		 (8)	นัับแต่่วัันที่่�ประกาศเจตนาในการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์โดยสมััครใจ จนถึึงวัันที่่�เงื่่อนไขก่่อนการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อ
		อื่่น ๆ ข้้างต้้นทั้้�งหมดได้้สำำ�เร็็จลง ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงหรืือเหตุุการณ์์ใด ๆ อัันเป็็นเหตุุหรืืออาจคาดหมาย
		 ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายอย่่างร้้ายแรงต่่อฐานะหรืือทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ หรืือ dtac
		 โดยการเปลี่่�ยนแปลงหรืือเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวมิิได้้เกิิดจากการกระทำำ�ของผู้้�ทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อ หรืือการกระทำำ�ที่่�
		 ผู้้�ทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อต้้องรัับผิิดชอบ
4) เมื่่อการดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนข้้างต้้นแล้้วเสร็็จ บริิษััทฯ และ dtac จะร่่วมกัันจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมเพื่่อพิิจารณา
เรื่่องต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็นในการควบบริิษััทตาม พ.ร.บ.บริิษััทมหาชน ซึ่่�งรวมถึึงชื่่อของบริิษััทใหม่่ ทุุนของบริิษััทใหม่่
การจััดสรรหุ้้�นของบริิษััทใหม่่ วััตถุุประสงค์์ หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ ข้้อบัังคัับ กรรมการ และผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทใหม่่
นอกจากนี้้� คณะกรรมการของบริิษััทฯ และ dtac จะส่่งมอบกิิจการ ทรััพย์์สิิน บััญชีี เอกสาร และหลัักฐานต่่างๆ
ของบริิษััทให้้แก่่คณะกรรมการของบริิษััทใหม่่ภายใน 7 วัันนัับแต่่วัันที่่�การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกัันเสร็็จสิ้้�น
5)	ภายหลัังจากการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน คณะกรรมการของบริิษััทใหม่่จะดำำ�เนิินการจดทะเบีียนการควบบริิษััท
พร้้อมกัับยื่่นหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิและข้้อบัังคัับที่่�อนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อนายทะเบีียนบริิษััทมหาชน กระทรวง
พาณิิชย์์ ภายใน 14 วัันนัับแต่่วัันที่่�เสร็็จสิ้้�นการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน เมื่่อนายทะเบีียนบริิษััทมหาชนรัับจดทะเบีียน
การควบบริิษััทแล้้ว บริิษััทฯ และ dtac จะหมดสภาพจากการเป็็นนิิติิบุุคคล และนายทะเบีียนจะบัันทึึกหมายเหตุุไว้้
ในทะเบีี ย น ทั้้� ง นี้้� เมื่่ อ การจดทะเบีี ย นแล้้วเสร็็ จ บริิ ษัั ท ใหม่่ ย่่ อ มได้้ไปทั้้� ง ทรัั พ ย์์ สิิ น หนี้้� สิิ ท ธิิ หน้้าที่่� แ ละความ
	รัับผิิดชอบของบริิษััทฯ และ dtac ทั้้�งหมดโดยผลของกฎหมายตาม พ.ร.บ. บริิษััทมหาชน
6)	ภายหลัังจากการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทใหม่่แล้้วเสร็็จ บริิษััทใหม่่จะยื่่นคำำ�ขอให้้รัับหุ้้�นของบริิษััทใหม่่เป็็นหลัักทรััพย์์
	จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ฉบัับสมบููรณ์์และเอกสารอื่่นๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทั้้�งนี้้� เมื่่อตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ อนุุมััติิคำำ�ขอดัังกล่่าว หุ้้�นของบริิษััทใหม่่จะเข้้าเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และ
	หุ้้�นของบริิษััทฯ และ dtac จะถููกเพิิกถอนจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ในวัันเดีียวกััน
2. อนุุมััติิการดำำ�เนิินการให้้บริิษััท ซิิทริิน เวนเจอร์์ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด และ Citrine Investment SG Pte Ltd ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ร่่วมทุุน (Joint Venture Company) ระหว่่าง CPH และ TnA ซึ่่�งแสดงความประสงค์์ที่่�จะรัับซื้้�อหุ้้�นจากผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�คััดค้้าน
ของบริิษััทฯ เป็็นผู้้�รัับซื้้�อหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�คััดค้้านมีีสิิทธิิขายหุ้้�นของตนให้้แก่่ผู้้�รัับซื้้�อหุ้้�น ภายใน 14 วัันนัับจากวัันที่่�
ได้้รัับคำำ�เสนอขอซื้้�อหุ้้�นจากผู้้�รัับซื้้�อหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�คััดค้้านที่่�ไม่่ขายหุ้้�นของตนให้้แก่่ผู้้�รัับซื้้�อหุ้้�นจะกลายเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััทใหม่่เมื่่อการจดทะเบีียนการควบบริิษััทแล้้วเสร็็จตาม พ.ร.บ. บริิษััทมหาชน
3. แต่่งตั้้�งบริิษััทหลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิินภััทร จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอิิสระ เพื่่อทำำ�หน้้าที่่�ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับการควบบริิษััทและการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ทั้้�งหมดโดยสมััครใจแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ เพื่่อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ได้้รัับข้้อมููลที่่�ครบถ้้วนและเพีียงพอประกอบการพิิจารณาอนุุมััติิการควบบริิษััทและการพิิจารณาการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อ
หลัักทรััพย์์ทั้้�งหมดโดยสมััครใจ
4.	รัับทราบงบการเงิินรวมเสมืือนของบริิษััทใหม่่ซึ่่�งจััดทำำ�โดยอ้้างอิิงจากข้้อมููลงบการเงิินรวมฉบัับสอบทานล่่าสุุดของ
บริิษััทฯ และ dtac สำำ�หรัับงวดเก้้าเดืือนสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
	ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะจััดทำำ�งบการเงิินรวมเสมืือนของบริิษััทใหม่่สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 และ
จััดส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ พร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2565 ของบริิษััทฯ เพื่่อเป็็นข้้อมููล
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบการพิิจารณาและอนุุมััติิการควบบริิษััทต่่อไป

116

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

5. อนุุ มัั ติิ ก ารจำำ� หน่่ า ยหุ้้� น ที่่� ซื้้� อ คืื น เพื่่ อ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ นการบริิ ห ารทางการเงิิ น โดยหุ้้� น ที่่� จ ะจำำ� หน่่ า ยคืื น มีี จำำ� นวน
24,000,000 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.07 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� การจำำ�หน่่ายหุ้้�น
ที่่�ซื้้�อคืืนจะเป็็นการจำำ�หน่่ายในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ระหว่่างวัันที่่� 7 มีีนาคม 2565 ถึึง 31 พฤษภาคม 2565
6. อนุุมััติิให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2565 พิิจารณาอนุุมััติิการลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทฯ จากจำำ�นวน
133,474,621,856 บาท เป็็นจำำ�นวน 133,472,781,204 บาท โดยการยกเลิิกหุ้้�นสามััญที่่�ได้้จดทะเบีียนไว้้แล้้ว แต่่ยััง
ไม่่ได้้ออกจำำ�หน่่ายจำำ�นวน 460,163 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท และ อนุุมััติิการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ
ของบริิษััทฯ ข้้อ 4. เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับการลดทุุนจดทะเบีียน
7. อนุุมััติิให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2565 พิิจารณาอนุุมััติิการจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2564 เพื่่อ
เป็็นทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย จำำ�นวน 245,179,293.65 บาท ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2564 ของ
บริิษััทฯ และ การจ่่ายเงิินปัันผลจากกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2564 ในอััตราหุ้้�นละ 0.07 บาท คิิดเป็็นเงิินปัันผลทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน
2,334,093,671.07 บาท
โดยวัันกำำ�หนดรายชื่่อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิรัับเงิินปัันผล คืือ วัันที่่� 14 มีีนาคม 2565 (Record Date) และกำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผล
ในวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2565 ทั้้�งนี้้� สิิทธิิในการรัับเงิินปัันผลดัังกล่่าวยัังมีีความไม่่แน่่นอน เนื่่องจากต้้องรอการอนุุมััติิจาก
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
5.2.2 สรุุปสาระสำำ �คัั ญ ของสัั ญ ญาที่่� เ กี่่� ย วกัั บก ารประกอบธุุรกิิ จ ของกลุ่่�มทรูู 
(1) สััญญาเช่่าเครื่่องและอุุปกรณ์์วิิทยุุคมนาคมเพื่่อให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ในระบบ HSPA และที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
(“สััญญาเช่่าเครื่่องและอุุปกรณ์์ฯ”) ระหว่่าง CAT Telecom (ปััจจุุบันั คืือ บริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กัดั (มหาชน))
หรืือ NT ในฐานะผู้้�เช่่า และ บีีเอฟเคทีี ในฐานะผู้้�ให้้เช่่า ลงวัันที่่� 27 มกราคม 2554 โดยมีีกำำ�หนดระยะเวลา 14.5 ปีี
(วัันที่่� 27 มกราคม 2554 – วัันที่่� 3 สิิงหาคม 2568) และบัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายสััญญาฉบัับลงวัันที่่� 27 มกราคม
2554 และฉบัับลงวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2554 และที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
โดยสััญญาเช่่าเครื่่องและอุุปกรณ์์ฯ นี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ CAT Telecom (ปััจจุุบัันคืือ บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ
จำำ�กััด (มหาชน)) หรืือ NT จากการควบรวมกิิจการระหว่่าง CAT Telecom และ บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน) เช่่าเครื่่อง
และอุุปกรณ์์ระบบ HSPA ทั่่�วประเทศที่่�จะมีีการติิดตั้้�งบนโครงข่่ายของ CAT Telecom และ เสาโทรคมนาคมของทั้้�งใน
ส่่วนกลางและภููมิิภาคของบีีเอฟเคทีี และ บีีเอฟเคทีี ตกลงให้้เช่่า และตกลงรัับดำำ�เนิินการ เปลี่่�ยน ซ่่อมแซม และบำำ�รุุง
รัักษา เครื่่องและอุุปกรณ์์ HSPA ที่่�ให้้เช่่าทั่่�วประเทศ เป็็นระยะเวลาประมาณ 14.5 ปีี (ตามระยะเวลาของใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการโทรคมนาคมแบบที่่�สามของ CAT Telecom) โดย บีีเอฟเคทีี ได้้รัับค่่าเช่่าอุุปกรณ์์เป็็นการตอบแทน
โดยคำำ�นวณจากจำำ�นวนสถานีีฐานที่่�นำำ�ออกให้้บริิการเชิิงพาณิิชย์์ ซึ่่�งมีีการคำำ�นวณค่่าเช่่าตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
คำำ�นวณค่่าเช่่าที่่�กำำ�หนดในสััญญาเช่่าเครื่่องและอุุปกรณ์์ฯ และเรีียกเก็็บจาก CAT Telecom ทั้้�งนี้้� บีีเอฟเคทีี หรืือ CAT
Telecom อาจขอปรัับหรืือเปลี่่�ยนแปลงค่่าเช่่าได้้เป็็นครั้้�งคราว ตามเงื่่อนไขที่่�กำำ�หนดในสััญญาเช่่าเครื่่องและอุุปกรณ์์ฯ
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(2) สััญญาบริิการขายส่่งบริิการโครงข่่ายโทรศััพท์เ์ คลื่่อนที่่� (HSPA) และที่่มีี� การแก้้ไขเพิ่่�มเติิม (“สััญญาขายส่่งบริิการฯ”)
ระหว่่าง CAT Telecom (ปััจจุุบัันคืือ บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด (มหาชน)) หรืือ NT ในฐานะผู้้�ให้้บริิการ
ขายส่่ง และ TUC ในฐานะผู้้�ให้้บริิการขายต่่อบริิการ โดยมีีกำำ�หนดระยะเวลา 14.5 ปีี (วัันที่่� 27 มกราคม 2554 – วัันที่่�
3 สิิ ง หาคม 2568) และบัั น ทึึ ก ข้้ อ ตกลงแนบท้้ า ยสัั ญ ญาฉบัั บ ลงวัั น ที่่� 27 มกราคม 2554 และฉบัั บ ลงวัั น ที่่�
17 กุุมภาพัันธ์์ 2554 และที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
โดยสััญญาขายส่่งบริิการฯ นี้้� เป็็นสััญญาขายส่่งบริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� ตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่่อง
การประกอบกิิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่่งบริิการและบริิการขายต่่อบริิการ ฉบัับประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
เล่่มที่่� 123 ตอนพิิเศษ 136 ง วัันที่่� 29 ธัันวาคม 2549 และตามที่่�จะได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมเป็็นคราว ๆ ไป รวมทั้้�งประกาศ
อื่่นของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�จะออกในอนาคตในเรื่่องการขายต่่อบริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� โดยในการขายส่่งบริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ดัังกล่่าว CAT Telecom (ปััจจุุบัันคืือ บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด (มหาชน)) หรืือ NT จาก
การควบรวมกิิจการระหว่่าง CAT Telecom และ บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน) ตกลงขายส่่งบริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
ให้้แก่่ TUC หรืือผู้้�ประกอบกิิจการขายต่่อบริิการที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากคณะกรรมการ กสทช. โดย TUC ตกลงรัับซื้้�อ
บริิการและความจุุ (Capacity) ในโครงข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่� HSPA ของ CAT Telecom เพื่่อให้้บริิการขายต่่อบริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�แก่่ประชาชนในฐานะผู้้�ประกอบกิิจการโทรคมนาคมขายต่่อบริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�บนโครงข่่าย
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ระบบ HSPA ทั้้�งนี้้� เงื่่อนไขของสััญญาขายส่่งบริิการฯ จะเป็็นเงื่่อนไขสััญญาที่่�เป็็นมาตรฐานและ
ใช้้กัับผู้้�ประกอบการขายต่่อทุุกรายตามเงื่่อนไขที่่� CAT Telecom กำำ�หนด โดย CAT Telecom มีีสิิทธิินำำ� Capacity
ที่่�เหลืือไปขายต่่อแก่่ผู้้�ประกอบกิิจการขายต่่อบริิการรายอื่่นได้้ นอกจากนี้้� CAT Telecom จะสอบถามความต้้องการ
ซื้้�อความจุุเพิ่่�มเติิมของ TUC หรืือ ผู้้�ประกอบกิิจการขายต่่อบริิการรายอื่่นในทุุก ๆ ปีี เพื่่อประกอบการพิิจารณา
ขยายความจุุโครงข่่ายในปีีต่่อ ๆ ไป
(3) ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มทรููและกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม ดิิจิิทััล
กองทุุ น รวมโครงสร้้างพื้้� น ฐานโทรคมนาคม ดิิ จิิ ทัั ล (“กองทุุ น ”) เป็็ น กองทุุ น รวมโครงสร้้างพื้้� น ฐานโทรคมนาคม
รายแรกและรายใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทย และเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมที่่�เป็็นอิิสระ โดยไม่่ได้้
ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการโทรคมนาคมเคลื่่อนที่่�ด้้วยตนเอง หน่่วยลงทุุนของกองทุุนได้้รัับการจดทะเบีียนเป็็นหลัักทรััพย์์
จดทะเบีียนซึ่่�งซื้้�อขายอยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนรายใหญ่่ของกองทุุน โดย
ถืือหน่่วยลงทุุนจำำ�นวนประมาณร้้อยละ 23.38 ของจำำ�นวนหน่่วยลงทุุนทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ณ วัันที่่�ของเอกสารฉบัับนี้้� กองทุุนมีีการลงทุุนในทรััพย์์สิินกิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ได้้มาจากกลุ่่�มทรูู ทั้้�งในรููปแบบ
ของการเป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์� การได้้รัับสิิทธิิการเช่่าระยะยาว และการมีีสิิทธิิในการรัับประโยชน์์จากรายได้้สุุทธิิที่่�
เกิิดจากค่่าเช่่าจาก (ก) เสาโทรคมนาคมทั้้�งหมดจำำ�นวน 16,059 เสา (ข) FOC ระยะทางประมาณ 95,560 กิิโลเมตรหรืือ
ประมาณ 2,872,599 คอร์์กิิโลเมตร และ (ค) ระบบบรอดแบนด์์ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด จำำ�นวนประมาณ 1.2 ล้้านพอร์์ต
ที่่�มีีความยาวของ FOC ประมาณ 6,114 กิิโลเมตรหรืือประมาณ 198,085 คอร์์กิิโลเมตร
	ทั้้�งนี้้� TUC และ TICC มีีการเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการทรััพย์์สิินกิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐานของกองทุุนบางส่่วน
ในฐานะผู้้�เช่่าและบริิหารจััดการหลัักตามสััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักที่่�ได้้มีีการแก้้ไขและแทนที่่�
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานและการบำำ�รุุงรัักษาทรััพย์์สิิน รวมทั้้�งเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่าย
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานและการบำำ�รุุงรัักษาทรััพย์์สิินดัังกล่่าว โดยผู้้�เช่่าและบริิหารจััดการหลัักจะต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้
เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักที่่�ได้้มีีการแก้้ไขและแทนที่่� นอกจากนี้้�
บริิษััท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด (“TAM”) ได้้รัับมอบหมายจากกองทุุนให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดการทรััพย์์สิิน
โทรคมนาคม โดยมีีหน้้าที่่�ให้้บริิการเกี่่�ยวกัับงานด้้านธุุรการ และการตลาดให้้แก่่กองทุุน
	รายละเอีียดโดยสรุุปของสััญญาเกี่่�ยวกัับการโอนขายทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมและสััญญาเกี่่�ยวกัับการ
จััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมมีีดัังนี้้�
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

1. สััญญาเกี่่�ยวกัับการโอนขายทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม
		 กลุ่่�มทรููและกองทุุนได้้เข้้าทำำ�สััญญาเกี่่�ยวกัับการโอนขายทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมดัังต่่อไปนี้้�
1.	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้
1.1.	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ระหว่่างบีีเอฟเคทีีในฐานะผู้้�ขาย และ กองทุุน (เดิิมชื่่อกองทุุน
รวมโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม ทรูู โกรท) ในฐานะผู้้�ซื้้�อ (“สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้
บีีเอฟเคทีี”) มีีระยะเวลา 12 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 ธัันวาคม 2556 - วัันที่่� 3 สิิงหาคม 2568
	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ บีีเอฟเคทีี มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อขายและโอนรายได้้ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
ของ บีีเอฟเคทีี จาก (ก) ค่่าเช่่าทรััพย์์สิินโทรคมนาคมของ บีีเอฟเคทีี ซึ่่�งประกอบไปด้้วยเสาโทรคมนาคม
จำำ�นวน 1,485 เสา และระบบ FOC รวมทั้้�งอุุปกรณ์์ระบบสื่่อสััญญาณรวม 9,169 links ตามสััญญาเช่่าเครื่่อง
และอุุปกรณ์์ฯ (รวมถึึงสิิทธิิเรีียกร้้อง และสิิทธิิอื่่นทั้้�งหมดที่่�เกิิดจากรายได้้ดัังกล่่าวตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
โอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ บีีเอฟเคทีี) นัับแต่่วัันเริ่่�มคำำ�นวณรายได้้ (1 ตุุลาคม 2556) จนถึึงวัันครบ
กำำ�หนดสััญญา และ (ข) ค่่าเช่่าเสาโทรคมนาคมของ บีีเอฟเคทีี จำำ�นวนไม่่เกิิน 50 เสา นัับแต่่วัันถััดจาก
วัันครบกำำ�หนดสััญญาหรืือวัันที่่�สััญญาเช่่าเครื่่องและอุุปกรณ์์ฯ ถููกยกเลิิกก่่อนครบกำำ�หนดระยะเวลาหรืือ
ครบกำำ�หนดระยะเวลาที่่�ได้้มีีการขยาย (“วัันยกเลิิกสััญญาเช่่าเครื่่องและอุุปกรณ์์ฯ”) แล้้วแต่่กรณีีใดจะเกิิด
ขึ้้�นก่่อน จนถึึงวัันครบรอบ 10 ปีีนัับแต่่วัันถััดจากวัันครบกำำ�หนดสััญญาหรืือวัันยกเลิิกสััญญาเช่่าเครื่่อง
และอุุปกรณ์์ฯ ดัังกล่่าว ในแต่่ละกรณีีหัักด้้วยต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานและซ่่อม
บำำ�รุุง เงิินค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าที่่�ดิิน (รวมถึึงภาษีีโรงเรืือน) และเบี้้�ยประกัันภััย และค่่าใช้้จ่่ายในการให้้
ได้้มาซึ่่�งสิิทธิิแห่่งทาง เพื่่อเป็็นรายได้้สุุทธิิของ บีีเอฟเคทีี ในการโอนให้้แก่่กองทุุน
นอกจากนี้้� บีีเอฟเคทีี ตกลงให้้สิิทธิิโดยเพิิกถอนมิิได้้แก่่กองทุุนในการซื้้�อทรััพย์์สิินโทรคมนาคมของ
บีีเอฟเคทีี บางส่่วน (“ทรััพย์์สิิน บีีเอฟเคทีี หลััก”) ในราคา 10 ล้้านบาท ซึ่่�งกองทุุนสามารถใช้้สิิทธิิได้้ใน
วัันครบกำำ�หนดสััญญาหรืือวัันยกเลิิกสััญญาเช่่าเครื่่องและอุุปกรณ์์ฯ แล้้วแต่่กรณีี ทรััพย์์สิิน บีีเอฟเคทีี
หลััก ณ วัันที่่�ของสััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ บีีเอฟเคทีี ประกอบด้้วยเสาโทรคมนาคมจำำ�นวน
1,435 เสา และระบบ FOC และอุุปกรณ์์ระบบสื่่อสััญญาณจำำ�นวน 9,169 links โดยความยาวของระบบ
FOC อยู่่�ที่่� 47,250 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 680,400 คอร์์กิิโลเมตร
1.2.	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ระหว่่าง AWC ในฐานะผู้้�ขาย และกองทุุนในฐานะผู้้�ซื้้�อ (“สััญญา
โอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ AWC”) มีีระยะเวลา 12 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 ธัันวาคม 2556 - วัันที่่�
3 สิิงหาคม 2568
	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ AWC นี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อขายและโอนรายได้้ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
ของ AWC จาก (ก) ค่่าเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จำำ�นวน 4,360 เสา ตามสััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ลงวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2556 ระหว่่าง บีีเอฟเคทีี และ AWC รวมทั้้�งที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (“สััญญาเช่่า
เสาโทรคมนาคม ของ AWC”) (รวมถึึงเงิินที่่�ได้้รัับจากการใช้้สิิทธิิเรีียกร้้อง และสิิทธิิอื่่นทั้้�งหมดที่่�เกิิดจาก
รายได้้ดัังกล่่าวตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ AWC) นัับแต่่วัันเริ่่�มคำำ�นวณ
รายได้้จนถึึงวัันที่่�ครบกำำ�หนดสััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (“วัันครบกำำ�หนดสััญญา AWC”) และ
(ข) ค่่าเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จำำ�นวนไม่่เกิิน 392 เสา นัับแต่่วัันถััดจากวัันครบกำำ�หนดสััญญา AWC
หรืือวัันที่่�สััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ถููกยกเลิิกก่่อนครบกำำ�หนดระยะเวลาหรืือกำำ�หนดระยะ
เวลาที่่�ได้้มีีการขยาย (“วัันยกเลิิกสััญญา AWC”) แล้้วแต่่กรณีีใดจะเกิิดขึ้้�นก่่อน จนถึึงวัันครบรอบ 10 ปีี
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นัับแต่่วัันถััดจากวัันครบกำำ�หนดสััญญา AWC หรืือวัันยกเลิิกสััญญา AWC ดัังกล่่าว ในแต่่ละกรณีีหัักด้้วย
ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานและซ่่อมบำำ�รุุง เงิินค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าที่่�ดิิน (รวมถึึง
ภาษีีโรงเรืือน) และเบี้้�ยประกัันภััย เพื่่อเป็็นรายได้้สุุทธิิของ AWC ในการโอนให้้แก่่กองทุุน
	ภายหลัังวัันครบกำำ�หนดสััญญา AWC หรืือวัันครบยกเลิิกสััญญา AWC แล้้วแต่่กรณีี AWC จะต้้องโอนให้้
แก่่กองทุุน และกองทุุนจะต้้องรัับโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จำำ�นวน 3,968 เสา (“ทรััพย์์สิิน AWC
หลััก”) ในวัันที่่�กำำ�หนดไว้้ให้้เป็็นวัันที่่�ทำำ�การโอนและส่่งมอบทรััพย์์สิิน AWC หลััก
1.3.	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ระหว่่าง AWC ในฐานะผู้้�ขาย และกองทุุน
ในฐานะผู้้�ซื้้�อ (“สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1”) มีีระยะเวลา
10 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มีีนาคม 2558 - วัันที่่� 3 สิิงหาคม 2568
	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิมครั้้�งที่่� 1 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ AWC
ขายและโอนแก่่กองทุุน และเพื่่อให้้กองทุุนซื้้�อและรัับโอนรายได้้ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับของ AWC จากค่่าเช่่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC จำำ�นวน 338 เสา (“เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1”) ตาม
สััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1 (รวมถึึงเงิินที่่�ได้้รัับจากการใช้้สิิทธิิเรีียกร้้อง และ
สิิทธิิอื่่นทั้้�งหมดที่่�เกิิดจากรายได้้ดัังกล่่าวตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ AWC ที่่�
ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1) นัับแต่่วัันเริ่่�มคำำ�นวณรายได้้สำำ�หรัับการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1 จนถึึงวัันที่่�ครบ
กำำ�หนดสััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1 (“วัันครบกำำ�หนดสััญญา AWC เพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 1”) โดยหัักด้้วยต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานและซ่่อมบำำ�รุุง เงิินค่่าเช่่าตาม
สััญญาเช่่าที่่�ดิิน (รวมถึึงภาษีีโรงเรืือน) และเบี้้�ยประกัันภััย เพื่่อเป็็นรายได้้สุุทธิิของ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 1 ในการโอนให้้แก่่กองทุุน
	ภายหลัังวัันครบกำำ�หนดสััญญา AWC เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1 หรืือวัันที่่�สััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ่่�มเติิมถููกยกเลิิกก่่อนครบกำำ�หนดระยะเวลาหรืือกำำ�หนดระยะเวลาที่่�ได้้มีีการขยาย แล้้วแต่่กรณีี AWC
จะต้้องโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1 ให้้แก่่กองทุุน และกองทุุนจะต้้องรัับ
โอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1 ดัังกล่่าว (“ทรััพย์์สิิน AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 1”) ในวัันที่่�กำำ�หนดไว้้ให้้เป็็นวัันที่่�ทำำ�การโอนและส่่งมอบทรััพย์์สิิน AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1
1.4.	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 ระหว่่าง AWC ในฐานะผู้้�ขาย และ
กองทุุน ในฐานะผู้้�ซื้้�อ (“สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2”) มีีระยะ
เวลาประมาณ 7 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2560 - วัันที่่� 3 สิิงหาคม 2568
	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ AWC ขาย
และโอน และกองทุุนจะต้้องซื้้�อและรัับโอนรายได้้ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับของ AWC จากค่่าเช่่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC จำำ�นวน 149 เสาและอุุปกรณ์์โทรคมนาคมประเภท Passive อื่่นที่่�เกี่่�ยวข้้อง (“เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2”) ตามสััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 (รวม
ถึึงเงิินที่่�ได้้รัับจากการใช้้สิิทธิิเรีียกร้้อง และสิิทธิิอื่่นทั้้�งหมดที่่�เกิิดจากรายได้้ดัังกล่่าวตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
โอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2) นัับแต่่วัันเริ่่�มคำำ�นวณรายได้้สำำ�หรัับการ
ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 จนถึึงวัันที่่�ครบกำำ�หนดสััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2
(“วัันครบกำำ�หนดสััญญา AWC เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2”) หัักด้้วยต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วนสำำ�หรัับการดำำ�เนิิน
งานและซ่่อมบำำ�รุุง เงิินค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าที่่�ดิิน (รวมถึึงภาษีีโรงเรืือนและที่่�ดิิน) และเบี้้�ยประกัันภััย เพื่่อ
เป็็นรายได้้สุุทธิิของ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 ในการโอนให้้แก่่กองทุุน
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

	ภายหลัังวัันครบกำำ�หนดสััญญา AWC เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 หรืือวัันที่่�สััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 ถููกยกเลิิกก่่อนครบกำำ�หนดระยะเวลาหรืือกำำ�หนดระยะเวลาที่่�ได้้มีีการขยาย แล้้วแต่่กรณีี
AWC จะต้้องโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 ให้้แก่่กองทุุน และกองทุุนจะต้้อง
รัับโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 ดัังกล่่าว (“ทรััพย์์สิิน AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 2”) ในวัันที่่�กำำ�หนดไว้้ให้้เป็็นวัันที่่�ทำำ�การโอนและส่่งมอบทรััพย์์สิิน AWC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2
2.	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิิน
2.1.	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินระหว่่างบริิษััทฯ ในฐานะผู้้�ขาย และกองทุุน ในฐานะผู้้�ซื้้�อ (“สััญญาโอนขายทรััพย์์
สิินทรูู”)
	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินทรูู มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อขายและโอนให้้แก่่กองทุุน และกองทุุนตกลงรัับซื้้�อและรัับ
โอน (ก) ทรััพย์์สิินเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ภายในวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2557 และ (ข) เสาโทรคมนาคม
3,000 เสา ภายในวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2558 โดยราคาซื้้�อขายทรััพย์์สิินเสาโทรคมนาคมดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวน
16,390,555,464 บาท
2.2.	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินระหว่่าง TICC ในฐานะผู้้�ขายและกองทุุน ในฐานะผู้้�ซื้้�อ (“สััญญาโอนขายทรััพย์์สิิน
TICC”)
	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิิน TICC นี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อขายและโอนให้้แก่่กองทุุน และกองทุุนตกลงซื้้�อและ
รัับโอน (ก) ระบบ FOC หลััก ความยาว 5,112 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 122,974 คอร์์กิิโลเมตร (รวมทั้้�ง
อุุปกรณ์์ระบบสื่่อสััญญาณ) ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด และ (ข) ระบบบรอดแบนด์์ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดซึ่่�งมีี
ความจุุที่่�สามารถรองรัับได้้จำำ�นวนประมาณ 1.2 ล้้านพอร์์ต (รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TICC”)
ในวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2556 โดยราคาซื้้�อขายทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TICC เป็็นจำำ�นวน 15,384,010,040 บาท
2.3.	สััญญาโอนขายทรััพย์์สิินระหว่่าง TUC ในฐานะผู้้�ขาย และกองทุุน ในฐานะผู้้�ซื้้�อ (“สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิิน
ของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3”)
	สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิมครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ TUC ขาย
และโอนให้้แก่่กองทุุน และกองทุุนจะต้้องซื้้�อและรัับโอนกรรมสิิทธิ์์�ในทรััพย์์สิินดัังต่่อไปนี้้� (1) ณ วัันที่่�
กำำ�หนดให้้เป็็นวัันทำำ�การโอนและส่่งมอบทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เสร็็จสิ้้�น
(“วัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เสร็็จสิ้้�น”) (ก) เสาโทรคมนาคม จำำ�นวน
350 เสา และ (ข) FOC ความยาว 1,113 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 62,594 คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งปััจจุุบัันใช้้
ในธุุรกิิจให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด (“ทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 2”) และ (2) ณ วัันที่่�กำำ�หนดให้้เป็็นวัันทำำ�การโอนและส่่งมอบทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น (“วัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น”)
(ก) เสาโทรคมนาคม จำำ�นวน 2,589 เสา และ (ข) FOC ความยาวโดยประมาณ 8,017 กิิโลเมตร หรืือ
ประมาณ 252,006 คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งปััจจุุบัันใช้้ในธุุรกิิจให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด
(“ทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”)
	ทั้้�งนี้้� ราคาซื้้�อขายสำำ�หรัับทรััพย์์สินิ ที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้ง� ที่่� 2 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 3,629,906,842
บาท และราคาซื้้�อขายสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิมครั้้�งที่่� 3 เป็็นไปตามจำำ�นวนที่่�ระบุุ
ไว้้ในสััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และ ครั้้�งที่่� 3 โดยกองทุุนต้้องชำำ�ระราคา
ซื้้�อขายเต็็มจำำ�นวนในวัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เสร็็จสิ้้�น หรืือ
วัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น แล้้วแต่่กรณีี
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2.4.	สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินระหว่่างทรููมููฟ ในฐานะผู้้�ขาย และกองทุุนในฐานะผู้้�ซื้้�อ (“สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิิน
ของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3”)
	สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ทรููมููฟ
ขายและโอนให้้แก่่กองทุุน และกองทุุนจะต้้องซื้้�อและรัับโอนกรรมสิิทธิ์์�ในทรััพย์์สิินดัังต่่อไปนี้้� (1) ณ วัันที่่�
กำำ�หนดให้้เป็็นวัันทำำ�การโอนและส่่งมอบทรััพย์์สิินที่่�ขายของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เสร็็จสิ้้�น
(“วัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เสร็็จสิ้้�น”) FOC หลััก ความยาว
542 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 117,147 คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งปััจจุุบัันใช้้ในธุุรกิิจให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
และอิินเทอร์์เน็็ตในเขตพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล (“ทรััพย์์สิินที่่�ขายของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 2”) และ (2) ณ วัันที่่�กำำ�หนดให้้เป็็นวัันทำำ�การโอนและส่่งมอบทรััพย์์สิินที่่�ขายของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น (“วัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น”)
(ก) FOC หลััก ความยาวโดยประมาณ 546 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 117,871 คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งปััจจุุบััน
ใช้้ในธุุรกิิจให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�และอิินเทอร์์เน็็ตในเขตพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล และ
(ข) FOC ความยาวโดยประมาณ 5,933 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 220,428 คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งปััจจุุบััน
ใช้้ภายใต้้โครงข่่าย FTTx สำำ�หรัับธุุรกิิจให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตในเขตพื้้�นที่่�
ต่่างจัังหวััด (“ทรััพย์์สิินที่่�ขายของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”)
	ทั้้�งนี้้� ราคาที่่�ซื้้�อขายสำำ�หรัับทรััพย์์สิินทรููมููฟที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 5,312,107,901 บาท
และราคาซื้้�อขายสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�ขายของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เป็็นไปตามจำำ�นวนที่่�ระบุุไว้้
ในสััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 โดยกองทุุนต้้องชำำ�ระราคา
ซื้้�อขายเต็็มจำำ�นวนในวัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เสร็็จสิ้้�น หรืือ
วัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น แล้้วแต่่กรณีี
2.5.	สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินระหว่่าง TUC ในฐานะผู้้�ขาย และกองทุุนในฐานะผู้้�ซื้้�อ(“สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิิน
ของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”)
	สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ TUC ขายและโอนให้้
แก่่กองทุุน และกองทุุนจะต้้องซื้้�อและรัับโอนกรรมสิิทธิ์์� ณ วัันที่่�กำำ�หนดให้้เป็็นวัันทำำ�การโอนและส่่งมอบ
ทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เสร็็จสิ้้�น (“วัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC
ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เสร็็จสิ้้�น”) (ก) เสาโทรคมนาคม จำำ�นวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้้าง
พื้้�นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่่นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ (ข) FOC ความยาวประมาณ 1,795 กิิโลเมตร
หรืือประมาณ 107,694 คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งปััจจุุบัันใช้้ในธุุรกิิจให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ในเขตพื้้�นที่่�
ต่่างจัังหวััด (“ทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”) โดยมีีราคาซื้้�อขายสำำ�หรัับทรััพย์์สิิน
ที่่�ขายของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เป็็นไปตามจำำ�นวนที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ TUC
ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 โดยกองทุุนต้้องชำำ�ระราคาซื้้�อขายเต็็มจำำ�นวนในวัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขาย
ของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เสร็็จสิ้้�น
2.6.	สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินระหว่่าง เรีียลมููฟ ในฐานะผู้้�ขาย กองทุุนในฐานะผู้้�ซื้้�อ และ TUC ในฐานะผู้้�ที่่�จะ
เข้้ารัับหน้้าที่่�ของ เรีียลมููฟ ในฐานะผู้้�ขายภายใต้้สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 4 เมื่่อเกิิดเหตุุการณ์์ตามที่่�กำำ�หนดไว้้(“สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 4”)
	สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ เรีียลมููฟ ขายและ
โอนให้้แก่่กองทุุน และกองทุุนจะต้้องซื้้�อและรัับโอนกรรมสิิทธิ์์� ณ วัันที่่�กำำ�หนดให้้เป็็นวัันทำำ�การโอนและ
ส่่งมอบทรััพย์์สิินที่่�ขายของ เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เสร็็จสิ้้�น (“วัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�
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ขายของ เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เสร็็จสิ้้�น”) (ก) FOC ความยาวโดยประมาณ 315 กิิโลเมตร
หรืือประมาณ 40,823 คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งในปััจจุุบัันใช้้รองรัับเทคโนโลยีีระบบ FTTx ในธุุรกิิจให้้บริิการ
อิินเทอร์์เน็็ตและบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตในเขตพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล และ (ข) FOC ความ
ยาวโดยประมาณ 617 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 37,505 คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งในปััจจุุบัันใช้้รองรัับเทคโนโลยีี
ระบบ FTTx ในธุุรกิิจให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด (“ทรััพย์์สิิน
ที่่�ขายของ เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”) โดยมีีราคาซื้้�อขายสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�ขายของ เรีียลมููฟ
ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เป็็นไปตามจำำ�นวนที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 โดยกองทุุนต้้องชำำ�ระราคาซื้้�อขายเต็็มจำำ�นวนในวัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของ
เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เสร็็จสิ้้�น
	ทั้้�งนี้้� TUC ตกลงจะเข้้ารัับสิิทธิิและหน้้าที่่�ต่่าง ๆ ที่่� เรีียลมููฟ มีีอยู่่�ต่่อกองทุุนภายใต้้สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิิน
ของ เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เมื่่อการโอนกิิจการทั้้�งหมดของ เรีียลมููฟ ให้้แก่่ TUC ได้้เกิิดขึ้้�น
แล้้วโดยเสร็็จสมบููรณ์์ (ณ วัันที่่�ของเอกสารฉบัับนี้้� การโอนกิิจการทั้้�งหมดของเรีียลมููฟ ให้้แก่่ TUC ได้้เกิิด
ขึ้้�นแล้้วโดยเสร็็จสมบููรณ์์แล้้ว) โดย TUC ตกลงจะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�ขาย ซึ่่�งยัังคงมีีอยู่่�ภายใต้้สััญญา
ซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 ณ วัันที่่�การโอนกิิจการทั้้�งหมดของ เรีียลมููฟ
ให้้แก่่ TUC เสร็็จสมบููรณ์์แทนที่่� เรีียลมููฟ ทุุกประการ
2.7.	สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินระหว่่าง TICC ในฐานะผู้้�ขาย และกองทุุนในฐานะผู้้�ซื้้�อ (“สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิิน
ของ TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”)
	สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ TICC ขายและโอน
ให้้แก่่กองทุุน และกองทุุนจะต้้องซื้้�อและรัับโอนกรรมสิิทธิ์์� ณ วัันที่่�กำำ�หนดให้้เป็็นวัันทำำ�การโอนและส่่งมอบ
ทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เสร็็จสิ้้�น (“วัันที่่�ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TICC
ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เสร็็จสิ้้�น”) FOC ความยาวประมาณ 2,797 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 109,704
คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งปััจจุุบัันใช้้รองรัับเทคโนโลยีีระบบ FTTx ในธุุรกิิจให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและบรอดแบนด์์
อิินเทอร์์เน็็ตในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด (“ทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”) โดยมีีราคา
ซื้้�อขายสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เป็็นไปตามจำำ�นวนที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
ซื้้�อขายทรััพย์์สิินของ TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิมครั้้�งที่่� 4 โดยกองทุุนต้้องชำำ�ระราคาซื้้�อขายเต็็มจำำ�นวนในวัันที่่�
ทำำ�การโอนทรััพย์์สิินที่่�ขายของ TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เสร็็จสิ้้�น
3.	สััญญาเช่่าทรััพย์์สิินระยะยาว
3.1.	สััญญาเช่่าทรััพย์์สิินระยะยาวระหว่่าง AWC ในฐานะผู้้�ให้้เช่่า และ กองทุุนในฐานะผู้้�เช่่า (“สััญญาเช่่า FOC
ระยะยาวที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1”)
	สััญญาเช่่า FOC ระยะยาวที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิมครั้้�งที่่� 1 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ AWC ให้้กองทุุนเช่่า FOC ความ
ยาวประมาณ 7,981 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 303,453 คอร์์กิิโลเมตร ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด (“ทรััพย์์สิิน
ที่่�เช่่า”) โดยมีีระยะเวลาของการเช่่า 20 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 มีีนาคม พ.ศ. 2558 การใช้้ทรััพย์์สิินที่่�เช่่านั้้�น
AWC รัับทราบและยิินยอมว่่า กองทุุน จะจััดหาผลประโยชน์์ในทรััพย์์สิินที่่�เช่่าโดยการนำำ�ออกให้้เช่่าช่่วง
โดยมีีมููลค่่าการเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เช่่าเป็็นจำำ�นวน 12,293,102,380 บาท ทั้้�งนี้้� กองทุุนไม่่มีีหน้้าที่่�ใด ๆ
ในการดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่า โดยผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา
และบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่าดัังกล่่าวจะเป็็นผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจากกองทุุน โดยในเบื้้�องต้้น TICC
ในฐานะผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินที่่�เช่่าบางส่่วนจากกองทุุนจะเป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการ
บำำ�รุงุ รัักษา และบริิหารจััดการทรััพย์์สินิ ที่่�เช่่า ให้้เป็็นไปตามระดัับมาตรฐานการบริิการที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเช่่า
FOC ระยะยาวที่่� ล งทุุ น เพิ่่� ม เติิ ม ครั้้� ง ที่่� 1 และสัั ญ ญาเช่่ า ช่่ ว ง ดำำ� เนิิ น การและบริิ ห ารจัั ด การ FOC
(ตามที่่�นิิยามไว้้ท้้ายนี้้�) ระหว่่าง กองทุุน และ TICC
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	ทั้้�งนี้้� AWC ตกลงให้้สิิทธิิโดยเพิิกถอนมิิได้้แก่่กองทุุนในการซื้้�อทรััพย์์สิินที่่�เช่่าในราคา 500 ล้้านบาท
ซึ่่�งกองทุุนจะต้้องแจ้้ง AWC ว่่าจะใช้้สิิทธิิดัังกล่่าวหรืือไม่่ภายในระยะเวลา 2 ปีี ก่่อนวัันครบกำำ�หนด
สััญญาเช่่า FOC ระยะยาวที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1 และจะสามารถใช้้สิิทธิิในการซื้้�อได้้ในวัันครบกำำ�หนด
สััญญาเช่่า FOC ระยะยาวที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1
3.2.	สััญญาเช่่าทรััพย์์สิินระยะยาวระหว่่าง TICC ในฐานะผู้้�ให้้เช่่า และกองทุุนในฐานะผู้้�เช่่า (“สััญญาเช่่า FOC
ระยะยาว ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3”)
	สััญญาเช่่า FOC ระยะยาว ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ TICC ให้้กองทุุน
เช่่า และกองทุุนจะรัับการเช่่าระยะยาวจาก TICC ดัังนี้้� (1) ณ วัันที่่�กำำ�หนดให้้เป็็นวัันส่่งมอบทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
จาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เสร็็จสิ้้�น (“วัันโอนทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2
เสร็็จสิ้้�น”) FOC หลััก ความยาว 670 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 80,014 คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งปััจจุุบัันใช้้รองรัับ
เทคโนโลยีีระบบ FTTx ในธุุรกิิจให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตในเขตกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล (“ทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2”) และ (2) ณ วัันที่่�กำำ�หนดให้้เป็็น
วัันส่่งมอบทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น (“วัันโอนทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก
TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น”) FOC ความยาวประมาณ 12,872 กิิโลเมตร หรืือประมาณ
619,986 คอร์์กิิโลเมตร ซึ่่�งปััจจุุบัันใช้้รองรัับเทคโนโลยีีระบบ FTTx ในธุุรกิิจให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและ
บรอดแบนด์์อินิ เทอร์์เน็็ตในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล (“ทรััพย์์สินิ ที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 3”) โดยมีีมููลค่่าการเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เป็็นจำำ�นวนเงิิน
3,410,271,951 บาท และมููลค่า่ การเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สินิ ที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้ง� ที่่� 3 เป็็นไปตาม
จำำ�นวนที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเช่่า FOC ระยะยาวที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 โดยกองทุุนต้้องชำำ�ระ
มููลค่่าการเช่่าทรััพย์์สิินเต็็มจำำ�นวนในวัันโอนทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เสร็็จสิ้้�น
หรืือวัันโอนทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น แล้้วแต่่กรณีี และมีีระยะเวลา
การเช่่าทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 3 มีีกำำ�หนดระยะเวลา 30 ปีี นัับจากวัันโอนทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2
เสร็็จสิ้้�น หรืือ วัันโอนทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น แล้้วแต่่กรณีี
ในการใช้้ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า TICC รัับทราบและยิินยอมว่่า กองทุุนจะจััดหาผลประโยชน์์ในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
จาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 โดยการนำำ�ออกให้้เช่่าช่่วง โดยกองทุุนไม่่มีีหน้้าที่่�ใด ๆ
ในการดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และ
ครั้้�งที่่� 3 ทั้้�งนี้้� ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 จากกองทุุน
จะเป็็นผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 ดัังกล่่าว โดยในเบื้้�องต้้นกองทุุนจะให้้เช่่าช่่วงบางส่่วนของทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC
ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้ง� ที่่� 2 และครั้้ง� ที่่� 3 แก่่ TICC และ TICC ในฐานะผู้้เ� ช่่าช่่วงจะเป็็นผู้้มี� หี น้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ในการดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงนั้้�น ให้้เป็็นไปตามระดัับมาตรฐาน
การบริิการที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเช่่า FOC ระยะยาวที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 และสััญญาเช่่า
ช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC ระหว่่างกองทุุนและ TICC (ตามที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
นอกจากนี้้� TICC ตกลงให้้สิิทธิิโดยเพิิกถอนมิิได้้แก่่กองทุุนในการซื้้�อทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 ในราคา 200 ล้้านบาท และทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจาก TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 ในราคา
1,300 ล้้านบาท ซึ่่�งกองทุุนจะต้้องแจ้้ง TICC ว่่าจะใช้้สิิทธิิดัังกล่่าวหรืือไม่่ภายในระยะเวลา 2 ปีี ก่่อนวััน
ครบกำำ�หนดสััญญาเช่่า FOC ระยะยาวที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 และจะสามารถใช้้สิิทธิิใน
การซื้้�อได้้ในวัันครบกำำ�หนดสััญญาเช่่า FOC ระยะยาวที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3
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2. สััญญาเกี่่�ยวกัับการจััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม
		 กลุ่่�มทรููและกองทุุนได้้เข้้าทำำ�สััญญาเกี่่�ยวกัับการจััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม
	ดัังต่่อไปนี้้�
1.	สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก
1.1.	สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการหลััก ระหว่่าง TUC ในฐานะผู้้�เช่่า ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุง
รัักษา และบริิหารจััดการ และ กองทุุนในฐานะผู้้�ให้้เช่่า (“สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก
ของ TUC”)
	สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักของ TUC มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อเช่่าพื้้�นที่่� (slots) บนเสา
โทรคมนาคม และทรััพย์์สิินสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกประเภท Passive ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเสาโทรคมนาคม
บางเสา (รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า”) รวมทั้้�งดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่า โดยทรััพย์์สิิน
ที่่�เช่่า ประกอบไปด้้วยทรััพย์์สิินดัังต่่อไปนี้้�เป็็นอย่่างน้้อย
(1)	พื้้�นที่่� (slots) จำำ�นวน 6,619 พื้้�นที่่� (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
2558
(2)	พื้้�นที่่� (slots) จำำ�นวน 13,993 พื้้�นที่่� (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
2559 และ
(3)	พื้้�นที่่� (slots) จำำ�นวน 15,249 พื้้�นที่่� (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
2560
	รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิินจากทรััพย์์สิินเสาโทรคมนาคมของทรููซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของทรััพย์์สิินโครงสร้้าง
พื้้�นฐานโทรคมนาคมเบื้้�องต้้น” ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจะขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของทรััพย์์สิิน
ที่่�เช่่า โดยเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลัักของ TUC และอาจมีี
ส่่วนลด และ/หรืือ การปรัับเปลี่่�ยนที่่�เหมาะสมตามเงื่่อนไขที่่�ระบุุไว้้
1.2.	สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการหลััก ระหว่่าง TUC ในฐานะ
ผู้้�เช่่าดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการ และ กองทุุนในฐานะผู้้�ให้้เช่่า (“สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�
สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักเสาโทรคมนาคม”)
	สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักเสาโทรคมนาคม มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่อแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักของ TUC ให้้รวมถึึงการเช่่าทรััพย์์สิิน
โครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยทรััพย์์สิินที่่� TUC เช่่า
ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการภายใต้้สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก
เสาโทรคมนาคม ได้้แก่่ (ก) พื้้�นที่่� (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ (ข) ทรััพย์์สิินสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ประเภท Passive ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเสาโทรคมนาคมบางเสา (รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า”) ซึ่่�งประกอบ
ไปด้้วยทรััพย์์สิินดัังต่่อไปนี้้�เป็็นอย่่างน้้อย
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(1) ทรััพย์์สิินจากทรััพย์์สิินเสาโทรคมนาคมของทรูู ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐาน
โทรคมนาคมเบื้้�องต้้น
(2) ทรััพย์์สิินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2: พื้้�นที่่� (slots) จำำ�นวน 700 พื้้�นที่่�
(slots) บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2560
(3) ทรััพย์์สิินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3: พื้้�นที่่� (slots) จำำ�นวน 5,178 พื้้�นที่่�
(slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 17 พฤษภาคม 2561
	ข้้อสัั ญ ญาของสัั ญ ญาแก้้ไขและแทนที่่� สัั ญ ญาเช่่ า ดำำ� เนิิ น การ บำำ�รุุ ง รัั ก ษา และบริิ ห ารจัั ด การหลัั ก
เสาโทรคมนาคมจะมีีผลบัังคัับใช้้เมื่่อการซื้้�อขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2
เสร็็จสมบููรณ์์ ซึ่่�งคืือวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2560 (“วัันมีีผลใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2”) ทั้้�งนี้้�
ข้้อสััญญาบางประการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเสาโทรคมนาคมที่่� TUC จะขายให้้แก่่กองทุุน ภายใต้้การลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 (“เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”) มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่อการซื้้�อขาย
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสมบููรณ์์ ซึ่่�งคืือวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2561
(“วัันมีีผลใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”)
	ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจะขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของทรััพย์์สิินที่่�เช่่า โดยเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักเสาโทรคมนาคม และอาจมีี
ส่่วนลด และ/หรืือ การปรัับเปลี่่�ยนที่่�เหมาะสมตามเงื่่อนไขที่่�ระบุุไว้้ โดยระยะเวลาของการเช่่า ดำำ�เนิินการ
และบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่า มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1) ทรััพย์์สิินจากทรััพย์์สิินเสาโทรคมนาคมของทรูู: จนถึึง 31 ธัันวาคม 2570 และนัับแต่่วัันมีีผลใช้้บัังคัับ
ของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เกิิดขึ้้�น ระยะเวลาของการเช่่าดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการจะขยาย
ให้้สิ้้�นสุุดลงในวัันที่่� 15 กัันยายน 2576
(2) ทรััพย์์สิินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และทรััพย์์สิินเสาโทรคมนาคมของ
TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3: จนถึึง 15 กัันยายน 2576
นอกจากนี้้� กองทุุนไม่่มีีหน้้าที่่�ใด ๆ ในการดำำ�เนิินการบริิหารจััดการโครงข่่ายหรืือบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
ทั้้�งนี้้� TUC มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ (ไม่่ว่่าจะดำำ�เนิินการด้้วยตนเอง หรืือ ผ่่านบุุคคลอื่่นใดที่่� TUC แต่่งตั้้�ง)
ในการบำำ�รุุงรัักษา การดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่า และเสาโทรคมนาคมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตลอดจนพื้้�นที่่�ซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�เช่่าตั้้�งอยู่่�ให้้เป็็นไปตามระดัับมาตรฐานการบริิการที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาแก้้ไขและ
แทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักเสาโทรคมนาคม และตามหลัักเกณฑ์์ที่่� กสทช. กำำ�หนด
1.3.	สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการหลััก ครั้้�งที่่� 2 ระหว่่าง TUC
ในฐานะผู้้�เช่่า ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษาและบริิหารจััดการ และ กองทุุนในฐานะผู้้�ให้้เช่่า (“สััญญาแก้้ไขและ
แทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักเสาโทรคมนาคม ครั้้�งที่่� 2”)
	สัั ญ ญาแก้้ไขและแทนที่่� สัั ญ ญาเช่่ า ดำำ� เนิิ น การ และบริิ ห ารจัั ด การหลัั ก เสาโทรคมนาคม ครั้้� ง ที่่� 2
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักของ TUC และสััญญา
แก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักเสาโทรคมนาคม ให้้รวมถึึงการเช่่าทรััพย์์สิิน
โครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยทรััพย์์สิินที่่� TUC เช่่า ดำำ�เนิินการ
และบริิ ห ารจัั ด การภายใต้้สัั ญ ญาแก้้ไขและแทนที่่� สัั ญ ญาเช่่ า ดำำ� เนิิ น การ และบริิ ห ารจัั ด การหลัั ก
เสาโทรคมนาคม ได้้แก่่ (ก) พื้้�นที่่� (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ (ข) ทรััพย์์สิินสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ประเภท Passive ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเสาโทรคมนาคมบางเสา (รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า”) ซึ่่�งประกอบ
ไปด้้วยทรััพย์์สิินดัังต่่อไปนี้้�เป็็นอย่่างน้้อย
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(1) ทรััพย์์สิินจากทรััพย์์สิินเสาโทรคมนาคมของทรูู ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐาน
โทรคมนาคมเบื้้�องต้้น
(2) ทรััพย์์สิินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2: พื้้�นที่่� (slots) จำำ�นวน 700 พื้้�นที่่�
(slots) บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2560
(3) ทรััพย์์สิินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3: พื้้�นที่่� (slots) จำำ�นวน 5,178 พื้้�นที่่�
(slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 17 พฤษภาคม 2561
(4) ทรััพย์์สิินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4: พื้้�นที่่� (slots) จำำ�นวน 1,576 พื้้�นที่่�
(slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันมีีผลใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4
	ข้้อสัั ญ ญาที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัั บ เสาโทรคมนาคมที่่� TUC จะขายให้้แก่่ ก องทุุ น ภายใต้้การลงทุุ น เพิ่่� ม เติิ ม
ครั้้�งที่่� 4 (“เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”) ภายใต้้สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า
ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการหลัักเสาโทรคมนาคม ครั้้�งที่่� 2 จะมีีผลบัังคัับใช้้เมื่่อการซื้้�อขาย
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 เสร็็จสมบููรณ์์ ซึ่่�งคืือ 28 สิิงหาคม 2562 (“วัันมีีผล
ใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”)
	ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจะขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของทรััพย์์สิินที่่�เช่่า โดยเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักเสาโทรคมนาคม ครั้้�งที่่� 2
และอาจมีีส่่วนลด และ/หรืือ การปรัับเปลี่่�ยนที่่�เหมาะสมตามเงื่่อนไขที่่�ระบุุไว้้ โดยระยะเวลาของการเช่่า
ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่า มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1) ทรััพย์์สิินจากทรััพย์์สิินเสาโทรคมนาคมของทรูู ทรััพย์์สิินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และทรััพย์์สิินเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3: จนถึึงวัันที่่�
15 กัันยายน 2576
(2) ทรััพย์์สิินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 : จนถึึง 15 กัันยายน 2576
นอกจากนี้้� กองทุุนไม่่มีีหน้้าที่่�ใด ๆ ในการดำำ�เนิินการบริิหารจััดการโครงข่่ายหรืือบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
ทั้้�งนี้้� TUC มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ (ไม่่ว่่าจะดำำ�เนิินการด้้วยตนเอง หรืือ ผ่่านบุุคคลอื่่นใดที่่� TUC แต่่งตั้้�ง)
ในการบำำ�รุุงรัักษา การดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่า และเสาโทรคมนาคมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตลอดจนพื้้�นที่่�ซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�เช่่าตั้้�งอยู่่�ให้้เป็็นไปตามระดัับมาตรฐานการบริิการที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาแก้้ไข
และแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักเสาโทรคมนาคม ครั้้�งที่่� 2 และตามหลัักเกณฑ์์ที่่�
กสทช. กำำ�หนด
1.4.	สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการหลััก ระหว่่าง TICC ในฐานะผู้้�เช่่า ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุง
รัักษาและบริิหารจััดการ และ กองทุุน ในฐานะผู้้�ให้้เช่่า (“สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลััก
ของ TICC”)
	สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลัักของ TICC มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหาร
จััดการ (ก) ระบบ FOC หลััก ความยาวประมาณ 5,112 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 122,974 คอร์์กิิโลเมตร
โดยที่่�ในแต่่ละปีี TICC จะเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการระบบ FOC หลััก ไม่่น้้อยกว่่าจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด
ในสััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลัักของ TICC (ข) อุุปกรณ์์ระบบสื่่อสััญญาณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ระบบ FOC หลััก (ค) ระบบบรอดแบนด์์ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์โทรคมนาคมประเภท Passive
(สำำ�หรัับการใช้้แต่่เพีียงผู้้�เดีียวของ TICC เว้้นแต่่ TICC ตกลงเป็็นอย่่างอื่่นหลัังจากระยะเวลา 5 ปีีแรก)
และ (ง) ระบบบรอดแบนด์์ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์โทรคมนาคมประเภท Active (สำำ�หรัับ
การใช้้แต่่เพีียงผู้้�เดีียวของ TICC) (รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า”) โดยมีีระยะเวลาของการเช่่า ดำำ�เนิินการ
และบริิหารจััดการ ดัังต่่อไปนี้้�
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(1)	จนถึึง ปีี 2569 สำำ�หรัับระบบ FOC หลััก และระบบบรอดแบนด์์ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์
โทรคมนาคมประเภท Passive และ
(2)	จนถึึง ปีี 2561 สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ระบบสื่่อสััญญาณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบ FOC หลััก และ ระบบบรอดแบนด์์
ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์โทรคมนาคมประเภท Active
	รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมเบื้้�องต้้น” ทั้้�งนี้้� อััตรา
ค่่าเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจะขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของทรััพย์์สิินที่่�เช่่า โดยเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา
เช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลัักของ TICC และอาจมีีส่่วนลด และ/หรืือ การปรัับเปลี่่�ยนที่่�เหมาะ
สมตามเงื่่อนไขที่่�ระบุุไว้้
1.5.	สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักระหว่่าง TICC TUC ในฐานะผู้้�เช่่า
และบริิหารจััดการ และกองทุุนในฐานะผู้้�ให้้เช่่า (“สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และ
บริิหารจััดการหลััก FOC”)
	สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก FOC มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อแก้้ไขและ
แทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักของ TICC ให้้รวมถึึงการเช่่าทรััพย์์สิินโครงสร้้าง
พื้้�นฐานโทรคมนาคมที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยทรััพย์์สิินที่่� TUC และ TICC เช่่า
ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการภายใต้้สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก
FOC ได้้แก่่
(1) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมเบื้้�องต้้น
(2) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของ FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2:
TUC
• ร้้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�งเป็็น FOC 	สำำ�หรัับใช้้ในธุุรกิิจให้้บริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด ซึ่่�งมีีระยะทาง 1,113 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 62,594
คอร์์กิิโลเมตร
• ร้้อยละ 80 ของ FOC หลัักของ ทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�งคืือ FOC หลัักสำำ�หรัับใช้้ในธุุรกิิจ
ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�และอิินเทอร์์เน็็ต ในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ซึ่่�งมีีระยะทาง
ประมาณ 542 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 117,147 คอร์์กิิโลเมตร
(3) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของ FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3:
TICC
• ร้้อยละ 80 ของ FOC ที่่�รองรัับระบบ FTTx ที่่�ทรููมููฟจะขายให้้แก่่กองทุุนภายใต้้การลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 3 ซึ่่�งคืือ FOC ที่่�รองรัับระบบ FTTx สำำ�หรัับใช้้ในธุุรกิิจให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและบรอดแบนด์์
	อิินเทอร์์เน็็ตในเขตต่่างจัังหวััด ซึ่่�งมีีระยะทางประมาณ 5,933 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 220,428
คอร์์กิิโลเมตร (“FOC รองรัับระบบ FTTx ของทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”)
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TUC
• ร้้อยละ 80 ของ FOC ที่่� TUC จะขาย ให้้แก่่กองทุุนภายใต้้การลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 ซึ่่�งคืือ FOC
	สำำ�หรัับใช้้ในธุุรกิิจให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด ซึ่่�งมีีระยะทางประมาณ 8,017
	กิิโลเมตร หรืือประมาณ 252,006 คอร์์กิิโลเมตร (“FOC ของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”)
• ร้้อยละ 80 ของ FOC หลัักที่่�ทรููมููฟจะขายให้้แก่่กองทุุนภายใต้้การลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 ซึ่่�งคืือ
FOC หลัักที่่�รองรัับระบบ FTTx สำำ�หรัับใช้้ในธุุรกิิจให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�และอิินเทอร์์เน็็ตในเขต
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ซึ่่�งมีีระยะทางประมาณ 546 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 117,871
คอร์์กิิโลเมตร (“FOC หลัักของ ทรููมููฟ ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”)
	รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า”
	ข้้อสััญญาของสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก FOC มีีผลบัังคัับ
ใช้้เมื่่อการซื้้�อขาย FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เสร็็จสิ้้�น ซึ่่�งคืือวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2560 (“วัันมีีผล
ใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2”) ทั้้�งนี้้� ข้้อสััญญาบางประการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ FOC ที่่� TUC และ
ทรููมููฟจะขายให้้แก่่กองทุุนภายใต้้การลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 (“FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”) จะมีี
ผลบัังคัับใช้้เมื่่อการซื้้�อขาย FOC เพื่่อลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น ซึ่่�งคืือวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2561
(“วัันมีีผลใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”)
	ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจะขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของทรััพย์์สิินที่่�เช่่า โดยเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก FOC และอาจมีีส่่วนลด
และ/หรืือ การปรัับเปลี่่�ยนที่่�เหมาะสมตามเงื่่อนไขที่่�ระบุุไว้้ โดยระยะเวลาของการเช่่า ดำำ�เนิินการและ
บริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่า มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมเบื้้�องต้้น สำำ�หรัับระบบ FOC หลััก
และระบบบรอดแบนด์์ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์โทรคมนาคมประเภท Passive จนถึึง
31 ธัันวาคม 2569 นัับตั้้�งแต่่วัันมีีผลใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 ซึ่่�งคืือวัันที่่� 17 พฤษภาคม
2561 เกิิ ด ขึ้้� น ระยะเวลาของการเช่่ า ดำำ� เนิิ น การและบริิ ห ารจัั ด การจะขยายให้้สิ้้� น สุุ ด ลงในวัั น ที่่�
15 กัันยายน 2576 และสำำ�หรัับอุุปกรณ์์ระบบสื่่อสััญญาณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบ FOC หลััก และ ระบบ
บรอดแบนด์์ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้้นอุุปกรณ์์ Wifi
และ DSLAM ซึ่่�งจะเช่่าจนถึึง 31 ธัันวาคม 2561) จนถึึง 31 ธัันวาคม 2564
(2) ทรััพย์์สิินของกองทุุนจากส่่วนหนึ่่�งของ FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และ FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 3: จนถึึง 15 กัันยายน 2576
นอกจากนี้้� กองทุุนไม่่มีีหน้้าที่่�ใด ๆ ในการดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการโครงข่่ายหรืือบริิหารจััดการ
ทรััพย์์สิิน ทั้้�งนี้้� TICC และ/หรืือ TUC มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ (ไม่่ว่่าจะดำำ�เนิินการด้้วยตนเอง หรืือ ผ่่าน
บุุคคลอื่่นใดที่่� TICC และ/หรืือ TUC แต่่งตั้้�ง) ในการบำำ�รุุงรัักษา การดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
ที่่�เช่่า และ FOC ที่่�ยัังว่่างอยู่่� ให้้เป็็นไปตามระดัับมาตรฐานการบริิการที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�
สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก FOC และตามหลัักเกณฑ์์ที่่� กสทช. กำำ�หนด
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1.6.	สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลััก ครั้้�งที่่� 2 ระหว่่าง TUC TICC
ในฐานะผู้้�เช่่า ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษาและบริิหารจััดการ และ กองทุุนในฐานะผู้้�ให้้เช่่า (“สััญญาแก้้ไขและ
แทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลััก FOC ครั้้�งที่่� 2”)
	สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลััก FOC ครั้้�งที่่� 2 มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่อแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลัักของ TICC และสััญญาแก้้ไขและ
แทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลััก FOC ให้้รวมถึึงการเช่่าทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐาน
โทรคมนาคมที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยทรััพย์์สิินที่่� TICC และ TUC เช่่า ดำำ�เนิินการและ
บริิหารจััดการภายใต้้สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลััก FOC ครั้้�งที่่� 2
ได้้แก่่
(1) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมเบื้้�องต้้น
(2) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของ FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2
		 โปรดพิิจารณารายละเอีียดทรััพย์์สิินในข้้อ 1.5 สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และ
บริิหารจััดการหลัักระหว่่าง TICC TUC ในฐานะผู้้�เช่่าและบริิหารจััดการ และกองทุุนในฐานะผู้้�ให้้เช่่า
(“สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก FOC”)
(3) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของ FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3
		 โปรดพิิจารณารายละเอีียดทรััพย์์สิินในข้้อ 1.5 สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และ
บริิหารจััดการหลัักระหว่่าง TICC TUC ในฐานะผู้้�เช่่าและบริิหารจััดการ และกองทุุนในฐานะผู้้�ให้้เช่่า
(“สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก FOC”)
(4) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของ FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4
TUC
• ร้้อยละ 80 ของ FOC ที่่� TUC จะขายให้้แก่่กองทุุนภายใต้้การลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 ซึ่่�งคืือ FOC สำำ�หรัับ
ใช้้ในธุุรกิิจให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด ซึ่่�งมีีระยะทางประมาณ 1,795 กิิโลเมตร
หรืือประมาณ 107,694 คอร์์กิิโลเมตร (“FOC ของ TUC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”)
TICC
• ร้้อยละ 80 ของความจุุ FOC ที่่�รองรัับระบบ FTTx ที่่� เรีียลมููฟจะขายให้้แก่่กองทุุนภายใต้้การลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 ซึ่่�งคืือ (ก) FOC ซึ่่�งปััจจุุบัันใช้้รองรัับเทคโนโลยีีระบบ FTTx ในธุุรกิิจให้้บริิการ
	อิินเทอร์์เน็็ตและบรอดแบนด์์อินิ เทอร์์เน็็ตในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ซึ่่�งมีีระยะทางประมาณ
315 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 40,823 คอร์์กิิโลเมตร และ (ข) FOC ที่่�รองรัับระบบ FTTx สำำ�หรัับใช้้ใน
	ธุุรกิิจให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตในเขตต่่างจัังหวััด ซึ่่�งมีีระยะทางประมาณ 617
	กิิโลเมตร หรืือประมาณ 37,505 คอร์์กิิโลเมตร (“FOC รองรัับระบบ FTTx ของ เรีียลมููฟ ที่่�ลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”)
• ร้้อยละ 80 ของความจุุ FOC ที่่�รองรัับระบบ FTTx ที่่� TICC จะขายให้้แก่่กองทุุนภายใต้้การลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 ซึ่่�งคืือ FOC ซึ่่�งปััจจุุบัันใช้้รองรัับเทคโนโลยีีระบบ FTTx ในธุุรกิิจให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
และบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ซึ่่�งมีีระยะทางประมาณ 2,797
	กิิโลเมตร หรืือประมาณ 109,704 คอร์์กิิโลเมตร (“FOC รองรัับระบบ FTTx ของ TICC ที่่�ลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”)
	รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า”
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	ข้้อสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ FOC ที่่� เรีียลมููฟ TUC และ TICC จะขายให้้แก่่กองทุุน ภายใต้้การลงทุุน
เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4 (“FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”) ของสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ
และบริิหารจััดการหลััก FOC ครั้้�งที่่� 2 มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่อการซื้้�อขาย FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4
เสร็็จสิ้้�น ซึ่่�งคืือ 28 สิิงหาคม 2562 (“วัันมีีผลใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4”)
	ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เช่่าจะขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของทรััพย์์สิินที่่�เช่่า โดยเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก FOC ครั้้�งที่่� 2 และอาจมีีส่่วนลด
และ/หรืือ การปรัับเปลี่่�ยนที่่�เหมาะสมตามเงื่่อนไขที่่�ระบุุไว้้ โดยระยะเวลาของการเช่่า ดำำ�เนิินการและ
บริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่า มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมเบื้้�องต้้น: สำำ�หรัับระบบ FOC หลััก
และระบบบรอดแบนด์์ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์โทรคมนาคมประเภท Passive จนถึึง
31 ธัันวาคม 2569 นัับตั้้�งแต่่วัันมีีผลใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 (ซึ่่�งคืือ วัันที่่� 17 พฤษภาคม
2561) เกิิดขึ้้�น ระยะเวลาของการเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการจะขยายให้้สิ้้�นสุุดลงในวัันที่่�
15 กัันยายน 2576 และสำำ�หรัับอุุปกรณ์์ระบบสื่่อสััญญาณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบ FOC หลััก และ ระบบ
บรอดแบนด์์ในเขตพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้้นอุุปกรณ์์ Wifi
และ DSLAM ซึ่่�งจะเช่่าจนถึึง 31 ธัันวาคม 2561) จนถึึง 31 ธัันวาคม 2564
(2) ทรััพย์์สิินของกองทุุนจากส่่วนหนึ่่�งของ FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3
และ FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 4: จนถึึง 15 กัันยายน 2576
นอกจากนี้้� กองทุุนไม่่มีีหน้้าที่่�ใด ๆ ในการดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการโครงข่่ายหรืือบริิหารจััดการ
ทรััพย์์สิิน ทั้้�งนี้้� TICC และ/หรืือ TUC มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ (ไม่่ว่่าจะดำำ�เนิินการด้้วยตนเอง หรืือ ผ่่าน
บุุคคลอื่่นใดที่่� TICC และ/หรืือ TUC แต่่งตั้้�ง) ในการบำำ�รุุงรัักษา การดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
ที่่�เช่่า และ FOC ที่่�ยัังว่่างอยู่่� ให้้เป็็นไปตามระดัับมาตรฐานการบริิการที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�
สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลััก FOC ครั้้�งที่่� 2 และตามหลัักเกณฑ์์ที่่� กสทช. กำำ�หนด
2.	สััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการ
2.1.	สััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการ FOC ระหว่่าง TICC ในฐานะผู้้�เช่่าช่่วงและ
บริิหารจััดการ และกองทุุน ในฐานะผู้้�ให้้เช่่าช่่วง (“สััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC”)
	สััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC ของ TICC มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการ
และบริิหารจััดการ FOC ความยาวประมาณ 7,981 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 303,453 คอร์์กิิโลเมตร
ซึ่่�งกองทุุนได้้รัับสิิทธิิการเช่่าระยะยาวจาก AWC และมีีสิิทธิินำำ�ออกหาประโยชน์์โดยการให้้เช่่าช่่วงได้้
ภายใต้้สััญญาเช่่า FOC ระยะยาวที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1 (“ทรััพย์์สิินที่่� กองทุุน สามารถให้้เช่่าช่่วง”)
โดยที่่�ในแต่่ละปีี TICC จะเช่่าช่่วงดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC ไม่่น้้อยกว่่าที่่�กำำ�หนดในสััญญา
เช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC (“ทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วง”) โดยอััตราค่่าเช่่าช่่วง สำำ�หรัับทรััพย์์สิิน
ที่่�เช่่าช่่วงเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC
	ทั้้�งนี้้� TICC อาจนำำ�ทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงบางอย่่างออกให้้เช่่าช่่วงอีีกทอดหนึ่่�งได้้ ตามข้้อกำำ�หนดและเงื่่อนไข
ที่่�ระบุุในสััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC
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2.2.	สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษา และบริิหารจััดการ FOC ระหว่่าง TICC
ในฐานะผู้้�เช่่าช่่วงและบริิหารจััดการ และ กองทุุน ในฐานะผู้้�ให้้เช่่าช่่วง (“สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญา
เช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC”)
	สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อแก้้ไขและ
แทนที่่�สััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC ให้้รวมถึึงการเช่่าทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐาน
โทรคมนาคมที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิมที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยทรััพย์์สิินที่่� TICC เช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ
ภายใต้้สััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC ได้้แก่่
(1) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1: FOC
ความยาว 7,981 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 303,453 คอร์์กิิโลเมตร โดยที่่�ในแต่่ละปีี TICC จะเช่่าช่่วง
	ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC ไม่่น้้อยกว่่าที่่�กำำ�หนดในสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่าช่่วง
	ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการหลััก FOC
(2) ทรััพย์์สิินจาก FOC รองรัับระบบ FTTx ของ TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2: ร้้อยละ 80 ของ FOC
ในระบบ FTTx สำำ� หรัั บ ใช้้ในธุุ รกิิ จ ให้้บริิ ก ารอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต และบรอดแบนด์์ อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ในเขต
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ระยะทาง 670 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 80,014 คอร์์กิิโลเมตร
(3) ทรััพย์์สิินซึ่่�งกองทุุนได้้รัับสิิทธิิการเช่่าระยะยาวจาก TICC กล่่าวคืือ FOC ในระบบ FTTx สำำ�หรัับ
ใช้้ในธุุรกิิจให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและบรอดแบนด์์อิินเทอร์์เน็็ตในเขตกรุุงเทพมหานคร และปริิมณฑล
	ระยะทางประมาณ 12,872 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 619,986 คอร์์กิิโลเมตร และมีีสิิทธิินำำ�ออกหา
ประโยชน์์โดยการให้้เช่่าช่่วงได้้ภายใต้้สััญญาเช่่าช่่วงระยะยาวอัันเกี่่�ยวเนื่่องกัับ FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 3 (“FOC รองรัับระบบ FTTx ของ TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”): ร้้อยละ 80 ของ FOC
ในระบบ FTTx สำำ� หรัั บ ใช้้ในธุุ รกิิ จ ให้้บริิ ก ารอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต และบรอดแบนด์์ อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ในเขต
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิิโลเมตร หรืือประมาณ 619,986
คอร์์กิิโลเมตร
	รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วง”
	ข้้อสััญญาของสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC จะมีีผลบัังคัับ
ใช้้เมื่่อการซื้้�อขาย FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 เสร็็จสิ้้�นซึ่่�งคืือวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2560 (“วัันมีีผลใช้้
บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2”) ทั้้�งนี้้� ข้้อสััญญาบางประการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ FOC ที่่�จะถููกให้้เช่่า
โดย TICC ให้้แก่่กองทุุน ภายใต้้การลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 (“FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”) จะมีีผล
บัังคัับใช้้เมื่่อการเช่่า FOC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 เสร็็จสิ้้�น ซึ่่�งคืือ วัันที่่� 17 พฤษภาคม 2561 (“วัันมีีผล
ใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3”)
	ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงจะเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่า
ช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ FOC โดยระยะเวลาของการเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
ที่่�เช่่า มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 1: จนถึึง
	วัันที่่� 7 ธัันวาคม 2569 และตั้้�งแต่่วัันมีีผลใช้้บัังคัับของการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 (ซึ่่�งคืือ วัันที่่�
17 พฤษภาคม 2561) เกิิดขึ้้�น ระยะเวลาของการเช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการจะขยายให้้สิ้้�นสุุด
	ลงในวัันที่่� 15 กัันยายน 2576
(2) ทรััพย์์สิินจากส่่วนหนึ่่�งของ FOC รองรัับระบบ FTTx ของ TICC ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 และทรััพย์์สิิน
	จากส่่วนหนึ่่�งของ FOC รองรัั บระบบ FTTx ของ TICC ที่่� ล งทุุ นเพิ่่� มเติิ ม ครั้้�งที่่� 3: จนถึึ งวัันที่่�
15 กัันยายน 2576
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นอกจากนี้้� กองทุุนไม่่มีีหน้้าที่่�ใด ๆ ในการดำำ�เนิินการบริิหารจััดการโครงข่่ายหรืือบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
ทั้้�งนี้้� TICC มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ (ไม่่ว่่าจะดำำ�เนิินการด้้วยตนเอง หรืือผ่่านบุุคคลอื่่นใดที่่� TICC แต่่งตั้้�ง)
ในการบำำ�รุุงรัักษา (ซ่่อม FOC เส้้นเดิิมที่่�ชำำ�รุุดเสีียหาย หรืือหา FOC เส้้นใหม่่ที่่�มีีความสามารถอย่่างน้้อย
เท่่าเดิิมมาแทน) การดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วง และ FOC ที่่�ยัังว่่างอยู่่� ให้้เป็็นไป
ตามระดัับมาตรฐานการบริิการที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาแก้้ไขและแทนที่่�สััญญาเช่่าช่่วง ดำำ�เนิินการและบริิหาร
จััดการหลััก FOC และตามหลัักเกณฑ์์ที่่� กสทช. กำำ�หนด
3.	หนัังสืือข้้อตกลงร่่วมกััน (Letter of Agreement) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม HSPA
	ระหว่่ า ง TUC TICC และกองทุุ น (“หนัั ง สืื อ ข้้ อ ตกลงร่่ ว มกัั น ที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ งกัั บ ทรัั พย์์ สิิ น โครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน
โทรคมนาคม HSPA”)
หนัังสืือข้้อตกลงนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับการได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 3 TUC
และ TICC ตกลงจะเช่่าทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม HSPA ซึ่่�งปััจจุุบัันอยู่่�ภายใต้้โครงการขายรายได้้
ซึ่่�งทรััพย์์สิินดัังกล่่าวเป็็นทรััพย์์สิินในปััจจุุบัันของ บีีเอฟเคทีี และ AWC ซึ่่�งปััจจุุบััน บีีเอฟเคทีี และ AWC อยู่่�ระหว่่าง
การขายรายได้้ที่่�เกิิดจากการให้้เช่่าทรััพย์์สิินดัังกล่่าว (AWC ขายรายได้้ที่่�ตนได้้รัับจาก บีีเอฟเคทีี และ บีีเอฟเคทีี
ขายรายได้้ที่่�ตนได้้รัับจาก กสท) ให้้แก่่กองทุุน และทรััพย์์สิินดัังกล่่าว จะมีีการโอนโดย AWC และ บีีเอฟเคทีี
(ต่่อเมื่่อกองทุุนใช้้สิิทธิิในการซื้้�อทรััพย์์สิิน (call option)) มายัังกองทุุนในอนาคตภายหลัังจากวัันที่่� สััญญาเช่่า
เครื่่องและอุุปกรณ์์ HSPA สััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 1 และสััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 สิ้้�นสุุดลงตามข้้อกำำ�หนดและเงื่่อนไขที่่�กำำ�หนด
ในสััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ซึ่่�งรวมถึึงสััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ AWC
ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2) ทั้้�งนี้้� มีีระยะเวลาการเช่่าตั้้�งแต่่วัันที่่� สััญญาเช่่าเครื่่องและอุุปกรณ์์ HSPA สััญญาเช่่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC สััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่่�มเติิมครั้้�งที่่� 1 และสััญญาเช่่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2 สิ้้�นสุุด ไปจนถึึงวัันที่่� 15 กัันยายน 2576 ซึ่่�งคู่่�สััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้องจะดำำ�เนิินการเจรจาและ
ตกลงจำำ�นวนทรััพย์์สิินที่่�จะเช่่าต่่อไป อย่่างไรก็็ดีี จำำ�นวนเงิินสุุทธิิที่่�เกิิดขึ้้�นจากทรััพย์์สิินดัังกล่่าวจะต้้องไม่่น้้อยกว่่า
จำำ�นวนที่่�กองทุุนได้้รัับจาก บีีเอฟเคทีี และ AWC ตามโครงการขายรายได้้ในทรััพย์์สิินดัังกล่่าว
4. สััญญาหรืือข้้อตกลงอื่่น ๆ กัับ กองทุุน
1.	สััญญาบริิการหลัักฉบัับลงวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2556 ระหว่่างผู้้�จััดการทรััพย์์สิินโทรคมนาคมและกองทุุน (ตามที่่�
ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม รวมถึึงตามข้้อตกลงเพิ่่�มเติิม ฉบัับลงวัันที่่� 5 มีีนาคม 2558 และข้้อตกลงเพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� 2
ระหว่่างผู้้�จััดการทรััพย์์สิินโทรคมนาคมและกองทุุน) (“สััญญาบริิการหลััก”)
กองทุุนจะแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการทรััพย์์สิินโทรคมนาคมเป็็นผู้้�ให้้บริิการดัังต่่อไปนี้้�
(1) บริิการด้้านธุุรการสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมที่่�เกี่่�ยวข้้องของกองทุุนตามที่่�
	กำำ� หนดไว้้ในสัั ญ ญาบริิ ก ารหลัั ก (“ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ใ ห้้บริิ ก ารด้้านธุุ ร การ”) โดยบริิ ก ารดัั ง กล่่ า ว รวมถึึ ง
การจััดการการเข้้าใช้้สถานที่่�ตั้้�งทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม การจััดการสััญญาเช่่าสถานที่่�ตั้้�ง
ทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม การติิดตามผลและรายงานเกี่่�ยวกัับงบประมาณและประมาณการ
ประจำำ�ปีที่่ี เ� กี่่�ยวข้้อง การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการประกัันภััย และการจััดเก็็บค่่าเช่่าเป็็นรายเดืือน (ตามสััญญาเช่่า
	ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการหลัักที่่�ได้้มีีการแก้้ไขและแทนที่่�และสััญญาเช่่าอื่่น ๆ) รวมถึึงการจััดการเกี่่�ยวกัับ
ใบแจ้้งหนี้้�สำำ�หรัับค่่าเช่่าเป็็นรายเดืือน และบริิการอื่่นใดตามที่่�กองทุุนและผู้้�จััดการทรััพย์์สิินโทรคมนาคม
	จะได้้ตกลงกััน (“บริิการด้้านธุุรการ”) และ
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(2) บริิการด้้านการตลาดสำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�เป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมที่่�เกี่่�ยวข้้องของกองทุุนที่่�ให้้
ผู้้�จััดการทรััพย์์สิินโทรคมนาคมทำำ�การตลาด ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาบริิการหลััก (“ทรััพย์์สิินที่่�ให้้บริิการ
	ด้้านการตลาด”) โดยบริิการดัังกล่่าว รวมถึึง การจััดทำำ�แผนการตลาดประจำำ�ปีีเพื่่อนำำ�พื้้�นที่่� (slots) บนเสา
โทรคมนาคม และ/หรืือความจุุของระบบ (capacity) ของทรััพย์์สิินที่่�ให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ยัังไม่่มีีการใช้้งาน
ออกให้้เช่่า ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการ และการดำำ�เนิินการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�เช่่าและบริิหารจััดการ
	รายใหม่่ในการเข้้าทำำ�สััญญาเช่่า ดำำ�เนิินการ และบริิหารจััดการ (“บริิการด้้านการตลาด”)
	รวมเรีียกว่่า “บริิการฯ”
การให้้บริิการฯ มีีการประเมิินผลโดยการใช้้ดััชนีีประเมิินผลงาน (“ดััชนีีวััดผล”) ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาบริิการ
หลััก ดััชนีีวััดผลประกอบด้้วยดััชนีีต่่าง ๆ รวมถึึงการควบคุุมการใช้้จ่่ายและรายได้้ตามงบประมาณที่่�คาดการณ์์
และการต่่ออายุุสััญญาเช่่าสถานที่่�ตั้้�งทรััพย์์สิิน หากการให้้บริิการไม่่เป็็นไปตามดััชนีีวััดผลที่่�กำำ�หนดไว้้จะมีีการ
ลดค่่าบริิการ โดยคู่่�สััญญาจะพิิจารณาและปรัับปรุุงดััชนีีวััดผลเป็็นรายปีีโดยตกลงร่่วมกัันตามข้้อกำำ�หนดและ
เงื่่อนไขของสััญญาบริิการหลััก ทั้้�งนี้้� การเรีียกเก็็บค่่าบริิการเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดและเงื่่อนไขในสััญญาบริิการ
หลััก ให้้เรีียกเก็็บค่่าบริิการสำำ�หรัับการบริิการฯ
	ระยะเวลาการให้้บริิการฯ เริ่่�มจากวัันที่่�ทำำ�การโอนขายทรััพย์์สิินโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมเบื้้�องต้้นเสร็็จสิ้้�น
และต่่อเนื่่องไปเป็็นระยะเวลา 15 ปีี ซึ่่�งสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2571 และให้้อายุุสััญญาต่่อไปโดยอััตโนมััติิ
อีีก 5 ปีี เว้้นแต่่ มีีการบอกเลิิกสััญญาด้้วยวิิธีีอื่่นใดตามข้้อกำำ�หนดและเงื่่อนไขในสััญญาบริิการหลััก
2.	สััญญารัักษาสััดส่่วนการถืือหน่่วยลงทุุน ฉบัับลงวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2556 ระหว่่างทรููและกองทุุน (ตามที่่�ได้้
มีีการแก้้ไขโดยสััญญาแก้้ไขเพิ่่�มเติิมระหว่่างทรููและกองทุุน) (“สััญญารัักษาสััดส่่วนการถืือหน่่วยลงทุุน”)
บริิษััทฯ ตกลงว่่า กลุ่่�มทรูู จะจองซื้้�อ และจะถืือและรัักษาการถืือหน่่วยลงทุุนไว้้โดยตลอดเวลา
(1)	นัับแต่่วัันจดทะเบีียนกองทุุนจนถึึงวัันที่่�ครบห้้าปีีนัับจากวัันจดทะเบีียนกองทุุน สำำ�หรัับหน่่วยลงทุุนอย่่างน้้อย
	ร้้อยละ 18 ของจำำ�นวนหน่่วยลงทุุนที่่�ออกโดยกองทุุนในการเสนอขายครั้้�งแรก และ
(2)	นัับแต่่วัันจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนของกองทุุนครั้้�งแรก (“วัันเพิ่่�มทุุนของกองทุุนครั้้�งแรก”) จนถึึงวัันที่่�ครบสามปีี
	นัับจากวัันเพิ่่�มทุุนของกองทุุน หน่่วยลงทุุนที่่�ออกใหม่่ภายใต้้การเสนอขายสำำ�หรัับการเพิ่่�มทุุนครั้้�งแรก
	ซึ่่�งกลุ่่�มทรููได้้จองซื้้�อ (โดยนัับรวมกััน) ในส่่วนที่่�ไม่่เกิินร้้อยละ 18 ของจำำ�นวนหน่่วยลงทุุนทั้้�งหมดที่่�ออกใหม่่
	ภายใต้้การเสนอขายสำำ�หรัับการเพิ่่�มทุุนครั้้�งแรก และ
(3)	นัับแต่่วัันเพิ่่�มทุุนของกองทุุนครั้้�งแรก จนถึึงวัันที่่�ครบหนึ่่�งปีีนัับจากวัันเพิ่่�มทุุนของกองทุุน หน่่วยลงทุุน
	ที่่�ออกใหม่่ภายใต้้การเสนอขายสำำ�หรัับการเพิ่่�มทุุนครั้้�งแรกซึ่่�งกลุ่่�มทรููได้้จองซื้้�อเฉพาะในส่่วนที่่�เกิินกว่่า
	ร้้อยละ 18 ของจำำ�นวนหน่่วยลงทุุนทั้้�งหมดที่่�ออกใหม่่ภายใต้้การเสนอขายสำำ�หรัับการเพิ่่�มทุุนครั้้�งแรก
(หากมีี)
(4)	นัับแต่่วัันจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนของกองทุุนครั้้�งที่่� 2 (“วัันเพิ่่�มทุุนของกองทุุนครั้้�งที่่� 2”) จนถึึงวัันที่่�ครบสามปีี
	นัับจากวัันเพิ่่�มทุุนของกองทุุนครั้้�งที่่� 2 หน่่วยลงทุุนที่่�ออกใหม่่ภายใต้้การเสนอขายสำำ�หรัับการเพิ่่�มทุุน
ครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�งกลุ่่�มทรููได้้จองซื้้�อ (โดยนัับรวมกััน) ในส่่วนที่่�ไม่่เกิินร้้อยละ 18 ของจำำ�นวนหน่่วยลงทุุนทั้้�งหมด
	ที่่�ออกใหม่่ภายใต้้การเสนอขายสำำ�หรัับการเพิ่่�มทุุนครั้้�งที่่� 2 และ
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(5)	นัับแต่่วัันเพิ่่�มทุุนของกองทุุนครั้้�งที่่� 2 จนถึึงวัันที่่�ครบหนึ่่�งปีีนัับจากวัันเพิ่่�มทุุนของกองทุุนครั้้�งที่่� 2 หน่่วย
	ลงทุุนที่่�ออกใหม่่ภายใต้้การเสนอขายสำำ�หรัับการเพิ่่�มทุุนครั้้ง� ที่่� 2 ซึ่่�งกลุ่่�มทรููได้้จองซื้้�อเฉพาะในส่่วนที่่�เกิินกว่่า
	ร้้อยละ 18 ของจำำ�นวนหน่่วยลงทุุนทั้้�งหมดที่่�ออกใหม่่ภายใต้้การเสนอขายสำำ�หรัับการเพิ่่�มทุุนครั้้�งที่่� 2
(หากมีี)
	ข้้อตกลงที่่�จะต้้องรัักษาการถืือหน่่วยลงทุุนดัังกล่่าวไม่่จำำ�กััดการขายและการซื้้�อหน่่วยลงทุุนระหว่่างกัันเอง
ภายในกลุ่่�มทรูู ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มทรูู หมายถึึง บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยซึ่่�งบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทย่่อยนั้้�น
3. หนัังสืือข้้อตกลงกระทำำ�การ (Letter of Undertaking) ลงวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2556 โดย TUC
TUC ตกลงว่่า นัับแต่่วัันที่่�กองทุุนลงทุุนครั้้�งแรกจนถึึงวัันที่่� กสท. โทรคมนาคมเริ่่�มชำำ�ระเงิินตามสััญญาเช่่า
เครื่่องและอุุปกรณ์์ HSPA TUC จะชำำ�ระหรืือดำำ�เนิินการให้้มีีการชำำ�ระรายได้้สุุทธิิรายเดืือนให้้แก่่กองทุุน
ตามสััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและรายได้้ระหว่่างกองทุุนและบีีเอฟเคทีี
4. หนัังสืือสนัับสนุุน (Letter of Support) ลงวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2556 ของ TUC ที่่�ให้้แก่่ บีีเอฟเคทีี
TUC ประสงค์์ที่่�จะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�สุุดของ บีีเอฟเคทีี เมื่่อนัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยบริิษััทในเครืือรายเดีียว
หรืือหลายรายรวมกััน และไม่่กระทำำ�การใด ๆ อัันจะส่่งผลทำำ�ให้้ บีีเอฟเคทีี ไม่่สามารถประกอบธุุรกิิจหรืือ
ดำำ�รงสถานะทางการเงิินได้้ และให้้ความสนัับสนุุนแก่่ บีีเอฟเคทีี โดยวิิธีีการที่่�เหมาะสมในเชิิงธุุรกิิจเพื่่อให้้
บีีเอฟเคทีี สามารถปฏิิบััติิตามภาระผููกพัันทางการเงิินหรืืออื่่นๆ ได้้ตรงตามเวลาที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� เท่่าที่่�ไม่่ขััดต่่อ
กฎหมาย โดยระยะเวลาที่่�หนัังสืือสนัับสนุุนมีีผล คืือ นัับแต่่วัันที่่� กสท. โทรคมนาคม เริ่่�มชำำ�ระเงิินค่่าเช่่าให้้แก่่
บีีเอฟเคทีี ตามสััญญาเช่่าเครื่่องและอุุปกรณ์์ HSPA จนกระทั่่�งภาระหน้้าที่่�ของ บีีเอฟเคทีี ในการโอนรายได้้สุุทธิิ
ตามสััญญาโอนขายทรััพย์์สิินและสิิทธิิรายได้้ที่่�กองทุุนทำำ�กัับ บีีเอฟเคทีี สิ้้�นสุุดลง
	ทั้้�งนี้้� หนัังสืือสนัับสนุุน (Letter of Support) จะไม่่มีีผลผููกพัันตามกฎหมายและมิิได้้เป็็นการค้ำำ��ประกัันโดย TUC
(ไม่่ว่่าจะเป็็นโดยชััดแจ้้งหรืือโดยปริิยาย) ในการที่่�จะชำำ�ระหรืือดำำ�เนิินการให้้มีีการชำำ�ระรายได้้สุุทธิิที่่� บีีเอฟเคทีี
มีีหน้้าที่่�ต้้องชำำ�ระให้้แก่่กองทุุน หรืือประกัันการจ่่ายผลตอบแทนหรืือเงิินจำำ�นวนอื่่นใดให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุน
	สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มทรููและกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม
ดิิจิิทััล โปรดพิิจารณาหนัังสืือชี้้�ชวนเสนอขายหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม ดิิจิิทััล
5.2.2 ข้้อจำำ �กัั ด ของผู้้ � ถืื อ หุ้้ � น ในต่่ า งประเทศ
- ไม่่มีี -

135

5.3 ข้้ อ พิิ พ าททางกฎหมาย
ข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�
คดีี ฟ้ ้ อ งร้้ อ งที่่� ค้ ้ า งอยู่่ � ที่่� ศ าลปกครอง
ข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ ค่่าใช้้ แ ละเชื่่ อ มต่่ อ โครงข่่ายโทรคมนาคม (INTERCONNECTION CHARGE)
(1) เมื่่อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2554 ดีีแทคได้้ยื่่นคำำ�ฟ้้องต่่อศาลปกครองกลาง เพื่่อขอให้้บริิษััทฯ และ ทีีโอทีีร่่วมกัันชำำ�ระ
ค่่าใช้้และเชื่่อมต่่อโครงข่่ายโทรคมนาคม ตามข้้อเสนอการเชื่่อมต่่อโครงข่่ายของดีีแทค คืือ 1.00 บาท/นาทีี สำำ�หรัับ
Call Termination และอััตรา 0.50 บาท/นาทีี สำำ�หรัับ Call Transit ตั้้�งแต่่วัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2549 โดยเรีียกให้้
บริิษััทฯ ชำำ�ระค่่าตอบแทนการเชื่่อมต่่อโครงข่่ายฯ ให้้แก่่ดีีแทค เป็็นเงิินจำำ�นวน 3,283.05 ล้้านบาท และให้้บริิษััทฯ ร่่วม
รัั บ ผิิ ด ชำำ�ร ะค่่ า ตอบแทนการเชื่่ อ มต่่ อ โครงข่่ า ยกัั บ ทีีโอทีีอีีกเป็็ น จำำ� นวน 654.81 ล้้ า นบาท รวมเป็็ น จำำ� นวนเงิิ น
ทั้้�งสิ้้�น 3,937.86 ล้้านบาท เมื่่อวัันที่่� 26 ธัันวาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้ บริิษััทฯ จ่่ายค่่า
เชื่่อมต่่อโครงข่่ายโทรคมนาคมให้้แก่่ ดีีแทค เป็็นเงิิน 1,832.29 ล้้านบาท และเมื่่อวัันที่่� 23 มกราคม 2562 บริิษััทฯ
ได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุดและเมื่่อวัันที่่� 25 มกราคม 2562 ดีีแทค ได้้ยื่่นอุุทธรณ์์
คำำ�พิิพากษาดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุดเช่่นกััน โดย ดีีแทค เห็็นว่่าคำำ�พิิพากษาของศาลปกครองกลางที่่�ให้้บริิษััทฯ
ชำำ�ระค่่าเชื่่อมต่่อโครงข่่ายโทรคมนาคมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 1,832.29 ล้้านบาท ยัังคลาดเคลื่่อน ดีีแทคจึึงได้้อุุทธรณ์์
ขอให้้ศาลปกครองสููงสุุดพิิพากษาให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระค่่าตอบแทนการเชื่่อมต่่อโครงข่่ายฯ ให้้แก่่ดีีแทค เป็็นเงิินจำำ�นวน
634.93 ล้้านบาท โดยถืือเป็็นทุุนทรััพย์์ในการยื่่นอุุทธรณ์์คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
(2) เมื่่อวัันที่่� 3 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ยื่่นคำำ�ฟ้้องต่่อศาลปกครองกลาง เพื่่อขอให้้ ดีีแทค และดีีทีีเอ็็น ชำำ�ระค่่าใช้้
และเชื่่อมต่่อโครงข่่ายโทรคมนาคม ตามข้้อเสนอการเชื่่อมต่่อโครงข่่ายของ บริิษััทฯ ดีีแทค และ ดีีทีีเอ็็น ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 มกราคม 2554 – 28 ตุุลาคม 2560 โดยเรีียกให้้ดีีแทค และ ดีีทีีเอ็็น ชำำ�ระค่่าตอบแทนการเชื่่อมต่่อโครงข่่ายฯ
ให้้แก่่บริิษััทฯ เป็็นเงิินจำำ�นวน 1,737.49 ล้้านบาท คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
ข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ มติิ แ ละคำำ � สั่่� ง ของคณะกรรมการ กทช. ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ค ณะกรรมการ กสทช. ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การเข้้ า ซื้้� อ หุ้้ � น
ของกลุ่่� ม ฮัั ทชิิ สัั น และการทำำ � ความตกลงกัั บ CAT TELECOM เกี่่� ย วกัั บ การให้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์ ์ เ คลื่่ อ นที่่� ร ะบบ CDMA และ
ระบบ HSPA
เมื่่�อวัันที่่� 2 ธัันวาคม 2554 บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นฟ้้องคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิิการ กสทช. เพื่่�อขอเพิิกถอนมติิ และ
คำำ�สั่่� ง ของคณะกรรมการ กทช. ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ค ณะกรรมการ กสทช. ตามหนัั ง สืื อ ลงวัั น ที่่� 7 ตุุ ล าคม 2554 กรณีี
ได้้ มีี หนัั ง สืื อ ถึึ ง บริิ ษัั ท ฯ แจ้้ ง มติิ แ ละคำำ�สั่่� ง ให้้ แ ก้้ ไ ขในส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การทำำ�คว ามตกลงเพื่่� อ ควบรวมกิิ จ การ โดยการ
เข้้าซื้้�อหุ้้�นของกลุ่่�มฮััทชิิสัันให้้เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการควบรวมกิิจการ
และการถืื อ หุ้้�นไขว้้ ใ นกิิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และในส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การทำำ�คว ามตกลงกัั บ CAT Telecom
เกี่่�ยวกัับการให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ระบบ CDMA และระบบ HSPA ให้้เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช.
เรื่่�องมาตรการเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้มีีการกระทำำ�อัันเป็็นการผููกขาดหรืือก่่อให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรมในการแข่่งขัันในกิิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และพระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับการประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
วิิ ท ยุุ โ ทรทัั ศ น์์ และกิิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่่� ง บริิ ษัั ท ฯ เห็็ น ว่่ า มติิ แ ละคำำ�สั่่� ง ดัั ง กล่่ า วไม่่ มีีคว ามชัั ด เจนและ
ไม่่น่่าจะชอบด้้วยกฎหมาย เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2559 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งของ กทช.
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�คณะกรรมการ กสทช. ตามมติิที่่�ประชุุมครั้้�งที่่� 30/2554 เมื่่�อวัันที่่� 28 กัันยายน 2554 โดยให้้มีีผลย้้อนหลัังไป
ถึึงวัันที่่�มีีคำำ�สั่่�งดัังกล่่าว
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เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2559 กสทช. และเลขาธิิการ กสทช. ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาของศาลปกครองกลางต่่อศาลปกครอง
สููงสุุด ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้อุุทธรณ์์ในบางประเด็็นที่่�ยัังไม่่เห็็นพ้้องด้้วย เมื่่�อวัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2564 ศาลปกครองสููงสุุด
มีีคำำ�พิิพากษายกฟ้้อง คดีีถึึงที่่�สุุด
ข้้ อ พิิ พ าทกรณีี บ ริิ ษัั ท ฯ พิิ ม พ์์ รูู ปสัั ญ ลัั ก ษณ์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ บนใบแจ้้ ง หนี้้� ใบกำำ �กัั บ ภาษีี และใบเสร็็ จรัั บ เงิิ น
เมื่่� อ วัันที่่� 27 ธัันวาคม 2556 บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นคำำ�ร้้ องขอเพิิก ถอนคำำ�ชี้้�ขาดของคณะอนุุ ญาโตตุุ ลาการต่่ อศาลปกครอง
ข้้ อ พิิ พ าทนี้้� สืื บ เนื่่� อ งมาจากทีีโอทีีได้้ ยื่่� น คำำ� เสนอข้้ อ พิิ พ าทเรีียกค่่ า เสีียหายจากการที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ พิิ ม พ์์ รูู ป สัั ญ ลัั ก ษณ์์
บนใบแจ้้งหนี้้�และใบเสร็็จรัับเงิินฉบัับละ 4.00 บาท นัับตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2544 จนถึึงเดืือนสิิงหาคม 2547 เป็็น
จำำ�นวนเงิิน 785.64 ล้้านบาท และตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2547 จนถึึงเดืือนธัันวาคม 2547 รวมถึึงตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม
2548 จนถึึงเดืือนมีีนาคม 2549 เป็็นเงิินจำำ�นวน 272.80 ล้้านบาท นอกจากนี้้� ยัังได้้เรีียกร้้องค่่าเสีียหายทางไปรษณีีย์์
ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2547 จนถึึงเดืือนเมษายน 2548 เป็็นเงิินจำำ�นวน 8.12 ล้้านบาท ค่่าพััสดุุที่่�จััดหามาแล้้วไม่่ได้้ใช้้
เป็็นเงิินจำำ�นวน 2.35 ล้้านบาท ค่่าเสีียหายด้้านการตลาดและภาพลัักษณ์์ เป็็นเงิินจำำ�นวน 780.02 ล้้านบาท รวมเป็็น
ทุุนทรััพย์์ทั้้�งสิ้้�น 1,848.95 ล้้านบาท เมื่่�อวัันที่่� 20 กัันยายน 2556 คณะอนุุญาโตตุุลาการได้้มีีคำำ�ชี้้�ขาดให้้ บริิษััทฯ ชำำ�ระ
ค่่าเสีียหาย ตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน 2545 ถึึงเดืือนมีีนาคม 2549 เป็็นเงิิน 96.59 ล้้านบาท และให้้ชำำ�ระค่่าเสีียหายเป็็น
ค่่าพััสดุุจััดหาแล้้วไม่่ได้้ใช้้งาน 2.35 ล้้านบาท ให้้แก่่ ทีีโอทีี รวมเป็็นเงิินจำำ�นวน 98.59 ล้้านบาท ภายใน 30 วัันนัับแต่่
วัั น ที่่� รัับ ทราบคำำ�ชี้้�ขาด ต่่อ มาบริิษััทฯ ได้้ยื่่�น คำำ�ร้้ องขอเพิิ ก ถอนคำำ�ชี้้� ข าดคณะอนุุ ญ าโตตุุ ลาการต่่ อศาลปกครองกลาง
โดยทีีโอทีี ได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้บัังคัับตามคำำ�ชี้้�ขาดของคณะอนุุญาโตตุุลาการต่่อศาลปกครองกลาง เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน
2562 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้บัังคัับตามคำำ�ชี้้�ขาดของคณะอนุุญาโตตุุลาการให้้แล้้วเสร็็จภายใน 90 วััน
นัั บ แต่่ วัั น ที่่� คดีีถึึ ง ที่่� สุุ ด และให้้ ย กคำำ�ร้้ อ งขอเพิิ ก ถอนคำำ�ชี้้� ข าดที่่� บ ริิ ษัั ท ฯยื่่� น บริิ ษัั ท ฯ ไม่่ เ ห็็ น พ้้ อ งด้้ ว ยกัั บ คำำ� พิิ พ ากษา
ดัังกล่่าว โดยในวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2562 บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อศาลปกครองสููงสุุด เมื่่�อวัันที่่� 3 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ
ยื่่�นคำำ�ร้้องขอถอนอุุทธรณ์์คดีีดัังกล่่าว ต่่อมาศาลปกครองสููงสุุดมีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตถอนอุุทธรณ์์คดีีดัังกล่่าวและจำำ�หน่่ายคดีี
ออกจากสารบบความ คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด
ข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ สัั ญ ญาข้้ อ 38 ของสัั ญ ญาร่่วมการงานฯ
เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม 2549 บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทต่่ออนุุญาโตตุุลาการเกี่่�ยวกัับเรื่่�องขอให้้ทีีโอทีีระงัับการ
ใช้้อำำ�นาจกำำ�กัับดููแลสััญญาร่่วมการงานฯ และระงัับการใช้้อำำ�นาจตามสััญญา นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�สถานภาพองค์์การโทรศััพท์์
แห่่งประเทศไทย (ทศท.) เปลี่่�ยนแปลงไป และให้้อำำ�นาจกำำ�กัับดููแลเป็็นของกระทรวงคมนาคม หรืือกระทรวงเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร เป็็นคดีีไม่่มีีทุุนทรััพย์์ ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2549 บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นคำำ�เสนอข้้อพิิพาท
ต่่ออนุุญาโตตุุลาการ เรื่่�องการปฏิิเสธอำำ�นาจกำำ�กัับดููแลของ ทีีโอทีี ตามข้้อ 38 ของสััญญาร่่วมการงานฯ เป็็นคดีีใหม่่
อีีกคดีีหนึ่่�ง ซึ่่�งทั้้�งสองข้้อพิิพาทนี้้� คณะอนุุญาโตตุุลาการได้้มีีคำำ�ชี้้�ขาดแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 4 กัันยายน 2557 ว่่าการใช้้อำำ�นาจ
ของทีีโอทีี เป็็ น การใช้้ อำำ� นาจตามสัั ญ ญาพิิ พ าท ซึ่่� ง ต่่ อ มาเมื่่� อ วัั น ที่่� 26 พฤศจิิ ก ายน 2557 บริิ ษัั ท ฯได้้ ยื่่� น คำำ�ร้้ อ งขอ
เพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดของคณะอนุุญาโตตุุลาการของทั้้�งสองข้้อพิิพาทนี้้�ต่่อศาลปกครองกลาง ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 2 พฤษภาคม
2559 ทีีโอทีี ได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลบัังคัับตามคำำ�ชี้้�ขาดของอนุุญาโตตุุลาการต่่อศาลปกครองกลาง ซึ่่�งศาลได้้มีีคำำ�สั่่�ง
รวมคดีีเข้้าด้้วยกััน เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2562 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษายกคำำ�ร้้องขอเพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดที่่�
บริิษััทฯ ยื่่�นทั้้�งสองคดีี และให้้บัังคัับตามคำำ�ชี้้�ขาดของคณะอนุุญาโตตุุลาการ ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2562 บริิษััทฯ
ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อศาลปกครองสููงสุุด ปััจจุุบััน คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
ข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ ส่่วนแบ่่งรายได้้ ต ามสัั ญ ญาร่่วมการงานฯ
เมื่่�อวัันที่่� 22 มกราคม 2551 ทีีโอทีี ได้้ยื่่�นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทต่่ออนุุญาโตตุุลาการเรีียกคืืนส่่วนแบ่่งรายได้้ที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับ
เกิินกว่่าสิิทธิิที่่�พึึงจะได้้รัับจำำ�นวน 1,479.62 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ย บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นคำำ�คััดค้้านเมื่่�อวัันที่่� 18 เมษายน
2551 ต่่ อ มาเมื่่� อ วัั น ที่่� 26 มิิ ถุุ น ายน 2557 อนุุ ญ าโตตุุ ล าการโดยเสีียงข้้ า งมากได้้ ชี้้� ข าดให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ ชำำ�ร ะเงิิ น จำำ� นวน
1,217.50 ล้้านบาท พร้้อมด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 มกราคม 2551 จนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จสิ้้�น
ให้้แก่่ทีีโอทีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอเพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดของอนุุญาโตตุุลาการต่่อศาลปกครองกลาง และทีีโอทีีก็็ได้้
ยื่่� น คำำ�ร้้ อ งเพื่่� อ ให้้ ศ าลบัั ง คัั บ ตามคำำ�ชี้้� ข าดของคณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ ต่่ อ มาศาลปกครองกลางได้้ มีีคำำ�สั่่� ง ให้้ รว มการ
พิิจารณาคดีีทั้้�งสองเข้้าไว้้ด้้วยกััน เมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน 2561 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้บริิษััทฯ ชนะคดีี
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และเพิิ ก ถอนคำำ�ชี้้� ข าดของคณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ ต่่ อ มาวัั น ที่่� 24 ตุุ ล าคม 2561 ทีีโอทีียื่่� น อุุ ท ธรณ์์ คำำ� พิิ พ ากษาต่่ อ
ศาลปกครองสููงสุุดและเมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน 2562 บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นคำำ�ให้้การแก้้อุุทธรณ์์ดัังกล่่าวแล้้ว คดีีอยู่่�ระหว่่างการ
พิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
ข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ เรื่่ อ งค่่าโทรศัั พท์ ์ ท างไกลในประเทศ TA 1234
เมื่่� อ วัั น ที่่� 6 มกราคม 2560 บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ยื่่� น คำำ�ร้้ อ งขอเพิิ ก ถอนคำำ�ชี้้� ข าดของอนุุ ญ าโตตุุ ล าการต่่ อ ศาลปกครองกลาง
กรณีีที่่� ทีีโอทีี ยื่่�นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทเรีียกร้้องค่่าเสีียหายจากการสููญเสีียรายได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 พฤศจิิกายน 2543 ถึึงเดืือน
มิิถุุนายน 2548 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 16,865.09 ล้้านบาท อัันเนื่่�องมาจากบริิษััทฯ ลดค่่าบริิการทางไกลในประเทศภายใต้้
โครงการ TA 1234 และร้้องขอให้้บริิษััทฯ เรีียกเก็็บค่่าบริิการทางไกลในประเทศตามอััตราที่่�ตกลงกัันภายใต้้สััญญา
ร่่วมการงานฯ ซึ่่�งคณะอนุุญาโตตุุลาการได้้มีีคำำ�ชี้้�ขาดให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระเงิินจำำ�นวน 1,703.09 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ย
อััตรา MLR+1 (ร้้อยละ 6.6875) ต่่อปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 พฤษภาคม 2548 จนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ และให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระ
ค่่าเสีียหายจากการที่่�ทีีโอทีี ขาดรายได้้จากการให้้บริิการโทรศััพท์์ในโครงข่่ายของบริิษััทฯ เดืือนละ 27.16 ล้้านบาท พร้้อม
ดอกเบี้้�ยในอััตราเดีียวกััน นัับถััดจากวัันเสนอข้้อพิิพาท (วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2548) จนกว่่าจะยุุติิการให้้บริิการโทรศััพท์์
ทางไกล TA 1234 ต่่ อ มาเมื่่� อ วัั น ที่่� 30 กัั น ยายน 2562 ศาลปกครองกลางได้้ มีีคำำ� พิิ พ ากษายกคำำ�ร้้ อ งขอเพิิ ก ถอน
คำำ�ชี้้�ขาดของบริิษััทฯ ซึ่่�งบริิษััทฯไม่่เห็็นพ้้องด้้วย เมื่่�อวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2562 บริิษััทฯ จึึงได้้ใช้้สิิทธิิอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษา
ศาลปกครองกลางดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุด
ทั้้� ง นี้้� เมื่่� อ วัั น ที่่� 26 กรกฎาคม 2560 ทีีโอทีีได้้ ยื่่� น คำำ�ร้้ อ งขอให้้ ศ าลบัั ง คัั บ ตามคำำ�ชี้้� ข าดของคณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ
ต่่อศาลปกครองกลางตามที่่�คณะอนุุญาโตตุุลาการได้้มีีคำำ�ชี้้�ขาดให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระเงิินจำำ�นวน 1,703.09 ล้้านบาท และ
ค่่าเสีียหายจากการที่่�ทีีโอทีีขาดรายได้้ เดืือนละ 27.16 ล้้านบาท และต่่อมา เมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2563 ศาลปกครองกลาง
มีีคำำ�พิิพากษาตามคำำ�ร้้องขอบัังคัับตามคำำ�ชี้้�ขาดของอนุุญาโตตุุลาการของทีีโอทีี ซึ่่�งบริิษััทฯ ไม่่เห็็นพ้้องด้้วย เมื่่�อวัันที่่�
28 สิิงหาคม 2563 บริิษััทฯ ยื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาของศาลปกครองกลางดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุด
ปััจจุุบัันทั้้�ง 2 คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
ข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ ส่่วนแบ่่งรายได้้ ใ นส่่วนค่่าโทรศัั พท์ ์ ท างไกลต่ ่ า งประเทศ
เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2548 บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทต่่ออนุุญาโตตุุลาการเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการคำำ�นวณส่่วนแบ่่ง
รายได้้ที่่�เกิิดจากค่่าโทรศััพท์์ทางไกลต่่างประเทศภายใต้้สััญญาร่่วมการงานฯ บริิษััทฯ ได้้เรีียกร้้องค่่าเสีียหายสำำ�หรัับ
การที่่� ทีี โอทีีไม่่ ส ามารถคำำ� นวณแยกค่่ า ส่่ ว นแบ่่ ง รายได้้ ที่่� ทีี โอทีีได้้ รัั บ จากการใช้้ โ ทรศัั พท์์ ต่่ า งประเทศในส่่ ว นโครงข่่ า ย
ของบริิ ษัั ท ฯ ออกจากส่่ ว นของโครงข่่ า ยทีีโอทีีและค่่ า เสีียหายจากการคำำ� นวณจำำ� นวนเงิิ น ผิิ ดพ ลาด พร้้ อ มดอกเบี้้� ย
รวมเป็็นทุุนทรััพย์์ 8,699 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2560 คณะอนุุญาโตตุุลาการได้้มีีคำำ�ชี้้�ขาดให้้ยกคำำ�เสนอ
ข้้อพิิพาทของบริิษััทฯ ต่่อมาวัันที่่� 9 มีีนาคม 2561 บริิษััทฯจึึงได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอเพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดของอนุุญาโตตุุลาการ
ต่่ อ ศาลปกครองกลาง เมื่่� อ วัั น ที่่� 30 ตุุ ล าคม 2563 ศาลปกครองกลางมีีคำำ� พิิ พ ากษาให้้ เ พิิ ก ถอนคำำ�ชี้้� ข าดของ
คณะอนุุญาโตตุุลาการบางส่่วน เมื่่�อวัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2563 บริิษััทฯยื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาของศาลปกครองกลาง
ดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุด เมื่่�อวัันที่่� 3 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ และ ทีีโอทีี ยื่่�นคำำ�ร้้องขอถอนอุุทธรณ์์คดีีดัังกล่่าว
ต่่ อ มา ศาลปกครองสูู ง สุุ ดมีีคำำ�สั่่� ง อนุุ ญ าตถอนอุุ ท ธรณ์์ คดีีดัั ง กล่่ า วและจำำ� หน่่ า ยคดีีออกจากสารบบความ คดีีจึึ ง ถึึ ง
ที่่�สุุด
ข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ การให้้ บ ริิ ก าร ADSL
เมื่่� อ วัั น ที่่� 28 ตุุ ล าคม 2548 ทีีโอทีีได้้ ยื่่� น คำำ� เสนอข้้ อ พิิ พ าทระบุุ ว่่ า บริิ ษัั ท ฯ ละเมิิ ด ข้้ อ ตกลงในสัั ญ ญาร่่ ว มการงานฯ
โดยให้้ บ ริิ ก ารหรืื อ ยิิ น ยอมให้้ ผู้้�อื่่� น นำำ�อุุ ป กรณ์์ ใ นระบบไปให้้ บ ริิ ก ารอิิ น เทอร์์ เ น็็ ตคว ามเร็็ วสูู ง (ADSL) ทีีโอทีีเรีียกร้้ อ ง
ค่่ า เสีียหายเป็็ น จำำ� นวนเงิิ น 2,010.21 ล้้ า นบาท พร้้ อ มดอกเบี้้� ย นอกจากนี้้� ทีีโอทีียัั ง เรีียกร้้ อ งให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ ชำำ�ร ะ
ค่่าเสีียหายต่่อเนื่่�องจากเดืือนกรกฎาคม 2548 อีีกเดืือนละ 180.00 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ย และขอให้้บริิษััทฯ ระงัับการ
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ให้้บริิการหรืืออนุุญาตให้้ผู้้�อื่่�นให้้บริิการ ADSL ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 6 พฤศจิิกายน 2558 ทีีโอทีีได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอแก้้ไขคำำ�เสนอ
ข้้อพิิพาทโดยแก้้ไขค่่าเสีียหายจากการขาดรายได้้จากให้้บริิการอิินเตอร์์เน็็ตความเร็็วสููง ADSL ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2544
ถึึงเดืือนสิิงหาคม 2558 เป็็นจำำ�นวน 63,457.91 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตรา MLR+1 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 22,748.37 ล้้านบาท
รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 86,206.29 ล้้านบาท โดยเมื่่�อวัันที่่� 29 มกราคม 2559 บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอคััดค้้านการแก้้ไขทุุน
ทรััพย์์ของทีีโอทีี
เมื่่� อ วัั น ที่่� 4 กัั น ยายน 2561 บริิ ษัั ท ฯ ได้้รัั บ คำำ�ชี้้�ข าดของคณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการซึ่่� ง ได้้ มีีคำำ�ชี้้�ข าดให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ ชำำ�ร ะเงิิ น
ค่่ า ผิิ ดสัั ญ ญาให้้ แ ก่่ ทีี โอทีี (1) ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นกัั น ยายน 2544 ถึึ ง สิิ ง หาคม 2558 เป็็ น จำำ� นวน 59,120.65 ล้้ า นบาท
และ ดอกเบี้้�ยจำำ�นวน 16,978.65 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยร้้อยละ 6.6875 ต่่อปีี จากต้้นเงิิน 59,120.65 ล้้านบาท
ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2558 จนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จสิ้้�น และ (2) ให้้ชำำ�ระเงิินตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2558 ถึึงธัันวาคม 2560 จำำ�นวน
17,076.92 ล้้านบาท และ ดอกเบี้้�ยจำำ�นวน 1,298.05 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยร้้อยละ 6.6875 ต่่อปีี จากต้้นเงิิน 17,076.92
ล้้านบาท ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2561 จนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จสิ้้�น อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2561 บริิษััทฯ ยื่่�นขอให้้
ศาลปกครองเพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดดัังกล่่าว ส่่วนทีีโอทีีได้้ยื่่�นคำำ�ขอบัังคัับตามคำำ�ชี้้�ขาดต่่อศาลปกครองเมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์
2562 ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ยื่่�นคำำ�คััดค้้านคำำ�ร้้องขอบัังคัับตามคำำ�ชี้้�ขาดของคณะอนุุญาโตตุุลาการของทีีโอทีีแล้้ว ต่่อมาวัันที่่�
15 กรกฎาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�สั่่�งรวมสำำ�นวนคดีี เมื่่�อวัันที่่� 29 ธัันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้้มีี
คำำ� พิิ พ ากษาเพิิ ก ถอนคำำ�ชี้้� ข าดของคณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ และยกคำำ�ร้้ อ งขอบัั ง คัั บ ตามคำำ�ชี้้� ข าดของทีีโอทีี เมื่่� อ วัั น ที่่�
27 มกราคม 2564 ทีีโอทีี ยื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาของศาลปกครองกลางดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุด ปััจจุุบััน คดีีอยู่่�
ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
ข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ ค่่าใช้้ ท่่ อร้้ อ ยสาย
(1) เมื่่ อ วัั น ที่่� 31 พฤษภาคม 2548 ทีีโอทีีได้้ ยื่่ น คำำ� เสนอข้้ อ พิิ พ าทต่่ อ สถาบัั น อนุุ ญ าโตตุุ ล าการเรีียกร้้ อ งให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ
ชำำ�ระเงิินค่่าเช่่าท่่อร้้อยสายบริิเวณเมืืองทองธานีี ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2547 ถึึงเดืือนเมษายน 2548 เป็็นจำำ�นวนเงิิน
6.72 ล้้านบาทพร้้อมดอกเบี้้�ย บริิษััทฯ ได้้ยื่่นคำำ�คััดค้้านเมื่่อวัันที่่� 19 กัันยายน 2548 ต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 30 มีีนาคม
2563 คณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการได้้ มีีคำำ�ชี้้� ข าดยกคำำ� เสนอข้้ อ พิิ พ าทของทีีโอทีี ทั้้� ง นี้้� เมื่่ อ วัั น ที่่� 1 กรกฎาคม 2563
ทีีโอทีียื่่ น คำำ�ร้้ อ งขอให้้ ศ าลปกครองเพิิ ก ถอนคำำ�ชี้้� ข าดดัั ง กล่่ า ว เมื่่ อ วัั น ที่่� 3 กัั น ยายน 2564 ทีีโอทีียื่่ น คำำ�ร้้ อ งขอ
ถอนคดีีดัั ง กล่่าว ต่่อ มาศาลปกครองกลางมีีคำำ�สั่่�งอนุุ ญ าตถอนคดีีดัั งกล่่ า วและจำำ� หน่่ า ยคดีีออกจากสารบบความ
คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด
(2) เมื่่ อ วัั น ที่่� 17 กุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2557 ทีีโอทีีได้้ เ สนอข้้ อ พิิ พ าทต่่ อ สถาบัั น อนุุ ญ าโตตุุ ล าการเรีียกร้้ อ งให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ ชำำ�ร ะ
ค่่ า เช่่ า ใช้้ ท่่ อ ร้้ อ ยสายบริิ เ วณเมืื อ งทองธานีีให้้ แ ก่่ ทีี โอทีี (สำำ� หรัั บ ค่่ า เช่่ า ในช่่ ว งเวลาตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นพฤษภาคม 2548
ถึึ ง เดืื อ นธัั น วาคม 2556) เป็็ น เงิิ น จำำ� นวน 59.17 ล้้ า นบาท พร้้ อ มด้้ ว ยดอกเบี้้� ย ต่่ อ มาเมื่่ อ วัั น ที่่� 29 มิิ ถุุ น ายน
2561 คณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการได้้ มีีคำำ�ชี้้� ข าดให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ ชำำ�ร ะเงิิ น จำำ� นวน 48.85 ล้้ า นบาท พร้้ อ มดอกเบี้้� ย ในอัั ตร า
MLR+1 ของต้้นเงิินจำำ�นวน 31.37 ล้้านบาท นัับถััดจากวัันยื่่นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทจนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ แต่่ต่่อมาวัันที่่�
28 สิิงหาคม 2561 ได้้แก้้ไขคำำ�ชี้้�ขาดให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระเงิิน 39.8 ล้้านบาทพร้้อมดอกเบี้้�ยดัังกล่่าว เมื่่อวัันที่่� 2 ตุุลาคม
2561 บริิษััทฯ ยื่่นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลปกครองเพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดดัังกล่่าว เมื่่อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ศาลปกครองกลาง
มีีคำำ� พิิ พ ากษายกคำำ�ร้้ อ งขอเพิิ ก ถอนคำำ�ชี้้� ข าดของบริิ ษัั ท ฯ ต่่ อ มาเมื่่ อ วัั น ที่่� 28 เมษายน 2563 บริิ ษัั ท ฯ อุุ ท ธรณ์์
คำำ� พิิ พ ากษาดัั ง กล่่ า วต่่ อ ศาลปกครองสูู ง สุุ ด คดีีอยู่่�ระหว่่ า งการพิิ จ ารณาของศาลปกครองสูู ง สุุ ด ทั้้� ง นี้้� เมื่่ อ วัั น ที่่�
17 มิิถุุนายน 2562 ทีีโอทีียื่่นคำำ�ร้้องขอบัังคัับตามคำำ�ชี้้�ขาดในคดีีนี้้� คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
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(3) เมื่่อวัันที่่� 31 มกราคม 2561 ทีีโอทีีได้้ยื่่นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทต่่อสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการเรีียกร้้องให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระ
ค่่ า เช่่ า ใช้้ ท่่ อ ร้้ อ ยสายบริิ เ วณเมืื อ งทองธานีี ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นมกราคม 2557 ถึึ ง เดืื อ นตุุ ล าคม 2560 เป็็ น เงิิ น จำำ� นวน
26.13 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ย โดยเมื่่อวัันที่่� 16 เมษายน 2563 คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีคำำ�ชี้้�ขาดให้้ บริิษััทฯ
ชำำ�ระเงิินจำำ�นวน 29.51 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตรา MLR+1 ของต้้นเงิินจำำ�นวน 26.13ล้้านบาท นัับถััดจาก
วัันยื่่นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทจนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ เมื่่อวัันที่่� 20 กรกฎาคม 2563 บริิษััทฯ ยื่่นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลปกครอง
เพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาด เมื่่อวัันที่่� 3 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ ยื่่นคำำ�ร้้องขอถอนคดีีดัังกล่่าว ต่่อมาศาลปกครองกลาง
มีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตถอนคดีีดัังกล่่าวและจำำ�หน่่ายคดีีออกจากสารบบความ คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด
ข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ การให้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์ ์ ส าธารณะ
เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม 2560 ทีีโอทีี ได้้ยื่่�นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทต่่อสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการ เรีียกร้้องให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระ
ค่่าเสีียหาย โดยอ้้างว่่าบริิษััทฯดำำ�เนิินการโฆษณาการเติิมเงิินบนตู้้�โทรศััพท์์สาธารณะและยิินยอมให้้ทรููมููฟ ให้้บริิการ
เติิมเงิินผ่่านตู้้�โทรศััพท์์สาธารณะ โดยทีีโอทีี ได้้เรีียกค่่าเสีียหายจากบริิษััทฯเป็็นจำำ�นวน 1,052.65 ล้้านบาท ต่่อมา
วัันที่่� 24 เมษายน 2562 คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีคำำ�ชี้้�ขาดให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระเงิินบางส่่วนให้้ทีีโอทีีจำำ�นวน 302.57 ล้้านบาท
พร้้อมดอกเบี้้�ยร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี นัับถััดจากวัันที่่�ยื่่�นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทจนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ โดยที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับทราบ
คำำ�ชี้้�ขาดดัังกล่่าวเมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 2562 บริิษััทฯ ไม่่เห็็นด้้วยกัับคำำ�ชี้้�ขาดดัังกล่่าว โดยเมื่่�อวัันที่่� 26 กรกฎาคม
2562 บริิษััทฯ ยื่่�นคำำ�ร้้องขอเพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดต่่อศาลปกครองกลาง เมื่่�อวัันที่่� 3 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ และทีีโอทีี
ยื่่� น คำำ�ร้้ อ งขอถอนคดีีดัั ง กล่่ า ว ต่่ อ มาศาลปกครองกลางมีีคำำ�สั่่� ง อนุุ ญ าตถอนคดีีดัั ง กล่่ า วและจำำ� หน่่ า ยคดีีออกจาก
สารบบความ คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด
คดีี เ กี่่� ย วกัั บ ผลประโยชน์์ ต อบแทนค่่าเชื่่ อ มโยงโครงข่่าย
เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563 บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นฟ้้องทีีโอทีีต่่อศาลปกครองกลาง เพื่่�อเรีียกให้้ชำำ�ระผลประโยชน์์ตอบแทน
ในสัั ดส่่ ว นของบริิ ษััทฯจากค่่าเชื่่�อ มโยงโครงข่่ายที่่� ทีีโอทีีได้้ รัับไว้้ ต ามสัั ญ ญาร่่ ว มการงานและร่่ ว มลงทุุ น ฯ บนพื้้� น ฐาน
ของหลัักความเป็็นธรรม สมเหตุุสมผลและไม่่เลืือกปฏิิบััติิตาม พ.ร.บ. การประกอบกิิจการโทรคมนาคมฯ นัับแต่่ช่่วงปีี
2535 ถึึง 2549 เป็็นเงิินจำำ�นวน 118,812.76 ล้้านบาทรวมดอกเบี้้�ย และดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีีของต้้นเงิิน
88,843.34 ล้้านบาท นัับถััดจากวัันที่่�ยื่่�นฟ้้องจนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ ต่่อมาวัันที่่� 20 มีีนาคม 2563 ศาลปกครองกลาง
ได้้มีีคำำ�สั่่�งรัับคำำ�ฟ้้องไว้้พิิจารณา คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
ข้้ อ พิิ พ าทเกี่่� ย วกัั บ ค่่าธรรมเนีี ย มเลขหมายโทรคมนาคม
เมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2556 ทีีโอทีีได้้เสนอข้้อพิิพาทต่่อสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการเรีียกร้้องให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม
เลขหมายโทรคมนาคม พร้้อมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม เป็็นจำำ�นวนเงิิน 512.38 ล้้านบาท รวมทั้้�งให้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมเลขหมาย
โทรคมนาคมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นตามประกาศ กทช. เรื่่�องหลัักเกณฑ์์ในการจััดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่่�วคราว พ.ศ. 2548
ตั้้�งแต่่รอบชำำ�ระเดืือนสิิงหาคม 2548 ถึึงรอบชำำ�ระเดืือนกรกฎาคม 2551 และ ตามหลัักเกณฑ์์ในการจััดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมชั่่�วคราว พ.ศ. 2551 รอบชำำ�ระเดืือนธัันวาคม 2552 พร้้อมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มและดอกเบี้้�ย เป็็นจำำ�นวน 26.64
ล้้านบาท รวมทุุนทรััพย์์ทั้้�งสิ้้�น 539.02 ล้้านบาท เมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2562 คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีคำำ�ชี้้�ขาดให้้บริิษััทฯ
ชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมเลขหมาย ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563 คณะอนุุญาโตตุุลาการได้้มีีคำำ�สั่่�งแก้้ไขคำำ�ชี้้�ขาด
บางส่่วนให้้บริิษััทฯ ชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมเลขหมายเป็็นจำำ�นวนเงิิน 521 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 2563
บริิษััทฯ ยื่่�นคำำ�ร้้องขอเพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองกลาง เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2563 บริิษััทฯ ได้้รัับ
คำำ�ร้้องขอเพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดบางส่่วนของทีีโอทีีที่่�ได้้ยื่่�นต่่อศาลปกครองกลาง ฉบัับลงวัันที่่� 27 เมษายน 2563 ทั้้�ง 2 คดีี
อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
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ข้้ อ พิิ พ าทส่่วนแบ่่งรายได้้ จ ากบริิ ก าร FREE PHONE 1800
เมื่่� อ วัั น ที่่� 26 พฤศจิิ ก ายน 2561 บริิ ษัั ท ฯได้้ ยื่่� น คำำ� เสนอข้้ อ พิิ พ าทต่่ อ อนุุ ญ าโตตุุ ล าการเรีียกร้้ อ งส่่ ว นแบ่่ ง รายได้้
ที่่�เกิิดจากการให้้บริิการ Free Phone 1800 จากทีีโอทีีภายใต้้สััญญาร่่วมการงานฯ จากกรณีีทีีโอทีีและบริิษััทฯ ตกลง
เปิิ ด ให้้ บ ริิ ก ารดัั ง กล่่ า ว ซึ่่� ง ทีีโอทีีเป็็ น ผู้้�จัั ด เก็็ บ เงิิ น รายได้้ ค่่ า บริิ ก ารทั้้� ง หมด แต่่ ไ ม่่ แ บ่่ ง ส่่ ว นแบ่่ ง รายได้้ ใ นส่่ ว นของ
บริิษััทฯให้้แก่่บริิษััทฯ จึึงต้้องเรีียกค่่าเสีียหายเป็็นจำำ�นวนเงิินทุุนทรััพย์์ 142.18 ล้้านบาท เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2563
คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีคำำ�ชี้้�ขาดให้้ทีีโอทีีชำำ�ระเงิินจำำ�นวน 96.49 ล้้านบาท (ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) พร้้อมดอกเบี้้�ยอััตรา
MLR+1 ตั้้�งแต่่ 1 ธัันวาคม 2561 จนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ เมื่่�อวัันที่่� 20 กรกฎาคม 2563 ทีีโอทีี ยื่่�นคำำ�ร้้องขอเพิิกถอน
คำำ�ชี้้� ข าดดัั ง กล่่ า วต่่ อ ศาลปกครองกลาง เมื่่� อ วัั น ที่่� 21 มกราคม 2564 ทีีโอทีี ยื่่� น คำำ�ร้้ อ งขอถอนคำำ�ร้้ อ งขอเพิิ ก ถอน
คำำ�ชี้้�ขาด ต่่อมา เมื่่�อวัันที่่� 8 มีีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางมีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตตามคำำ�ร้้องขอถอนคดีีดัังกล่่าว และจำำ�หน่่าย
คดีีออกจากสารบบความ คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด
ข้้ อ พิิ พ าท THAI MOBILE
เมื่่�อวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2561 บริิษััทฯ ได้้ยื่่�นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทต่่ออนุุญาโตตุุลาการเรีียกร้้องส่่วนแบ่่งรายได้้จาก
ทีีโอทีี สืื บ เนื่่� อ งมาจากกิิ จ การร่่ ว มค้้ า Thai Mobile ของ ทีีโอทีี ใช้้ บ ริิ ก ารเช่่ า วงจรและเช่่ า พื้้� น ที่่� ใ นทรัั พย์์ สิิ น ภายใต้้
สััญญาร่่วมการงานฯ ซึ่่�งในปีี 2557 ทีีโอทีีได้้ประชุุมร่่วมกัับบริิษััทฯและเสนอชำำ�ระเงิินส่่วนแบ่่งค่่าบริิการให้้บริิษััทฯ แต่่
ทีีโอทีีไม่่ชำำ�ระเงิินแต่่อย่่างใด บริิษััทฯจึึงต้้องเรีียกค่่าเสีียหายคิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินทุุนทรััพย์์ 96.23 ล้้านบาท เมื่่�อวัันที่่�
26 สิิงหาคม 2563 คณะอนุุญาโตตุุลาการได้้มีีคำำ�ชี้้�ขาดให้้ ทีีโอทีี ชำำ�ระเงิินจำำ�นวน 55.39 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยอััตรา
MLR+1 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 ตุุลาคม 2561 จนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ เมื่่�อวัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2563 ทีีโอทีี ยื่่�นคำำ�ร้้องขอเพิิกถอน
คำำ�ชี้้�ขาดของคณะอนุุญาโตตุุลาการ ซึ่่�ง บริิษััทฯ ได้้รัับคำำ�ร้้องดัังกล่่าวเมื่่�อวัันที่่� 8 มกราคม 2564 และเมื่่�อวัันที่่� 3 กัันยายน
2564 ทีีโอทีียื่่�นคำำ�ร้้องขอถอนคดีีดัังกล่่าว ต่่อมาศาลปกครองกลางมีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตถอนคดีีดัังกล่่าวและจำำ�หน่่ายคดีี
ออกจากสารบบความ คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด
ข้้ อ พิิ พ าทที่่� อ ยู่่ � ใ นกระบวนการอนุุญาโตตุุลาการ
ข้้ อ พิิ พ าทที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ เป็็ น ผู้้�เสนอ
(1) ข้้อพิิพาทเกี่่�ยวกัับส่่วนแบ่่งรายได้้ค่่าโทรศััพท์์ทางไกลต่่างประเทศ (TOT Gateway)
เมื่่อวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2561 บริิษััทฯ ได้้ยื่่นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทต่่ออนุุญาโตตุุลาการเรีียกร้้องส่่วนแบ่่งรายได้้
ที่่� เ กิิ ดจ ากค่่ า โทรศัั พท์์ ท างไกลต่่ า งประเทศขาเข้้ า จากทีีโอทีีภายใต้้ สัั ญ ญาร่่ ว มการงานฯ จากกรณีีเมื่่ อ ปีี 2559
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ท ราบเรื่่ อ งโดยตรวจพบจากเอกสารทางการเงิิ น ของทีีโอทีีว่่ า ทีีโอทีี มีีรายได้้ จ ากการเปิิ ด บริิ ก าร
ดัั ง กล่่ า วในส่่ ว นโครงข่่ า ยของบริิ ษัั ท ฯ ด้้ ว ย ซึ่่� ง คิิ ด เป็็ น ค่่ า เสีียหายจากการไม่่ แ บ่่ ง ส่่ ว นแบ่่ ง รายได้้ ใ ห้้ บ ริิ ษัั ท ฯ
เป็็ น จำำ� นวนทุุ น ทรัั พย์์ 1,045.79 ล้้ า นบาท เมื่่ อ วัั น ที่่� 21 มกราคม 2564 บริิ ษัั ท ฯ ยื่่ น คำำ�ร้้ อ งขอถอนคำำ� เสนอ
ข้้อพิิพาท โดยคณะอนุุญาโตตุุลาการมีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตให้้ถอนคำำ�เสนอข้้อพิิพาทและจำำ�หน่่ายคดีีออกจากสารบบความ
ข้้อพิิพาทยุุติิ
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คดีี ฟ้ ้ อ งร้้ อ งในศาลยุุติิ ธ รรม
ข้้ อ พิิ พ าทกรณีี เ กี่่� ย วกัั บ การเรีี ย กร้้ อ งค่่าสิิ น ไหมทดแทนจากเหตุุเพลิิ ง ไหม้้ จ ากการชุุมนุุมปีี 2553
เมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2558 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวม 14 บริิษััท ได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอเพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดของอนุุญาโตตุุลาการ
ต่่ อ ศาลแพ่่ ง สืื บ เนื่่� อ งจากข้้ อ พิิ พ าทดัั ง กล่่ า ว บริิ ษัั ท ฯ และบริิ ษัั ท ย่่ อ ย รวม 14 บริิ ษัั ท ได้้ ยื่่� น คำำ� เสนอข้้ อ พิิ พ าท
ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััยเรีียกร้้องให้้บริิษััท อลิิอัันซ์์ ซีี.พีี.ประกัันภััย
จำำ�กัั ด (“อลิิ อัั น ซ์์ ” ) ชำำ�ร ะค่่ า สิิ น ไหมทดแทนให้้ แ ก่่ บ ริิ ษัั ท ฯ และบริิ ษัั ท ย่่ อ ย ซึ่่� ง ได้้ รัั บ ความเสีียหายจากเหตุุ เ พลิิ ง ไหม้้
จากการชุุ ม นุุ ม เมื่่� อ ปีี 2553 ต่่ อ มาคณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการโดยเสีียงข้้ า งมากได้้ ชี้้� ข าดให้้ ย กคำำ� เสนอข้้ อ พิิ พ าทของ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย 14 บริิษััท โดยให้้ความเห็็นว่่าเหตุุเพลิิงไหม้้ดัังกล่่าวเป็็นการก่่อการร้้ายอัันเกิิดจากการชุุมนุุม
ทางการเมืื อ ง ซึ่่� ง เข้้ า ข้้ อ ยกเว้้ น ของกรมธรรม์์ ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ และบริิ ษัั ท ย่่ อ ยได้้ ทำำ� ไว้้ กัั บ อลิิ อัั น ซ์์ โดยมีีอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ
ท่่านหนึ่่�งได้้ทำำ�ความเห็็นแย้้งไว้้ ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2559 ศาลแพ่่งได้้มีีคำำ�พิิพากษายกคำำ�ร้้องขอเพิิกถอน
คำำ�ชี้้� ข าดของอนุุ ญ าโตตุุ ล าการด้้ ว ยเหตุุ ที่่� ว่่ า คำำ�ชี้้� ข าดสามารถยอมรัั บ บัั ง คัั บ ได้้ ไ ม่่ ขัั ด ต่่ อ ความสงบเรีียบร้้ อ ย ต่่ อ มา
เมื่่�อวัันที่่� 11 กัันยายน 2561 ศาลฎีีกาได้้มีีคำำ�พิิพากษากลัับ โดยให้้เพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดของอนุุญาโตตุุลาการ เนื่่�องจาก
การยอมรัับหรืือบัังคัับตามคำำ�ชี้้�ขาดนั้้�นจะเป็็นการขััดต่่อความสงบเรีียบร้้อยและศีีลธรรมอัันดีีของประชาชน ขณะนี้้�บริิษััทฯ
กำำ�ลัังดำำ�เนิินการในขั้้�นตอนกฎหมายที่่�เหมาะสมต่่อไป
ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน 2563 บริิษััทฯ และ บริิษััทย่่อย ได้้ยื่่�นฟ้้องอลิิอัันซ์์ ต่่อศาลยุุติิธรรมให้้ชำำ�ระค่่าสิินไหมทดแทน
พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีีของต้้นเงิินดัังกล่่าวจนถึึงวัันฟ้้อง อย่่างไรก็็ตาม ต่่อมาศาลได้้มีีคำำ�สั่่�งไม่่รัับฟ้้อง
เนื่่�องจากคดีีดัังกล่่าวไม่่ถืือว่่าเป็็นคดีีผู้้�บริิโภค ดัังนั้้�น เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ได้้ยื่่�นฟ้้อง
อลิิอัันซ์์อีีกครั้้�งในฐานะคดีีแพ่่งสามััญทั่่�วไปต่่อศาลยุุติิธรรม รวมเป็็นทุุนทรััพย์์จำำ�นวน 136.16 ล้้านบาท และเรีียกดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 7.5 ต่่อปีีนัับถััดจากวัันฟ้้องจนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ ปััจจุุบััน คดีีอยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของศาลยุุติิธรรม
คดีี ฟ้ ้ อ งร้้ อ งและข้้ อ พิิ พ าทของบริิ ษัั ทย่่ อย
(1) เมื่่อวัันที่่� 5 กรกฎาคม 2553 CAT Telecom ได้้ยื่่นฟ้้องคณะกรรมการ กทช. ต่่อศาลปกครองกลาง ขอให้้เพิิกถอน
คำำ�ชี้้� ข าดไต่่ สว นข้้ อ เท็็ จจ ริิ ง ที่่� 1/2553 ของคณะกรรมการ กทช. กรณีีเอไอเอส ดีีแทค และทรูู มูู ฟ ร้้ อ งเรีียน
CAT Telecom ที่่�กระทำำ�การกำำ�หนดราคาอัันเป็็นการทุ่่�มตลาด โดยกำำ�หนดอััตราค่่าเชื่่อมต่่อโครงข่่าย (IC) ในอััตรา
0.50 บาทต่่ อ นาทีี ต่่ อ มาศาลได้้ มีีคำำ�สั่่� ง เรีียกให้้ เอไอเอส ดีีแทค และทรูู มูู ฟ เข้้ า มาในคดีี ทั้้� ง นี้้� เมื่่ อ วัั น ที่่�
28 พฤศจิิกายน 2557 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาว่่า คำำ�สั่่�งของคณะกรรมการ กทช. เป็็นคำำ�สั่่�งที่่�ชอบด้้วย
กฎหมายจึึ ง พิิ พ ากษายกฟ้้ อ ง ทั้้� ง นี้้� CAT Telecom ได้้ ยื่่ น อุุ ท ธรณ์์ คำำ� พิิ พ ากษาของศาลปกครองกลาง
ดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุด เมื่่อวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564 ศาลปกครองสููงสุุดมีีคำำ�พิิพากษาให้้เพิิกถอนคำำ�ชี้้�ขาดไต่่สวน
ข้้อเท็็จจริิงที่่� 1/2553 ของ กทช. คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด
(2) เมื่่อวัันที่่� 8 เมษายน 2554 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งคืือ ทรููมููฟ ได้้ยื่่นฟ้้องคณะกรรมการ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่� กสทช.
และเลขาธิิการ กสทช. ต่่อศาลปกครองกลางเกี่่�ยวกัับข้้อพิิพาทในส่่วนของค่่าปรัับทางปกครอง อัันเนื่่องมาจาก
การจัั ด ให้้ มีี บริิ ก ารคงสิิ ท ธิิ เ ลขหมาย (MNP) เป็็ น เงิิ น จำำ� นวนประมาณ 13 ล้้ า นบาท โดยคณะกรรมการ กทช.
กล่่าวอ้้างว่่า ผู้้�ประกอบการจััดให้้มีีบริิการคงสิิทธิิเลขหมายล่่าช้้ากว่่าที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� เมื่่อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2557
ศาลปกครองกลางได้้ มีีคำำ� พิิ พ ากษายกฟ้้ อ งของทรูู มูู ฟ เพราะเห็็ น ว่่ า คำำ�สั่่� ง ทางปกครองและการกำำ� หนดค่่ า ปรัั บ
ทางปกครองของคณะกรรมการ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�คณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิิการ กสทช. ชอบด้้วยกฎหมาย
ทั้้�งนี้้� ทรููมููฟได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาของศาลปกครองกลางดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุด เมื่่อวัันที่่� 8 ตุุลาคม 2564
ศาลปกครองสููงสุุดมีีคำำ�พิิพากษายกฟ้้องของทรููมููฟ คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด
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(3) เมื่่อวัันที่่� 14 กัันยายน 2554 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งคืือ ทรููมููฟ ได้้ยื่่นฟ้้องคณะกรรมการ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่� กสทช.
และ เลขาธิิการ กสทช. ต่่อศาลปกครองกลางเกี่่�ยวกัับข้้อพิิพาทเรื่่องดำำ�เนิินการจััดเก็็บข้้อมููล และรายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ประเภทเรีียกเก็็บค่่าบริิการล่่วงหน้้าตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่่อง
หลัั ก เกณฑ์์ ก ารจัั ดสรร และบริิ ห ารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 โดยฟ้้ อ งขอให้้ เ พิิ ก ถอนมติิ แ ละคำำ�วิิ นิิ จฉัั ย
ของคณะกรรมการ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่� กสทช. และคำำ�สั่่�งของเลขาธิิการ กสทช. ที่่�ให้้ ทรููมููฟ ปฏิิบััติิตามประกาศ
ฉบัับดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� กสทช ได้้มีีหนัังสืือลงวัันที่่� 30 พฤษภาคม 2555 แจ้้งกำำ�หนดค่่าปรัับทางปกครอง ในอััตรา
วัันละ 80,000 บาท คำำ�นวณตั้้�งแต่่วัันที่่� 6 กรกฎาคม 2555 จนถึึงวัันที่่� 15 กัันยายน 2556 โดยเมื่่อวัันที่่� 3 มีีนาคม
2557 ทรูู มูู ฟ ได้้ ชำำ�ร ะค่่ า ปรัั บ ทางปกครองให้้ แ ก่่ สำำ�นัั ก งาน กสทช เป็็ น จำำ� นวนเงิิ น 34.96 ล้้ า นบาท อย่่ า งไรก็็ ดีี
หากผลของคดีีหลัั ก มีีคำำ� พิิ พ ากษาถึึ ง ที่่� สุุ ดอัั น เป็็ น คุุ ณ แก่่ ทรูู มูู ฟ ทรูู มูู ฟส ามารถเรีียกคืื น เงิิ น ค่่ า ปรัั บ ทางปกครอง
ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่อ กสทช ได้้ เมื่่อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาเพิิกถอนคำำ�สั่่�ง และ
มติิ กทค. ดัังกล่่าว โดย เมื่่อวัันที่่� 6 มกราคม 2560 ทรููมููฟได้้รัับสำำ�เนาคำำ�อุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาของคณะกรรมการ
กทช. และเลขาธิิการ กสทช. และได้้ยื่่นแก้้อุุทธรณ์์เมื่่อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2560 แล้้ว เมื่่อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564
ศาลปกครองสููงสุุดมีีคำำ�พิิพากษายกฟ้้องของ ทรููมููฟ คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด
(4) เมื่่ อ วัั น ที่่� 2 ธัั น วาคม 2554 บริิ ษัั ท ย่่ อ ยแห่่ ง หนึ่่� ง คืื อ เรีียลมูู ฟ ได้้ ยื่่ น ฟ้้ อ ง กสทช. และ เลขาธิิ ก าร กทช. ต่่ อ
ศาลปกครองกลาง เพื่่อขอให้้เพิิกถอนมติิและคำำ�สั่่�งของคณะกรรมการ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่� กสทช. ที่่�แจ้้งมายััง
เรีียลมูู ฟต ามหนัั ง สืื อ ของสำำ�นัั ก งาน กสทช. โดยเลขาธิิ ก าร กทช. ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� เ ลขาธิิ ก าร กสทช. ฉบัั บ ลงวัั น ที่่�
7 ตุุลาคม 2554 โดยสั่่�งให้้แก้้ไขในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�ความตกลงเพื่่อควบรวมกิิจการโดยการเข้้าซื้้�อหุ้้�นของกลุ่่�ม
ฮััทชิิสัันให้้เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่่องหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการควบรวมกิิจการและการถืือหุ้้�นไขว้้
ในกิิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และในส่่ วนที่่� เกี่่� ย วกัั บการทำำ�ความตกลงกัั บ CAT Telecom เกี่่� ย วกัั บการให้้
บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ระบบ CDMA และระบบ HSPA ให้้เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื่่องมาตรการ
เพื่่อป้้องกัันมิิให้้มีีการกระทำำ�อัันเป็็นการผููกขาดหรืือก่่อให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรมในการแข่่งขัันในกิิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2549 และพระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่นความถี่่� พ.ศ. 2553 เนื่่องจาก เรีียลมููฟเห็็นว่่า มติิและคำำ�สั่่�งของ
คณะกรรมการ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่� กสทช. ดัังกล่่าวไม่่มีีความชััดเจนและไม่่น่่าจะชอบด้้วยกฎหมาย ทั้้�งนี้้� เมื่่อวัันที่่�
23 กุุมภาพัันธ์์ 2559 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งของ กทช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�คณะกรรมการ
กสทช. ตามมติิที่่�ประชุุมครั้้�งที่่� 30/2554 เมื่่อวัันที่่� 28 กัันยายน 2554 โดยให้้มีีผลย้้อนหลัังไปถึึงวัันที่่�มีีคำำ�สั่่�งดัังกล่่าว
ต่่อมา เมื่่อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2559 กสทช. และเลขาธิิการ กสทช. รวมทั้้�งเรีียลมููฟได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาของ
ศาลปกครองกลางต่่อศาลปกครองสููงสุุด เมื่่อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2564 ศาลปกครองสููงสุุดมีีคำำ�พิิพากษายกฟ้้องของ
เรีียลมููฟ คดีีถึึงที่่�สุุด
(5) เมื่่ อ วัั น ที่่� 8 พฤษภาคม 2555 บริิ ษัั ท ย่่ อ ยแห่่ ง หนึ่่� ง คืื อ ทรูู มูู ฟ ได้้ ยื่่ น ฟ้้ อ ง กทค. และเลขาธิิ ก าร กสทช. ต่่ อ
ศาลปกครองกลาง ขอให้้ เ พิิ ก ถอนคำำ�สั่่� ง และมติิ ข อง กทค. และคำำ�สั่่� ง ของเลขาธิิ ก าร กสทช. ที่่� ห้้ า มผู้้�ให้้ บ ริิ ก าร
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ประเภทเรีียกเก็็บค่่าบริิการล่่วงหน้้ากำำ�หนดรายการส่่งเสริิมการขายในลัักษณะเป็็นการบัังคัับให้้
ผู้้�ใช้้บริิการต้้องใช้้บริิการภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด (Validity) เมื่่อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้้มีี
คำำ�พิิพากษายกคำำ�ฟ้้องในคดีีนี้้� ต่่อมา วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2559 ทรููมููฟ ได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาต่่อศาลปกครอง
สููงสุุด คดีีอยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
ต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 25 กัันยายน 2555 ภายใต้้มติิที่่�ประชุุม ครั้้�งที่่� 35/2555 ของ กทค. โดยเลขาธิิการสำำ�นัักงาน กสทช. จึึงมีี
หนัังสืือถึึงทรููมูฟู ลงวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2555 แจ้้งผลพิิจารณาการอุุทธรณ์์คำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าว โดยยืืนตามคำำ�สั่่ง� เลขาธิิการ กสทช
ที่่�กำำ�หนดค่่าปรัับทางปกครองต่่อทรููมููฟ วัันละ 100,000 บาท ด้้วยเหตุุจากคำำ�สั่่�งที่่�กำำ�หนดค่่าปรัับทางปกครองดัังกล่่าว
เมื่่อวัันที่่� 10 มกราคม 2556 ทรููมููฟจึึงได้้ยื่่นฟ้้องต่่อศาลปกครองกลางขอเพิิกถอนคำำ�สั่่�งกำำ�หนดค่่าปรัับทางปกครอง
วัันละ 100,000 บาท เมื่่อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษายกคำำ�ฟ้้องในคดีีนี้้� ต่่อมาเมื่่อวัันที่่�
24 พฤศจิิกายน 2559 ทรููมููฟได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาต่่อศาลปกครองสููงสุุด
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อย่่างไรก็็ดีี เมื่่อวัันที่่� 29 มกราคม 2556 สำำ�นัักงาน กสทช. มีีหนัังสืือแจ้้งมายัังทรููมููฟว่่า ทรููมููฟมีีการกำำ�หนดเงื่่อนไข
ที่่�มีีลัักษณะเป็็นการบัังคัับให้้ผู้้�ใช้้บริิการต้้องใช้้บริิการภายในกำำ�หนดระยะเวลา (Validity) อัันเป็็นการฝ่่าฝืืนคำำ�สั่่�งของ
เลขาธิิการสำำ�นัักงาน กสทช. และได้้มีีการกำำ�หนดค่่าปรัับทางปกครองต่่อทรููมููฟ ในอััตราวัันละ 100,000 บาท นัับตั้้�งแต่่
วัันที่่� 30 พฤษภาคม 2555 จนถึึงวัันที่่� 18 มกราคม 2556 รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�นประมาณ 23.30 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� เมื่่อวััน
ที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2556 ทรููมููฟได้้รัับหนัังสืือจากสำำ�นัักงาน กสทช. แจ้้งว่่า กทค. ได้้มีีมติิเห็็นชอบเงื่่อนไขการให้้บริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ในลัักษณะที่่�เรีียกเก็็บค่่าบริิการเป็็นการล่่วงหน้้าที่่�มีีกำำ�หนดระยะเวลาให้้ใช้้บริิการ (Validity) ของทรูู
มููฟแล้้ว อย่่างไรก็็ดีี เมื่่อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2557 ทรููมููฟได้้ชำำ�ระค่่าปรัับทางปกครองจำำ�นวนดัังกล่่าวให้้แก่่สำำ�นัักงาน
กสทช. แล้้ว อย่่างไรก็็ดีีการชำำ�ระค่่าปรัับดัังกล่่าว มิิได้้เป็็นการยอมรัับว่่า คำำ�สั่่�งทางปกครองที่่�ห้้ามทรููมููฟกำำ�หนดระยะ
เวลาการใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ประเภทเรีียกเก็็บค่่าบริิการล่่วงหน้้า และคำำ�สั่่�งกำำ�หนดค่่าปรัับทางปกครองนั้้�นชอบ
ด้้วยกฎหมาย หากผลของคดีีหลัักมีีคำำ�พิิพากษาที่่�เป็็นคุุณแก่่ทรููมููฟ ก็็จะมีีผลให้้ทรููมููฟสามารถเรีียกคืืนเงิินค่่าปรัับทาง
ปกครองที่่�ต้้องชำำ�ระต่่อ กสทช. ได้้
(6) เมื่่อวัันที่่� 16 สิิงหาคม 2556 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท เอเซีีย ไวร์์เลส คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด ได้้ถููกบุุคคล
ธรรมดา 2 ราย ยื่่ น ฟ้้ อ งต่่ อ ศาลปกครองนครราชสีีมา เป็็ น ผู้้�ถูู ก ฟ้้ อ งคดีีที่่� 4 โดยบุุ คค ลธรรมดาได้้ ยื่่ น ฟ้้ อ ง
นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองบััว สำำ�นัักงานคณะกรรมการ กสทช. คณะกรรมการ กสทช. เป็็นผู้้�ถููกฟ้้อง
คดีีที่่� 1- 3 ตามลำำ�ดัับ ต่่อศาลปกครองนครราชสีีมา กรณีีให้้ระงัับการก่่อสร้้างและให้้เพิิกถอนใบอนุุญาตในการก่่อสร้้าง
เสาส่่งสััญญาณโทรศััพท์์ เมื่่อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2559 ศาลปกครองนครราชสีีมา ได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้ยกฟ้้องของ
ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสอง ต่่อมา เมื่่อวัันที่่� 28 เมษายน 2559 ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาของศาลปกครอง
ชั้้�นต้้นต่่อศาลปกครองสููงสุุด คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
(7) เมื่่อวัันที่่� 19 มีีนาคม 2557 บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ได้้ยื่่นฟ้้อง คณะกรรมการ กสทช. ต่่อศาลปกครองกลาง
ให้้มีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนประกาศ กสทช. เรื่่อง หลัักเกณฑ์์การเผยแพร่่กิิจการโทรทััศน์์ที่่�ให้้บริิการเป็็นการทั่่�วไป ส่่งผลให้้
บริิ ษัั ท ทรูู วิิ ชั่่� น ส์์ กรุ๊๊� ป จำำ�กัั ด ในฐานะของผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารโทรทัั ศ น์์ แ บบบอกรัั บ สมาชิิ ก ที่่� มีี โครงข่่ า ยเป็็ น ของตนเอง
จึึงมีีหน้้าที่่�ต้้องนำำ�สััญญาณโทรทััศน์์ของช่่องฟรีีทีีวีีมาออกอากาศบนสถานีี (Platform) ของบริิษััท ทรููวิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป
จำำ�กััด ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศดัังกล่่าว การที่่� บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด มีีหน้้าที่่�ต้้อง
เผยแพร่่รายการฟรีีทีีวีีตามจำำ�นวนช่่องที่่� กสทช. กำำ�หนด ซึ่่�งขณะนี้้�มีีจำำ�นวนช่่องเริ่่�มต้้นที่่� 36 ช่่อง และอาจเพิ่่�มมากขึ้้�น
ได้้ในอนาคต ย่่อมก่่อภาระให้้บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ในเชิิงเทคนิิคอย่่างไม่่อาจเยีียวยาได้้ โดยต้้องจััดหาอุุปกรณ์์
ทางเทคนิิคหรืือทรััพยากรช่่องรายการ (Capacity) เพิ่่�มเติิมเพื่่อรองรัับช่่องรายการฟรีีทีีวีี ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นอาจจะต้้อง
เปลี่่�ยนอุุปกรณ์์รัับสััญญาณ (Set Top Box) ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ได้้รัับความเสีียหาย ซึ่่�งเมื่่อ
วัันที่่� 2 กรกฎาคม 2557 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�สั่่�งให้้จำำ�หน่่ายคดีี ซึ่่�งต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2557 บริิษััท
ทรูู วิิ ชั่่� น ส์์ กรุ๊๊� ป จำำ�กัั ด ได้้ ยื่่ น อุุ ท ธรณ์์ คำำ�สั่่� ง ดัั ง กล่่ า วต่่ อ ศาลปกครองสูู ง สุุ ด เมื่่ อ วัั น ที่่� 22 กรกฎาคม 2564
ศาลปกครองสููงสุุดมีีคำำ�สั่่�งกลัับคำำ�สั่่�งของศาลปกครองชั้้�นต้้น เป็็นให้้รัับคำำ�ฟ้้องในข้้อหาที่่�บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป
จำำ�กัั ด ขอให้้ เ พิิ ก ถอนประกาศ กสทช. เรื่่ อ ง หลัั ก เกณฑ์์ ก ารเผยแพร่่ กิิ จ การโทรทัั ศ น์์ ที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารเป็็ น การทั่่� ว ไป
ลงวัันที่่� 23 กรกฎาคม 2555 ไว้้พิิจารณา
(8) เมื่่อวัันที่่� 15 มกราคม 2558 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท เรีียล ฟิิวเจอร์์ จำำ�กััด ปััจจุุบัันเปลี่่�ยนชื่่อเป็็น บริิษััท
ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (TUC) ได้้รัับคำำ�สั่่�งเรีียกให้้ทำำ�คำำ�ให้้การภายใน 30 วััน นัับแต่่
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ คำำ�สั่่� ง จากศาลปกครองกลาง กรณีีบุุ คค ลธรรมดารวม 2 คนยื่่ น ฟ้้ อ ง บริิ ษัั ท เรีียล ฟิิ ว เจอร์์ จำำ�กัั ด
เป็็นผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 5 เมื่่อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2557 ขอให้้ กสทช. ยกเลิิกหนัังสืือการอนุุญาตให้้ติิดตั้้�งสถานีีฐานฯ
และรื้้� อ ถอนอุุ ป กรณ์์ ส่่ ง สัั ญ ญาณบริิ เ วณใกล้้ แ ยกอุุ รุุ พ งษ์์ เมื่่ อ วัั น ที่่� 28 มกราคม 2564 ศาลปกครองได้้ กำำ� หนด
นัั ดนั่่� ง พิิ จ ารณาคดีีครั้้� ง แรก และผู้้�ฟ้้ อ งคดีีได้้ ข อถอนคำำ� ฟ้้ อ งเนื่่ อ งจากไม่่ ไ ด้้ รัั บ ความเดืื อ ดร้้ อ นหรืื อ เสีียหาย
ศาลปกครองกลางจึึงมีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตให้้ถอนคำำ�ฟ้้องและจำำ�หน่่ายคดีีออกจากสารบบความ คดีีเป็็นอัันยุุติิ
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(9) เมื่่อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2558 CAT Telecom ได้้ยื่่นฟ้้องบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ ทรููมููฟ เป็็นผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 4
ต่่อศาลปกครองกลาง โดยอ้้างเหตุุ ทรููมููฟ ได้้ใช้้เครื่่องและอุุปกรณ์์โทรคมนาคม ซึ่่�งส่่งมอบให้้ กสท. หลัังจาก
สััญญาให้้ดำำ�เนิินการให้้บริิการวิิทยุุคมนาคมระบบเซลลููล่่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 สิ้้�นสุุด ช่่วงระยะเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กัันยายน 2556 ถึึงวัันที่่� 15 กัันยายน 2557 (ช่่วงเวลาตาม
ประกาศ กสทช. เรื่่อง มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการในกรณีีสิ้้�นสุุดการอนุุญาต สััมปทาน หรืือสััญญาให้้บริิการโทรศััพท์์
เคลื่่อนที่่� พ.ศ. 2556) โดยมิิได้้ทำำ�ความตกลงใดๆกัับ CAT Telecom ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายเกิิดขึ้้�น ดัังนั้้�น CAT Telecom
จึึงเรีียกให้้ ทรููมููฟ ชำำ�ระเงิินจำำ�นวน 18,025.39 ล้้านบาท ต่่อมาวัันที่่� 24 กัันยายน 2562 CAT Telecom ยื่่นขอแก้้ไข
คำำ�ฟ้้องโดยแก้้ไขจำำ�นวนทุุนทรััพย์์ใหม่่เป็็นจำำ�นวน 3,829.54 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบััน คดีีอยู่่�ในระหว่่างพิิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง
(10) เมื่่อวัันที่่� 11 กัันยายน 2558 CAT Telecom ได้้ยื่่นฟ้้องบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ ทรููมููฟ เป็็นผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 4
ต่่อศาลปกครองกลาง โดยอ้้างเหตุุ ทรููมููฟ ได้้ใช้้เครื่่องและอุุปกรณ์์โทรคมนาคม ซึ่่�งส่่งมอบให้้ กสท. หลัังจาก
สัั ญ ญาให้้ ดำำ� เนิิ น การให้้ บ ริิ ก ารวิิ ท ยุุ ค มนาคมระบบเซลลูู ล่่ า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION
NETWORK) 1800 สิ้้�นสุุด คำำ�นวณตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กัันยายน 2557 ถึึงวัันที่่� 17 กรกฎาคม 2558 ช่่วงเวลาตาม
ประกาศ กสทช. คุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการโดยมิิได้้ทำำ�ความตกลงใดๆกัับ CAT Telecom ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายเกิิดขึ้้�น
ดัังนั้้�น CAT Telecom จึึงเรีียกให้้ ทรููมููฟ ชำำ�ระเงิินจำำ�นวน 4,991.11 ล้้านบาท ต่่อมาวัันที่่� 24 กัันยายน 2562
CAT Telecom ยื่่นขอแก้้ไขคำำ�ฟ้้องโดยแก้้ไขจำำ�นวนทุุนทรััพย์์ใหม่่เป็็นจำำ�นวน 3,054.81 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบััน
คดีีอยู่่�ในระหว่่างพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
(11) เมื่่อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ได้้ยื่่นฟ้้องคณะกรรมการ
กสทช. กัับพวกต่่อศาลปกครองกลาง เพื่่อขอให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนประกาศสำำ�นัักงาน กสทช. เรื่่อง การกำำ�กัับ
ดููแลการโฆษณาบริิการหรืือสิินค้้าของผู้้�ให้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิกและผู้้�ให้้บริิการโทรทััศน์์
แบบบอกรัับสมาชิิก เมื่่อวัันที่่� 29 สิิงหาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้เพิิกถอนมติิของ กสทช.
ครั้้�งที่่� 35/2558 เมื่่อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2558 เฉพาะวาระที่่� 4.15 ที่่�กำำ�หนดให้้ บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ดำำ�เนิินการ
แก้้ ไ ขหรืื อ ปรัั บ ปรุุ ง การออกอากาศช่่ อ งรายการที่่� มีี การโฆษณาและการบริิ ก ารธุุ รกิิ จ เกิิ น กว่่ า ที่่� ก ฎหมายกำำ� หนด
ให้้แล้้วเสร็็จภายใน 30 วัันนัับแต่่วัันที่่� กสทช. มีีมติิ โดยให้้มีีผลนัับแต่่วัันที่่� กสทช. มีีมติิดัังกล่่าว คำำ�ขออื่่นนอกจากนี้้�
ให้้ยก ต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 28 กัันยายน 2561 คณะกรรมการ กสทช. ได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาต่่อศาลปกครองสููงสุุด
เมื่่อวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ศาลปกครองสููงสุุดมีีคำำ�พิิพากษายกฟ้้อง คดีีถึึงที่่�สุุด
(12) เมื่่อวัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท ทรููโฟร์์ยูู สเตชั่่�น จำำ�กััด ได้้ยื่่นฟ้้องคณะกรรมการ
กสทช. กัับพวก ต่่อศาลปกครองกลาง เพื่่อขอให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนประกาศสำำ�นัักงาน กสทช. เรื่่อง การกำำ�กัับ
ดููแลการโฆษณาบริิการหรืือสิินค้้าของผู้้�ให้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิกและผู้้�ให้้บริิการโทรทััศน์์
แบบบอกรัับสมาชิิก เมื่่อวัันที่่� 29 สิิงหาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้เพิิกถอนมติิของ กสทช.
ครั้้�งที่่� 35/2558 เมื่่อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2558 เฉพาะวาระที่่� 4.15 ที่่�กำำ�หนดให้้ บริิษััท ทรููโฟร์์ยูู สเตชั่่�น จำำ�กััด
ดำำ�เนิินการแก้้ไขหรืือปรัับปรุุงการออกอากาศช่่องรายการที่่�มีีการโฆษณาและการบริิการธุุรกิิจเกิินกว่่าที่่�กฎหมาย
กำำ� หนดให้้ แ ล้้ ว เสร็็ จ ภายใน 30 วัั น นัั บ แต่่ วัั น ที่่� กสทช. มีีมติิ โดยให้้ มีีผ ลนัั บ แต่่ วัั น ที่่� กสทช. มีีมติิ ดัั ง กล่่ า ว
คำำ�ขออื่่นนอกจากนี้้�ให้้ยก ต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 28 กัันยายน 2561 คณะกรรมการ กสทช. ได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษา
ต่่อศาลปกครองสููงสุุด คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
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(13) เมื่่อวัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท ไทย นิิวส์์ เน็็ตเวิิร์์ค (ทีีเอ็็นเอ็็น) จำำ�กััด ได้้ยื่่นฟ้้อง
คณะกรรมการ กสทช. กัับพวกต่่อศาลปกครองกลาง เพื่่อขอให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนประกาศสำำ�นัักงาน กสทช.
เรื่่ อ ง การกำำ�กัั บ ดูู แ ลการโฆษณาบริิ ก ารหรืื อ สิิ น ค้้ า ของผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารโครงข่่ า ยโทรทัั ศ น์์ แ บบบอกรัั บ สมาชิิ ก และ
ผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารโทรทัั ศ น์์ แ บบบอกรัั บ สมาชิิ ก เมื่่ อ วัั น ที่่� 29 สิิ ง หาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้้ มีีคำำ� พิิ พ ากษา
ให้้เพิิกถอนมติิของ กสทช. ครั้้�งที่่� 35/2558 เมื่่อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2558 เฉพาะวาระที่่� 4.15 ที่่�กำำ�หนดให้้ บริิษััท
ไทย นิิวส์์ เน็็ตเวิิร์์ค (ทีีเอ็็นเอ็็น) จำำ�กััด ดำำ�เนิินการแก้้ไขหรืือปรัับปรุุงการออกอากาศช่่องรายการที่่�มีีการโฆษณา
และการบริิการธุุรกิิจเกิินกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้แล้้วเสร็็จภายใน 30 วัันนัับแต่่วัันที่่� กสทช. มีีมติิ โดยให้้มีีผล
นัับแต่่วัันที่่� กสทช. มีีมติิดัังกล่่าว คำำ�ขออื่่นนอกจากนี้้�ให้้ยก ต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 28 กัันยายน 2561 คณะกรรมการ
กสทช. ได้้ ยื่่ น อุุ ท ธรณ์์ คำำ� พิิ พ ากษาต่่ อ ศาลปกครองสูู ง สุุ ด คดีีอยู่่�ระหว่่ า งการพิิ จ ารณาของศาลปกครองสูู ง สุุ ด
เมื่่อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ศาลปกครองสููงสุุดพิิพากษายกฟ้้อง คดีีถึึงที่่�สุุด
(14) เมื่่อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ เคเบิ้้�ล จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ยื่่นฟ้้อง
คณะกรรมการ กสทช. กัั บ พวกต่่ อ ศาลปกครองกลาง เพื่่ อ ขอให้้ ศ าลมีีคำำ�สั่่� ง เพิิ ก ถอนประกาศ กสทช.
เรื่่ อ งหลัั ก เกณฑ์์ ก ารจัั ดลำำ�ดัั บ บริิ ก ารโทรทัั ศ น์์ (“ประกาศหลัั ก เกณฑ์์ ก ารจัั ดลำำ�ดัั บ บริิ ก ารโทรทัั ศ น์์ ” ) ต่่ อ มา
เมื่่อวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางจึึงมีีคำำ�พิิพากษาให้้เพิิกถอนประกาศหลัักเกณฑ์์การจััดลำำ�ดัับ
บริิการโทรทััศน์์ (Channel Line Up) ลงวัันที่่� 23 กัันยายน 2558 ของคณะกรรมการกสทช. โดยให้้มีีผลนัับแต่่
วัันที่่�คำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุด คำำ�ขออื่่นนอกจากนี้้�ให้้ยก ต่่อมา เมื่่อวัันที่่� 12 มิิถุุนายน 2562 คณะกรรมการ กสทช.
ได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุด คดีีนี้้�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
(15) เมื่่อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท ทรููโฟร์์ยูู สเตชั่่�น จำำ�กััด ได้้ยื่่นฟ้้องคณะกรรมการ
กสทช. กัั บ พวกต่่ อ ศาลปกครองกลาง เพื่่ อ ขอให้้ ศ าลมีีคำำ�สั่่� ง เพิิ ก ถอนประกาศ กสทช. เรื่่ อ ง หลัั ก เกณฑ์์ ก าร
จัั ดลำำ�ดัั บ บริิ ก ารโทรทัั ศ น์์ (“ประกาศหลัั ก เกณฑ์์ ก ารจัั ดลำำ�ดัั บ บริิ ก ารโทรทัั ศ น์์ ” ) เมื่่ อ วัั น ที่่� 26 ธัั น วาคม 2561
ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้ยกฟ้้อง เนื่่องจาก บริิษััท ทรููโฟร์์ยูู สเตชั่่�น จำำ�กััด ไม่่ได้้เป็็นผู้้�ที่่�อยู่่�ในบัังคัับ
ของประกาศหลัักเกณฑ์์การจััดลำำ�ดัับบริิการโทรทััศน์์ที่่�มีีหน้้าที่่�ต้้องดำำ�เนิินการตามประกาศฉบัับดัังกล่่าว จึึงมิิใช่่
ผู้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีียหายหรืืออาจจะเดืือดร้้อนเสีียหาย บริิษััท ทรููโฟร์์ยูู สเตชั่่�น จำำ�กััด จึึงไม่่มีีสิิทธิิฟ้้อง
คดีีนี้้� ต่่อมา เมื่่อวัันที่่� 25 มกราคม 2562 บริิษััท ทรููโฟร์์ยูู สเตชั่่�น จำำ�กััด ได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาต่่อศาลปกครอง
สููงสุุด เมื่่อวัันที่่� 12 มกราคม 2564 ศาลปกครองสููงสุุดพิิพากษายกฟ้้อง คดีีถึึงที่่�สุุด
(16) เมื่่ อ วัั น ที่่� 17 พฤศจิิ ก ายน 2558 บริิ ษัั ท ย่่ อ ยแห่่ ง หนึ่่� ง คืื อ บริิ ษัั ท ไทย นิิ วส์์ เน็็ ต เวิิ ร์์ ค (ทีีเอ็็ น เอ็็ น ) จำำ�กัั ด
ได้้ยื่่นฟ้้องคณะกรรมการ กสทช. กัับพวกต่่อศาลปกครองกลาง เพื่่อขอให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนประกาศ กสทช.
เรื่่ อ ง หลัั ก เกณฑ์์ ก ารจัั ดลำำ�ดัั บ บริิ ก ารโทรทัั ศ น์์ (“ประกาศหลัั ก เกณฑ์์ ก ารจัั ดลำำ�ดัั บ บริิ ก ารโทรทัั ศ น์์ ” ) เมื่่ อ วัั น ที่่�
13 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ศาลปกครองได้้มีีคำำ�พิิพากษายกฟ้้อง เนื่่องจากบริิษัทั ไทย นิิวส์์ เน็็ตเวิิร์ค์ (ทีีเอ็็นเอ็็น) จำำ�กัดั ไม่่ได้้เป็็น
ผู้้�ที่่�อยู่่�ในบัังคัับของประกาศพิิพ าทที่่�มีีหน้้าที่่�ต้้องดำำ�เนิินการตามประกาศพิิพาท จึึงมิิใช่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อน
เสีียหายหรืื อ อาจจะเดืื อ ดร้้ อ นเสีียหาย บริิ ษัั ท ไทย นิิ วส์์ เน็็ ต เวิิ ร์์ ค (ทีีเอ็็ น เอ็็ น ) จำำ�กัั ด จึึ ง ไม่่ มีีสิิ ท ธิิ ฟ้้ อ ง
คดีีนี้้� ต่่อมา เมื่่อวัันที่่� 14 มีีนาคม 2562 บริิษััท ไทย นิิวส์์ เน็็ตเวิิร์์ค (ทีีเอ็็นเอ็็น) จำำ�กััด ได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาต่่อ
ศาลปกครองสููงสุุด คดีีนี้้�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
(17) เมื่่อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2558 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ ทรููมููฟ ได้้ยื่่นฟ้้อง คณะกรรมการ กสทช. กทค. สำำ�นัักงาน
กสทช. และ เลขาธิิการ กสทช. ต่่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้้เพิิกถอนมติิของ กทค. ที่่�ให้้ ทรููมููฟ นำำ�ส่่งเงิิน
รายได้้จากการให้้บริิการตามมาตรการการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการเป็็นการชั่่�วคราว ระหว่่างวัันที่่� 16 กัันยายน 2556
ถึึ ง วัั น ที่่� 17 กรกฎาคม 2557 จำำ� นวน 1,069.98 ล้้ า นบาท และขอให้้ ผู้้�ถูู ก ฟ้้ อ งคดีี ชำำ�ร ะค่่ า ใช้้ จ่่ า ยให้้ ทรูู มูู ฟ
อัันเนื่่องมาจากการปฏิิบััติิตามประกาศมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการฯ เป็็นจำำ�นวนเงิิน 16,074.10 ล้้านบาท (คำำ�นวณ
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กัันยายน 2556 ถึึงวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2558) รวมถึึงขอให้้คืืนค่่าธรรมเนีียมเลขหมายที่่�ทรููมููฟ
ได้้ชำำ�ระให้้แก่่ กสทช. โดยหลงผิิด ภายหลัังสััญญาให้้ดำำ�เนิินการให้้บริิการวิิทยุุคมนาคมระบบเซลลููล่่า DIGITAL
PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 สิ้้� น สุุ ด จำำ� นวน 190.97 ล้้ า นบาท ต่่ อ มา
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เมื่่อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการ กสทช. กัับพวก ได้้ยื่่นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลจำำ�หน่่ายคดีีนี้้�ชั่่�วคราวต่่อ
ศาลปกครองกลาง เพื่่อทบทวนคำำ�สั่่ง� ตามมติิของ กทค. ดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� ทรููมูฟู ได้้ยื่น่ คำำ�แถลงคััดค้า้ นคำำ�ร้อ้ งขอจำำ�หน่่ายคดีี
ชั่่�วคราวดัังกล่่าวของคณะกรรมการ กสทช. กัับพวก ต่่อศาลปกครองกลาง เมื่่อวัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2559
ต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 2 พฤศจิิกายน 2559 ทรููมููฟ ได้้ยื่่นฟ้้อง กสทช. กทค. สำำ�นัักงาน กสทช. และ เลขาธิิการ กสทช.
ต่่อศาลปกครองกลาง เรีียกให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายให้้ทรููมููฟ อัันเนื่่องมาจากการปฏิิบััติิตามประกาศคุ้้�มครอง
ผู้้�ใช้้บริิการ ช่่วงวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2558 ถึึงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2558 เป็็นจำำ�นวน 709.65 ล้้านบาท
ต่่อมาเมื่่อวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2561 ทรููมููฟ ได้้ยื่่นฟ้้อง กสทช. และพวกต่่อศาลปกครองกลาง กรณีี กสทช. มีีมติิที่่�
17/2561 ลงวัันที่่� 5 กัันยายน 2561 ให้้ ทรููมููฟ นำำ�ส่่งเงิินรายได้้จากการให้้บริิการตามประกาศมาตรการคุ้้�มครอง
ผู้้�ใช้้บริิการ เพิ่่�มเติิมอีีกเป็็นจำำ�นวน 2,311.97 ล้้านบาท พร้้อมดอกผลที่่�เกิิดขึ้้�นให้้แก่่ กสทช. ซึ่่�ง ทรููมููฟเห็็นว่่า กสทช.
ใช้้หลัักเกณฑ์์การคำำ�นวณรายได้้ที่่�ไม่่ถููกต้้อง จึึงฟ้้องให้้เพิิกถอนมติิดัังกล่่าว
ต่่อมาในวัันที่่� 6 กัันยายน 2562 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�สั่่�งรวมคดีีทั้้�งสามคดีีเข้้าด้้วยกััน เนื่่องจากมีีคู่่�กรณีีเดีียวกััน
และข้้อเท็็จจริิงและพยานหลัักฐานที่่�ใช้้อ้้างอิิงเป็็นชุุดเดีียวกััน หรืือเกี่่�ยวเนื่่องใกล้้ชิิดกััน ต่่อมา เมื่่อวัันที่่� 11 และ 12
พฤศจิิกายน 2564 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำำ�สั่่�งรวมคดีีนี้้�เข้้ากัับคดีีที่่� กสทช. ได้้ยื่่นฟ้้อง ทรููมููฟ 2 คดีี ได้้แก่่
(ก)	คดีีเรีียกให้้ทรููมููฟชำำ�ร ะค่่าธรรมเนีียมเลขหมายโทรศัั พท์์ สำำ� หรัั บบริิ ก ารโทรศัั พท์์ เคลื่่ อนที่่� และค่่ า ธรรมเนีียม
	ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นมีีนาคม 2557 ถึึ ง เดืื อ นธัั น วาคม 2558 ซึ่่� ง เป็็ น ช่่ ว งเวลาตามประกาศ กสทช.เรื่่ อ ง
มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้ บ ริิ ก ารในกรณีีสิ้้� น สุุ ด การอนุุ ญ าต สัั ม ปทาน หรืื อ สัั ญ ญาให้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่�
	พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เรื่่อง การคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการเป็็นการชั่่�วคราวในกรณีีสิ้้�นสุุดการอนุุญาต
หรืื อ สัั ม ปทานตามคำำ�สั่่� ง คณะรัั ก ษาความสงบแห่่ ง ชาติิ ฉบัั บ ที่่� 94/2557 เป็็ น จำำ� นวนเงิิ น รวม 878.38
	ล้้านบาท และ
(ข) 	คดีีเรีียกให้้ ท รูู มูู ฟนำำ�ส่่ ง เงิิ น รายได้้ จ ากการให้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� บ นคลื่่ น ความถี่่� 1800 MHz ตาม
ประกาศ กสทช.เรื่่ อ งมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้ บ ริิ ก ารเป็็ น การชั่่� วคร าว ระหว่่ า งวัั น ที่่� 16 กัั น ยายน 2556
	ถึึ ง วัั น ที่่� 12 กรกฎาคม 2557 จำำ� นวนทุุ น ทรัั พย์์ 1,150.66 ล้้ า นบาท โดย กสทช.ได้้ ยื่่ น คำำ�ร้้ อ งขอแก้้ ไ ข
เพิ่่� ม เติิ ม คำำ� ฟ้้ อ งโดยแก้้ ไ ขทุุ น ทรัั พย์์ ใ นคดีีรวมเป็็ น เงิิ น จำำ� นวน 3,637.63 ล้้ า นบาท ซึ่่� ง วัั น ที่่� 17 กุุ ม ภาพัั น ธ์์
2563 ทรููมููฟ ได้้ยื่่นคำำ�ร้้องโต้้แย้้งต่่อศาลปกครองกลางแล้้ว
	คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
(18) เมื่่อวัันที่่� 27 พฤษภาคม 2559 CAT Telecom ได้้ยื่่นฟ้้องบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ ทรููมููฟ เป็็นผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 4
ต่่อศาลปกครองกลาง โดยอ้้างเหตุุ ทรููมููฟ ได้้ใช้้เครื่่องและอุุปกรณ์์โทรคมนาคม ซึ่่�งส่่งมอบให้้ กสท. หลัังจาก
สัั ญ ญาให้้ ดำำ� เนิิ น การให้้ บ ริิ ก ารวิิ ท ยุุ ค มนาคมระบบเซลลูู ล่่ า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION
NETWORK) 1800 สิ้้�นสุุด คำำ�นวณตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 กรกฎาคม 2558 ถึึงวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2558 ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาตาม
บัันทึึกอนุุมััติิของหััวหน้้า คสช. ฉบัับลงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2558 โดยนำำ�ประกาศ กสทช. เรื่่อง มาตรการคุ้้�มครอง
ผู้้�ใช้้ บ ริิ ก ารในกรณีีสิ้้� น สุุ ด การอนุุ ญ าตสัั ม ปทาน หรืื อ สัั ญ ญาให้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� พ.ศ. 2556 มาใช้้ โ ดย
อนุุโลม เรีียกให้้ ทรููมููฟ ชำำ�ระเงิินจำำ�นวน 2,206.04 ล้้านบาท ต่่อมาวัันที่่� 24 กัันยายน 2562 CAT Telecom
ยื่่นขอแก้้ไขคำำ�ฟ้้องโดยแก้้ไขจำำ�นวนทุุนทรััพย์์ใหม่่เป็็นจำำ�นวน 1,350.20 ล้้านบาท ปััจจุุบัันคดีีอยู่่�ในระหว่่างพิิจารณา
ของศาลปกครองกลาง
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(19) เมื่่อวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2559 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ได้้ยื่่นฟ้้องคณะกรรมการ กสทช.
กัับพวกต่่อศาลปกครองกลาง เพื่่อขอให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนมติิของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่�สั่่�งให้้ ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป ระงัับการนำำ�
บริิการโทรทััศน์์ที่่�เป็็นการทั่่�วไปมาออกอากาศผ่่านโครงข่่ายโทรทััศน์์แบบบอกรัับสมาชิิกในหมวดหมู่่�หรืือลำำ�ดัับช่่อง
บริิการโทรทััศน์์อื่่นๆ ซึ่่�งมีีไว้้สำำ�หรัับบริิการโทรทััศน์์ที่่�ไม่่ใช้้คลื่่นความถี่่�แบบบอกรัับสมาชิิก ปััจจุุบััน คดีีนี้้�อยู่่�ระหว่่าง
การพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
(20) เมื่่อวัันที่่� 29 กัันยายน 2559 บริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท ทรูู อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (TIC) บริิษััท
ทรูู อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เกตเวย์์ จำำ�กััด (TIG) และ บริิษััท ทรูู ยููนิิเวอร์์แซล คอนเวอร์์เจ้้นซ์์ จำำ�กััด (TU) ได้้ยื่่นฟ้้อง
กสทช. กทค. และสำำ�นัักงาน กสทช. ต่่อศาลปกครองกลาง เพื่่อขอให้้เพิิกถอนมติิที่่�ประชุุม กทค. ครั้้�งที่่� 32/2558
และคำำ�สั่่� ง ของ กสทช. ที่่� สั่่� ง ให้้ ผู้้�รัับ ใบอนุุ ญ าตแบบที่่� 2 และ แบบที่่� 3 ต้้ อ งชำำ�ร ะค่่ า USO ในอัั ตร าร้้ อ ยละ 4
ของรายได้้ สุุทธิิจากการประกอบกิิจการในช่่ว งเดืื อนมกราคม 2554 ถึึ งเดืื อนพฤษภาคม 2555 ต่่ อมาเมื่่ อวัันที่่�
4 ธัั น วาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้้ พิิ พ ากษาเพิิ ก ถอนมติิ ค ณะกรรมการกิิ จ การโทรคมนาคม (กทค.)
เฉพาะส่่ ว นที่่� ใ ห้้ ผู้้� ฟ้้ อ งคดีีจัั ดสรร เงิิ น รายได้้ สุุ ท ธิิ จ ากการประกอบกิิ จ การในส่่ ว นที่่� เ กิิ น กว่่ า อัั ตร าร้้ อ ยละ 3.75
ต่่อปีี โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� กทค. มีีมติิดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�เมื่่อวัันที่่� 27 ธัันวาคม 2561 ทั้้�งสามบริิษััทได้้ยื่่นอุุทธรณ์์
คำำ� พิิ พ ากษาดัั ง กล่่ า วต่่ อ ศาลปกครองสูู ง สุุ ด ศาลปกครองสูู ง สุุ ด ได้้ มีีคำำ� พิิ พ ากษาเพิิ ก ถอนมติิ ที่่� ป ระชุุ ม กทค.
ครั้้�งที่่� 32/2558 เมื่่อวัันที่่� 28 มิิถุุนายน 2564 ในคดีีของ TIG และ TU และในวัันที่่� 23 กรกฎาคม 2564 ในคดีี
ของ TIC ทำำ�ให้้ทั้้�งสามคดีีถึึงที่่�สุุด ต่่อมา กสทช. ได้้มีีมติิเพิ่่�มเติิมในการประชุุมครั้้�งที่่� 13/2560 และมีีคำำ�สั่่�งให้้
ทั้้�งสามบริิษััทดัังกล่่าวชำำ�ระเงิินเพิ่่�มจากการชำำ�ระค่่า USO ล่่าช้้า ซึ่่�งทั้้�งสามบริิษััทไม่่เห็็นพ้้องด้้วยและยื่่นฟ้้อง
ต่่อศาลปกครองกลางด้้วย ทั้้�งสามคดีีอยู่่�ระหว่่างพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
(21) เมื่่อวัันที่่� 21 เมษายน 2560 บุุคคลธรรมดายื่่นฟ้้องบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล
คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (TUC) ร่่วมกัับคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
แห่่งชาติิ (กสทช.) ต่่อศาลปกครองกลาง กรณีีขอให้้ระงัับการก่่อสร้้างและให้้เพิิกถอนใบอนุุญาตในการก่่อสร้้าง
เสาส่่งสััญญาณโทรศััพท์์ ปััจจุุบััน คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
(22) เมื่่อวัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2560 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ ทรููมููฟได้้ยื่่นฟ้้องคณะกรรมการ กสทช. คณะกรรมการ
กิิ จ การโทรคมนาคม เลขาธิิ ก าร กสทช. ต่่ อ ศาลปกครองกลาง กรณีีเพิิ ก ถอนคำำ�สั่่� ง กสทช. ที่่� สั่่� ง ให้้ ท รูู ทูู ฟ
นำำ�เงิินค่่าบริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�แบบเติิมเงิินคงเหลืือในช่่วงประกาศ กสทช. เรื่่องมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ
เป็็ น การชั่่� วคร าวฯ ที่่� ไ ม่่ มีีผู้้� ใช้้ บ ริิ ก ารมาขอรัั บ คืื น ไปวางทรัั พย์์ ณ สำำ�นัั ก งานวางทรัั พย์์ กรมบัั ง คัั บ คดีี ปัั จจุุ บัั น
คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของปกครองกลาง
(23) เมื่่อวัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2560 บริิษััท สยามสปอร์์ต ซิินดิิเคท จำำ�กััด (มหาชน) (สยามสปอร์์ต) ได้้ยื่่นฟ้้องบริิษััทย่่อย
แห่่ ง หนึ่่� ง คืื อ บริิ ษัั ท ซีีนิิ เ พล็็ ก ซ์์ จำำ�กัั ด (ซีีนิิ เ พล็็ ก ซ์์ ) กัั บ พวกรวม 20 คน ต่่ อ ศาลทรัั พย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญาและ
การค้้ า ระหว่่ า งประเทศกลาง กรณีีสมาคมกีีฬาฟุุ ต บอลแห่่ ง ประเทศไทยมีีมติิ ย กเลิิ ก สัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�บริิ ห าร
สิิทธิิประโยชน์์ฟุุตบอลลีีกอาชีีพที่่�ทำำ�กัับสยามสปอร์์ต และให้้สิิทธิิในการถ่่ายทอดเสีียงและภาพการแข่่งขัันฟุุตบอล
แก่่ ซีีนิิ เ พล็็ ก ซ์์ โดยให้้ ร่่ ว มกัั น ชำำ�ร ะค่่ า เสีียหายเป็็ น จำำ� นวน 1,401.22 ล้้ า นบาท ซึ่่� ง เดิิ ม เรื่่ อ งดัั ง กล่่ า วซีีนิิ เ พล็็ ก ซ์์
ได้้ยื่่นฟ้้องสยามสปอร์์ตต่่อศาลเดีียวกัันเมื่่อวัันที่่� 5 เมษายน 2560 เรีียกคืืนเงิินและค่่าเสีียหายจำำ�นวน 390.75
ล้้านบาท จากกรณีีสยามสปอร์์ตไม่่สามารถดำำ�เนิินการส่่งสััญญาณถ่่ายทอดการแข่่งขัันฟุุตบอลให้้แก่่ซีีนิิเพล็็กซ์์
ตามสัั ญ ญาการถ่่ า ยทอดเสีียงและภาพการแข่่ ง ขัั น ฟุุ ต บอลที่่� ไ ด้้ ทำำ� ไว้้ ต่่ อ กัั น เมื่่ อ วัั น ที่่� 23 สิิ ง หาคม 2562
ศาลทรัั พย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญาและการค้้ า ระหว่่ า งประเทศกลาง ได้้ มีีคำำ� พิิ พ ากษาให้้ ส ยามสปอร์์ ต ชำำ�ร ะเงิิ น 240
ล้้ า นบาทให้้ แ ก่่ ซีีนิิ เ พล็็ ก ซ์์ ต่่ อ มาเมื่่ อ วัั น ที่่� 20 ธัั น วาคม 2562 ซีีนิิ เ พล็็ ก ซ์์ ไ ด้้ อุุ ท ธรณ์์ คำำ� พิิ พ ากษาดัั ง กล่่ า ว
ต่่อศาลอุุทธรณ์์คดีีชำำ�นััญพิิเศษ และเมื่่อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2563 สยามสปอร์์ตก็็ได้้อุุทธรณ์์คำำ�พิิพากษาดัังกล่่าว
ต่่อศาลอุุทธรณ์์คดีีชำำ�นััญพิิเศษเช่่นกััน เมื่่อวัันที่่� 15 กรกฎาคม 2564 ศาลอุุทธรณ์์คดีีชำำ�นััญพิิเศษได้้พิิพากษา
ให้้ ส ยามสปอร์์ ต ชำำ�ร ะเงิิ น ให้้ แ ก่่ ซีีนิิ เ พล็็ ก ซ์์ เ ป็็ น จำำ� นวน 240,000,000 บาท พร้้ อ มดอกเบี้้� ย ในอัั ตร าร้้ อ ยละ 7.5
ต่่อปีี นัับแต่่วัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2559 จนถึึงวัันที่่� 10 เมษายน 2564 และอััตราร้้อยละ 5 ต่่อปีี หรืืออััตราอื่่น
ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปตามพระราชกฤษฎีีกาฯ นัั บ แต่่ วัั น ที่่� 11 เมษายน 2564 เป็็ น ต้้ น ไปจนกว่่ า จะชำำ�ร ะเสร็็ จ แก่่
ซีีนิิเพล็็กซ์์ แต่่ต้้องไม่่เกิินอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี
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(24) เมื่่อวัันที่่� 24 สิิงหาคม 2560 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
(TUC) ได้้ยื่่น ฟ้้อ ง กสทช. และเลขาธิิการ กสทช. ต่่ อศาลปกครองกลางเพื่่ อขอเพิิ ก ถอนมติิ แ ละคำำ�สั่่�ง กสทช.
ที่่�สั่่�งให้้ TUC ชำำ�ระค่่าปรัับทางปกครองกรณีีไม่่ดำำ�เนิินการตามประกาศ กทช. เรื่่อง หลัักเกณฑ์์บริิการคงสิิทธิิ
เลขหมายโทรศัั พท์์ เ คลื่่ อ นที่่� ต่่ อ มาวัั น ที่่� 2 ตุุ ล าคม 2560 ศาลปกครองกลางได้้ มีีคำำ�สั่่� ง ไม่่ รัั บ ฟ้้ อ งในส่่ ว นของ
เลขาธิิการ กสทช. ซึ่่�ง TUC ได้้ยื่่นอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งไม่่รัับฟ้้องบางส่่วนดัังกล่่าวต่่อศาลปกครองสููงสุุด คำำ�ฟ้้องส่่วนอื่่น
ยัังคงอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
(25) เมื่่ อ วัั น ที่่� 14 พฤษภาคม 2563 บริิ ษัั ท ย่่ อ ยแห่่ ง หนึ่่� ง คืื อ บีีเอฟเคทีี ยื่่ น ฟ้้ อ ง CAT Telecom ต่่ อ ศาลยุุ ติิ ธรร ม
เรีียกคืื น เงิิ น ค่่ า พาดสายสื่่ อ สัั ญ ญาณในระบบ HSPA ที่่� บีีเอฟเคทีีได้้ ทดรองจ่่ า ยแทน CAT Telecom ตั้้� ง แต่่ ปีี
2554 – 2562 จำำ�นวน 1,127.30 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีีของต้้นเงิินดัังกล่่าวจนถึึง
วัันฟ้้อง รวมเป็็นทุุนทรััพย์์จำำ�นวน 1,532.78 ล้้านบาท และเรีียกดอกเบี้้�ยร้้อยละ 7.5 ต่่อปีีนัับถััดจากวัันฟ้้องจนกว่่า
จะชำำ�ระเสร็็จ เมื่่อวัันที่่� 27 มกราคม 2564 ศาลแพ่่งมีีคำำ�สั่่�งให้้โอนคดีีไปยัังศาลปกครองกลาง
(26) เมื่่อวัันที่่� 29 พฤษภาคม 2563 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งคืือ ทรููมููฟ ยื่่นฟ้้อง ทีีโอทีี เรีียกคืืนเงิินค่่าเชื่่อมโยงโครงข่่าย
ช่่วงเดืือนพฤษภาคม 2549 – พฤศจิิกายน 2549 จำำ�นวน 2,251.26 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีีของ
ต้้นเงิินดัังกล่่าวจนถึึงวัันฟ้้อง รวมเป็็นทุุนทรััพย์์จำำ�นวน 2,262.36 ล้้านบาท และเรีียกดอกเบี้้�ยร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี
นัั บ ถัั ดจ ากวัั น ฟ้้ อ งจนกว่่ า จะชำำ�ร ะเสร็็ จ เมื่่ อ วัั น ที่่� 23 กัั น ยายน 2564 ศาลปกครองรัั บ โอนคดีีจากศาลแพ่่ ง
คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง

5.4 ตลาดรอง
- ไม่่มีี -

5.5 สถาบัั น การเงิิ น ที่่� ติิ ด ต่่ อ ประจำำ �
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 333 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์ (662) 626-4243 โทรสาร (662) 231-4617
ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 35 ถนนสุุขุุมวิิท แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ (662) 208-7000, 8000 โทรสาร (662) 255-9391
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 9 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงจตุุจัักร เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
โทรศััพท์์ (662) 777-7777
ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 400/22 ถนนพหลโยธิิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ (662) 470-3274, (662) 470-3074
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6. นโยบายการกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ ด้ ้ า นการกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีี “นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี” ของ
บริิษััทฯ ตั้้�งแต่่ปีี 2545 และได้้ทำำ�การปรัับปรุุงนโยบายดัังกล่่าวเป็็นระยะๆ อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
ของบริิษััทฯ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่่อให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับ
บริิษััทจดทะเบีียนไทย ปีี 2560 ที่่�ออกโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งเทีียบเคีียง
ได้้กัับมาตรฐานสากล โดยบริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยเนื้้�อหารายละเอีียดของ “นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี” ไว้้บนเว็็บไซต์์
ของบริิษััทฯ ที่่� www.truecorp.co.th และได้้เปิิดเผยแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�น และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ไว้้ภายใต้้หััวข้้อ “รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ”

6.2 จรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ
คณะกรรมการได้้ส่่งเสริิมให้้บริิษััทฯ จััดทำำ�จรรยาบรรณธุุรกิิจที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยใช้้ชื่่อเรีียกว่่า “คุุณธรรมและ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน” เพื่่อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจและปฏิิบััติิตามมาตรฐานด้้านจริิยธรรม
ที่่�บริิษััทฯ ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และได้้มีีการติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณดัังกล่่าวอย่่างจริิงจััง เพื่่อให้้บรรลุุ
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดย “คุุณธรรมและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน” มีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และ มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น และได้้เปิิดเผยไว้้บน
เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
“คุุณธรรมและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน” กล่่าวถึึงคุุณค่่าหลััก จรรยาบรรณธุุรกิิจ และข้้อประพฤติิปฏิิบััติิ ที่่�ใช้้เป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติิงานสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ ทุุกคน เพื่่อให้้เป็็นไปตามวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ และ
เป้้าหมายของบริิษััทฯ ในการสร้้างคุุณค่่าต่่อสัังคม องค์์กร และพนัักงาน อัันเป็็นบรรทััดฐานของวััฒนธรรมองค์์กร
ทั้้�งนี้้� คุุณธรรมและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน แบ่่งออกเป็็น 7 หมวด ได้้แก่่ (1) ข้้อพึึงปฏิิบััติิส่่วนบุุคคลและสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน (2) การปกป้้องทรััพย์สิ์ นิ ของบริิษัทั (3) ความสััมพัันธ์กั์ บั ลููกค้้า (4) ข้้อตกลงที่่เ� ป็็นธรรมกัับบุุคคลอื่่น (5) การทำำ�งาน
ร่่วมกัับหน่่วยงานของรััฐ (6) การต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น และ (7) การป้้องกัันการฟอกเงิิน

6.3 การเปลี่่� ย นแปลงและพัั ฒ นาการที่่� สำ ำ � คัั ญ ของนโยบาย แนวปฏิิ บัั ติิ และระบบการกำำ �กัั บ
		ดูู แ ลกิิ จ การในรอบปีี ที่่� ผ่ ่ า นมา
(1) คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยคณะกรรมการ
เป็็นผู้้�ริิเริ่่�ม มีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณา และอนุุมััติินโยบายดัังกล่่าว นอกจากนี้้� คณะกรรมการจะปรัับปรุุงและทบทวน
นโยบายและการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการกำำ�กัับดููแล และยกระดัับ
มาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ
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โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรฐานในการ
เลืือกสรรกรรมการบริิษััท ซึ่่�งกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมว่่า บริิษััทฯ จะคำำ�นึึงถึึงความหลากหลายในการเลืือกสรรกรรมการบริิษััทฯ
รวมถึึงได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับสััดส่่วนในการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการ โดยกำำ�หนดสััดส่่วนการ
เข้้าร่่วมการประชุุมของกรรมการทั้้�งคณะเฉลี่่�ยไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 ในแต่่ละปีี
(2) บริิษััทฯ ได้้รัับการประเมิินโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย (CGR) ประจำำ�ปีี 2564 จาก สมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) ในระดัับ “ดีีเลิิศ” (Excellent) โดยถืือเป็็นการได้้รัับการประเมิินระดัับดีีเลิิศ
(Excellent) เป็็นปีีที่่�ห้้าติิดต่่อกััน
(3) ในปีี 2564 กลุ่่�มทรููเป็็นองค์์กรที่่�ได้้คะแนนรวมดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ 2021 สููงสุุดอัันดัับ 1 (93 คะแนน) จากทั้้�งหมด
61 อุุตสาหกรรมในโลก ซึ่่�งการได้้รัับการจััดอัันดัับครั้้�งนี้้� แสดงให้้เห็็นว่่ากลุ่่�มทรููสามารถเติิบโตควบคู่่�ไปกัับความยั่่�งยืืน
จนเป็็นที่่�ประจัักษ์์และทััดเทีียมนานาชาติิ หลัังจากที่่�สามารถสร้้างประวััติิศาสตร์์ ครองแชมป์์สถิิติิใหม่่ด้้วยคะแนน DJSI
สููงสุุดของโลกในกลุ่่�มธุุรกิิจสื่่อสารโทรคมนาคม ยาวนานถึึง 4 ปีีซ้้อน และคงสถานะสมาชิิกดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์
ต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่� 5
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หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหาร
ด้้านการพาณิิชย์์ (ร่่วม)

คณะกรรมการพััฒนาเชิิงกลยุุทธ์์
และบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิษััท

รองหััวหน้้าคณะผู้้�บริิหาร
ด้้านการเงิิน

หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหาร
ด้้านทรััพยากรบุุคคล

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)

หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหาร
ด้้านการเงิิน

คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

7.1 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ผู้้�อำำ�นวยการบริิหาร - ด้้านกิิจการ
องค์์กร

ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการด้้านการเงิิน

7. โครงสร้้ า งการกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ และ ข้้ อ มูู ล สำำ �คัั ญ เกี่่� ย วกัั บ คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และ อื่่นๆ

7.2 ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ คณะกรรมการบริิ ษัั ท
7.2.1 องค์์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริิ ษัั ท
ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ กำำ�หนดให้้คณะกรรมการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และ
กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดนั้้�นต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร โดยกรรมการของบริิษััทฯ จะ
ต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 15 ท่่าน ประกอบด้้วย
(1) กรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร (Executive Directors) จำำ�นวน 2 ท่่าน
(2) กรรมการที่่�มิใิ ช่่ผู้้�บริิหาร (Non-Executive Directors) จำำ�นวน 13 ท่่าน คิิดเป็็นสััดส่่วน ร้้อยละ 86.67 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
ประกอบด้้วย
• กรรมการอิิสระ (Independent Directors) จำำ�นวน 5 ท่่าน คิิดเป็็นสััดส่่วน ร้้อยละ 33.33 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะ
ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ซึ่่�งไม่่เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานประจำำ� ซึ่่�งรวมตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ จำำ�นวน 8 ท่่าน
(3) มีีการมอบอำำ�นาจระหว่่างคณะกรรมการ และฝ่่ายจััดการที่่�ชััดเจน โดยมีีรายละเอีียด ตามที่่�ปรากฏในหััวข้้อ “อำำ�นาจ
หน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)”
คำำ �นิิ ย าม
กรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร หมายถึึง
กรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหาร หรืือ มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานของบริิษััทฯ
กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร หมายถึึง
กรรมการที่่� มิิ ไ ด้้ ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง เป็็ น ผู้้�บริิ ห าร และ ไม่่ มีี ส่่ ว นร่่ ว มในการบริิ ห ารงานของบริิ ษัั ท ฯ โดยอาจจะเป็็ น หรืื อ
ไม่่เป็็นกรรมการอิิสระก็็ได้้
กรรมการอิิสระ หมายถึึง
กรรมการผู้้�ซึ่่�งเป็็นอิิสระจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือกลุ่่�มของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และผู้้�บริิหารของนิิติิบุุคคล ที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ ตลอดจนเป็็ น อิิ ส ระจากความสัั ม พัั น ธ์์ อื่่ น ใดที่่� จ ะกระทบต่่ อ การใช้้ ดุุ ล พิิ นิิ จ อย่่ า งอิิ ส ระ อีี กทั้้� ง มีี คุุ ณ สมบัั ติิ
ครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ
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7.2.2 ข้้อมููลคณะกรรมการและผู้้ � มีีอำ ำ � นาจควบคุุ ม บริิ ษัั ท รายบุุ ค คล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 15 คน ดัังมีีรายนามต่่อไปนี้้�
รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1. นายศุุภชััย
เจีียรวนนท์์
ประธานกรรมการ
2. ดร. อาชว์์
เตาลานนท์์	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้้านการเงิิน และ
				กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3. ดร. เกา 	ถงชิ่่�ง	รองประธานกรรมการ และ
				กรรมการในคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4. นายอำำ�รุุง
สรรพสิิทธิ์์�วงศ์์	รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิน และ
				กรรมการในคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
5. นายหยาง
เสี่่�ยวผิิง	รองประธานกรรมการ
6. นายโชติิ
โภควนิิช	กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
				กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิน และ
				กรรมการในคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
7. ดร. ฮาราลด์์	ลิิงค์์	กรรมการอิิสระ และ
				
ประธานคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
8. นายฉวี่่�
เกิิงโหล่่ว	กรรมการอิิสระ
9. นางปรีีเปรม
เสรีีวงษ์์ 	กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
				
ประธานคณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
10. ศ. (พิิเศษ) ดร.กิิตติิพงษ์์ 	กิิตยารัักษ์์	กรรมการอิิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	
11. ดร. หลี่่�
เฝิิง	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิน
12. ศ. ดร. วรภััทร	
โตธนะเกษม	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิน และ
				กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
13. นายชััชวาลย์์
เจีียรวนนท์์	กรรมการ
14. นายณรงค์์
เจีียรวนนท์์	กรรมการ
15. นายอติิรุุฒม์์
โตทวีีแสนสุุข	กรรมการ และ
				กรรมการในคณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิษััททุุกท่่าน เป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย และ
ไม่่มีีลัักษณะขาดความน่่าไว้้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
กรรมการทุุกท่่านทุ่่�มเทให้้กัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นกรรมการ ให้้ความร่่วมมืือช่่วยเหลืือในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ
ในทุุ ก ๆ ด้้ า น ซึ่่� ง เป็็ น ภาระที่่� ห นัั ก และต้้ อ งรัั บผิิ ด ชอบอย่่ า งยิ่่� ง สำำ� หรัั บบ ทบาท หน้้ า ที่่� และความรัั บผิิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละท่่านนั้้�น กรรมการทุุกท่่านเข้้าร่่วมในการประชุุม
ทุุกครั้้�ง เว้้นแต่่กรณีีที่่�มีีเหตุุสำำ�คััญและจำำ�เป็็นที่่�ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้ อย่่างไรก็็ตาม กรรมการท่่านใดที่่�ติิดภารกิิจจำำ�เป็็น
ไม่่ ส ามารถเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ จะบอกกล่่ า วแจ้้ ง เหตุุ ผ ลขอลาการประชุุ ม และให้้ ค วามคิิ ด เห็็ น
ต่่อวาระการประชุุมที่่�สำำ�คััญเป็็นการล่่วงหน้้า นอกจากนี้้� กรรมการของบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี ส่่งเสริิมให้้กรรมการเข้้าอบรมพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่อง โดยเฉพาะหลัักสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
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กษะ ความรู้ และ
และประสบการณ์
ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท

ทัั ก ษะ ความรู้้ � และประสบการณ์์ ข องคณะกรรมการบริิ ษัั ท (15 คน)

จํานวนกรรมการทัง� หมด 15 คน
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด 15 คน
14
12
10
8
6
4

กรร�ก�ร��������� ����� ร���ร
กรร�ก�ร�������� �ร�����ก�ร�ร���ร

2
0

กรรมการซึ่่� งมีีอำ ำ � นาจลงลายมืื อ ชื่่ อ แทนบริิ ษัั ท ฯ
นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์ นายอาชว์์ เตาลานนท์์ นายอำำ�รุุง สรรพสิิทธิ์์�วงศ์์ นายชััชวาลย์์ เจีียรวนนท์์ นายอติิรุุฒม์์ โตทวีีแสนสุุข
กรรมการสองในห้้าคนลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน และ ประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััทฯ ในกรณีีที่่�ลงลายมืือชื่่�อในงบการเงิิน
หนัังสืือรัับรองงบการเงิินและเอกสารประกอบงบการเงิิน แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี แบบแสดงรายการข้้อมููลการ
เสนอขายหลัักทรััพย์์ หรืือ เอกสารใดๆ เพื่่�อการนำำ�ส่่งต่่อหน่่วยงานราชการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือ บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ให้้กรรมการ
คนใดคนหนึ่่�งในห้้าคนดัังกล่่าวข้้างต้้น ลงลายมืือชื่่�อและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััทฯ
7.2.3 ข้้อมููลเกี่่� ย วกัั บ บทบาทหน้้าที่่� ข องคณะกรรมการ
อำำ � นาจหน้้าที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบของคณะกรรมการบริิ ษัั ท
• กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ตลอดจนมติิ
ของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรอบคอบระมััดระวััง ความซื่่อสััตย์์สุุจริิต เพื่่อรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ และ
ผู้้�ถืือหุ้้�น และเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส และ ทัันเวลา
• กำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่อสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
• อนุุมััติิวิิสััยทััศน์์ แผนยุุทธศาสตร์์ พัันธกิิจ แผนการธุุรกิิจ และ เป้้าหมายทางการเงิิน โดยมีีการทบทวนเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี รวมทั้้�งติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�เรื่่องดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิ
• ประเมิินผลการดำำ�เนิินการของบริิษััทฯ และผลการปฏิิบััติิงานของประธานคณะกรรมการบริิหาร และ กรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
• ดููแลให้้เกิิดความมั่่�นใจในการรัับช่่วงบริิหารงานของสมาชิิกระดัับสููงในฝ่่ายจััดการ
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• ดููแลให้้ มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบายที่่� เ กี่่� ย วกัั บจ ริิ ย ธรรมทางธุุ รกิิ จ รวมทั้้� ง คุุ ณ ธรรมและข้้ อ พึึงปฏิิ บัั ติิ ใ นการทำำ� งาน
ข้้อกำำ�หนดการเปิิดเผยข้้อมููล ข้้อกำำ�หนดของการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน ตลอดจนข้้อกำำ�หนดการใช้้ข้้อมููลภายใน
เพื่่ อ ซื้้� อ ขายหลัั ก ทรัั พย์์ รวมทั้้� ง ตรวจสอบให้้ มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ กำำ� หนดดัั ง กล่่ า ว โดยยึึดหลัั กค วามพอประมาณ
ความมีีเหตุุผล และ การมีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีีในตััว
• กำำ�หนดและอนุุมััติิมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น และกำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายบริิหารนำำ�มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นไป
ปฏิิบััติิ
• ดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีี การจััดการความเสี่่�ยง ตลอดจนระบบการควบคุุมและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ดููแลให้้มีีกลไกในการรัับเรื่่องร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส
• เสนอชื่่อผู้้�ที่่�จะเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััทต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ในส่่วนของการจััดการบริิษััทฯ นั้้�น คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตััดสิินใจ และดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
เว้้ น แต่่ เ รื่่� อ งที่่� ก ฎหมายกำำ� หนดให้้ ต้้ อ งได้้ รัั บ มติิ อ นุุ มัั ติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�น นอกจากนั้้� น คณะกรรมการบริิ ษัั ท อาจ
มอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนหรืือบุุคคลอื่่�นใด ปฏิิบััติิการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งแทนคณะกรรมการบริิษััทได้้
อย่่างไรก็็ตาม การตััดสิินใจในการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ อาทิิเช่่น การลงทุุนและการกู้้�ยืืมที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ฝ่่ายบริิหารจะต้้อง
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
อำำ � นาจหน้้าที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบของประธานกรรมการ
•	รัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการในการกำำ�กัับดููแลการบริิหารงานของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยอื่่นๆ ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามแผนงานที่่�วางไว้้
• เป็็นประธานที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
• เป็็นประธานที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และควบคุุมการประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับและระเบีียบวาระที่่�กำำ�หนดไว้้
• ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้โดยเฉพาะให้้เป็็นหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

7.3 ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ คณะกรรมการชุุ ดย่ ่ อ ย
7.3.1 คณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย
1)	คณะกรรมการตรวจสอบ
2)	คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3)	คณะกรรมการด้้านการเงิิน
4)	คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
5)	คณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
6)	คณะกรรมการบริิหาร
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการเปิิดเผยกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อยไว้้ในเอกสารแนบ 5 และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่�
www.truecorp.co.th
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน (internal control) รวมถึึงการบริิหารความเสี่่�ยง (risk management) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และ พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้าง หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
4. สอบทานกระบวนการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
5.	พิิจารณาและให้้คำำ�แนะนำำ�ในการเสนอแต่่งตั้้�ง เลืือกกลัับเข้้ามาใหม่่ ตลอดจนเลิิกจ้้าง บุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระ
เพื่่อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และ เสนอค่่าสอบบััญชีี รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีี โดยไม่่มีี
ฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
6.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ
7.	จัั ด ทำำ�ร ายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิ ด เผยไว้้ ใ นรายงานประจำำ�ปีี ข องบริิ ษัั ท ฯ ซึ่่� ง รายงานดัั ง กล่่ า ว
จะได้้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
	ก)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ
	ข)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
	ค)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ง)	ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ประสิิ ท ธิิ ผ ลของกระบวนการควบคุุ ม ภายในของบริิ ษัั ท ฯ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บก ารปฏิิ บัั ติิ ต าม
มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
	จ)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
ฉ)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ช) จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
	ซ)	ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (Charter)
ฌ) ข้้อมููลอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
	จากคณะกรรมการบริิษััท และ
8. ปฏิิบััติิการอื่่นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด หรืือ คณะกรรมการของบริิษััทฯ จะมอบหมาย
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารเปิิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบสำำ�หรัับการปฏิิบัติั งิ าน ประจำำ�ปีี 2564 ไว้้ในเอกสารแนบ 6
และ บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.truecorp.co.th
2) คณะกรรมการกำำ � หนดค่่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
1. เสนอความเห็็นเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท
2. เสนอชื่่อบุุคคลต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่อการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย และ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
3. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานคณะกรรมการบริิหาร และ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
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3) คณะกรรมการด้้านการเงิิ น
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการด้้านการเงิิน
บทบาทของคณะกรรมการด้้ า นการเงิิ น คืื อ การช่่ ว ยเหลืื อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท ในการดููแลการจัั ด การ และผลการ
ดำำ� เนิิ น งานด้้ า นการเงิิ น ของบริิ ษัั ท ฯ เพื่่ อ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ดัั ง กล่่ า ว คณะกรรมการด้้ า นการเงิิ น จะมีี ก ารประชุุ ม ร่่ ว มกัั บ
ฝ่่ายจััดการเป็็นระยะๆ และจะนำำ�เสนอความเห็็น และคำำ�แนะนำำ�ต่่อคณะกรรมการบริิษััทในเรื่่องกลยุุทธ์์ทางการเงิิน
ทั้้� ง ในระยะสั้้� น และระยะยาว ในเรื่่ อ งงบประมาณประจำำ�ปีี สำำ� หรัั บค่่ า ใช้้ จ่่ า ยส่่ ว นทุุ น และค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการดำำ� เนิิ น การ
การก่่อหนี้้�สิินหรืือการจััดทำำ�สมมุุติิฐานในการก่่อหนี้้�สิินที่่�มีีความสำำ�คััญ การเพิ่่�มทุุน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์
ที่่�มีีความสำำ�คััญ การสร้้างรายได้้ที่่�มีีความสำำ�คััญหรืือข้้อเสนออื่่นๆ ที่่�สามารถเพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่บริิษััทฯ ได้้ตามที่่�จะเสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการด้้านการเงิินจะรัับผิิดชอบต่่อการกำำ�กัับดููแลและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้าน
การเงิินของบริิษััทฯ โดยเปรีียบเทีียบกัับงบประมาณ
คณะกรรมการจะจััดทำำ�รายงานสรุุปภารกิิจของคณะกรรมการเพื่่อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และจะ
มอบหมายให้้หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิินชี้้�แจงต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในเรื่่องที่่�จำำ�เป็็นจะต้้องได้้รัับการ
อนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
4) คณะกรรมการกำำ �กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
1.	นำำ�เสนอนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการบริิษััท
2. ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการบริิษััทในเรื่่องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
3.	ดููแลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการ เพื่่อให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ
บริิษััทฯ
4. ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ และให้้ข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการ เพื่่อพิิจารณาปรัับปรุุงให้้
ทัันสมััยอย่่างต่่อเนื่่องและเหมาะสมกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
5.	พิิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รัปั ชั่่�นเป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ี และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
เพื่่อพิิจารณาอนุุมััติิ
6. ปฏิิบััติิการอื่่นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทจะมอบหมาย
5) คณะกรรมการความมั่่� น คงปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์
อํํานาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
1.	กํําหนดกลยุุ ท ธ์์ แ ละนโยบายด้้ า นความมั่่� น คงปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์ การคุ้้�มครองข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ คค ล และด้้ า นอื่่ น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.	ดููแลและสอบทานการปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�กํําหนดไว้้
3. ปฏิิบััติิการอื่่นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทจะมอบหมาย

159

6) คณะกรรมการบริิ ห าร
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร
1.	นำำ�เสนอ ทิิศทางธุุรกิิจ พัันธกิิจ แผนยุุทธศาสตร์์ แผนธุุรกิิจ และ เป้้าหมายทางการเงิิน ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่อ
ขออนุุมััติิ รวมทั้้�งติิดตามดููแลให้้กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) และคณะผู้้�บริิหารนำำ�เรื่่องดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิให้้บรรลุุ
เป้้าหมายอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.	พิิจารณาสอบทานและอนุุมััติิเรื่่องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการ ได้้แก่่ แนวทางการลงทุุน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
การก่่อภาระผููกพัันและการกู้้�ยืืมเงิิน งบประมาณ ค่่าใช้้จ่่าย การจััดโครงสร้้างองค์์กร และ งานด้้านทรััพยากรบุุคคล
เป็็นต้้น ภายในขอบเขตอำำ�นาจที่่�ได้้รัับจากคณะกรรมการบริิษััท ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารจะไม่่มีีอำำ�นาจอนุุมััติิหาก
เป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือ รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับกลุ่่�มบริิษััท ทรูู หรืือ รายการที่่�
คณะกรรมการการบริิหารหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องมีีส่่วนได้้เสีีย หรืือ รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
หรืือ รายการที่่�ถููกควบคุุมโดยกฎหมายหรืือหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล รายการดัังกล่่าวต้้องดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์
ของกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3.	พิิจารณากลั่่�นกรองงานทุุกประเภทที่่�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณา ยกเว้้น งานที่่�อยู่่ภ� ายใต้้หน้้าที่่�ความรัับผิดิ ชอบ หรืือ
เป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่นของกลุ่่�มบริิษััทที่่�จะเป็็นผู้้�พิิจารณากลั่่�นกรองเพื่่อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท
โดยตรง
4.	รัับทราบรายงานด้้านการตรวจสอบภายในสำำ�หรัับเรื่่องที่่�เกี่่�ยวกัับมาตรการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา และในกรณีีที่่�เกิิด
เหตุุการณ์์ความเสีียหายหรืืออาจจะเกิิดความเสีียหายอย่่างร้้ายแรงต่่อองค์์กร ให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในรายงานให้้
คณะกรรมการบริิหารทราบโดยทัันทีี
5.	พิิจารณาหรืืออนุุมััติิเรื่่องอื่่นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
7.3.2 รายชื่่ อ ของคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 คน และมีีกรรมการอย่่างน้้อย 1 คนที่่�มีีความรู้้� และประสบการณ์์เพีียงพอ
ที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน โดยมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�
รายนาม
1.
2.
3.

ตำำ�แหน่่ง

นายโชติิ
โภควนิิช*
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางปรีีเปรม
เสรีีวงษ์์ 	กรรมการตรวจสอบ	
ศ. (พิิเศษ) ดร.กิิตติิพงษ์์ กิิตยารัักษ์์ 	กรรมการตรวจสอบ	

หมายเหตุุ : * นายโชติิ โภควนิิ ช เป็็ นผู้้�มีี ค วามรู้้�และประสบการณ์์ ใ นการสอบทานงบการเงิิ น ของบริิ ษัั ท ฯ โดยมีี ร ายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา และ ประสบการณ์์การทำำ�งาน ตามที่่�ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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คณะกรรมการกำำ � หนดค่่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้้วยกรรมการ 4 คน
เป็็นกรรมการอิิสระ 2 คน* กรรมการ 2 คน โดยมีีประธานคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
เป็็นกรรมการอิิสระ ดัังมีีรายนามต่่อไปนี้้�
รายนาม
1.
2.
3.
4.

ตำำ�แหน่่ง

ดร. ฮาราลด์์	ลิิงค์์*
ประธานคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
นายโชติิ
โภควนิิช*	กรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	
ดร. เกา	ถงชิ่่�ง	กรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	
นายอำำ�รุุง
สรรพสิิทธิ์์�วงศ์์ 	กรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	

คณะกรรมการด้้านการเงิิ น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการด้้านการเงิิน ประกอบด้้วยกรรมการ 5 คน โดยมีีกรรมการอิิสระจำำ�นวน 1 คน*
กรรมการ จำำ�นวน 4 คน และ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 1 คน โดยมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�
รายนาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตำำ�แหน่่ง

ดร. อาชว์์
เตาลานนท์์
ประธานคณะกรรมการด้้านการเงิิน
นายโชติิ
โภควนิิช*	กรรมการด้้านการเงิิน
ดร. หลี่่�
เฝิิง	กรรมการด้้านการเงิิน
นายอำำ�รุุง
สรรพสิิทธิ์์�วงศ์์	กรรมการด้้านการเงิิน
ศ. ดร. วรภััทร	 โตธนะเกษม	กรรมการด้้านการเงิิน
นายหยวน	ลี่่�ฮวา
สมาชิิกในคณะกรรมการด้้านการเงิิน

คณะกรรมการกำำ �กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ประกอบด้้วย กรรมการ จำำ�นวน 2 คน และ ที่่�ปรึึกษา
จำำ�นวน 1 คน โดยมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�
รายนาม
1.
2.
3.

ดร. โกศล
ดร. อาชว์์
ศ. ดร. วรภััทร	

ตำำ�แหน่่ง
เพ็็ชร์์สุุวรรณ์์
ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
เตาลานนท์์	กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โตธนะเกษม 	กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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คณะกรรมการความมั่่� น คงปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระ จำำ�นวน 1 คน*
กรรมการ จำำ�นวน 1 คน และ ผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 1 คน โดยมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�
รายนาม
1.
2.
3.

ตำำ�แหน่่ง

นางปรีีเปรม
เสรีีวงษ์์*
ประธานคณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
นายอติิรุุฒม์์
โตทวีีแสนสุุข	กรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
ดร. กิิตติิณััฐ	ทีีคะวรรณ 	กรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์

คณะกรรมการบริิ ห าร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิหาร มีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�
รายนาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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ตำำ�แหน่่ง

นายศุุภชััย
เจีียรวนนท์์
ประธานคณะกรรมการบริิหาร
นายนพปฎล
เดชอุุดม	รองประธานคณะกรรมการบริิหาร
นายอติิรุุฒม์์
โตทวีีแสนสุุข	รองประธานคณะกรรมการบริิหาร
นายอาณััติิ
เมฆไพบููลย์์วััฒนา	รองประธานคณะกรรมการบริิหาร
นายสฤษดิ์์�	จิิณสิิทธิ์์�	รองประธานคณะกรรมการบริิหาร
ดร. ไมเคิิล	กรีีซีีลส์์	รองประธานคณะกรรมการบริิหาร
นายสุุภกิิจ
วรรธนะดิิษฐ์์	กรรมการบริิหาร, Commercial
ดร. กิิตติิณััฐ 	ทีีคะวรรณ	กรรมการบริิหาร
นายขจร
เจีียรวนนท์์	กรรมการบริิหาร
นายมนััสส์์
มานะวุุฒิิเวช	กรรมการบริิหาร
นายณััฐวุุฒิิ
อมรวิิวััฒน์์	กรรมการบริิหาร	
ดร. ธีีรเดช 	ดำำ�รงค์์พลาสิิทธิ์์�	กรรมการบริิหาร
นายพีีรธน
เกษมศรีี ณ อยุุธยา	กรรมการบริิหาร
นางสาวยุุภา 	ลีีวงศ์์เจริิญ	กรรมการบริิหาร
นางสาวศริินทร์์รา วงศ์์ศุุภลัักษณ์์	กรรมการบริิหาร
นายสุุวิิชา
ภรณวลััย	กรรมการบริิหาร
ดร.เนตรชนก 	วิิภาตะศิิลปิิน	กรรมการบริิหาร
ดร.ธีีระพล 	ถนอมศัักดิ์์�ยุุทธ	กรรมการบริิหาร
นายเชษฐา
หมู่่�มิ่่�ง
เลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร
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อำำ � นาจหน้้าที่่� ข องกรรมการผู้้ � จัั ด การใหญ่่ (ร่่ ว ม)
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) เป็็นตำำ�แหน่่งทางการบริิหารสููงสุุดของบริิษััทฯ และ เป็็นตำำ�แหน่่งที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
โดยคณะกรรมการบริิษััท
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายบริิหารเป็็นไปในรููปแบบการทำำ�งานร่่วมกััน โดยที่่�คณะกรรมการบริิษััท
เป็็ น ผู้้�กำำ�กัั บดูู แล ให้้คำำ�ปรึึกษา ข้้อ คิิดเห็็น และ ข้้ อเสนอแนะแก่่ ฝ่่ า ยบริิ ห าร สนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิจของบริิษััทฯ
ตลอดจนติิ ด ตามดููแลการบริิ ห ารงานของฝ่่ า ยบริิ ห ารและผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ฯ แต่่ จ ะไม่่ เ ข้้ า ไปก้้ า วก่่ า ย
ในการบริิหารกิิจการของบริิษััทฯ ส่่วนกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) มีีความรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััทในด้้านการ
นำำ� นโยบายของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ไปใช้้ ใ นทางปฏิิ บัั ติิ บริิ ห ารจัั ด การและควบคุุ ม ดููแลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ฯ
ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น มติิคณะกรรมการ ทิิศทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) มีีดัังต่่อไปนี้้�
• วางกลยุุ ท ธ์์ แ ละแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารของบริิ ษัั ท ฯ ตามกรอบทิิ ศ ทางธุุ รกิิ จ และพัั น ธกิิ จข องบริิ ษัั ท ฯ ที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ จ าก
คณะกรรมการ
• ควบคุุมดููแลให้้การดำำ�เนิินการตามแผนธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และ สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทาง
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
• กำำ�กัั บ ดููแล และ ควบคุุ ม การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ประจำำ�วัั น อัั น เป็็ น ปกติิ ธุุ ร ะของบริิ ษัั ท ฯ รวมทั้้� ง การบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามทิิศทาง แผนธุุรกิิจ และ งบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
• ควบคุุมดููแลให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• นำำ�เสนอรายงานการดำำ�เนิินงานและผลประกอบการของบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ ซึ่่�งหาก
คณะกรรมการมีีการให้้ข้้อคิิดเห็็นหรืือข้้อเสนอแนะแก่่ฝ่่ายบริิหาร กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) มีีหน้้าที่่�นำำ�ข้้อคิิดเห็็น
หรืือข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่่�การปฏิิบััติิ เพื่่อให้้บรรลุุผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• เข้้าทำำ�สััญญา หรืือ ข้้อตกลงต่่างๆ และ อนุุมััติิค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ตามขอบเขตที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบายและระเบีียบวิิธีี
ปฏิิบััติิของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�เป็็นการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
กัับบริิษััทฯ หรืือ บริิษััทย่่อย จะต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมาย และ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่องดัังกล่่าว
• ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่นใดตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
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7.4 ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ ผู้้� บ ริิ ห าร
7.4.1 รายชื่่� อ และตำำ � แหน่่ ง ของผู้้ � บ ริิ ห าร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผู้้�บริิหาร1/ ของบริิษััทฯ มีีจำำ�นวน 8 ท่่าน ดัังมีีรายนามต่่อไปนี้้�
รายนาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตำำ�แหน่่ง

นายมนััสส์์
มานะวุุฒิิเวช 	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
นายณััฐวุุฒิิ
อมรวิิวััฒน์์	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
ดร. ธีีรเดช 	ดำำ�รงค์์พลาสิิทธิ์์�	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
นายสุุภกิิจ	
วรรธนะดิิษฐ์์	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการพาณิิชย์์ (ร่่วม)
นายขจร	
เจีียรวนนท์์
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหาร - ด้้านกิิจการองค์์กร
นางสาวยุุภา	ลีีวงศ์์เจริิญ	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน
นางสาวศริินทร์์รา วงศ์์ศุุภลัักษณ์์	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านทรััพยากรบุุคคล
นางรัักษอร	ตัันติิเวสส 	รองหััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน

หมายเหตุุ : 1/ “ผู้้�บริิหาร” ในหััวข้้อนี้้� มีีความหมายตามที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งหมายถึึง
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรกนัับต่่อจากกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ลงมา และผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เทีียบเท่่ากัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารรายที่่�สี่่�ทุุกราย และ ให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงาน
บััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป หรืือเทีียบเท่่า

ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ทุุกท่่าน เป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย
และ ไม่่มีีลัักษณะขาดความน่่าไว้้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลความรู้้�ความชำำ�นาญ ทัักษะ และประสบการณ์์ของผู้้�บริิหารเปิิดเผยในเอกสารแนบ 1
7.4.2 นโยบายการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนผู้้ � บ ริิ ห าร
การพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร บริิษััทฯ มีีนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร โดยสะท้้อนภาระหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารแต่่ละคน และเป็็นอััตราที่่�เหมาะสมโดยศึึกษาเทีียบเคีียงกัับธุุรกิิจประเภทเดีียวกััน
โดยคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบัติั งิ านทางการเงิิน ผลงานเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ติ ามวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ในระยะยาว ซึ่่ง� โครงสร้้าง
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารจะประกอบด้้วยค่่าตอบแทนในรููปของเงิินเดืือน ผลตอบแทนการปฏิิบััติิงานจ่่ายเป็็นรายปีี และ
ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ซึ่่�งได้้แก่่ เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และ โครงการร่่วมทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง
7.4.3 จำำ � นวนค่่ า ตอบแทนรวมของผู้้ � บ ริิ ห ารที่่� ไ ด้้รัั บ จากบริิ ษัั ท ฯ และ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย
(1) ค่่ า ตอบแทนที่่� เ ป็็ น ตัั ว เงิิ น
ในปีี 2564 ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารรวม 8 ท่่าน เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 151.54 ล้้านบาท ประกอบด้้วยค่่าตอบแทน
ในรููปของเงิินเดืือน ผลตอบแทนการปฏิิบััติิงาน และ ผลประโยชน์์อื่่�นๆ
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(2) ค่่ า ตอบแทนอื่่ น
(2.1) เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหารโดยบริิษััทฯ ได้้สมทบในอััตราร้้อยละ 3 - 7 ของเงิินเดืือน โดยใน
ปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จ่่ายเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร 8 ราย รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 6.90 ล้้านบาท
(2.2) โครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง (“EJIP”)
(2.2.1) โครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้างปีี 2563 - 2565
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีโครงการ EJIP เพื่่�อเป็็นแรงจููงใจแก่่ผู้้�บริิหารในการปฏิิบััติิงาน และร่่วมทำำ�งานกัับบริิษััทฯ ในระยะยาว
โดยมีีระยะเวลาของโครงการ 3 ปีี โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2565 ผู้้�บริิหารที่่�สามารถ
เข้้าร่่วมโครงการ EJIP ได้้จะต้้องมีีอายุุงานไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี นัับถึึงวัันที่่�เริ่่�มจ่่ายสะสม บริิษััทฯ จะหัักเงิินเดืือนผู้้�ที่่�มีีสิิทธิิ
และสมััครใจเข้้าร่่วมโครงการ ตามความจำำ�นงของพนัักงานที่่�สมััครใจเข้้าร่่วมโครงการเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน จนครบกำำ�หนด
ระยะเวลาจ่่ายเงิินสะสม ดัังนี้้�
(1)	บริิษััทฯ จะหัักเงิินเดืือนพนัักงานในระดัับ President และ MD หรืือเทีียบเท่่า ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ในอััตราร้้อยละ 5
จากฐานเงิินเดืือนของพนัักงาน และบริิษััทฯ จะจ่่ายเงิินสมทบให้้ในอััตราร้้อยละ 10 จากฐานเงิินเดืือนของพนัักงาน
(2)	บริิษััทฯ จะหัักเงิินเดืือนพนัักงานในระดัับ Director หรืือเทีียบเท่่า ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ขึ้้�นอยู่่�กัับอััตราสะสมที่่�พนัักงาน
เลืือก ในอััตราร้้อยละ 3 หรืือ 5 จากฐานเงิินเดืือนของพนัักงาน และ บริิษััทฯ จะจ่่ายเงิินสมทบให้้ในอััตราเทีียบเท่่ากัับ
เงิินสะสมของพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
(3)	บริิษััทฯ จะหัักเงิินเดืือนพนัักงานในระดัับ Associate Director ที่่�เข้้าร่่วมโครงการในอััตราร้้อยละ 3 จากฐานเงิินเดืือน
ของพนัักงาน และ บริิษััทฯ จะจ่่ายเงิินสมทบให้้ในอััตราร้้อยละ 3 จากฐานเงิินเดืือนของพนัักงาน
(2.2.2) โครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง ปีี 2563 - 2568
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีโครงการ EJIP เพื่่�อเป็็นแรงจููงใจแก่่ผู้้�บริิหารในการปฏิิบััติิงาน และร่่วมทำำ�งานกัับบริิษััทฯ ในระยะยาว
โดยมีีระยะเวลาของโครงการ 5 ปีี โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2568 พนัักงานที่่�มีีสิิทธิิ
เข้้าร่่วมโครงการจะต้้องเป็็นผู้้�บริิหารของ บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ตามคำำ�นิิยามที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือพนัักงานในระดัับผู้้�บริิหารที่่�บริิษััทฯ พิิจารณาคััดเลืือก โดยผู้้�บริิหารต้้องไม่่มีี
การเข้้าร่่วมโครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง (EJIP) ในโครงการอื่่�นๆ ที่่�ยัังไม่่หมดอายุุ บริิษััทฯ จะหััก
เงิินเดืือนผู้้�ที่่�มีีสิิทธิิและสมััครใจเข้้าร่่วมโครงการ ตามความจำำ�นงของพนัักงาน ที่่�สมััครใจเข้้าร่่วมโครงการเป็็นประจำำ�
ทุุกเดืือนจนครบกำำ�หนดระยะเวลาจ่่ายเงิินสะสม ดัังนี้้�
(1)	บริิษััทฯ จะหัักเงิินเดืือนพนัักงานในระดัับ President และ MD หรืือเทีียบเท่่า ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ในอััตราร้้อยละ 5
จากฐานเงิินเดืือนของพนัักงาน และบริิษััทฯ จะจ่่ายเงิินสมทบให้้ในอััตราร้้อยละ 10 จากฐานเงิินเดืือนของพนัักงาน
(2)	บริิษััทฯ จะหัักเงิินเดืือนพนัักงานในระดัับ Director หรืือเทีียบเท่่า ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ขึ้้�นอยู่่�กัับอััตราสะสมที่่�พนัักงาน
เลืือก ในอััตราร้้อยละ 3 หรืือ 5 จากฐานเงิินเดืือนของพนัักงาน และบริิษััทฯ จะจ่่ายเงิินสมทบให้้ในอััตราเทีียบเท่่ากัับ
เงิินสะสมของพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ในปีี 2564 มีีผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมโครงการ EJIP จำำ�นวน 8 ราย บริิษััทฯ ได้้จ่่ายเงิินสมทบทั้้�งสิ้้�น 12.30 ล้้านบาท
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7.5 ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ พนัั ก งาน
บริิษััทฯ มีีพนัักงานทั้้�งหมด 2,672 คน โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�น 4,698.68
ล้้านบาท โดยประกอบด้้วย ค่่าแรง เงิินเดืือน โบนััส เงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
และ อื่่�น ๆ นอกจากนี้้� บริิษััทย่่อยได้้จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงานในลัักษณะเดีียวกัันกัับบริิษััทฯ รวม 6,785.74 ล้้านบาท
จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััทฯ และ บริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 แบ่่งแยกตามกลุ่่�มงานมีีดัังนี้้�
จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััทฯ
(คน)

จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััทย่่อย
(คน)

พนัักงานในระดัับบริิหาร

410

946

เทคโนโลยีีและปฏิิบััติิการโครงข่่าย

750

2,066

การขายและการตลาด

560

2,467

บริิการลููกค้้าและบำำ�รุุงรัักษา

139

2,289

วิิชาชีีพ (การเงิิน บััญชีี กฎหมาย บุุคคล)

474

749

สนัับสนุุน

339

506

รวมพนัักงาน

2,672

9,023

กลุ่่�มงาน

การเปลี่่� ย นแปลงจำำ � นวนพนัั ก งานอย่่ า งมีีนัั ย สำำ � คัั ญ ในช่่ ว ง 3 ปีี ที่่� ผ่ ่ า นมา
ในช่่วง 3 ปีี ที่่�ผ่่านมากลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานดัังนี้้�
จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
				
ข้้อมููล ณ วัันที่่�
บริิษััทฯ
บริิษััทย่่อย 	รวม
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2564

3,844
3,834
2,672

11,324
11,464
9,023

15,168
15,298
11,695

หมายเหตุุ :	จำำ�นวนพนัักงานในปีี 2564 ที่่�มีีจำำ�นวนลดลงจากปีีก่่อน เนื่่องจากมีีการปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจซึ่่�งใช้้บริิการจากภายนอก
			มากขึ้้�น

ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ การจัั ด ให้้ มีี ก องทุุ น สำำ � รองเลี้้� ย งชีีพ
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มีี/ไม่่มีี

จำำ�นวนพนัักงาน
ที่่�เข้้าร่่วม
(คน)

สััดส่่วนพนัักงานที่่�เข้้าร่่วม
ต่่อจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
(%)

บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

มีี

2,185

82%

บริิษััทย่่อยในประเทศไทย

มีี

6,684

74%

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีนโยบายสนัับสนุุนให้้คณะกรรมการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพของบริิษััทฯ รัับปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาล
การลงทุุนสำำ�หรัับผู้้�ลงทุุนสถาบััน (Investment Governance Code: “I Code”) และ เนื่่�องจาก กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ถืือเป็็นกองทุุนการออมเพื่่�อการเกษีียณอายุุของพนัักงาน บริิษััทฯ จึึงสนัับสนุุนให้้คณะกรรมการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
คััดเลืือกผู้้�จััดการกองทุุนที่่�รัับปฏิิบััติิตาม I Code และ บริิหารการลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) มีีการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุน
เป็็นอย่่างดีี เนื่่�องจากเป็็นแนวทางการลงทุุนที่่�นำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของสมาชิิกกองทุุนซึ่่�งก็็คืือพนัักงานของบริิษััทฯ
ในระยะยาวได้้

7.6 ข้้ อ มูู ล สำำ �คัั ญ อื่่ น ๆ
7.6.1 ผู้้ � ที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายให้้รัั บ ผิิ ด ชอบโดยตรงในการควบคุุ ม ดููแลการทำำ �บัั ญชีี (สมุุ ห์ ์ บัั ญชีี ) เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท และ
	หัั ว หน้้างานตรวจสอบภายใน
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี (สมุุห์์บััญชีี)
นางรัักษอร ตัันติิเวสส ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่ง รองหััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
ของบริิษััทฯ โดยมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของรองหััวหน้้า
คณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน ไว้้ในเอกสารแนบ 1
เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีมี ติิแต่่งตั้้�ง นางรัังสิินีี สุุจริิตสััญชััย ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2552
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�คณะกรรมการจะต้้องทราบ และ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการ
ดููแลกิิ จกรร มของคณะกรรมการ ประสานงานให้้ มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ต ามมติิ ค ณะกรรมการ รวมทั้้� ง มีี ห น้้ า ที่่� ต ามที่่� กำำ� หนด
ในพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ
ของเลขานุุการบริิษััท ไว้้ในเอกสารแนบ 1
หััวหน้้าตรวจสอบภายใน
หััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ คืือ นางดาวประกาย ลัักษณะกุุลบุุตร โดยได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่ วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2543
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้าง หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
และดููแลให้้ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในมีีวุุฒิิการศึึกษา ประสบการณ์์ และการอบรม ที่่�เหมาะสมเพีียงพอ
กัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ โดยมีีข้้อมููลสำำ�คััญ รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับคุุณวุุฒิิการศึึกษา
และประสบการณ์์การทำำ�งานของหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน ดัังที่่�ปรากฏในเอกสารแนบ 3
7.6.2 หัั ว หน้้างานนัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์
หััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััทฯ คืือ นางสาวโสพััณณกา ฉัันทาดิิศััย ทั้้�งนี้้� ผู้้�ลงทุุนสามารถติิดต่่อฝ่่ายนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ได้้ที่่�หมายเลขโทรศััพท์์ (662) 858-2515 และ (662) 858-2519 หรืือ e-mail address : ir_office@truecorp.co.th
หรืือ ทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียน มายััง ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ชั้้�น 20 อาคาร
ทรูู ทาวเวอร์์ เลขที่่� 18 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
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7.6.3 ค่่ า ตอบแทนที่่� จ่ ่ า ยให้้แก่่ สำ ำ �นัั ก งานที่่� ผู้้ � ส อบบัั ญชีีสัั งกัั ด
1)	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (audit fee)
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย จ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี ให้้แก่่ สำำ�นัักงานที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด ประจำำ�ปีี 2564 รวมจำำ�นวน
28.33 ล้้านบาท โดยได้้จ่่ายในรอบปีีบััญชีี 2564 จำำ�นวนเงิิน 14.71 ล้้านบาท และ ที่่�เหลืืออีีกจำำ�นวน 13.62 ล้้านบาท
จะจ่่ายในปีีถััดไป ซึ่่�งประกอบด้้วย
• ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2564 จำำ�นวน 5.50 ล้้านบาท ซึ่่�งได้้จ่่ายไปในรอบปีี 2564 จำำ�นวน 3.75 ล้้านบาท
และจะจ่่ายในปีีถััดไปอีีกจำำ�นวน 1.75 ล้้านบาท
• ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทย่่อย ประจำำ�ปีี 2564 รวมจำำ�นวน 22.83 ล้้านบาท ซึ่่�งได้้จ่่ายไปในรอบปีี 2564 จำำ�นวน 10.96
ล้้านบาท และจะจ่่ายในปีีถััดไปอีีกจำำ�นวน 11.87 ล้้านบาท
2)	ค่่าบริิการอื่่�น (non-audit fee)
สำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากบริิษััทฯ ได้้ให้้บริิการอื่่�นๆ ที่่�นอกเหนืือจากการตรวจสอบบััญชีีแก่่บริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อย ซึ่่�งได้้แก่่ การตรวจสอบตามวิิธีีการที่่�ตกลงร่่วมกััน และการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านภาษีีและอื่่�นๆ ในระหว่่างปีี 2564
มีีค่่าตอบแทนเป็็นจำำ�นวนเงิิน 1.88 ล้้านบาท ในจำำ�นวนนี้้� บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจะจ่่ายในปีีถััดไปจำำ�นวน 1.88 ล้้านบาท
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
8.1. สรุุ ป ผลการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการในรอบปีี ที่�่ ผ่ ่ า นมา
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� เพื่่อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ มีีความถููกต้้องเหมาะสม
โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ได้้เสีียของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
8.1.1 การสรรหา และประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการ
การสรรหาและแต่่ ง ตั้้� ง กรรมการและผู้้ �บริิ ห ารระดัั บสูู งสุุ ด
1) กรรมการอิิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิิสระของบริิษััทฯ มีีหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเช่่นเดีียวกัับการสรรหากรรมการ โดยมีี
รายละเอีียดสรุุปไว้้ใน ข้้อ 2) อย่่างไรก็็ตาม บุุคคลซึ่ง่� จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระของบริิษัทั ฯ จะต้้องเป็็นผู้้�ซึ่ง่� เป็็นอิสิ ระ
จากฝ่่ายบริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือกลุ่่�มของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และผู้้�บริิหารของนิิติิบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ ตลอดจนเป็็นอิิสระจากความสััมพัันธ์์อื่่นใดที่่�จะกระทบต่่อการใช้้ดุุลพิินิิจอย่่างอิิสระ และ ต้้องมีีคุุณสมบััติิ
ตามที่่� กำำ�หนด ไว้้ ใ นนโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี ของบริิ ษัั ท ฯ (ซึ่่� ง มีีความเข้้ ม งวดมากกว่่ า ข้้ อ กำำ�หนด ของ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนในเรื่่องสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ) ดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.75 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� ให้้นับั รวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับกรรมการอิิสระ
รายนั้้�นๆ ด้้วย
(2)

ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษา ที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีี
ก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง

(3)

ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็น บิิดา มารดา
คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ หรืือ
บริิษััทย่่อย

(4)

ไม่่ เ ป็็นหรืือ เคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุ ร กิิ จ กัั บบริิ ษัั ทฯ บริิ ษัั ทใหญ่่ บริิ ษัั ทย่่ อย บริิ ษัั ทร่่ วม ผู้้�ถืื อหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน
รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง

		

“ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ” ตามวรรคหนึ่่�ง รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิ เพื่่อประกอบกิิจการ
การเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือ
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ทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่น
ทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััทฯ หรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละสามของ
สิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััทฯ หรืือตั้้�งแต่่ยี่่�สิิบล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณ
ภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้
นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
		 (5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีี
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััทฯ สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
		 (6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ และ ไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของ
ผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�
ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
		 (7) ไม่่ เ ป็็ น กรรมการที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง ขึ้้� น เพื่่ อ เป็็ นตัั ว แทนของกรรมการของบริิ ษัั ท ฯ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืื อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
		 (8) ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน
ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่น
ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
		 (9) ไม่่มีีลัักษณะอื่่นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
(10) ภายหลัังได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีีลัักษณะเป็็นไปตามข้้อ (1) - (9) แล้้ว กรรมการอิิสระอาจได้้
รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ โดยมีีการตััดสิินใจในรููปแบบของ
องค์์คณะ (collective decision) ได้้
(11) ในกรณีีที่่�เป็็นบุุคคลที่่�มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจหรืือการให้้บริิการทางวิิชาชีีพเกิินมููลค่่าที่่�กำำ�หนด
ในข้้อ (4) หรืือ (6) ให้้บุุคคลดัังกล่่าวได้้รัับการผ่่อนผัันข้้อห้้ามการมีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจหรืือ
การให้้บริิการทางวิิชาชีีพเกิินมููลค่่าดัังกล่่าว หากคณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาตามหลัักในมาตรา 89/7
แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 แล้้ว มีีความเห็็นว่่า การแต่่งตั้้�งบุุคคล
ดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการให้้ความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระ และจััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููล
ตามที่่� ค ณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ นกำำ�หนด ในหนัั ง สืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�น ในวาระพิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง
กรรมการอิิสระ
		 กรรมการอิิ ส ระของบริิ ษัั ท ฯ ทุุ ก ท่่ า น มีีความเป็็ นอิิ ส ระโดยแท้้ จ ริิ ง ไม่่ มีีอำำ�น าจลงนามผูู ก พัั น บริิ ษัั ท ฯ และเป็็ น
ผู้้�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ
บริิษััทฯ
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2) กรรมการ
บริิษััทฯ มีีการเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ในการนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิด
โอกาสและกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์อย่่างชััดเจนในการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอชื่่อบุุคคลเพื่่อเข้้ารัับการพิิจารณา
คัั ด เลืื อ กเป็็ น กรรมการเป็็ น การล่่ ว งหน้้ า สำำ�หรัั บ การประชุุ ม สามัั ญ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นประจำำ�ปีี โดยบริิ ษัั ท ฯ ประกาศแจ้้ ง
รายละเอีียดหลัักเกณฑ์์ตลอดจนวิิธีีดำำ�เนิินการไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.truecorp.co.th ซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีี
คุุณสมบััติิตามที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนดสามารถส่่งข้้อมููลตามแบบฟอร์์ม โดยส่่งเป็็นจดหมายลงทะเบีียนมายัังบริิษััทฯ ได้้
ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคุุณสมบััติิของบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่อ
เพื่่อเลืือกตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ โดยพิิจารณาจาก คุุณวุุฒิิ ประสบการณ์์ ความรู้้�
ความซื่่อสััตย์์ และความเข้้าใจในภาพรวมด้้านเทคโนโลยีีการสื่่อสารและอุุตสาหกรรมประเภทนี้้� เพื่่อให้้ได้้บุุคคลที่่�มีี
ความเหมาะสม สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด ไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะขาดความน่่าไว้้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แล้้ว จึึงนำำ�เสนอพร้้อมทั้้�งให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่อพิิจารณาอนุุมััติิ
ในกรณีีที่่�เป็็นการแต่่งตั้้�งเพื่่อทดแทนตำำ�แหน่่งกรรมการเดิิม ส่่วนกรณีีที่่�เป็็นการเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�
พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ หรืือการแต่่งตั้้�งกรรมการเพิ่่�มเติิม คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�เสนอข้้อมููลพร้้อมทั้้�ง
ความเห็็นของคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อพิิจารณาและอนุุมััติิ
กระบวนการเลืือกตั้้�งกรรมการ มีีหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) บริิษััทฯ จะต้้องพิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อให้้
เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ รวมถึึงตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยบริิษััทฯ เปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอชื่่อบุุคคล เพื่่อเข้้ารัับการพิิจารณาคััดเลืือกเป็็นกรรมการของบริิษััทฯ เป็็นการ
ล่่วงหน้้า ไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือนก่่อนวัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เพื่่อเข้้ารัับการพิิจารณาคััดเลืือก
เป็็นกรรมการของบริิษััทฯ เป็็นการล่่วงหน้้า เพื่่อให้้คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
พิิจารณาความเหมาะสม นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังพิิจารณาจากฐานข้้อมููลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ตลอดจนบุุคคลที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เสนอแนะ
(2) คณะกรรมการกำำ�หนดค่่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการจะทำำ�หน้้ า ที่่� พิิ จ ารณาสรรหาและคัั ด เลืื อ กบุุ ค คลที่่� มีี
ประสบการณ์์ ความรู้้� พร้้อมทั้้�งคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนดในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ และ
นำำ�เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่อทำำ�การเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
โดย บริิษััทฯ ได้้สรุุปข้้อมููลสำำ�คััญของผู้้�ที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่อแต่่ละท่่าน เพื่่อประกอบการตััดสิินใจของผู้้�ถืือหุ้้�น และ
จััดส่่งให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
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(3) สำำ�หรัั บ สิิ ท ธิิ ข องผู้้�ถืื อ หุ้้�นในการแต่่ ง ตั้้� ง กรรมการนั้้� น ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นเป็็ น ผู้้� แ ต่่ ง ตั้้� ง กรรมการบริิ ษัั ท โดยใช้้
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ ดัังต่่อไปนี้้�
		

(3.1) ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง

		 (3.2) ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดตาม (3.1) เลืือกตั้้�งบุุคคลเดีียวหรืือหลายคนเป็็นกรรมการ
				ก็็ได้้ แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
		 (3.3)	บุุคคลที่่�ได้้รัับคะแนนสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็นผู้้�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการ
				ที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียง
				 เท่่ากััน เกิินจำำ�นวนที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
และเพื่่อการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิ
ในการแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยการเสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาลงคะแนนเสีียงเป็็นรายบุุคคล
3) ผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคุุณสมบััติิของบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่อ
เพื่่อแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) ซึ่่�งเป็็นตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดของบริิษััทฯ โดย
พิิจารณาจากคุุณวุุฒิิ และประสบการณ์์ เพื่่อให้้ได้้บุุคคลที่่�มีีความเหมาะสมกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ แล้้วจึึงนำำ�เสนอพร้้อม
ทั้้�งให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่อพิิจารณาอนุุมััติิ
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8.1.2 การเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม และการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนคณะกรรมการรายบุุ คค ล
รายละเอีี ย ดจำำ� นวนครั้้� ง ของการประชุุ ม คณะกรรมการและจำำ� นวนครั้้� ง ที่่� ก รรมการแต่่ ล ะรายเข้้ า ประชุุ ม ปรากฏตาม
รายละเอีียด ดัังนี้้�
รายนาม

คณะกรรมการ
บริิษััท

AGM

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กำำ�หนด
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแล
ตรวจสอบ
ค่่าตอบแทนและ ด้้านการเงิิน
กิิ
จการที่่�ดีี
สรรหากรรมการ

คณะกรรมการ
ความมั่่�นคง
ปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์

1. นายศุุภชััย

เจีียรวนนท์์

9/9

_1

2. ดร.อาชว์์

เตาลานนท์์

9/9

/

3. ดร. เกา

ถงชิ่่�ง

1/9

_1

0/4

4. นายอำำ�รุุง

สรรพสิิทธิ์์�วงศ์์

9/9

/

4/4

5. นายหยาง
เสี่่�ยวผิิง
		 (ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเมื่่อวัันที่่� 19 ก.ค. 64)

5/5

_2

6. ดร.โกศล
เพ็็ชร์์สุุวรรณ์์
		 (ลาออกเมื่่อวัันที่่� 17 ก.ย. 64)

7/7

/

7/7

7. นายโชติิ

9/9

/

9/9

8. ดร.ฮาราลด์์ 	ลิิงค์์

8/9

/

9.	ศ. (พิิเศษ) เรวััต ฉ่ำำ��เฉลิิม
		 (ลาออกเมื่่อวัันที่่� 18 ก.ค. 64)

4/4

/

10. นายฉวี่่�

เกิิงโหล่่ว

9/9

_1

11. นางปรีีเปรม

เสรีีวงษ์์

9/9

/

12. ศ. (พิิเศษ) ดร.กิิตติิพงษ์์ กิิตยารัักษ์์
		 (ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเมื่่อวัันที่่� 17 ก.ย. 64)

2/2

_2

13. ดร.หลี่่�

เฝิิง

4/9

_1

1/4

14.	ศ.ดร.วรภััทร

โตธนะเกษม

9/9

/

4/4

15. นายชััชวาลย์์

เจีียรวนนท์์

7/9

_1

16. นายณรงค์์

เจีียรวนนท์์

9/9

_1

17. นายอติิรุุฒม์์

โตทวีีแสนสุุข

9/9

/

1/1

4/4

_1

1/1

โภควนิิช

18. ดร. กิิตติิณััฐ	ทีีคะวรรณ
		 (ลาออกเมื่่อวัันที่่� 18 ก.ค. 64)
หมายเหตุุ:

-1

		

-2

4/4

4/4

4/4

4/4
4/4

4/4

4/4

9/9

1/1

4/4

	ติิดภารกิิจ
ได้้รัับแต่่งตั้้�งหลัังการประชุุม AGM
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ในการนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยจำำ�นวนเงิินและประเภทของค่่าตอบแทนที่่�กรรมการแต่่ละคนได้้รัับจากบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
เป็็นรายบุุคคล และได้้นำำ�ขึ้้�นเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
(1.1)	ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ได้้รัับจากบริิษััทฯตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม – 31 ธัันวาคม 2564 ค่่าตอบแทนกรรมการ
		 รวม 16 ท่่าน เป็็นเงิินรวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 28,819,247 บาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ได้้รัับค่่าตอบแทน
ท่่านละ (บาท)
กลุ่่�มที่่� 1
- ประธานกรรมการ ได้้แก่่
•	นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์
- กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานในคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่
•	นายโชติิ โภควนิิช และ ดร. ฮาราลด์์ ลิิงค์์
•	นางปรีีเปรม เสรีีวงษ์์ (18 มิิ.ย.-31 ธ.ค. 64)
•	ดร. โกศล เพ็็ชร์์สุุวรรณ์์ (1 ม.ค.-16 ก.ย. 64)		

3,600,000
3,600,000
1,930,000
2,560,000
รวม

กลุ่่�มที่่� 2
- กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่
•	นางปรีีเปรม เสรีีวงษ์์ (1 ม.ค.-17 มิิ.ย. 64)
• ศ. (พิิเศษ) ดร.กิิตติิพงษ์์ กิิตยารัักษ์์ (17 ก.ย.-31 ธ.ค. 64)

15,290,000

1,113,333
693,333
รวม

กลุ่่�มที่่� 3
- รองประธานกรรมการ ได้้แก่่
•	ดร. อาชว์์ เตาลานนท์์ และนายอำำ�รุุง สรรพสิิทธิ์์�วงศ์์
•	นายหยาง เสี่่�ยวผิิง (19 ก.ค.- 31 ธ.ค. 64)

1,806,666

1,800,000
812,903
รวม

กลุ่่�มที่่� 4
- กรรมการอิิสระ ได้้แก่่
•	นายฉวี่่� เกิิงโหล่่ว
• ศาสตราจารย์์พิิเศษ เรวััต ฉ่ำำ��เฉลิิม (1 ม.ค. 64 -17 ก.ค. 64)
- กรรมการ ได้้แก่่
•	นายชััชวาลย์์ เจีียรวนนท์์ ศาสตราจารย์์ ดร. วรภััทร โตธนะเกษม,
		นายณรงค์์ เจีียรวนนท์์ นายอติิรุุฒม์์ โตทวีีแสนสุุข
		ดร. กิิตติิณััฐ ทีีคะวรรณ (1 ม.ค.-17 ก.ค. 64)

(1.2)	ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ได้้รัับจากบริิษััทย่่อย
		

- ไม่่มีี -

2) ค่่าตอบแทนอื่่น
- ไม่่มีี -
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4,412,903
1,200,000
654,839
1,200,000
654,839

รวม
รวมทั้้�งสิ้้�น

รวม
(บาท)

7,309,678
28,819,247
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8.1.3 การกำำ �กัั บดูู แลการดำำ � เนิิ น งานของบริิ ษัั ทย่ ่ อ ยและบริิ ษัั ทร่ ่ ว ม
1) บริิษััทฯ มีีกลไกในการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ดัังต่่อไปนี้้�
-	มีีการส่่งบุุคคลเพื่่อเป็็นตััวแทนของบริิษััทฯ ไปเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมตามสััดส่่วน
การถืือหุ้้�น โดยคณะกรรมการบริิษััทฯ มอบหมายให้้ประธานคณะกรรมการบริิหาร เป็็นผู้้�พิิจารณาการส่่งตััวแทน
ของบริิษััทฯ เพื่่อการดัังกล่่าว
- กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้การกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมสอดคล้้องกัับนโยบายทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ
-	มีีการกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ บ ริิ ษัั ทย่่ อ ยปฏิิ บััติิ ต ามข้้ อ กำำ�หนด ของคณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น และตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทยในเรื่่องที่่�ข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ครอบคลุุมถึึงบริิษััทย่่อย ซึ่่�งได้้แก่่ การจััดทำำ�ข้้อมููล
ทางการเงิิน การเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญ หรืือ การทำำ�รายการ
สำำ�คััญอื่่นใดของบริิษััทดัังกล่่าว รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการดัังกล่่าวให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง และการ
จััดเก็็บข้้อมููลให้้สามารถตรวจสอบได้้
-	ดำำ�เนิินการให้้บริิษััทย่่อยมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ ตลอดจนมีีการจััดทำำ�ข้้อมููลทาง
การเงิินต่่างๆ ให้้แก่่บริิษััทฯ เพื่่อให้้บริิษััทฯ สามารถจััดทำำ�งบการเงิินรวมให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินของไทย
-	มีีการจััดทำำ�รายงานสรุุปผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย โดยจััดกลุ่่�มแยกตามประเภทธุุรกิิจ เสนอต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส เพื่่อติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย
2)	ข้้อตกลงระหว่่างบริิษััทฯ กัับผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่นในการบริิหารจััดการบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม (shareholders’ agreement)
	ที่่�มีีผลอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่อการบริิหารงานหรืือมีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือการแบ่่งผลตอบแทนนอกเหนืือจากผลตอบแทน
	ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นปกติิ
		- ไม่่มีี 8.1.4 การติิ ดต ามให้้ มีี การปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ ใ นการกำำ �กัั บดูู แลกิิ จ การ
การป้้ อ งกัั น ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการได้้ พิิ จ ารณาเรื่่ อ งความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ อ ย่่ า งรอบคอบ การพิิ จ ารณาการทำำ� รายการที่่� อ าจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์มีีแนวทางที่่�ชััดเจนและเป็็นไปเพื่่อผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมเป็็นสำำ�คััญ
โดยที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจดัังกล่่าว และคณะกรรมการได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการและการเปิิดเผยข้้อมููลของรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน
ในปีี 2564 ไม่่มีีกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ตลอดจนผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าวปฏิิบััติิผิิดข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับ
เรื่่องความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ในการทำำ�ธุุรกรรมของบริิษััทฯ เช่่นเดีียวกัับทุุกปีีที่่�ผ่่านมา
การใช้้ ข้ ้ อ มููลภายในเพื่่ อ แสวงหาผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ไปใช้้เพื่่อประโยชน์์ส่่วนตน
เป็็นอย่่างยิ่่�ง บริิษััทฯ มีีการกำำ�กัับดููแลเรื่่องการใช้้ข้้อมููลภายใน โดยกำำ�หนดข้้อพึึงปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่อการ
ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ไว้้ในคุุณธรรมและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งานควบคู่่�กัับการใช้้มาตรการตามกฎหมายในการดููแลกรรมการ
และผู้้�บริิหารในการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ไปใช้้เพื่่อประโยชน์์ส่่วนตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ป้้องกัันมิิให้้กรรมการและ
ผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนใกล้้ชิิดกัับข้้อมููลของบริิษััทฯ นำำ�ข้้อมููลภายในที่่�ตนล่่วงรู้้�มาจากการเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารไปแสวงหา
175

ประโยชน์์ใดๆ อัันจะเป็็นการฝ่่าฝืืนหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของตนที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น จึึงกำำ�หนดเป็็นหลัักให้้ถืือ
ปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััดในการที่่�ต้้องเก็็บรัักษาสารสนเทศที่่�สำำ�คััญที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยไว้้เป็็นความลัับ โดยจำำ�กััดให้้รัับรู้้�ได้้เฉพาะ
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น นอกจากนี้้� ในการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ที่่�ออกโดยบริิษััทฯ
กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องรายงานต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.”)
ภายใน 3 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�เกิิดรายการขึ้้�น พร้้อมทั้้�งส่่งสำำ�เนารายงานดัังกล่่าว จำำ�นวน 1 ชุุด ให้้แก่่บริิษััทฯ เพื่่อเก็็บ
เป็็นหลัักฐานและรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ� ทั้้�งนี้้� เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่า กรรมการและผู้้�บริิหารสามารถ
บริิหารและดำำ�เนิินกิิจการด้้วยความซื่่อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใส และสอดคล้้องกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ
และ ยัังมีีส่่วนช่่วยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นตลอดจนผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปเกิิดความเชื่่อมั่่�นในกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีแนวปฏิิบััติิเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน ซึ่่�งเป็็นเรื่่องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการห้้าม
ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ก่่อนการประกาศผลการดำำ�เนิินงาน กล่่าวคืือ ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานใน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลในงบการเงิินของบริิษััทฯ รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคลดัังกล่่าว
ทำำ�การซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือน ก่่อนวัันที่่�เผยแพร่่งบการเงิินต่่อสาธารณชนผ่่านระบบ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ 1 วัันทำำ�การภายหลัังจากการเผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าว และสำำ�หรัับในช่่วงระยะเวลา
อื่่นที่่�มิิใช่่ระยะเวลาดัังกล่่าวข้้างต้้น หากกรรมการ และ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคล
ดัังกล่่าว มีีความประสงค์์จะซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ให้้แจ้้งต่่อเลขานุุการบริิษััท เป็็นการล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 วััน
ทำำ�การ ก่่อนวัันที่่�จะเข้้าทำำ�รายการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ด้้วย
การต่่ อ ต้้ า นทุุ จริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น
บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นอย่่างเคร่่งครััด จึึงได้้ลงนาม
ในคำำ� ประกาศเจตนารมณ์์ ใ นการเข้้ า ร่่ ว มเป็็ น แนวร่่ ว มปฏิิ บัั ติิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต และจัั ดทำำ�
“มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น” ขึ้้�นเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร เพื่่อเป็็นหลัักปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส
อัันจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาองค์์กรและประเทศชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
โดยคณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มีีมติิอนุุมััติิ “มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น” และประธานคณะผู้้�บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ (President & CEO) ได้้ประกาศใช้้มาตรการดัังกล่่าวทั่่�วทั้้�งองค์์กรของบริิษััทฯ และ บริิษััทย่่อยทุุกแห่่ง
(เรีียกโดยย่่อว่่า “บริิษััทในกลุ่่�มทรููฯ”) โดยกำำ�หนดให้้ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ พนัักงาน ของทุุกบริิษััทในกลุ่่�มทรููฯ ต้้องปฏิิบััติิ
ตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นดัังกล่่าว และนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทในกลุ่่�มทรููฯ จะไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ไม่่ว่่าด้้วยการเรีียก รัับ หรืือจ่่ายสิินบน
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับรองเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต ในวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน
2560 โดยใบรัับรองจะมีีอายุุการเป็็นสมาชิิก 3 ปีี ซึ่่�งในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การยื่่นขอต่่ออายุุการรัับรอง
เป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต เมื่่อวัันที่่� 28 กัันยายน 2563 และเมื่่อวัันที่่� 20 กรกฎาคม
2564 คณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC) ได้้มีีมติิต่อ่ อายุุการรัับรองเป็็นสมาชิิก
ของโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต ให้้กัับบริิษััทฯ เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว โดยการรัับรอง
ดัังกล่่าวจะมีีอายุุ 3 ปีี นัับจากวัันที่่�มีีมติิให้้การรัับรอง คืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 และจะครบกำำ�หนดอายุุการรัับรอง
3 ปีี ในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2567
• บริิษััทฯ มีีกระบวนการในการประเมิินความเสี่่�ยงครอบคลุุมทุุกด้้านรวมถึึงความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชั่่�น และเปิิดเผย
ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1) บริิษััทจััดทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงจากการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ ของบริิษััท ที่่�อาจมีีขั้้�นตอนและกระบวนการที่่�
เข้้าข่่ายเสี่่�ยงต่่อการคอร์์รััปชั่่�น โดยคณะกรรมการพััฒนาเชิิงกลยุุทธ์์และบริิหารความเสี่่�ยง จะทำำ�การประเมิิน
ความเสี่่�ยงขององค์์กรเป็็นประจำำ�ปีีละ 2 ครั้้�ง
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(2)	ลำำ�ดัับต่่อมา บริิษััทฯ จััดให้้มีีมาตรการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่อลดความเสี่่�ยงทางด้้านคอร์์รััปชั่่�น โดยระบุุเหตุุการณ์์
ที่่� มีี ความเสี่่� ย งต่่ อ การเกิิ ด การคอร์์ รัั ป ชั่่� น จากการดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ ประเมิิ น ระดัั บ ความเสี่่� ย งทั้้� ง โอกาสเกิิ ด และ
ผลกระทบ พร้้อมทั้้�งติิดตามความคืืบหน้้าของการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่อป้้องกัันการคอร์์รััปชั่่�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ
โดยจะมีีการทบทวนมาตรการจััดการความเสี่่�ยงเพื่่อให้้เป็็นไปตามนโยบายของบริิษััทฯ
• บริิ ษัั ท ฯ มีีการกำำ�หนด แนวปฏิิ บััติิ เ กี่่� ย วกัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลและการควบคุุ ม ดูู แ ลเพื่่ อ ป้้ อ งกัั น และติิ ดต ามความเสี่่� ย ง
	ด้้านคอร์์รััปชั่่�น และเปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1) บริิษััทฯ จััดให้้มีีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุุมภายใน เพื่่อป้้องกัันการคอร์์รััปชั่่�น และ ให้้เกิิดความ
มั่่�นใจว่่า ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดขึ้้�น ช่่วยให้้บริิษััทฯ บรรลุุเป้้าหมายที่่�วางไว้้ รวมทั้้�งตรวจสอบการ
ปฏิิบััติิงานภายในบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด กฎระเบีียบ โดยกระบวนการดัังกล่่าวครอบคลุุมด้้านงาน
ขาย การตลาด การจััดซื้้�อ การบริิหารทรััพยากรบุุคคล การเงิิน การบััญชีี การเก็็บบัันทึึกข้้อมููล การปฏิิบััติิงาน
รวมถึึงกระบวนการอื่่นภายในบริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
(2) บริิษััทฯ จััดให้้มีีการตรวจสอบโดย ฝ่่ายตรวจสอบภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
(3) ฝ่่ายการเงิินของบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ดููแลในเรื่่องกระบวนการตรวจสอบรายการทางบััญชีี และระเบีียบการรัับ-จ่่ายเงิิน
(ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน หรืือสิ่่�งของ) โดยกำำ�หนดตารางอำำ�นาจอนุุมััติิ และจำำ�นวนเงิินในการอนุุมััติิ ซึ่่�งการรัับ-จ่่าย
ต้้องมีีเอกสารหลัักฐานประกอบที่่�ชััดเจน เพื่่อให้้ป้้องกัันไม่่ให้้มีีการปฏิิบััติิงานที่่�ไม่่เหมาะสม
(4)	หากพบว่่ารายการทางบััญชีีรายการใดขาดหลัักฐานประกอบที่่�ชััดเจน หรืือมีีความสงสััยว่่าอาจมีีการกระทำำ�ผิิด
ตามมาตรการฉบัับนี้้� ให้้ฝ่่ายการเงิินของบริิษััทฯ รายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
• บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางในการติิดตามประเมิินผลการปฏิิบััติิตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นไว้้ดัังนี้้�
(1) บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการทบทวนมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และ จััดให้้มีีการสอบทานการปฏิิบััติิ
ตามมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ
(2) บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในและกระบวนต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ และรายงานประเด็็น
ที่่�ตรวจพบอย่่างเร่่งด่่วน เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการควบคุุมภายในมีีประสิิทธิิภาพในการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น โดย
จะหารืือผลการตรวจสอบร่่วมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่อหาแนวทางแก้้ไขที่่�เหมาะสม และรายงานให้้ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง และคณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับทราบ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการสอบทานกระบวนการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การปฏิิบััติิตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น ซึ่่�งในการนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้้หน่่วยงาน
ตรวจสอบภายในทำำ�การสอบทานกระบวนการในการปฏิิบััติิงานว่่าเป็็นไปอย่่างถููกต้้อง ตรงตามมาตรการ นโยบาย
แนวปฏิิบััติิ อำำ�นาจดำำ�เนิินการ ระเบีียบปฏิิบััติิ ข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีระบบควบคุุมที่่�มีีความเหมาะสมและเพีียงพอต่่อการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้าน
คอร์์รััปชั่่�นที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น และให้้รายงานผลการสอบทานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี
• บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการสื่่อสารและฝึึกอบรมแก่่พนัักงานเพื่่อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการ
	ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััทฯ โดยการมอบหมายให้้ศููนย์์ฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากรทำำ�การออกแบบและพััฒนา
	หลัักสููตรการฝึึกอบรมที่่�เหมาะสมแก่่พนัักงานแต่่ละระดัับ เพื่่อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััทฯ ซึ่่�งในปีี 2564 มีีพนัักงานเข้้าฝึึกอบรมในเรื่่องดัังกล่่าวรวมทั้้�งสิ้้�น 688 คน
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การแจ้้ ง เบาะแส (WHISTLEBLOWING)
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีช่่องทางในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย หรืือ พฤติิกรรมน่่าสงสััยที่่�อาจ
ส่่ อ ถึึ ง การทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น หรืื อ ประพฤติิ มิิ ช อบของบุุ ค คลในองค์์ ก ร สำำ�หรัั บ พนัั ก งานและผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียอื่่ น โดย
ประชาสััมพัันธ์์ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.truecorp.co.th ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�:
พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มสามารถแจ้้งเบาะแสหรืือเรื่่องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการคอร์์รััปชั่่�นหรืือการทุุจริิต
ผ่่านช่่องทางใดช่่องทางหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยทางอีีเมลล์์ auditcommittee@truecorp.co.th หรืือ ส่่งจดหมายปิิดผนึึก และจ่่าหน้้าซองถึึงประธานคณะกรรมการ
	ตรวจสอบ หรืือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ตามที่่�อยู่่� ดัังนี้้�
		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
		 18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์ ถนนรััชดาภิิเษก
		 ห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
				หรืือ
(2) ประธานคณะกรรมการบริิหาร หรืือ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
โดย ส่่งจดหมายปิิดผนึึก และจ่่าหน้้าซองถึึงประธานคณะกรรมการบริิหาร หรืือ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) โดยตรง
	ตามที่่�อยู่่� ดัังนี้้�
		 ประธานคณะกรรมการบริิหาร
		 บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
		 18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์ ถนนรััชดาภิิเษก
		 ห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
				หรืือ
		 กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
		 บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
		 18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์ ถนนรััชดาภิิเษก
		 ห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
				หรืือ
(3)	หน่่วยงานด้้านทรััพยากรบุุคคล
โดยส่่งจดหมายปิิดผนึึก และจ่่าหน้้าซองถึึงหััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านทรััพยากรบุุคคลโดยตรง ตามที่่�อยู่่� ดัังนี้้�
		หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านทรััพยากรบุุคคล
		 บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
		 18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์ ถนนรััชดาภิิเษก
		 ห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
				หรืือ
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โดยผ่่านช่่องทางของหน่่วยงาน Human Resources Compliance & Assurance
โทรศััพท์์ 02-858-2023 โทรสาร 02-858-4906 หรืือ โดยทางอีีเมลล์์ CodeofConduct@truecorp.co.th
				หรืือ
(4) ฝ่่าย Fraud & Cyber-Crime
โดยทางอีีเมลล์์ Nopadol_Som@truecorp.co.th
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังได้้จัดั ให้้มีีช่อ่ งทางสำำ�หรับั ให้้ “ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม” สามารถทำำ�การร้้องเรีียน หรืือแจ้้งเบาะแสเกี่่ย� วกัับ
การทุุจริิต ประพฤติิมิิชอบ หรืือการกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณธุุรกิิจ ต่่อคณะกรรมการบริิษััทโดยผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยประชาสััมพัันธ์์ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.truecorp.co.th ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�:
ช่่ อ งทางสำำ � หรัั บ ให้้ ผู้้ �มีีส่ ่ ว นได้้ เ สีียทุุ ก กลุ่่�มสามารถร้้ อ งเรีียนหรืื อ แจ้้ ง เบาะแสต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ทผ่ ่ า นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มสามารถทำำ�การร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแส (โดยจะได้้รัับการเก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้เป็็นความลัับ) เกี่่�ยวกัับ
การทุุ จ ริิ ต ประพฤติิ มิิ ช อบ หรืื อ การกระทำำ�ผิิ ด จรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ ต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยผ่่ า นคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ ตามที่่�อยู่่�ดัังนี้้�
•	อีีเมลล์์: auditcommittee@truecorp.co.th
• จดหมายส่่งทางไปรษณีีย์์:
		 คณะกรรมการตรวจสอบ
		 บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
		 เลขที่่� 18 อาคารทรูู ทาวเวอร์์ ชั้้�น 15
		ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
		 เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โดยหน่่วยงานเลขานุุการบริิษัทั และหลัักทรััพย์์ ในฐานะที่่เ� ป็็นเลขานุุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็็นผู้้�ดูแู ลรัับผิิดชอบ
ในการรวบรวมและนำำ�ส่่งเรื่่องร้้องเรีียนหรืือการแจ้้งเบาะแสต่่างๆ ให้้แก่่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่่อพิิจารณาและ
ดำำ�เนิินการต่่อไป ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุุปผลการดำำ�เนิินการและนำำ�เสนอรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เป็็นรายไตรมาส
เงื่่อนไขในการรัับเรื่่องร้้องเรีียนหรืือการแจ้้งเบาะแส:
• ไม่่รัับบััตรสนเท่่ห์์
• ผู้้�ร้้องเรีียน/ผู้้�แจ้้งเบาะแส ต้้องระบุุชื่่อและนามสกุุลจริิง โดยบริิษััทฯ จะเก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้เป็็นความลัับ ซึ่่�งจะรัับรู้้�ได้้
เฉพาะบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่่านั้้�น
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• เรื่่องที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่่รัับดำำ�เนิินการให้้:
- การสมััครงาน
- แบบสำำ�รวจ หรืือ การขอรัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิษััทฯ
- การเสนอขายสิินค้้าหรืือบริิการ
- การขอรัับบริิจาคหรืือการสนัับสนุุนต่่างๆ
ในปีี 2564 มีีเรื่่องร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางคณะกรรมการตรวจสอบทั้้�งสิ้้�น 9 เรื่่อง โดยมีีรายละเอีียดตามที่่�ปรากฏในตาราง
ด้้านล่่าง ทั้้�งนี้้� ไม่่มีีกรณีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตหรืือ การละเมิิดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ
มาตรการจััดการ
ประเภทเรื่่องร้้องเรีียน

จำำ�นวนเรื่่อง แก้้ไขและยุุติิข้้อ
ร้้องเรีียน

ลงโทษ
ระดัับที่่� 1
ตัักเตืือน
ด้้วยวาจา

ลงโทษ
ระดัับที่่� 2
ตัักเตืือน
ด้้วยลายลัักษณ์์
อัักษร

ลงโทษ
ระดัับที่่� 3
พัักงาน

ลงโทษระดัับ
สููงสุุด
เลิิกจ้้าง

บริิการ

8

8

-

-

-

-

การกระทำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสม
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�

1

-

1

-

-

-

การนำำ � หลัั ก การกำำ �กัั บดูู แลกิิ จ การที่่� ดีีสำ ำ � หรัั บบริิ ษัั ทจดท ะเบีียนปีี 2560 ไปปรัั บ ใช้้  
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยแบ่่งเป็็นสองส่่วน คืือ ในระดัับคณะกรรมการ และ ในระดัับ
บริิหาร โดยในระดัับคณะกรรมการนั้้�น ได้้มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยขึ้้�น คืือ คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Corporate Governance Committee) ซึ่่�งประกอบด้้วย ดร.โกศล เพ็็ชร์์สุุวรรณ์์ ดร. อาชว์์ เตาลานนท์์ และ ศ.ดร. วรภััทร
โตธนะเกษม ส่่วนในระดัับบริิหารดำำ�เนิินการโดย กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) และ เจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงอื่่นๆ
โดยในปีี 2564 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2564 ได้้พิิจารณาทบทวนการนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน (“CG CODE”) มาปรัับใช้้กัับบริิบททางธุุรกิิจของบริิษััทฯ แล้้ว และมีีความเห็็นว่่า หลัักปฏิิบััติิ
ส่่วนใหญ่่ใน CG CODE เป็็นเรื่่องที่่�มีีความเหมาะสมในการนำำ�มาปรัับใช้้ มีีเพีียงส่่วนน้้อยที่่�เป็็นเรื่่องที่่�ยัังไม่่สอดคล้้องกัับ
บริิบททางธุุรกิิจของบริิษััทฯ
การปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การกำำ �กัั บดูู แลกิิ จ การที่่� ดีี ในเรื่่ อ งอื่่ น ๆ
ในส่่วนของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ที่่�บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิในปีี 2564 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

180

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

หมวดที่่� 1
สิิ ท ธิิ ข องผู้้ �ถืื อ หุ้้�น
1. การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1.1 คณะกรรมการตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
และเป็็นธรรม จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ
บริิษััทฯ โดยคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�มให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้โดยไม่่จำำ�กััดเฉพาะสิิทธิิที่่�กฎหมาย
กำำ�หนดไว้้
1.2 ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น 1 ครั้้ง� คืือ การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่อวัันที่่� 28 เมษายน
2564 ซึ่ง่� การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ ทุุกครั้้ง� จััดขึ้้น� ในวััน เวลา และสถานที่่� ที่่คำ� ำ�นึงึ ถึึงความสะดวกของผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�จะเข้้าร่่วมประชุุม โดยบริิษััทฯ จััดให้้มีีการประชุุมในวัันและเวลาทำำ�การ คืือ 14.00 น. ณ ที่่�ทำำ�การสำำ�นัักงานใหญ่่
ของบริิษััทฯ ตั้้�งอยู่่�ในกรุุงเทพมหานครซึ่่�งมีีการคมนาคมที่่�สะดวกต่่อการเดิินทาง พร้้อมทั้้�งได้้จััดทำำ�แผนที่่�และ
ข้้อมููลการเดิินทางมายัังสถานที่่�จััดการประชุุม โดยจััดทำำ�เป็็นเอกสารแนบส่่วนหนึ่่�งในหนัังสืือเชิิญประชุุมและ
นำำ�ส่่งให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1.3 ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้�ง รวมถึึงการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้แจ้้งในหนัังสืือ
เชิิญประชุุมและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงข้้อมููล วััน เวลา สถานที่่� วาระการประชุุม ข้้อมููลทั้้�งหมด
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่องที่่�ต้้องตััดสิินใจในที่่�ประชุุมรวมตลอดถึึงสาเหตุุและความเป็็นมาของเรื่่องที่่�ต้้องตััดสิินใจ
โดยระบุุถึึงข้้อเท็็จจริิง เหตุุผล และวััตถุุประสงค์์ ตลอดจนความเห็็นของคณะกรรมการ ในแต่่ละวาระอย่่าง
ชััดเจน โดยเน้้นรายละเอีียดให้้ผู้้�อ่่านที่่�ไม่่ทราบถึึงความเป็็นมาของเรื่่องนั้้�นๆ มาก่่อนสามารถเข้้าใจเรื่่องได้้
โดยง่่าย นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้มีีการให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคะแนนเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นในการลงมติิเพื่่ออนุุมััติิ
ในแต่่ละวาระของทุุกวาระที่่�เสนอในหนัังสืือเชิิญประชุุม กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในการประชุุม ประเภทของหุ้้�นและ
สิิทธิิการออกเสีียงลงคะแนน ตลอดจนขั้้�นตอนการออกเสีียงลงมติิ โดยจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกรายที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุม เป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม เพื่่อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาเพีียงพอในการพิิจารณา
ข้้อมููล และ ละเว้้นการกระทำำ�ที่อ่� าจเป็็นการจำำ�กัดั โอกาสของผู้้�ถืือหุ้้�นในการศึึกษาสารสนเทศของบริิษัทั ฯ ตลอดจน
ไม่่มีีนโยบายที่่�จะกีีดกัันหรืือสร้้างอุุปสรรคในการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถติิดต่่อสื่่อสารระหว่่างกััน
1.4 ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตััวแทนคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยทุุกคณะ ตลอดจนกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) ได้้เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1.5 ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้ง� ที่่ผ่� า่ นมา รวมถึึงการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทำำ�การ
พิิจารณาเรื่่องต่่างๆ ตามลำำ�ดัับระเบีียบวาระที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้นำำ�ส่่ง
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้าโดยไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงลำำ�ดัับวาระการประชุุม และไม่่มีีการเพิ่่�มวาระอื่่นๆ
ที่่�ไม่่ได้้ระบุุไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุม
1.6	ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทฯ มีีรููปแบบเดีียว คืือ ค่่าตอบแทนประจำำ�เป็็นรายเดืือน ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้เป็็นราย
ตำำ�แหน่่ง บริิษััทฯ ไม่่มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนรููปแบบอื่่น อาทิิ เบี้้�ยประชุุม และโบนััสหรืือบำำ�เหน็็จให้้แก่่กรรมการ
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ นำำ�เสนอวาระค่่าตอบแทนกรรมการต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อพิิจารณาอนุุมััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
สำำ�หรัับปีี 2564 คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้้พิิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
อััตราค่่าตอบแทนกรรมการ โดยคำำ�นึึงถึึงระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรม ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบของกรรมการ และได้้นำำ�เสนอความเห็็นต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทว่่า ควรเสนอให้้ที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 อนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการในอััตราเดิิม ตามที่่�ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี
2563 ได้้เคยมีีมติิอนุุมััติิไว้้ โดยเป็็นอััตราเดิิมที่่�มิิได้้เปลี่่�ยนแปลงมาตั้้�งแต่่ปีี 2545
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1.7 ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 คณะกรรมการบริิษัทั เห็็นชอบกัับข้้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีีดัังเช่่นที่่�บริิษััทฯ
ได้้ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เนื่่องเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และ ในการนี้้� เพื่่อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีข้อ้ มููลพิิจารณาความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมโดยให้้รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับชื่่อผู้้�สอบบััญชีี อายุุ บริิษััทที่่�
สัังกััด คุุณวุุฒิกิ ารศึึกษา ประวััติกิ ารทำำ�งาน ประวััติกิ ารเป็็นผู้้�ลงลายมืือชื่่อในงบการเงิินของบริิษัทั ฯ ความสััมพัันธ์์
ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ความสััมพัันธ์์หรืือส่่วนได้้เสีียในลัักษณะที่่�อาจจะมีีผลกระทบต่่อการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ ตลอดจนค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีีที่่�นำำ�เสนอและปีีก่่อนหน้้าเพื่่อการเปรีียบเทีียบด้้วย
1.8 บริิษััทฯ เปิิดเผยนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ และ บริิษััทย่่อย ไว้้ใน แบบ 56-1 One Report สำำ�หรัับ
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีการเสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผล
และอนุุมัติั กิ ารจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2563 เป็็นทุนุ สำำ�รองตามกฎหมายโดยมีีการให้้ข้อ้ มููลและเหตุุผลประกอบ
อย่่างชััดเจน	
1.9 ในวาระพิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการ บริิษััทฯ เสนอชื่่อกรรมการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนทีีละคน โดยได้้มีีการระบุุ
ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของบุุคคลแต่่ละท่่านที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่อ ไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งได้้แก่่ ชื่่อ-นามสกุุล
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัันในบริิษััทฯ ประเภทกรรมการที่่�จะเสนอแต่่งตั้้�ง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหา ความสััมพัันธ์์
ทางครอบครััวกัับผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ วััน เดืือน ปีี ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
ระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทฯ ข้้อมููลการเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย (ถ้้ามีี) ในปีีที่่�ผ่่านมา อายุุ สััญชาติิ ประวััติิการศึึกษา ประวััติิการอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
เป็็นกรรมการ ประสบการณ์์การทำำ�งานและจำำ�นวนบริิษััทที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในกิิจการ
อื่่นโดยแยกประเภทเป็็นบริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย บริิษััทที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ บริิษััทที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ
ตลอดจนการถืือหลัักทรััพย์์ที่่�ออกโดยบริิษััทฯ
1.10 บริิษััทฯ กำำ�หนดวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้เป็็นเรื่่องๆ อย่่างชััดเจน เช่่น ในวาระที่่�เกี่่�ยวกัับกรรมการ บริิษััทฯ
ได้้แยกเรื่่องพิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการ และ พิิจารณาอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการ ออกเป็็นแต่่ละวาระ
เป็็นต้้น	
1.11 ในกรณีีที่่� มีี การเสนอให้้ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นพิิ จ ารณาหลายรายการในวาระเดีียวกัั น ซึ่่� ง เป็็ น เรื่่ อ งที่่� ไ ม่่ มีีผ ล
เกี่่�ยวเนื่่องกัันในทางกฎหมาย บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีการลงมติิสำำ�หรัับแต่่ละรายการ เช่่น วาระพิิจารณาเลืือกตั้้�ง
กรรมการ บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยบริิษััทฯ
เสนอชื่่อกรรมการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนทีีละคน ทั้้�งนี้้� เพื่่อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเลืือกกรรมการที่่�ต้้องการ
ได้้อย่่างแท้้จริิง
1.12 บริิษััทฯ อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นบุุคคลธรรมดา และผู้้�ถืือหุ้้�นประเภทสถาบััน
ให้้ได้้ใช้้สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่่างเต็็มที่่� โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายและไม่่ให้้มีีวิิธีีการที่่�ยุ่่�งยาก ละเว้้น
การกระทำำ�ใดๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น จััดให้้มีีจุุดบริิการตรวจรายชื่่อและจำำ�นวนหุ้้�น
ของผู้้�ถืือหุ้้�นแยกตามประเภทของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งช่่วยให้้การลงทะเบีียนในวัันประชุุมทำำ�ได้้สะดวกและรวดเร็็วขึ้้�น
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สำำ�หรัั บการประชุุมสามััญผู้้�ถืือ หุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 ที่่� ไ ด้้ รัั บผลกระทบจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
COVID-19 บริิษััทฯ มีีความห่่วงใยในความปลอดภััยของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมและทีีมงานทุุกฝ่่าย บริิษััทฯ จึึงมีี
ความตั้้�งใจที่่�จะจััดเตรีียมการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม และมีีความปลอดภััยด้้านสุุขอนามััย
รวมทั้้�งดำำ�เนิินการตามคำำ�แนะนำำ�ที่่�ส่่วนราชการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการจััดประชุุม สััมมนา
หรืือ กิิจกรรมอื่่นที่่�มีีลัักษณะเป็็นการรวมกัันของคนหมู่่�มากอย่่างเคร่่งครััด ดัังนั้้�น การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564 บริิษััทฯ จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องจััดสถานที่่�ประชุุมให้้มีีระยะห่่าง ซึ่่�งทำำ�ให้้จำำ�นวนที่่�นั่่�งในห้้องประชุุม
มีีจำำ�นวนจำำ�กััด เนื่่องจากไม่่สามารถให้้คนจำำ�นวนมากมารวมอยู่่�ในสถานที่่�เดีียวกัันเป็็นเวลานานได้้ นอกจากนี้้�

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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เพื่่ อ ความปลอดภัั ย และสุุ ข อนามัั ย ของผู้้�ถืื อ หุ้้�นทุุ ก ท่่ า น บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ข อให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นพิิ จ ารณามอบฉัั น ทะการ
เข้้าประชุุมให้้แก่่กรรมการอิิสระของบริิษััทฯ ตามแบบหนัังสืือมอบฉัันทะ เพื่่อแจ้้งความประสงค์์ในการลง
คะแนนเสีียงในทุุกวาระล่่วงหน้้า โดยบริิษััทฯ ได้้จััดส่่งแบบหนัังสืือมอบฉัันทะพร้้อมกัับรายชื่่อกรรมการอิิสระ
ที่่�เสนอเป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม
1.13 ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้�ง รวมถึึงการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 บริิษััทฯ จััดช่่องทางให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่งคำำ�ถามมายัังบริิษััทฯ ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมได้้โดยผ่่าน E-mail Address : ir_office@truecorp.co.th
ล่่วงหน้้า 7 วัันก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือ ทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียนมายัังฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ บริิษััท
ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ชั้้�น 20 อาคารทรูู ทาวเวอร์์ เลขที่่� 18 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310 ล่่วงหน้้า 15 วััน ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ประชาสััมพัันธ์์
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ และแจ้้งไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมที่่�จััดส่่งให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายที่่�
มีีสิิทธิิเข้้าประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2. การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2.1 ประธานที่่�ประชุุมจััดสรรเวลาให้้เหมาะสมและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีโอกาสในการแสดงความเห็็นและตั้้�งคำำ�ถาม
ต่่อที่่�ประชุุมในเรื่่องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ
2.2 บริิษััทฯ นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้กัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งการลงทะเบีียน การนัับคะแนนและแสดงผล เพื่่อให้้การ
ดำำ�เนิินการประชุุมสามารถกระทำำ�ได้้อย่่างรวดเร็็ว ถููกต้้อง และ แม่่นยำำ�
2.3 บริิษััทฯ ใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในวาระเพื่่อพิิจารณาในทุุกกรณีีที่่�ต้้องมีีการลงคะแนนเสีียง พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีี
สำำ�นัักงานกฎหมายอิิสระ เป็็นผู้้�ตรวจสอบการนัับคะแนนเสีียงเพื่่อความโปร่่งใส โดยได้้แจ้้งชื่่อบุุคคลผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�
ดัังกล่่าวให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนเริ่่�มเข้้าสู่่�ระเบีียบการประชุุม และเก็็บบััตรลงคะแนนไว้้เป็็นหลัักฐาน
เพื่่อจะได้้ตรวจสอบได้้ในกรณีีมีีข้้อโต้้แย้้งในภายหลััง
3. การจััดทำำ�รายงานการประชุุม และ การเปิิดเผยมติิการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
3.1 บริิษัทั ฯ แจ้้งมติิของที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 พร้้อมทั้้�งระบุุจำำ�นวนคะแนนเสีียง เห็็นด้ว้ ย ไม่่เห็็นด้ว้ ย
และงดออกเสีียง ในแต่่ละวาระการประชุุมต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ภายในวัันเดีียวกัันกัับวัันประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น และเปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ในวัันทำำ�การถััดไป เพื่่อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปทราบและ
สามารถตรวจสอบผลการลงมติิได้้อย่่างรวดเร็็ว
3.2 รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ได้้มีีการบัันทึึกรายละเอีียดในเรื่่องต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�ไว้้ด้้วย (1) วิิธีีการ
ลงคะแนนและนัั บ คะแนน ซึ่่� ง เลขานุุ ก ารที่่� ป ระชุุ ม ได้้ ชี้้� แ จงให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นทราบก่่ อ นเริ่่� ม การประชุุ ม ตามวาระ
(2) คะแนนเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยระบุุอย่่างชััดเจนว่่า เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง เป็็นจำำ�นวนเสีียง
และสััดส่่วนเท่่าใดในแต่่ละวาระ (3) รายชื่่อพร้้อมทั้้�งตำำ�แหน่่งของกรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�สอบบััญชีี
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย และ ผู้้�ตรวจสอบการนัับคะแนนเสีียง ที่่�เข้้าร่่วมประชุุม (4) สรุุปสาระสำำ�คััญของข้้อซัักถาม
ความคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะ ของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งคำำ�ชี้้�แจงของกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�ได้้ตอบข้้อสัักถามของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในแต่่ละวาระ เพื่่อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าประชุุมได้้รัับทราบด้้วย
4. ไม่่มีีการถืือหุ้้�นไขว้้ในกลุ่่�มของบริิษััทฯ
5. บริิษััทฯ มีีการกระจายการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กล่่าวคืือ ณ วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564 ซึ่่�งเป็็นวัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อสิิทธิิในการเข้้าประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีสััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย (free float) ร้้อยละ 31.78 สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นของนัักลงทุุน
สถาบัันร้้อยละ 25.43 และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของคณะกรรมการบริิษััทรวมผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ร้้อยละ 0.15
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หมวดที่่� 2
การปฏิิ บัั ติิ ต่ ่ อ ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นอย่่ า งเท่่ า เทีียมกัั น
1.	หุ้้�นของบริิษััทฯ มีีประเภทเดีียว คืือ หุ้้�นสามััญ ซึ่่�งมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนที่่�เท่่าเทีียมกััน คืือ หนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
2. การให้้ข้้อมููลก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2.1 เมื่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้จััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 บริิษััทฯ
ได้้มีีการแจ้้งมติิที่่�สำำ�คััญของคณะกรรมการเกี่่�ยวกัับกำำ�หนดการประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระการประชุุม ตลอดจน
ความเห็็นของคณะกรรมการ ต่่อตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย ภายในวัันเดีียวกัันกับั วัันประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท และเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ในวัันทำำ�การถััดไป ซึ่่�งเป็็นการเปิิดเผยข้้อมููลล่่วงหน้้าก่่อน
วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น 62 วััน
2.2 บริิษััทฯ จััดทำำ�หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นภาษาไทยสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิไทย และ ภาษา
อัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างด้้าว และได้้นำำ�ส่่งให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายพร้้อมกัันเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
ทุุกครั้้�ง สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้นำำ�ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมเอกสาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมเป็็นเวลา 33 วััน
2.3 บริิษััทฯ เผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษบนเว็็บไซต์์ของ
บริิษััทฯ พร้้อมกััน เป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมทุุกครั้้�ง โดยในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564
บริิษััทฯ เผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เป็็นการล่่วงหน้้าก่่อน
วัันประชุุมเป็็นเวลา 33 วััน เพื่่อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลประกอบการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่าง
เพีียงพอก่่ อ นได้้ รัั บ ข้้ อ มูู ล ในรูู ป แบบเอกสารจากบริิ ษัั ท ฯ และได้้ ป ระชาสัั ม พัั นธ์์ ใ ห้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นทราบ โดยแจ้้ ง
สารสนเทศผ่่านสื่่ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2.4 ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้ง� ก่่อนเริ่่ม� เข้้าสู่่�ระเบีียบวาระการประชุุม เลขานุุการที่่ป� ระชุุมได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึง
กฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการประชุุม ประเภทของหุ้้�นและสิิทธิิการออกเสีียงลงคะแนน ขั้้�นตอนการออกเสีียง
ลงมติิ ตลอดจนวิิธีีการนัับและแสดงผลคะแนน
3. การคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย
3.1 บริิษััทฯ อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าประชุุมด้้วยตนเอง สามารถใช้้สิิทธิิออกเสีียงโดยมอบ
ฉัันทะให้้ผู้้�อื่่นมาประชุุมและออกเสีียงลงมติิแทน โดยไม่่มีีการกำำ�หนดเงื่่อนไขใดๆ ซึ่่�งทำำ�ให้้ยากต่่อการมอบฉัันทะ
และเปิิดโอกาสให้้ส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะมาให้้ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััทและหลัักทรััพย์์ตรวจสอบล่่วงหน้้า เพื่่อจะได้้
ไม่่เสีียเวลาตรวจสอบในวัันประชุุม
3.2 บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะรููปแบบที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถกำำ�หนดทิิศทางการลงคะแนนเสีียง
ได้้ โดยจััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะแนบไปพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและได้้เสนอชื่่อกรรมการอิิสระ
3 ท่่าน พร้้อมทั้้�งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรรมการอิิสระดัังกล่่าว เป็็นทางเลืือกในการมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น
		

บริิษััทฯ ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงเอกสารหรืือหลัักฐานที่่�ต้้องนำำ�มาแสดงตนในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ตลอดจนคำำ�แนะนำำ�และขั้้�นตอนในการมอบฉัันทะอย่่างชััดเจน ไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้�ง

3.3 ในวาระการเลืือกตั้้�งกรรมการในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ จะเสนอชื่่อกรรมการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาทีีละคน
ซึ่่�งเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล

184

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

3.4 บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเป็็นอย่่างยิ่่�ง แนวปฏิิบัติั หนึ่่
ิ ง� ที่่บ� ริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการ
มาโดยตลอด คืือ การขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ละเว้้นการเพิ่่�มวาระการประชุุมที่่�ไม่่ได้้แจ้้งเป็็นการ
ล่่วงหน้้าในทุุกกรณีี ถ้้าหากมีีวาระเพิ่่�มเติิมที่่�จำำ�เป็็นก็็จะขอให้้ทำำ�การจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งใหม่่เพื่่อวาระ
ดัังกล่่าว เพื่่อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่นๆ สามารถมีีเวลาเพีียงพอในการศึึกษาข้้อมููลก่่อนตััดสิินใจ
3.5 บริิษััทฯ เปิิดโอกาสและกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์อย่่างชััดเจนในการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอเรื่่องเพื่่อบรรจุุ
เข้้าเป็็นวาระการประชุุมและเสนอชื่่อบุุคคลเพื่่อเข้้ารัับการพิิจารณาคััดเลืือกเป็็นกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 เดืือนก่่อนวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่ง่� ได้้กระทำำ�ต่อ่ เนื่่องเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีมาจนถึึงปััจจุุบันั โดยผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถส่่งข้้อมููลตามหลัักเกณฑ์์และแบบฟอร์์มที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนดและเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
		

สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเรื่่องและชื่่อบุุคคลเป็็นการ
ล่่วงหน้้า โดยส่่งเป็็นจดหมายลงทะเบีียนมายัังบริิษััทฯ ได้้ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 จนถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 โดยบริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่สารสนเทศดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ และได้้ประชาสััมพัันธ์์ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทราบโดยแจ้้ ง สารสนเทศผ่่ า นสื่่ อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ข องตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย ซึ่่� ง ในการประชุุ ม
ผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าว ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเรื่่องเพื่่อบรรจุุเข้้าเป็็นวาระการประชุุมและชื่่อบุุคคลเพื่่อเข้้ารัับการพิิจารณา
คััดเลืือกเป็็นกรรมการ

4. การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริิษััทฯ มีีการกำำ�กัับดููแลเรื่่องการใช้้ข้้อมููลภายใน โดยกำำ�หนดไว้้ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ คุุณธรรม
และข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน ควบคู่่�กัับการใช้้มาตรการตามกฎหมายในการดููแลผู้้�บริิหารในการนำำ�ข้้อมููลภายในของ
บริิษััทฯ ไปใช้้เพื่่อประโยชน์์ส่่วนตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง กำำ�หนดเป็็นหลัักให้้ถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััดในการที่่�ต้้องเก็็บ
รัักษาสารสนเทศที่่�สำำ�คััญที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยไว้้เป็็นความลัับ โดยจำำ�กััดให้้รัับรู้้�ได้้เฉพาะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�
เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น นอกจากนี้้� ในการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ที่่�ออกโดยบริิษััทฯ กรรมการและผู้้�บริิหารต้้อง
แจ้้งต่่อ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วัันทำำ�การ นัับแต่่วัันที่่�เกิิดรายการขึ้้�น พร้้อมทั้้�งส่่งสำำ�เนารายงานดัังกล่่าว จำำ�นวน
1 ชุุด ให้้แก่่บริิษััทฯ เพื่่อเก็็บเป็็นหลัักฐานและรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ� โดยในปีี 2564
ไม่่ปรากฏว่่ามีีกรณีีที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่อประโยชน์์ในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
ที่่�ออกโดยบริิษััทฯ และการไม่่ปฏิิบััติิตามหลัักปฏิิบััติิดัังกล่่าว
สำำ�หรัับการดููแลการใช้้ข้้อมููลภายในซึ่่�งเป็็นเรื่่องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการห้้ามซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ก่่อนการประกาศ
ผลการดำำ�เนิินงาน บริิษััทฯ มีีนโยบายห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล
ในงบการเงิิ น ของบริิ ษัั ท ฯ รวมถึึ ง คู่่�สมรสและบุุ ต รที่่� ยัั ง ไม่่ บ รรลุุ นิิ ติิ ภ าวะของบุุ ค คลดัั ง กล่่ า ว ทำำ� การซื้้� อ หรืื อ ขาย
หลัั ก ทรัั พย์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ ในช่่ ว งระยะเวลา 1 เดืื อ น ก่่ อ นวัั นที่่� เ ผยแพร่่ ง บการเงิิ นต่่ อ สาธารณชนผ่่ า นระบบของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ 1 วัันทำำ�การภายหลัังจากการเผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าว
โดยในปีี 2564 ไม่่พบว่่ากรรมการและผู้้�บริิหารมีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในช่่วงที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้งดการซื้้�อขาย
สำำ�หรัับในช่่วงระยะเวลาอื่่นที่่�มิิใช่่ระยะเวลาดัังกล่่าวข้้างต้้น หากกรรมการ และ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยััง
ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะของบุุคคลดัังกล่่าว มีีความประสงค์์จะซื้้�อขายหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ฯ ให้้แจ้้งต่่อเลขานุุการบริิษัทั เป็็นการ
ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 วัันทำำ�การ ก่่อนวัันที่่�จะเข้้าทำำ�รายการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ด้้วย
	ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนหุ้้�นของบริิษััทฯ ที่่�กรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละท่่านถืืออยู่่�ซึ่่�งแยกรายการ
จำำ�นวนหุ้้�นออกเป็็นการถืือโดยตนเองและโดยคู่่�สมรส โดยแสดงยอดยกมา ณ สิ้้�นปีี 2563 จำำ�นวนที่่�ได้้มาและจำำ�หน่่ายไป
ในระหว่่างปีี 2564 และ ยอดคงเหลืือ ณ สิ้้�นปีี 2564 ไว้้ในแบบ 56-1 One Report ด้้วย
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5. การมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการ
คณะกรรมการได้้มีีการกำำ�หนด “หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร”
อย่่ า งเป็็ น ทางการ ซึ่่� ง กรรมการและผู้้� บ ริิ ห ารทุุ ก ท่่ า นได้้ ดำำ� เนิิ น การอย่่ า งถูู ก ต้้ อ งตามหลัั ก เกณฑ์์ แ ละวิิ ธีี ก ารที่่�
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
	นอกจากนี้้� ในการประชุุ ม คณะกรรมการ กรรมการรายใดที่่� มีีส่่ ว นได้้ เ สีียอย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ ที่่� อ าจทำำ� ให้้ ก รรมการ
รายดัังกล่่าวไม่่สามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ กรรมการรายนั้้�นจะงดเว้้นจากการมีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณา
ในวาระนั้้�น และบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุมคณะกรรมการ
6.	ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา รวมถึึงในปีี 2564 บริิษััทฯ ไม่่มีีการทำำ�รายการที่่�เป็็นการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
แก่่บริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ
7. บริิษััทฯ มีีมาตรการและขั้้�นตอนในการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดและเป็็นไปตามมาตรฐาน
ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย โดยมีีการประกาศใช้้
“ระเบีียบในการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน” ซึ่่�งเป็็นระเบีียบที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััท สำำ�หรัับรายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�ต้้องขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนการเข้้าทำำ�รายการ บริิษััทฯ จะเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับรายการ
ดัังกล่่าวไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม อาทิิ ชื่่อและความสััมพัันธ์์ของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ลัักษณะของรายการ นโยบาย
การกำำ�หนดราคาและมููลค่่าของรายการ เหตุุผลของการเข้้าทำำ�รายการ รวมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการและ
ที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอิิสระเกี่่�ยวกัับรายการดัังกล่่าว เป็็นต้้น และนำำ�ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
ตลอดจนการดำำ�เนิินการอื่่นๆ ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้ถูกู ต้้องและครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ข้้อกำำ�หนด ตลอดจนระเบีียบในเรื่่องการทำำ�รายการระหว่่างกัันอย่่างเคร่่งครััด บริิษััทฯ ไม่่เคยมีีการทำำ�รายการที่่�
เกี่่� ย วโยงกัั น โดยฝ่่ า ฝืื นหรืื อ ไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายและหลัั ก เกณฑ์์ ก ารทำำ� รายการระหว่่ า งกัั นต ลอดจนข้้ อ กำำ�หนด
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทที่่�ขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งบริิษััทฯ
ได้้เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้องตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ก่่อนการเข้้าทำำ�รายการ และบริิษััทฯ
ไม่่มีีการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทที่่�ต้้องขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนการเข้้าทำำ�รายการ
สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันประเภทอื่่นๆ บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการด้้วยความยุุติิธรรม โดยมีีราคาและเงื่่อนไขเป็็นไปตาม
ปกติิธุุรกิิจทางการค้้า (Fair and at arms’ length)
	ทั้้� ง นี้้� โครงสร้้ า งการถืื อ หุ้้�นภายในกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ไม่่ มีีบุุ ค คลที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น ของบริิ ษัั ท ฯ ถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท ย่่ อ ยและ
บริิษััทร่่วมใด ในสััดส่่วนเกิินร้้อยละ 10 ของทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมนั้้�น
บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยรายละเอีียดของรายการระหว่่างกัันทุุกประเภทที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีี 2564 ไว้้ใน แบบ 56-1
One Report ภายใต้้หััวข้้อ “การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน”
8. บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ที่่�เกี่่�ยวกัับการเข้้าทำำ�รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์อย่่างเคร่่งครััด ในกรณีีที่่�เป็็นการเข้้าทำำ�รายการได้้มา
หรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ จะเปิิดเผยรายละเอีียดของรายการ
ไว้้ใน แบบ 56-1 One Report ประจำำ�ปีีนั้้�นๆ ด้้วย
	ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน บริิษััทฯ ไม่่เคยมีีการเข้้าทำำ�รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�เป็็นการ
ฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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หมวดที่่� 3
บทบาทของผู้้ �มีีส่ ่ ว นได้้ เ สีีย
1. การกำำ�หนดนโยบายการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และ การปฏิิบััติิตามนโยบาย
1.1 คณะกรรมการบริิษััทดููแลสิิทธิิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ (Stakeholders) และประสาน
ประโยชน์์ร่่วมกัันอย่่างเหมาะสม เพื่่อให้้ Stakeholders มั่่�นใจว่่าสิิทธิิดัังกล่่าวได้้รัับการคุ้้�มครองและปฏิิบััติิ
ด้้วยดีี ทั้้�งนี้้� “คุุณธรรมและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน” ได้้กำำ�หนดข้้อพึึงปฏิิบััติิของพนัักงานต่่อ Stakeholders
กลุ่่�มต่่างๆ ได้้แก่่
			พนัักงาน
			 -	มีีสิิทธิิส่่วนบุุคคล และมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการคุ้้�มครองไม่่ให้้ใครละเมิิดสิิทธิิส่่วนบุุคคล
			 -	สิิทธิิในการได้้รัับการปฏิิบััติิ และได้้รัับโอกาสเท่่าเทีียมกััน
			 -	สิิทธิิต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการจ้้างงานที่่�เป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน เช่่น การอนุุญาตให้้ลางาน สิิทธิิประโยชน์์
				 โอกาสในการเลื่่อนขั้้�น การโอนย้้าย การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
			ลููกค้้า
			 -	มีีสิิทธิิได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการบริิการจากพนัักงานอย่่างเต็็มความรู้้� ความสามารถ และ ด้้วยความสุุภาพ รวมถึึงสิิทธิิ
				ที่่�จะได้้รัับข้้อมููลที่่�ถููกต้้องครบถ้้วน
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพและมีีประสิิทธิิผล
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปกป้้องรัักษาความเป็็นส่่วนตััว และข้้อมููลอัันเป็็นความลัับ
			
ผู้้�จััดหาสิินค้้าและบริิการ และตััวแทนอื่่นๆ (คู่่�ค้้า)
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปกป้้องรัักษาข้้อมููลอัันเป็็นความลัับ
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปฏิิบััติิด้้วยความซื่่อตรง และเชื่่อถืือได้้
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับทราบเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกัับวััฒนธรรม และจรรยาบรรณทาง
				ธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมทั้้�งกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปฏิิบััติิในการคััดเลืือกคู่่�ค้้า โดยเป็็นไปตามแนวทางในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
				 โดยบริิษััทฯได้้ทำำ�การชี้้�แจงให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิตามระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			คู่่�แข่่ง
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการเปรีียบเทีียบสิินค้้าและบริิการอย่่างเป็็นธรรมและตามความเป็็นจริิง โดยไม่่บิิดเบืือน
				ข้้อเท็็จจริิง ไม่่ใส่่ร้้ายคู่่�แข่่งตลอดจนสิินค้้าและบริิการของคู่่�แข่่ง
			 - ไม่่ร่่วมทำำ�จารกรรม ก่่อวิินาศกรรม หรืือติิดสิินบน คู่่�แข่่งทางการค้้า ทั้้�งคู่่�แข่่งในปััจจุุบััน หรืือผู้้�ที่่�อาจจะเป็็น
				คู่่�แข่่งในอนาคต
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน ไม่่ปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งรายใดเป็็นพิิเศษเหนืือคู่่�แข่่ง
				 รายอื่่น ไม่่ว่า่ ในด้้านคุุณภาพ การทดสอบ การติิดตั้้ง� ตลอดจนการบำำ�รุงุ รัักษาในการให้้บริิการสื่่อส่่งสััญญาณ
			 เจ้้าหนี้้�
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปฏิิบััติิตามเงื่่อนไขในสััญญาภายใต้้หลัักเกณฑ์์และกฎหมายที่่�กำำ�หนด
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับข้้อมููลทางการเงิินที่่�ถููกต้้องครบถ้้วน เป็็นจริิง และ ทัันต่่อเหตุุการณ์์
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการชำำ�ระหนี้้�ตรงตามเวลา และ ได้้รัับการดููแลคุุณภาพของหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน
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			 ผู้้�ลงทุุน
			 -	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม และเท่่าเทีียมกััน
			 -	สิิ ท ธิิ ที่่� จ ะได้้ รัั บ การปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งมุ่่�งมั่่� นที่่� จ ะดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยความรู้้�และทัั ก ษะการบริิ ห ารจัั ด การอย่่ า ง
				สุุดความสามารถด้้วยความซื่่อสััตย์์สุุจริิต
			 -	สิิทธิิที่จ่� ะได้้รับั การปกป้้องไม่่ให้้เกิิดการแสวงหาผลประโยชน์์ โดยการใช้้ข้อ้ มููลใดๆ ขององค์์กรซึ่ง่� ยัังไม่่เปิิดเผย
				ต่่อสาธารณะ
			 -	สิิ ท ธิิ ที่่� จ ะได้้ รัั บ ทราบข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น และข้้ อ มูู ล ที่่� มิิ ใ ช่่ ก ารเงิิ น ของบริิ ษัั ท ฯ ตามข้้ อ กำำ�หนด ของ
				ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา และโปร่่งใส
			หน่่วยงานของรััฐ
			 -	สิิทธิิในการกำำ�กัับ ดููแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานการปฏิิบััติิของหน่่วยงานของรััฐ
1.2 บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการดููแลเรื่่องความปลอดภััย และสุุขอนามััย โดยการปฏิิบััติิตาม “นโยบายความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์” และ “นโยบายการส่่งเสริิม
สุุขภาพพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััททรูู” จััดให้้มีีการบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งานให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน แนวทางการจััดการของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ รวมทั้้�งการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพแก่่พนัักงาน ดัังนี้้�
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1)	จััดให้้มีีโครงสร้้างการจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานประกอบด้้วย
คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน หน่่วยงานความปลอดภััยฯ
เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยระดัับบริิหาร หััวหน้้างานเทคนิิค เทคนิิคขั้้�นสููง และเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยวิิชาชีีพ
เพื่่อกำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� ดููแลด้้านความปลอดภััยตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด และเป็็นไปตามที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด

		

2) จััดทำำ�กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และคู่่�มืือ ขั้้นต
� อนการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานในระบบ เอกสารระบบคุุณภาพของบริิษััทฯ เช่่น การตรวจสอบความปลอดภััยฯ ความปลอดภััย
ในการทำำ�งานบนเสาสููง การทำำ�งานกัับไฟฟ้้า การทำำ�งานในที่่�อัับอากาศ บ่่อพัักเคเบิิลใต้้ดิิน และการซ้้อม
อพยพกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน เป็็นต้้น

		

3)	จััดทำำ�คู่่�มืือความปลอดภััยให้้กัับพนัักงานที่่�ทำำ�งานในสำำ�นัักงาน และ พนัักงานช่่างเทคนิิค โดยจััดอยู่่�ในรููป
E-Book เพื่่อให้้พนัักงานทุุกคนสามารถเข้้ามาศึึกษา ทำำ�ความเข้้าใจ และนำำ�ไปปฏิิบััติิ ปรัับปรุุงระบบการ
รายงานความปลอดภััย การรายงานข้้อมููลออนไลน์์ ผ่่านทางเว็็บไซต์์หน่่วยงาน

		

4)	กำำ�หนดกฎระเบีียบ คำำ�สั่่�ง ว่่าด้้วยเรื่่องความปลอดภััยในการทำำ�งานให้้กัับพนัักงาน และผู้้�รัับเหมาที่่�รัับงาน
จากบริิษััทฯ

		

5)	มีีการจััดทำำ�แผนป้้องกััน และ แผนอพยพกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินของบริิษััทฯ สำำ�หรัับแต่่ละสถานประกอบการ
ของบริิษััทฯ จััดทำำ�สมุุดและภาพวิิดีีโอคำำ�แนะนำำ�วิิธีีปฏิิบััติิตนกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินต่่างๆ ให้้กัับพนัักงาน

		

6)	จััดให้้มีีการอบรมหลัักสููตรความปลอดภััยต่่างๆ เช่่น การทำำ�งานบนเสาสููง การทำำ�งานในบ่่อพัักเคเบิิลใต้้ดิิน
การทำำ�งานกัับไฟฟ้้าแรงสููง แรงต่ำำ�� และการปฐมพยาบาลการช่่วยเหลืือชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน ให้้กัับพนัักงาน และ
ผู้้�รัับเหมางานของบริิษััทฯ พนัักงาน และหรืือลููกจ้้างที่่�ผ่่านการอบรมจะได้้รัับสมุุด Safety Passport ประจำำ�ตััว
เพื่่อแสดงเป็็นหลัักฐานยืืนยัันว่่าผ่่านการอบรม ในกรณีีที่่�มีีผู้้�ควบคุุมงานของบริิษััทฯ ไปสุ่่�มตรวจสอบที่่�
หน้้างาน รวมทั้้�งการส่่งพนัักงานไปอบรมการปีีนและการทำำ�งานบนเสาของการไฟฟ้้านครหลวง และ
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

		

7) บริิษััทฯ จััดให้้มีีระบบการจััดการควบคุุมด้้านความปลอดภััยกัับผู้้�รัับเหมา และผู้้�รัับเหมารายย่่อย ผ่่านทาง
สััญญาจััดซื้้�อ-จััดจ้้าง (Contractor & Subcontractor Risk Control) โดยผู้้�รัับเหมาหลัักจะต้้องแจ้้งจำำ�นวน
รายชื่่อ กองงาน รวมผู้้�รัับเหมารายย่่อย ระบุุการอบรมด้้านความปลอดภััย อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ อุุปกรณ์์คุ้้�มครอง
ความปลอดภััยส่่วนบุุคคล ได้้แก่่ งานสร้้าง ติิดตั้้�ง ซ่่อมบำำ�รุุงรัักษา แก้้ไข เช่่น งานโครงข่่ายโทรศััพท์์
งานระบบป้้องกัันเพลิิงไหม้้อััตโนมััติิ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เพื่่อเป็็นการควบคุุมการจััดการความปลอดภััยของ
ผู้้�รัับเหมาเพื่่อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�รัับเหมาได้้ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ เงื่่อนไขที่่�บริิษััทฯกำำ�หนด และทำำ�ให้้บริิษััทฯ
สามารถจััดการด้้านความปลอดภััยของกลุ่่�มผู้้�รัับเหมาให้้เป็็นระบบมากยิ่่�งขึ้้�น

		

8) รณรงค์์ สนัั บ สนุุ นส่่ ง เสริิ ม สุุ ข อนามัั ย ให้้ กัั บ พนัั ก งานทั้้� ง ในกรุุ ง เทพฯ และต่่ า งจัั ง หวัั ด อย่่ า งหลากหลาย
สนัับสนุุนผลักั ดัันชมรมกีีฬาต่่างๆ ของบริิษััทฯ ให้้จัดกิ
ั ิจกรรมเพื่่อให้้พนักั งานได้้ออกกำำ�ลังั กายมากขึ้้น� รวมทั้้�ง
การดููแลสภาพจิิตใจ โดยการส่่งเสริิมให้้พนัักงานสามารถไปศึึกษา ปฏิิบััติิดููแลจิิตใจโดยไม่่นัับเป็็นวัันลา
จำำ�นวน 5 วัันต่่อปีี

		

9) ดูู แ ล ติิ ดต าม เฝ้้ า ระวัั ง คุุ ณ ภาพอากาศภายในพื้้� นที่่� สำำ�นัั ก งานที่่� ใ ห้้ พนัั ก งานปฏิิ บัั ติิ ง านอยู่่�เป็็ น ระยะ
โดยทำำ�การสุ่่�มตรวจวััดคุุณภาพอากาศในสำำ�นัักงานที่่�มีีพนัักงานทำำ�งานอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก และหรืือพื้้�นที่่�
ที่่�มีีการให้้บริิการลููกค้้า ได้้แก่่ สำำ�นัักงานใหญ่่ อาคารสำำ�นัักงานที่่�มีีกลุ่่�มพนัักงานรัับสายโทรศััพท์์ทำำ�งาน
อาคารสำำ�นัักงาน ชุุมสายโทรศััพท์์หลััก และพื้้�นที่่�ให้้บริิการลููกค้้า ทรููช็็อป (พารามิิเตอร์์ที่่�ตรวจวััด ได้้แก่่
คาร์์บอนไดออกไซด์์ คาร์์บอนมอนอกไซด์์ รา ยีีสต์์ โมลด์์ แบคทีีเรีียฟอร์์มาดีีไฮด์์ อนุุภาคฝุ่่�นที่่�มีีผลต่่อระบบ
ทางเดิินหายใจ อุุณหภููมิิ ความชื้้�น เป็็นต้้น)

		

10) ในช่่วงที่่มีี� การระบาดของโรคระบบทางเดิินหายใจ บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการอบพ่่นฆ่่าเชื้้�อโรคในสถานประกอบการ
เพื่่อป้้องกัันมิิให้้สถานที่่�ทำำ�งานเป็็นที่่�แพร่่เชื้้�อโรค และจััดหาวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้หวััดใหญ่่ในราคาพิิเศษ
สำำ�หรัับพนัักงาน (4 สายพัันธุ์์�) นอกจากนี้้�ยัังได้้จััดให้้มีีบริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันไวรััสตัับอัักเสบ เอ และบีี และ
วััคซีีนป้้องกัันมะเร็็งปากมดลููก (2 และ 4 สายพัันธุ์์�) ในแต่่ละไตรมาสทุุกปีี

		

11) การสุ่่�มตรวจสอบสถานประกอบกิิจการย่่อย (ทรููช็็อป) รวมถึึงสำำ�นัักงานย่่อยในเขตพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และ
ต่่างจัังหวััดเพื่่อให้้มั่่�นใจว่่าสถานที่่�ปฏิิบััติิงานมีีความปลอดภััย ถููกสุุขลัักษณะอนามััย มีีสภาพแวดล้้อม
ในการปฏิิบััติิงานที่่�ดีี

		

12)	จััดทำำ�สื่่อประชาสััมพัันธ์์ เพื่่อรณรงค์์ เฝ้้าระวััง และแนะนำำ�แนวทางการปฏิิบััติิ เพื่่อป้้องกัันอาการเจ็็บป่่วย
อัันเนื่่องมาจากโรคระบาดตามสภาวการณ์์ และอาการป่่วยจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

		

13)	ทำำ� การประเมิิ น ความเสี่่� ย งเพื่่ อ พิิ จ ารณาโอกาสและความรุุ น แรงของอัั นต รายที่่� อ าจจะเกิิ ดขึ้้� น จากการ
ปฏิิบััติิงานเพื่่อนำำ�ไปสู่่�การหาแนวทางในการป้้องกัันอัันตรายและลดความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น นอกจากนี้้�
ยัังนำำ�ผลการประเมิินไปสู่่�การตรวจสุุขภาพตามปััจจััยเสี่่�ยงที่่�พนัักงานอาจได้้รัับผลกระทบต่่อสุุขภาพอัันเนื่่อง
มาจากการปฏิิบััติิงานอีีกด้้วย

1.3 บริิษััทฯ มีีนโยบายค่่าตอบแทนพนัักงานในรููปแบบต่่างๆที่่�สอดคล้้องกัับกฎหมายแรงงาน มีีความเป็็นธรรม และ
แข่่งขัันได้้กัับตลาดแรงงาน รวมทั้้�งสอดคล้้องกััน เพื่่อดึึงดููด รัักษา และจููงใจ บุุคลากรที่่�เป็็นคนเก่่ง และคนดีี
ให้้เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการร่่วมสร้้างผลลััพธ์์ที่ยั่่่� �งยืืนให้้กัับบริิษััทฯ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังพิิจารณาจ่่ายค่่าตอบแทน
ตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว โดยมีีการกำำ�หนด Balanced Scorecard (BSC)
เพื่่อเป็็นเครื่่องมืือด้้านการจััดการที่่�ช่่วยในการนำำ�กลยุุทธ์์ขององค์์กรไปสู่่�การปฏิิบััติิ และกำำ�หนดตััวชี้้�วััด (Key
Performance Indicators : KPIs) เพื่่อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานของพนัักงานและประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

189

1.4 บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยถึึงแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของพนัักงาน โดยมีีการระบุุค่่าตอบแทน
และสวััสดิิการไว้้อย่่างละเอีียดไว้้ในหััวข้้อ “ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน” ใน แบบ 56-1 One Report
1.5 บริิษััทฯ จััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับพนัักงาน
1.6 บริิษััทฯ มีีนโยบายและการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการคััดเลืือกคู่่�ค้้าอย่่างเป็็นธรรมและสร้้างสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับคู่่�ค้้า จึึงได้้
จััดทำำ�นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการจััดซื้้�อจััดหาสิินค้้าและบริิการอยู่่�ในคู่่�มืือคุุณธรรมและข้้อพึึงปฏิิบััติิสำำ�หรัับ
ฝ่่ายจััดซื้้�อ (Procurement Code of Conduct) ซึ่่�งครอบคลุุมนโยบายการจััดซื้้�ออย่่างยั่่�งยืืน จรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจ คุุณธรรม และข้้อพึึงปฏิิบััติิของคู่่�ค้้า (Supplier Code of Conduct) แนวการปฏิิบััติิที่่�ดีีในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
การต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น การตรวจสอบสถานภาพคู่่�ค้้าและบริิหารจััดการความเสี่่�ยง การสื่่อสารภายในและ
ภายนอกองค์์กรและการสอดส่่องติิดตามผล เพื่่อให้้พนัักงานและคู่่�ค้้ารัับทราบและปฏิิบััติิตาม
		

การคััดเลืือกคู่่�ค้้านั้้�น บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงกระบวนการคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�โปร่่งใสและเท่่าเทีียมกััน โดยผ่่านกระบวนการ
สรรหา คััดเลืือก วิิเคราะห์์ข้้อมููล ตลอดจนการประเมิินผลผ่่านระบบ E- Procurement เพื่่อให้้มีีมาตรฐานการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โปร่่งใส และเป็็นธรรม พร้้อมตรวจสอบได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยึึดมั่่�นในการจััดซื้้�อจััดจ้้างอย่่าง
ยั่่�งยืืน คืือ เน้้นที่่�แนวคิิดแบบองค์์รวม โดยนำำ�ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเข้้ามา
พิิจารณาร่่วมกัับการคััดเลืือกคู่่�ค้้า คู่่�ค้้าที่่�ผ่่านการคััดเลืือกเชิิงพาณิิชย์์และคุุณสมบััติิเฉพาะเบื้้�องต้้นจะต้้อง
ผ่่านการประเมิินตนเองด้้วยระบบออนไลน์์ด้้านธรรมาภิิบาลขององค์์กรด้้วย สำำ�หรัับคู่่�ค้้าหลััก นอกเหนืือจาก
การตรวจประเมิินคุุณภาพแล้้ว บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการตรวจประเมิินด้้านสัังคม สภาพแวดล้้อม และการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง ณ สถานประกอบการของคู่่�ค้้า เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการจััดซื้้�ออย่่างยั่่�งยืืน

		

บริิษััทฯ ตระหนัักเสมอว่่าการจััดซื้้�อจััดจ้้างนั้้�นเป็็นการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกลุ่่�มทรููและคู่่�ค้้า ทั้้�ง 2 ฝ่่ายจึึงต้้อง
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่อสััตย์์สุุจริิต เคารพในวิิชาชีีพ รัักษาซึ่่�งเกีียรติิของคู่่�ค้้าและตน โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิและ
ให้้โอกาสเท่่าเทีียมกััน ควบคู่่�ไปกัับการเป็็นพัันธมิิตรร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

1.7 บริิษัทั ฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั เรื่่องปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร มีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย
และดำำ�เนิินการเพื่่อบริิหารจััดการด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและมีีส่่วนร่่วมในการลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในวงกว้้าง 			
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กลุ่่�มทรููได้้ประกาศความมุ่่�งมั่่�นที่่�ท้้าทายสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิทางตรงและ
ทางอ้้อม (Scope 1 & 2) เป็็นศููนย์์ หรืือ Carbon Neutral ภายในปีี 2573 และในปีี 2564 บริิษััทฯ ยัังได้้ประกาศ
เจตนารมณ์์เรื่่องวิิกฤติิโลกร้้อนตั้้�งเป้้า Net Zero ภายในปีี 2593 หรืืออย่่างช้้าสุุดไม่่เกิินปีี 2613 ร่่วมกัับสมาคม
เครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็กแห่่งประเทศไทยเพื่่อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสำำ�คััญ และสนัับสนุุนการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไทย

		

บริิษััทฯ มีีการบริิหารติิดตามผลการดำำ�เนิินงานโดยคณะทำำ�งานด้้านการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและ มีีคณะกรรมการ
นวัั ต กรรมและความยั่่� ง ยืื นทำำ�หน้้ า ที่่� กำำ�กัั บ ดูู แ ล เพื่่ อ ให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายที่่� กำำ�หนด และบริิ ห ารจัั ด การการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศทั้้�งการใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน (Renewable Energy) โดยผลิิตและใช้้
ไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar Cell) ที่่�สถานีีฐานและชุุมสาย จำำ�นวน 3,481 แห่่ง ผลิิตไฟฟ้้าได้้ประมาณ
27,000 เมกะวััตต์์ สามารถลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้กว่่า 12,000 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tonCO2e)
อีีกทั้้�ง ร่่วมกัับพัันธมิิตรในการจััดหาและใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงานสะอาดมากขึ้้�น

		

กลุ่่�มทรูู ยัังมีีการปรัับปรุุงหรืือติิดตั้้�งอุุปกรณ์์เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประหยััดใช้้ไฟฟ้้ามากขึ้้�น ทั้้�งสถานีีฐาน
สถานีีชุุมสาย รวมถึึงอาคารสำำ�นัักงาน อาทิิ การติิดตั้้�งระบบปรัับอากาศแบบไฟฟ้้า และปรัับปรุุงระบบลิิฟท์์
เป็็นต้้น หลีีกเลี่่�ยงการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการใช้้กระดาษโดยเปลี่่�ยนมาใช้้ใบเสร็็จรัับเงิินหรืือใบกำำ�กัับ
ภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ผ่่านทาง SMS หรืือ e-mail แทน รวมถึึงการนำำ�กลไกราคาคาร์์บอนภายในองค์์กร (Internal

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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Carbon Pricing) มาใช้้เป็็นเครื่่องมืือช่่วยตััดสิินใจเลืือกโครงการที่่�จะการลงทุุนตั้้�งแต่่ต้้นทาง สนัับสนุุนการลงทุุน
โครงการคาร์์บอน และการนำำ�นวััตกรรม เทคโนโลยีีต่่างๆ เข้้ามาขัับเคลื่่อน
		

บริิษััทฯ ได้้จััดโครงการทรููรวมใจปลููกต้้นไม้้ลดโลกร้้อน มอบกล้้าไม้้เศรษฐกิิจให้้พนัักงานที่่�สนใจเข้้าร่่วมโครงการ
นำำ�ไปปลููกในพื้้�นที่่�ของตนเอง เพื่่อเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว และช่่วยดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ โดยมีีพนัักงาน
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมกว่่า 30 คน รวมพื้้�นที่่�ในการปลููกจำำ�นวน 165 ไร่่ ทั่่�วประเทศไทย ซึ่่�งคาดว่่าจะช่่วยดููดซัับ
คาร์์บอนไดออกไซด์์กว่่า 2,400 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าในปีี 2573

		นอกจากเป้้าหมายสู่่�การเป็็นองค์์กร Carbon Neutral แล้้ว บริิษััทฯ ยัังได้้กำำ�หนดเป้้าหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อีีก 2 เรื่่อง ได้้แก่่ การสร้้างระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนให้้ได้้ 100% โดยลดปริิมาณ E-WASTE ที่่�นำำ�ไปฝัังกลบ
ให้้เป็็นศููนย์์ ใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��หรืือย่่อยสลายได้้ และการดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ�� เพื่่อลด
ปริิมาณการนำำ�น้ำำ��มาใช้้ต่่อรายได้้ลง 10% เมื่่อเทีียบกัับปีีฐาน 2563
		

บริิษััทฯ ได้้พััฒนาระบบบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Management System: EMS) ให้้เป็็นไป
ตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 อย่่างต่่อเนื่่องครอบคลุุมกว่่า 96% ของพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน เพื่่อทำำ�ให้้เกิิด
การปฏิิบััติิด้้านการจััดการผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมให้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันในสถานประกอบการหลััก
ของบริิษััทฯ ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านค่่าไฟฟ้้า ค่่าน้ำำ��ประปา ได้้อีีกทางหนึ่่�ง

		นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีการสื่่อสารที่่�เป็็นจุุดแข็็งของบริิษััทฯ พััฒนานวััตกรรมเพื่่อการ
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม มีีตััวอย่่างโครงการที่่�โดดเด่่น ได้้แก่่ โครงการเฝ้้าระวัังช้้างป่่าด้้วยระบบเตืือนภััยล่่วงหน้้า
โดยร่่วมกัับกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่าและพัันธุ์์�พืืช และองค์์กร WWF ประเทศไทย ดำำ�เนิินโครงการเฝ้้าระวััง
ช้้างป่่าด้้วยระบบเตืือนภััยล่่วงหน้้า ด้้วยการดำำ�เนิินการติิดตั้้�งกล้้อง Camera trap พร้้อม SIM และ SD Card
บริิเวณด่่านช้้างออกเพื่่อบัันทึึกภาพช้้างและส่่งข้้อมููลภาพพร้้อมพิิกััดไปยัังระบบ cloud อััตโนมััติิ เพื่่อแจ้้งเตืือน
เจ้้าหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการผลัักดัันช้้าง ได้้อย่่างแม่่นยำำ� และรวดเร็็ว นัับเป็็นการนำำ�ศัักยภาพเทคโนโลยีีสื่่อสาร มาช่่วย
ลดการปะทะและลดความขััดแย้้งระหว่่างคนและช้้างป่่า ทั้้�งนี้้� อุุทยานแห่่งชาติิกุุยบุุรีี จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
มีีการติิดตั้้�งกล้้องดัักถ่่ายภาพสััตว์์ป่่าระหว่่างเดืือน พฤศจิิกายน 2561 ถึึง เดืือนพฤศจิิกายน 2564 จำำ�นวน
30 จุุด และระบบได้้จัับภาพถ่่ายช้้างป่่าได้้ จำำ�นวน 2,614 ครั้้�ง และมีีการดำำ�เนิินการส่่งชุุดปฏิิบััติิการฯ เข้้าผลัักดััน
ช้้างป่่า จำำ�นวน 2,261 ครั้้�ง คิิดเป็็น 86.50% ส่่วนอีีก 353 ครั้้�ง (13.50%) ไม่่ใช่่การบุุกรุุกจึึงไม่่ต้้องส่่งชุุดปฏิิบััติิ
การเข้้าดำำ�เนิินการในปีี 2563-2564 บริิษััทฯ ยัังได้้ขยายผลการสนัับสนุุนระบบเฝ้้าระวัังช้้างป่่าไปยัังโครงการ
พัั ชรสุุธาคชานุุรัักษ์์ใ นพื้้�นที่่�ป่่ารอยต่่ อภาคตะวัั นออกซึ่่� งมีีปัั ญหาความขัั ด แย้้ งระหว่่ า งคนกัั บช้้ า งป่่ า เช่่นกััน
โดยได้้ติิดตั้้�งกล้้องกว่่า 36 จุุด ในด่่านวิิกฤตของ 4 จัังหวััด ที่่�ได้้รัับผลกระทบ ประกอบด้้วย ชลบุุรีี จัันทบุุรีี
สระแก้้ว ฉะเชิิงเทรา และอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยองเพิ่่�มเติิมซึ่่�งมีีประชากรในชุุมชน ได้้รัับ
ประโยชน์์จากโครงการนี้้� จำำ�นวน 131,082 คน
		

ในด้้านการสร้้างความตระหนัักรู้้�ถึึงคุุณค่่าของทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า บริิษััทฯ ร่่วมกัับกรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่าและพัันธุ์์�พืืช จััดโครงการปลููกจิิตสำำ�นึึกอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ประกวดภาพถ่่าย “สััตว์์มีีค่่า
ป่่ามีีคุุณ” มาอย่่างต่่อเนื่่องเป็็นประจำำ�ทุุกปีีถึึง 27 ปีี โดย มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อสร้้างความตระหนัักรู้้� รณรงค์์ให้้
คนไทยหัันมาให้้ความสำำ�คััญ และช่่วยกัันอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิมากขึ้้�น รวมทั้้�ง รณรงค์์ให้้มีีการปลููกป่่า เพื่่อเพิ่่�มพื้้�นที่่�
สีีเขีียวและแหล่่งกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจก และได้้พััฒนาแอปพลิิเคชั่่�น We Grow เพื่่อบัันทึึกข้้อมููลการปลููกต้้นไม้้
และช่่วยกัักเก็็บก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์

1.8 บริิษััทฯ เชื่่อมั่่�นว่่า องค์์กรต้้องปรัับตััวให้้รวดเร็็วทัันต่่อกระแสการเปลี่่�ยนแปลงของโลก ดัังนั้้�น รููปแบบการ
จััดการนวััตกรรมจึึงเป็็นนวััตกรรมแบบเปิิดเพื่่อให้้ตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคอย่่างทัันท่่วงทีี การ
ขัับเคลื่่อนองค์์กรด้้วยนวััตกรรมเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญในการนำำ�พาธุุรกิิจให้้ก้้าวไปข้้างหน้้าและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ดัังนั้้�น เพื่่อสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน บริิษััทฯ จึึงมุ่่�งเน้้นสร้้างองค์์กรแห่่งนวััตกรรม สร้้างบรรยากาศ
ที่่�เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้� ส่่งเสริิมพนัักงานให้้แสดงศัักยภาพ สร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ๆ ตอบสนองความต้้องการ
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ผู้้�บริิโภคในทุุกไลฟ์์สไตล์์ ในขณะเดีียวกัันยัังมุ่่�งสร้้างสรรค์์นวััตกรรมเพื่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมร่่วม
ขัับเคลื่่อนให้้สัังคมไทยให้้ก้้าวสู่่�ยุุคดิิจิิทััลอย่่างเต็็มรููปแบบ
				ยุุทธศาสตร์์ “รู้้� ผล ร่่วม ใจ ทำำ�” สร้้างให้้เกิิดองค์์กรนวััตกรรม
กลุ่่�มทรููได้้นิิยามนวััตกรรม หมายถึึง การทำำ�สิ่่�งใหม่่ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์หรืือคุุณค่่ามากกว่่าเดิิม โดยมีีพื้้�นฐาน
คืือ จิินตนาการ ความมุ่่�งมั่่�น และการเปลี่่�ยนความคิิดเป็็นกระบวนการ ทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นจริิงและส่่งผลประโยชน์์
ต่่อ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
การทำำ�สิ่่�งใหม่่ หมายถึึง การคิิดค้้นหรืือต่่อยอดสิ่่�งเดิิมที่่�มีีอยู่่�แล้้วให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น โดยมีีระดัับของความใหม่่ตั้้�งแต่่
ระดัับหน่่วยงาน ระดัับองค์์กร ระดัับเครืือ และระดัับประเทศ
คุุณค่่ามากกว่่าเดิิม หมายถึึง คุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ การสร้้างรายได้้ การลดต้้นทุุน การสร้้างความพึึงพอใจลููกค้้า
การลดความเสี่่�ยงองค์์กร การประหยััดเวลา นอกจากนี้้� ยัังรวมถึึง การสร้้างคุุณค่่าด้้านสัังคม คู่่�ค้้า ชุุมชน และ
สิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
กระบวนการ หมายถึึง ขั้้�นตอนการสร้้างนวััตกรรมอย่่างมีีระบบ โดยใช้้ 9’C/9 ป.
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นเป้้าหมายที่่�สำำ�คััญสู่่�ความยั่่�งยืืนขององค์์กร
การบริิหารจััดการนวััตกรรมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นปััจจััยหนุุนสำำ�คััญที่่�จะช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� เพื่่อการก้้าวเป็็นผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจ บริิษัทั ฯ จึึงมุ่่�งเน้้นพัฒน
ั านวััตกรรมในหลากหลาย
รููปแบบ เช่่น นวััตกรรมด้้านกระบวนการ นวััตกรรมเพื่่อสัังคม และ นวััตกรรมเพื่่อสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น เพื่่อใช้้
เป็็นเครื่่องมืือในการพััฒนากระบวนการทำำ�งานของบริิษััทฯ รวมทั้้�งการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าตาม
ยุุทธศาสตร์์คอนเวอร์์เจนซ์์ของบริิษััทฯ ที่่�ยึึดหลัักการผสมผสานผลิิตภััณฑ์์บริิการและโครงข่่ายเพื่่อมอบคุุณค่่า
และประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�บริิโภค
บริิษััทฯ นำำ�หลัักการ “รู้้� ผล ร่่วม ใจ ทำำ�” มาเป็็นยุุทธศาสตร์์หลัักที่่�สำำ�คััญในการพััฒนาสิินค้้าและบริิการใหม่่ๆ
โดยมุ่่�งสร้้างความพึึงพอใจของลููกค้้า ให้้ความสำำ�คััญต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมการ
ลดต้้นทุุนและการสร้้างรายได้้ตลอดจนการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยมีีหลัักการและแนวคิิดดัังนี้้�
					 •		ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: รู้้� (Intelligence & Strategy) คืือ การเข้้าใจความต้้องการขององค์์กรและผู้้�บริิโภค
						ผ่่านการวิิจััยและสำำ�รวจ
					 •		ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2: ผล (Impact & Assessment) คืือ การวััดผลโดยการวิิเคราะห์์ประโยชน์์และ
						ผลกระทบของการปฏิิบััติิงานในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และ สิ่่�งแวดล้้อม
					 •		ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3: ร่่วม (Integration & Open Innovation) คืือ ความร่่วมมืือภายในและภายนอก
						 องค์์กร					
					 •		ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4: ใจ (Innovation Culture) คืือ การส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์เพื่่อสร้้างวััฒนธรรม
						 เชิิงนวััตกรรม
					 •		ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5: ทำำ� (Innovation Development Process) คืือ การลงมืือสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
						ตามขั้้�นตอน
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

การทำำ�ให้้ยุุทธศาสตร์์ “รู้้� ผล ร่่วม ใจ ทำำ�” นำำ�องค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จได้้นั้้�น บริิษััทฯ ต้้องประสานความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานทั้้�งภายใน และภายนอกองค์์กร รวมทั้้�งสถาบัันต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชน อาทิิ สถาบัันการศึึกษา
บริิษััทในเครืือ บริิษััทคู่่�ค้้า โดยมีีศููนย์์นวััตกรรมเป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�สำำ�คััญในการขัับเคลื่่อนยุุทธศาสตร์์ โดยยึึด
กระบวนการ New Product Development (NPD) ตามกรอบขั้้�นตอนการบริิหารจััดการนวััตกรรม (Innovation
Process and Management) ของบริิษััทฯ
				 ทรูู อิินโนเวชั่่�น อวอร์์ดส์์ (True Innovation Awards)
กลุ่่�มทรูู มีีเป้้ า หมายในการนำำ�นวัั ต กรรมมาช่่ ว ยเสริิ ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการดำำ� เนิิ น งานเริ่่� ม ตั้้� ง แต่่ พนัั ก งานด้้ ว ย
การผสานนวััตกรรมเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร โดยจััดให้้มีีโครงการ ทรูู อิินโนเวชั่่�น อวอร์์ดส์์
(True Innovation Awards) ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมความสามารถด้้านนวััตกรรมภายในองค์์กร เปิิดโอกาสให้้
พนัักงานสร้้างสรรค์์ผลงานนวััตกรรมและส่่งผลงานเข้้าประกวด ซึ่่�งปีีนี้้�ครบรอบ 11 ปีี บริิษััทฯ จััดประกวด
ผลงาน 2 ประเภท ได้้แก่่ Inno Tree สุุดยอดนวััตกรรมที่่�นำำ�มาใช้้ได้้จริิง และ Idea Seed (เมล็็ดพัันธุ์์�ความคิิด)
แนวคิิดที่่�ได้้มีีการศึึกษาความเป็็นไปได้้ โดย Idea Seed มีีผลงานเข้้าร่่วมประกวด 142 ผลงาน และ Inno Tree
มีีผลงานเข้้าร่่วมประกวด 171 ผลงาน มีีจำำ�นวนนวััตกรทั้้�งหมด 485 ท่่าน สร้้างรายได้้และลดค่่าใช้้จ่่ายรวมถึึง
4,617 ล้้านบาท โดยนำำ�ระบบ i-Score มาเป็็นเครื่่องมืือตััดสิินความเป็็นนวััตกรรมที่่�เข้้าองค์์ประกอบทั้้�ง 10 มิิติิ
เช่่น ทำำ�ให้้เกิิดธุรุ กิิจใหม่่ เพิ่่�มความปลอดภััย ลดเวลา ผ่่อนแรงอำำ�นวยความสะดวก เป็็นต้้น และเมื่่อเกิิดนวัตั กรรม
ย่่อมต้้องมีีการปกป้้อง ที่่�ผ่่านมา True Innovation center ได้้มีีการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรม
พร้้อม ๆ ไปกัับการปกป้้องทรััพย์์สิินทางปััญญา ปััจจุุบััน บริิษััทฯ มีีจำำ�นวนสิิทธิิบััตรกว่่า 90 ฉบัับ
				 ทรูู แล็็บ ความร่่วมมืือด้้านการพััฒนานวััตกรรมกัับสถาบัันการศึึกษา
สร้้างสรรค์์ผลงานนวััตกรรม บริิษััทฯ ยัังคงเดิินหน้้าสานต่่อโครงการ ทรูู แล็็บ ซึ่่�งริิเริ่่�มตั้้�งแต่่ ปีี 2555 เป็็นความ
ร่่วมมืือกัับ 10 สถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ�ของประเทศ จััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยและพื้้�นที่่�สร้้างสรรค์์นวััตกรรม (Co-Working
Space) สำำ�หรัับบุุคลากร นิิสิิต/นัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยนั้้�นๆ ใช้้เป็็นพื้้�นที่่�ในการเรีียนรู้้� ค้้นคว้้าวิิจััยและ
ฝึึกอบรม เพื่่อกระตุ้้�นความคิิดและสร้้างแรงบัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์ผลงานสนัับสนุุนทุุนวิิจััยพร้้อมกัับ
วางระบบเทคโนโลยีีสื่่อสารและอุุปกรณ์์ อาทิิ คอมพิิวเตอร์์ เครื่่องมืือวิิจััยต่่างๆ ให้้กัับมหาวิิทยาลััย เพื่่อส่่งเสริิม
การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมที่่�มีีผลกระทบสููงตลอดจนการใช้้นวััตกรรมยุุคใหม่่เพื่่อตอบโจทย์์ภาคธุุรกิิจและ
สัังคม
โครงการนวััตกรรม “สมาร์์ทมิิเตอร์์ที่่�สามารถรัับการจ่่ายเงิินค่่าไฟฟ้้าด้้วยอุุปกรณ์์โมบายล์์” ร่่วมมืือกัับอาจารย์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง งานวิิจััยนี้้�เป็็นการพััฒนา
สมาร์์ทมิิเตอร์์สำำ�หรัับใช้้งานกัับอาคารชุุดผู้้�อาศััย อัันได้้แก่่ อพาร์์ทเมนต์์ คอนโดมิิเนีียม เป็็นต้้น ใช้้หลัักการ
คิิดค่่าไฟฟ้้าเป็็นรายย่่อย (ขายปลีีก) โดยสมาร์์ทมิิเตอร์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นในโครงการนี้้� มีีสามารถรัับจ่่ายค่่าไฟฟ้้า
(Mobile Payment) ที่่�เครื่่องสมาร์์ทมิิเตอร์์ด้้วยวงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยเฉพาะ ควบคู่่�กัับอุุปกรณ์์
โมบายล์์ สามารถหัักเงิินค่่าไฟจากบััญชีีธนาคารหรืือบััตรเครดิิตของผู้้�ชำำ�ระเงิินได้้แบบทัันทีี ซึ่่�งเป็็นการอำำ�นวย
ความสะดวกให้้กัับผู้้�ประกอบการอาคารชุุด และผู้้�อยู่่�อาศััย
				 ทรูู โรโบติิก (True Robotics)
กลุ่่�มทรูู ในฐานะผู้้�นำำ� โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานทางด้้ า นดิิ จิิ ทัั ล มุ่่�งมั่่� นพัั ฒน าเทคโนโลยีีและบริิ ก ารที่่� ล้ำำ��สมัั ย อย่่ า ง
ต่่ อ เนื่่ อ ง เพื่่ อ สร้้ า งประสบการณ์์ แ ละเติิ ม เต็็ ม การใช้้ ชีีวิิ ต ของคนรุ่่�นใหม่่ ด้้ ว ยการพัั ฒน าหุ่่�นยนต์์ ที่่� ส ามารถ
ตอบสนองต่่อรููปแบบการใช้้ชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไปของคนรุ่่�นใหม่่ ซึ่่�งจะช่่วยสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับธุุรกิิจได้้เพิ่่�มขึ้้�น
โดยการจััดตั้้�งหน่่วยงาน ทรูู โรโบติิก (True Robotics) เพื่่อทำำ�การวิิจััยและพััฒนาหุ่่�นยนต์์ ทั้้�งส่่วนฮาร์์ดแวร์์
และซอฟต์์แวร์์ ให้้สามารถนำำ�มาใช้้กัับธุุรกิิจต่่างๆ ของกลุ่่�มทรูู
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โดยในปีี 2564 ทีีม True Robotics ได้้มุ่่�งเน้้นนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�พััฒนาโดยหน่่วยงาน ทรูู โรโบติิกออกสู่่�
ท้้องตลาด โดยช่่วงต้้นปีี 2565 จะมีีส่่วนของ True Robotics Platform พร้้อม 4 แอพพลิิเคชั่่�นให้้บริิการและ
จััดจำำ�หน่่ายหุ่่�นยนต์์พร้้อม Platform สู่่�ลููกค้้าภาคธุุรกิิจ ส่่วนของ True Robotics Platform จะสามารถใช้้งาน
ได้้กัับหุ่่�นยนต์์ที่่�มีีระบบปฏิิบััติิการ Android ทุุกตััว ซึ่่�งสามารถต่่อยอดร่่วมมืือกัับผู้้�นำำ�เข้้าหุ่่�นยนต์์มาจััดจำำ�หน่่าย
ในประเทศไทยเพื่่อนำำ� True Robotics Platform ไปใช้้งาน รวมถึึงขาย True Robotics Platform ไปยััง
TEMI App Store เพื่่อขายให้้กัับลููกค้้าที่่�มีีการใช้้งาน TEMI ทั่่�วโลก นอกจากนี้้�ทางหน่่วยงานทรูู โรโบติิก
จะพยายามผลัักดััน Home Robot อีีกหนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ในช่่วงปลายปีี 2565 โดยส่่วนของ Home Robot
สามารถเปลี่่� ย นหูู (อุุ ป กรณ์์ เ สริิ ม ) เพื่่ อ ให้้ หุ่่�น ยนต์์ มีีอุุ ป นิิ สัั ย และการแสดงผลที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงได้้ สามารถ
มองตามคนที่่�อยู่่�ด้้านหน้้าได้้ จดจำำ�บุุคคลภายในบ้้านได้้ ทำำ�วิิดีีโอคอล และตรวจวััดค่่าต่่างๆ ภายในบ้้านได้้
ยกตััวอย่่างเช่่น อุุณหภููมิิ ความชื้้�น แสงสว่่าง มลภาวะทางอากาศ สั่่�งการอุุปกรณ์์ Smart Home ต่่างๆ ได้้
ส่่วนของการพััฒนา Service Robot Plug & Play ทางหน่่วยงาน ทรูู โรโบติิก จะทำำ�ความร่่วมมืือกัับบริิษััท
สตาร์์ทอััพจากต่่างประเทศเพื่่อติิดตั้้�งระบบ Indoor Mapping & Navigation และทำำ�การทดสอบใช้้งานจริิงใน
ร้้านค้้าปลีีกต่่อไป ซึ่่�งคาดว่่าจะสามารถให้้บริิการในเชิิงพาณิิชย์์ได้้ในปีี 2566
ส่่วนของ Advance Research หน่่วยงาน ทรูู โรโบติิก อยู่่�ระหว่่างการพััฒนา Humanoid Robot เวอร์์ชั่่�น 2
หุ่่�นยนต์์ไซบอร์์กเต็็มตััวที่่�สามารถขยัับ หััว ตา ปาก คอ แขนและมืือได้้ เคลื่่อนไหวแขนและมืือได้้ตามชุุดที่่�
คนสวมใส่่ คาดว่่าจะสำำ�เร็็จในช่่วงปลายปีี 2565
ผลสะท้้อนจากการมุ่่�งเน้้นพััฒนานวััตกรรมของหน่่วยงาน ทรูู โรโบติิก หน่่วยงานมีีการส่่งหุ่่�นยนต์์เข้้าประกวด
ในระดัับโลก โดยได้้รัับเหรีียญทอง จากผลงาน HOMEY ROBOT หุ่่�นยนต์์เสมืือนเพื่่อนสำำ�หรัับใช้้งานภายใน
ที่่�อยู่่�อาศััย และเหรีียญเงิินจากผลงาน SERVICE ROBOT หุ่่�นยนต์์ช่่วยบริิการ ในเวทีีการประกวด “XXIII
Moscow International Inventions and Innovative Technologies Salon” (ARCHIMEDES-2020) งานแสดง
ผลงานนวััตกรรมระดัับนานาชาติิที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในยุุโรปตะวัันออก จััดขึ้้�น ณ สหพัันธรััฐรััสเซีีย อีีกทั้้�งทีีม True
Robotics มีีการจดสิิทธิิบััตร สำำ�หรัับหุ่่�นยนต์์ Home Robot และ Service Robot ทั้้�งหมด 13 สิิทธิิบััตรและกำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการจดอีีก 3 สิิทธิิบััตร
				 นวััตกรรมด้้านสัังคม ส่่งเสริิมเด็็กไทยใฝ่่เรีียนรู้้�
				 -		 True Plookpanya แอพพลิิเคชั่่�นเพื่่อการศึึกษา
				ศููนย์์รวมรายการและข่่าวสารทุุกด้้านสำำ�หรัับการศึึกษาต่่อระดัับมหาวิิทยาลััย ผู้้�ใช้้สามารถเลืือกรัับชม
บทเรีียนหรืือเนื้้�อหาที่่�ต้้องการได้้ในรููปแบบการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง (Self-Learning) ทั้้�งยัังมีีระบบแจ้้งเตืือน
เมื่่อมีีเนื้้�อหาใหม่่เพิ่่�มเข้้ามา เช่่น คลัังความรู้้� GAT/PAT O-NET และ 9 วิิชาสามััญ รวมทั้้�งระบบข้้อสอบ
ออนไลน์์ ซึ่่�งการใช้้แอพพลิิเคชั่่�นนี้้�ช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการเรีียนพิิเศษจากการติิวกัับสถาบัันต่่างๆ
โดยเฉลี่่�ยประมาณ 10,000 - 50,000 บาทต่่อคนต่่อปีี และยัังช่่วยลดช่่องว่่างทางการศึึกษาของเด็็กไทย
ทั่่�วประเทศให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งความรู้้�ได้้อย่่างทั่่�วถึึง ปััจจุุบัันมีีผู้้�ดาวน์์โหลดแอพพลิิเคชั่่�นไปใช้้งาน
แล้้วกว่่า 18,000 คน
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

				 -		 CONNEXT ED โครงการผู้้�นำำ�เพื่่อการพััฒนาการศึึกษาที่่�ยั่่�งยืืน (Leadership Program for Sustainable
		 Education)
					เป็็นหนึ่่�งในกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อนโครงการสานพลัังประชารััฐ ด้้านการศึึกษาพื้้�นฐานและการพััฒนา
ผู้้�นำำ� โดยริิเริ่่�มและก่่อตั้้�งขึ้้�นโดยบริิษััทเอกชนชั้้�นนำำ�ของประเทศ 12 บริิษััท มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อร่่วมกัันพััฒนา
และสร้้างเครืือข่่ายผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาและยกระดัับการศึึกษาไทยอย่่างยั่่�งยืืน
					 บทบาทความร่่วมมืือระหว่่าง 12 บริิษััท
					 -	กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ นโยบาย และกรอบการดำำ�เนิินงานเพื่่อขัับเคลื่่อนโครงการ CONNEXT ED
					 -	คััดเลืือกบุุคลากรคุุณภาพภายในองค์์กรของตน มาทำำ�หน้้าที่่� “School Partner” (SP) เพื่่อมาร่่วมผลัักดััน
							ยุุทธศาสตร์์ไปสู่่�โรงเรีียนประชารััฐ ผ่่านกระบวนการลงพื้้�นที่ป่� ฏิิบัติั งิ านจริิง (Action Learning) เพื่่อร่่วมศึึกษา
							 บริิบทและจััดทำำ�แผนพััฒนาโรงเรีียนร่่วมกัับผู้้�บริิหารโรงเรีียน
					 - ผู้้�บริิหารระดัับสููงจากแต่่ละองค์์กร ร่่วมสนัับสนุุนในฐานะ “School Counselor” ทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�
							 และส่่งเสริิมการพััฒนาโรงเรีียนอย่่างยั่่�งยืืน
				 -			CP University แพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ที่่�เสริิมสร้้างทัักษะการทำำ�งานแห่่งอนาคต
					แพลตฟอร์์มที่่�ตอบโจทย์์การสร้้างสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตด้้วยตนเอง ที่่�สร้้างทัักษะใหม่่ เสริิมทัักษะ
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการทำำ�งาน การใช้้ชีีวิิต และการพััฒนาอาชีีพ ให้้กัับผู้้�ประกอบการ บุุคลากรทั้้�งในและที่่�กำำ�ลััง
ก้้าวเข้้าสู่่�ตลาดแรงงาน นิิสิิต นัักศึึกษา รวมทั้้�งบุุคคลที่่�สนใจการพััฒนาตนเอง เพื่่อการปรัับตััวตามทัักษะ
แห่่งอนาคตที่่�ขัับเคลื่่อนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิตอลและการเปลี่่�ยนแปลงในแง่่มุุมการใช้้ชีีวิิตยุุคใหม่่
				ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 CP University เริ่่�มดำำ�เนิินการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�จากแต่่ละธุุรกิิจภายในเครืือซีีพีี จำำ�นวน
40 หลัักสููตร โดยมีีผู้้�เรีียนผ่่านแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ออนไลน์์กว่่า 4,000 คน ในรููปแบบการเรีียนรู้้�
ที่่�เน้้นแบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรีียนรู้้�จากการลงมืือทำำ� (Action Learning) ด้้วยการ
ตั้้�งคำำ�ถาม ค้้นหาคำำ�ตอบ ลงมืือทำำ� อภิิปรายอย่่างเป็็นเหตุุเป็็นผล และพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อง โดยมีีผู้้�บริิหาร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญของเครืือซีีพีี ผู้้�ประสบความสำำ�เร็็จและมีีชื่่อเสีียงในแต่่ละสาขาวิิชาจากภายนอก รวมทั้้�ง
อาจารย์์ นัักวิิจััย และนัักวิิชาการระดัับโลกที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ถ่่ายองค์์ความรู้้� บอกเล่่าประสบการณ์์ และวิิธีีการ
ลงมืือ ทำำ� ผ่่านหลัักสููตรออนไลน์์ แ ละกิิ จ กรรมการเรีียนรู้้� เพื่่ อพัั ฒนาศัั ก ยภาพของผู้้�เรีียนให้้ ถึึ งขีีดสุุด
และเปิิดโอกาสให้้ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�ได้้อย่่างเท่่าเทีียม เพื่่อสร้้างอนาคตให้้กัับประชาชนไทย
			
			

นวััตกรรมเพื่่อสิ่่�งแวดล้้อมสร้้างการตระหนัักรู้้�ใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม
-			ส่่งเสริิมนัักธุุรกิิจหน้้าใหม่่ ผ่่านโครงการ “ทรูู อิินคิิวบ์์” (True Incube)
				ทรูู อิินคิิวบ์์ (True Incube) คืือ ระบบนิิเวศที่่�สนัับสนุุนสตาร์์ทอััพเพื่่อสร้้างธุุรกิิจนวััตกรรมในระดัับภููมิิภาค
มุ่่�งมั่่�นที่จ่� ะเป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการแบบครบวงจรแก่่สตาร์์ทอััพในเอเซีียน โดยการบ่่มเพาะให้้สตาร์์ทอััพไทย
และต่่างประเทศได้้เติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด ผ่่านการทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับทีีมงานของกลุ่่�มทรูู และ
สร้้ า งสรรค์์ ร ะบบนิิ เ วศที่่� เ อื้้� อ อำำ�น วยต่่ อ การสร้้ า งธุุ ร กิิ จ ให้้ เ กิิ ดขึ้้� น จริิ ง โดยหลัั ก กลยุุ ท ธ์์ 4i คืื อ Inspire
ผลัักดัันสตาร์์ทอััพรุ่่�นใหม่่เพื่่อคิิดสร้้างสรรค์์สานฝััน Innovate แนะนำำ�ให้้สตาร์์ทอััพสามารถพััฒนานวััตกรรม
จากความคิิดให้้เป็็นสิินค้้าและบริิการ Incubate บ่่มเพาะให้้สตาร์์ทอััพขยายฐานธุุรกิิจและพัันธมิิตรทาง
การค้้าทั้้�งในประเทศและในภููมิิภาค และ Invest ทรูู อิินคิิวบ์์ ส่่งเสริิมทั้้�งการลงทุุนและการสร้้างสายสััมพัันธ์์
ทางธุุรกิิจทั้้�งในกลุ่่�มทรููและเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ด้้วย
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			ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ได้้มีีการจััดโครงการ “True Startup Sandbox” เพื่่อเปิิดโอกาสให้้สตาร์์ทอััพตั้้�งแต่่ระดัับ
นิิสิิตนัักศึึกษาในมหาวิิทยาลััยในประเทศไทย และ Startup ทั่่�วไป ที่่�มีีความสนใจกว่่า 53 ทีีม โดยจะมีีการ
นำำ�เสนอ Pitching ภายใต้้ Hackathon 24 ชั่่�วโมง เพื่่อคััดเลืือกรัับเงิินสนัับสนุุนและโปรแกรมบ่่มเพาะ
3 เดืือ นจากผู้้�เ ชี่่�ยวชาญต่่างๆ นำำ� ไปพัั ฒนาจากความคิิ ด เป็็ นสิินค้้ าบริิ ก ารได้้ จะได้้ โ อกาสการเข้้ าร่่วม
นำำ�เสนอต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููงและพัันธมิิตร เพื่่อการลงทุุนในระดัับที่่�สููงขึ้้�น
1.9 บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ เรื่่ อ งทรัั พย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญา มีีการจัั ดทำำ� เอกสารเผยแพร่่ ผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์
www.trueinnovationcenter.com เพื่่อให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจว่่า ทรััพย์์สิินทางปััญญาหมายถึึงอะไร
สนัับสนุุนให้้พนัักงานตระหนัักถึึงคุุณค่่าและให้้ความเคารพตลอดจนไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาต่่อ
ผู้้�เป็็นเจ้้าของ ทั้้�งในเรื่่องของลิิขสิิทธิ์์� และ ทรััพย์์สิินทางอุุตสาหกรรม ไม่่ว่่าจะเป็็น สิิทธิิบััตร เครื่่องหมายการค้้า
ความลัับทางการค้้า ชื่่อทางการค้้า เป็็นต้้น สำำ�หรัับทรััพย์์สิินทางปััญญาในส่่วนที่่�บริิษััทฯ เป็็นเจ้้าของนั้้�น บริิษััทฯ
ได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิของพนัักงานไว้้อย่่างชััดเจนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรใน “คุุณธรรมและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการ
ทำำ�งาน” โดยมีีสาระสำำ�คััญกำำ�หนดให้้พนัักงานต้้องปกป้้องทรััพย์์สิินทางปััญญาของบริิษััทฯ ไม่่เปิิดเผยก่่อน
ได้้รัับอนุุญาต ตลอดจนไม่่ใช้้อย่่างผิิดวิิธีีหรืือผิิดกฎหมาย รวมถึึงจััดอบรมให้้ความรู้้� และช่่วยเหลืือนวััตกร
ในการดำำ�เนิินการจดทะเบีียนดัังกล่่าวด้้วย
2. การจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ มีีกรอบการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งรัับรองโดยคณะกรรมการบริิษััท และได้้จััดทำำ�รายงาน
ความยั่่�งยืืน ทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ ซึ่่ง� แยกต่่างหากจาก แบบ 56-1 One Report โดยบริิษัทั ฯ เปิิดเผยการดำำ�เนิิน
งานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ตามกรอบการจััดทำำ�รายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards
ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (“Core” option) พร้้อมเปิิดเผยประเด็็นที่่�สำำ�คััญโดยเชื่่อมโยงกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ของโลก (SDGs) อีีกทั้้�งมีีการเปิิดเผยรายงานความยั่่�งยืืนดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.truecorp.co.th
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส ตามหลัักธรรมาภิิบาล และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม คำำ�นึึงถึึงความสำำ�คััญ
ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยมุ่่�งมั่่�นในการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมการสื่่อสารของกลุ่่�มทรููเข้้าไปสนัับสนุุนและ
ส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนไทย เพื่่อให้้ทุุกคนในสัังคมได้้รัับโอกาสอย่่างเท่่าเทีียม ทั้้�งด้้านการศึึกษา
ด้้านการบริิการสาธารณสุุขพื้้�นฐาน เป็็นการลดความเหลื่่อมล้ำำ��ทางสัังคม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลตลอดจน
กิิจกรรมต่่างๆ เกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมไว้้ใน แบบ 56-1 One Report ภายใต้้หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืนองค์์กร
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม”

หมวดที่่� 4
การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลและความโปร่่ ง ใส
1. การเปิิดเผยข้้อมููล
1.1 บริิษััทฯ นำำ�ส่่งรายงานทางการเงิินทั้้�งรายไตรมาส และ รายปีี ในปีี 2564 ได้้ภายในเวลาที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการจััดทำำ�งบการเงิินให้้ถููกต้้องตาม
มาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ บริิษััทฯ
เคร่่งครััดในการนำำ�ส่่งงบการเงิินและรายงานทางการเงิินให้้ทัันภายในเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างยิ่่�ง
งบการเงิินของบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองโดยไม่่มีีเงื่่อนไขจากผู้้�สอบบััญชีี ไม่่เคยมีีประวััติิถููกสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
สั่่�งให้้แก้้ไขงบการเงิิน และ ไม่่เคยนำำ�ส่่งรายงานทางการเงิินล่่าช้้า
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1.2 บริิษััทฯ จััดทำำ�คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการโดยอธิิบายเชิิงวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับฐานะการเงิิน ผลการ
ดำำ�เนิินงาน การเปลี่่ย� นแปลงที่่สำ� ำ�คัญ
ั ตลอดจนปััจจััยที่่เ� ป็็นสาเหตุุหรือื มีีผลต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ และ นำำ�ส่่งต่่อ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย พร้้อมกัับการนำำ�ส่่ง
งบการเงิินทุุกไตรมาส ตลอดจนเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� เพื่่อเป็็นข้้อมููลประกอบการเปิิดเผย
งบการเงิินทุุกไตรมาส เพื่่อให้้ผู้้�ลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููลและเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฐานะการเงิิน
และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในแต่่ละไตรมาสได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
1.3 บริิษััทฯ ได้้รายงานนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและรายงานการพััฒนาเพื่่อความยั่่�งยืืนที่่�คณะกรรมการ
ได้้ให้้ความเห็็นชอบไว้้โดยสรุุป และรายงานผลการปฏิิบััติิตามนโยบายผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น แบบ 56-1
One Report และ เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
1.4 บริิษััทฯ ได้้แสดงรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิินควบคู่่�กัับรายงานของ
ผู้้�สอบบััญชีีไว้้ในแบบ 56-1 One Report
1.5 ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ เป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งโดย
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่ผู้้�สอบบััญชีี ประจำำ�ปีี 2563 ไว้้ใน
แบบ 56-1 One Report โดยได้้แสดงรายละเอีียดแยกประเภท เป็็นค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (audit fee)
และ ค่่าบริิการอื่่น (non-audit fee) ไว้้อย่่างชััดเจน
1.6 บริิษััทฯ เปิิดเผยรายชื่่อ บทบาท และหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวนครั้้�งของการ
ประชุุม และ จำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการในปีีที่่�ผ่่านมา ตลอดจนความเห็็น
จากการทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงการฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�ด้้านวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่อง
ของกรรมการไว้้ในแบบ 56-1 One Report ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ สำำ�นัักงาน
ก.ล.ต.
1.7 บริิษััทฯ เปิิดเผยประวััติิของกรรมการทุุกท่่านไว้้ใน แบบ 56-1 One Report และ บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ โดย
ระบุุ ชื่่อ-นามสกุุล อายุุ ตำำ�แหน่่ง ประวััติิการศึึกษา การฝึึกอบรม ประสบการณ์์การทำำ�งาน จำำ�นวนและสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่น โดยแยกอย่่างชััดเจนออกเป็็นหััวข้้อบริิษััท
จดทะเบีียนและบริิษััทอื่่น วัันเดืือนปีีที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ ตลอดจนระบุุความสััมพัันธ์์ทางครอบครััว
ระหว่่างผู้้�บริิหาร
1.8	ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทฯ สะท้้อนถึึงภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการแต่่ละคน ทั้้�งนี้้�
บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่กรรมการ ในปีี 2564 ตามอััตราซึ่่�งอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี
2564 โดยยัังคงเป็็นอััตราเดิิมตามที่่�ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 ได้้เคยมีีมติิอนุุมััติิไว้้ ซึ่่�งอััตรา
ค่่ า ตอบแทนดัั ง กล่่ า วไม่่ มีี การเปลี่่� ย นแปลงมาตั้้� ง แต่่ ปีี 2545 แล้้ ว โดยนโยบายค่่ า ตอบแทนกรรมการ
ของบริิษััทฯ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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กรรมการได้้รัับค่่าตอบแทนเป็็นรายเดืือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกิิตติิมศัักดิ์์�
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
(ไม่่ว่่าจะเป็็นกรรมการอิิสระ หรืือ มิิใช่่กรรมการอิิสระ)

300,000
200,000
150,000
100,000

บาทต่่อเดืือน
บาทต่่อเดืือน
บาทต่่อเดืือน
บาทต่่อเดืือน

		
		
		
		

กรรมการอิิสระที่่�เป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย
200,000
(ไม่่ว่่าจะเป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยคณะเดีียวหรืือหลายคณะ)
กรรมการอิิสระที่่�เป็็นประธานในคณะกรรมการชุุดย่่อย
300,000
(ไม่่ว่่าจะเป็็นประธานในคณะกรรมการชุุดย่่อยคณะเดีียวหรืือหลายคณะ)

บาทต่่อเดืือน
บาทต่่อเดืือน

		หากกรรมการท่่านใดเป็็นลููกจ้้างของบริิษััทฯ ก็็ให้้ค่่าตอบแทนกรรมการนี้้�เป็็นส่่วนเพิ่่�มเติิมจากค่่าจ้้างปกติิของ
ลููกจ้้างแต่่ละท่่าน และ ให้้มีีผลใช้้บัังคัับตลอดไปจนกว่่าที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีีมติิเป็็นประการอื่่น
1.9 ในปีี 2564 บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููงสอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษััทฯ ที่่�ให้้จ่่ายค่่าตอบแทน
โดยสะท้้อนภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารระดัับสููงแต่่ละคน และเป็็นอััตราที่่�เหมาะสม โดยศึึกษา
เทีียบเคีียงกัับธุุรกิิจประเภทเดีียวกััน และ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลการจ่่ายค่่าตอบแทนโดยละเอีียดทั้้�งรููปแบบ ลัักษณะ
และ จำำ�นวนเงิินค่่าตอบแทน ไว้้ใน แบบ 56-1 One Report หััวข้้อ “ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร”
1.10 บริิ ษัั ท ฯ กำำ�หนดน โยบายให้้ ก รรมการและผู้้� บ ริิ ห ารระดัั บ สูู ง ต้้ อ งส่่ ง สำำ� เนารายงานการถืื อ หลัั ก ทรัั พย์์ ข อง
บริิษััทฯ หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ (แบบ 59) ให้้แก่่บริิษััทฯ ภายในช่่วงเวลาเดีียวกัันกัับการ
นำำ�ส่่งต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เพื่่อให้้บริิษััทฯ เก็็บไว้้เป็็นหลัักฐาน และ รายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
เป็็นประจำำ� โดยกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงจะต้้องแจ้้งต่่อเลขานุุการบริิษััทเป็็นการล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย
1 วัันทำำ�การ ก่่อนวัันที่่�จะเข้้าทำำ�รายการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
		

บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
โดยแสดงจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ ณ ต้้นปีี จำำ�นวนการเปลี่่�ยนแปลงระหว่่างปีี และจำำ�นวนหุ้้�น ณ สิ้้�นปีี ไว้้ในแบบ 56-1
One Report

1.11 บริิษััทฯ มีีหน่่วยงาน “ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์” หรืือ “Investor Relations” เพื่่อสื่่อสารกัับบุุคคลภายนอกอย่่าง
เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ทั้้�งนี้้� ผู้้�ลงทุุนสามารถติิดต่่อฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ที่่�หมายเลขโทรศััพท์์ 0-2858-2515
หรืือ อีีเมลล์์ : ir_office@truecorp.co.th ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้แจ้้งช่่องทางการติิดต่่อให้้ผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปทราบผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ แบบ 56-1 One Report สำำ�หรัับในปีี 2564 ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้มีีการจััดทำำ�จดหมายข่่าว
สื่่อการสื่่อสาร และรายงานการวิิเคราะห์์ ที่่�นำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิินของบริิษััทฯ และได้้จััดให้้มีี
การประชุุมนัักวิิเคราะห์์และนัักลงทุุนภายหลัังจากที่่�บริิษััทฯ ประกาศผลประกอบการทุุกไตรมาส โดยจััดให้้มีี
การประชุุม ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทฯ รวมทั้้�งผ่่าน Webcast สำำ�หรัับนัักวิิเคราะห์์และนัักลงทุุนที่่�ไม่่สามารถ
มาร่่วมประชุุมด้้วยตนเองได้้ นอกจากนี้้� ได้้ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิษััทฯ และพบปะนัักวิิเคราะห์์และนัักลงทุุน
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ซึ่่�งรวมถึึงการจััด Roadshow การประชุุม และการเข้้าร่่วม conference ต่่างๆ
อีีกทั้้�งยัังเปิิดโอกาสให้้นัักลงทุุนทั้้�งประเภทสถาบัันและนัักลงทุุนรายย่่อยสามารถโทรศััพท์์สอบถามข้้อมููล
จากทางบริิษััทฯ ได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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2.	ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
บริิ ษัั ท ฯ มีีการเผยแพร่่ ทั้้� ง ข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น และข้้ อ มูู ล ที่่� มิิ ใ ช่่ ก ารเงิิ นต ามข้้ อ กำำ�หนด ของตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทยอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใส ทั้้�งฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ผ่่านช่่องทางต่่างๆ
ทั้้�งช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย แบบ 56-1 One Report และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ยัังได้้เผยแพร่่เอกสารที่่�สำำ�คััญและจััดทำำ�ข้้อมููลรายละเอีียดอื่่นๆ ที่่�คาดว่่าจะเป็็นที่่�สนใจของนัักลงทุุนและ
นัักวิิเคราะห์์ เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ด้้วย เช่่น วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายระยะยาว วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�น 10 ลำำ�ดัับแรก รายชื่่อและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย โครงสร้้างองค์์กร งบการเงิิน และข้้อมููลทางการเงิินซึ่่ง� มีีข้้อมููลย้้อนหลัังเพื่่อการเปรีียบเทีียบ
ไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีี แบบ 56-1 One Report หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมเอกสารเกี่่�ยวกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ข้้อบัังคัับและ
หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รายงานการพััฒนาเพื่่อความยั่่�งยืืน เอกสารข่่าวของบริิษััทฯ
เป็็นต้้น และมีีการปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบัันเป็็นระยะๆ โดยเอกสารและข้้อมููลทุุกประเภทที่่�เผยแพร่่อยู่่�บนเว็็บไซต์์
มีีทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ เพื่่อให้้นัักลงทุุนและนัักวิิเคราะห์์เข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่างสะดวกและเท่่าเทีียมกััน และ
สามารถดาวน์์โหลดข้้อมููลที่่�อยู่่�ในความสนใจได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้แจ้้งเบอร์์โทรศััพท์์ โทรสาร และ อีีเมลล์์ เพื่่อเป็็น
ช่่องทางสำำ�หรัับการติิดต่่อฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ด้้วย

หมวดที่่� 5
ความรัั บผิิ ดช อบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้้างคณะกรรมการ
1.1 โครงสร้้ า งของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ประกอบด้้ ว ยกรรมการที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ ห ลากหลาย ทั้้� ง ในด้้ า นทัั ก ษะ
ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์กัับบริิษััทฯ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังพิิจารณาจากความ
หลากหลายทางเชื้้�อชาติิ สััญชาติิ และเพศ ของกรรมการแต่่ละท่่านอีีกด้้วย
		

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััท มีีจำำ�นวน 15 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีความรู้้� ประสบการณ์์
หลากหลาย และ มีีความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ จำำ�นวนกรรมการมีีความเหมาะสม
และเพีียงพอกัั บ ขนาดและประเภทธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท ฯ โครงสร้้ า งของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ประกอบด้้ ว ย
(1) กรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร (Executive Directors) 2 ท่่าน และ (2) กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร
(Non-Executive Directors) 13 ท่่าน หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 86.67% ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด โดย
ในจำำ�นวนนี้้�มีีกรรมการอิิสระ 5 ท่่าน หรืือคิิดเป็็นสัดส่
ั ว่ นร้้อยละ 33.33 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ซึ่ง่� เป็็นไปตาม
ข้้ อ กำำ�หนด ของคณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น และมีีกรรมการผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ ซึ่่� ง ไม่่ เ กี่่� ย วข้้ อ งในการบริิ ห าร
งานประจำำ� ซึ่่�งรวมตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ จำำ�นวน 8 ท่่าน ทั้้�งนี้้� เป็็นไปตามสััดส่่วนอย่่างยุุติิธรรมของ
เงิินลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละกลุ่่�ม

		

บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยองค์์ประกอบ และโครงสร้้างคณะกรรมการ อำำ�นาจหน้้าที่่� หลัักเกณฑ์์ในการสรรหา ข้้อมููล
สำำ�คััญของกรรมการแต่่ละท่่าน เช่่น ชื่่อ-นามสกุุล ตำำ�แหน่่ง วัันเดืือนปีีที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
รวมถึึงจำำ�นวนปีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทฯ ตลอดจนประวััติิของกรรมการแต่่ละท่่าน ไว้้ใน แบบ 56-1
One Report ตลอดจนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.truecorp.co.th

1.2 บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน โดยระบุุไว้้ในนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี และ ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นไปตามกฎหมาย
		

สำำ�หรัับวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระมีีหลัักเกณฑ์์เช่่นเดีียวกัับวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
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1.3 บริิษััทฯ กำำ�หนดคุุณสมบััติิของ “กรรมการอิิสระ” อย่่างละเอีียด โดยเปิิดเผยไว้้ใน แบบ 56-1 One Report
โดย นายโชติิ โภควนิิช เป็็นกรรมการอิิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบผู้้�มีีความรู้้�ด้้านบััญชีีและ
การเงิิน บริิษััทฯ กำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระไว้้เข้้มงวดกว่่าข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนในเรื่่องสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ กล่่าวคืือ กรรมการอิิสระของบริิษััทฯ จะต้้องถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ
0.75 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
1.4 บริิษััทฯ มีีกรรมการอิิสระที่่�เป็็นผู้้�หญิิง จำำ�นวน 1 คน
1.5 บริิษััทฯ มีีประธานคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็็นกรรมการอิิสระ
1.6 บริิษััทฯ เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการแต่่ละคนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ โดยเปิิดเผยไว้้ใน แบบ
56-1 One Report ซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดาวน์์โหลดข้้อมููลได้้จากเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ที่่� www.set.or.th และ เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.truecorp.co.th
1.7 ไม่่ มีี กรรมการหรืือ ผู้้�บริิหารระดัับ สููงของบริิ ษัั ท ฯ ท่่ า นใดเป็็ นหรืือเคยเป็็ นพนััก งานหรืื อหุ้้�นส่่ วนของบริิษััท
สอบบััญชีีภายนอกที่่�บริิษััทฯ ใช้้บริิการอยู่่�ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
1.8 บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนบริิษััทที่่�กรรมการแต่่ละคนซึ่่�งรวมถึึงกรรมการอิิสระและกรรมการ
ผู้้�จัดั การใหญ่่สามารถไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการได้้ โดยกำำ�หนดไว้้ในนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ของบริิษัทั ฯ
ซึ่่�งได้้เปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ กล่่าวคืือ กรรมการสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่นได้้
แต่่ทั้้�งนี้้� ในการเป็็นกรรมการดัังกล่่าว ต้้องไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการของบริิษััทฯ สำำ�หรัับ
จำำ�นวนบริิษััทอื่่นที่่�กรรมการแต่่ละคนสามารถไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการได้้นั้้�น คณะกรรมการสนัับสนุุนให้้
กรรมการพิิจารณาจำำ�กััดไว้้ที่่�จำำ�นวนไม่่เกิิน 4 บริิษััทจดทะเบีียน ทั้้�งนี้้� ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา ไม่่มีีกรรมการ
อิิสระท่่านใดดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่นเกิินกว่่า 4 บริิษััท
1.9 ประธานกรรมการของบริิษััทฯ มิิได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกัับกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) อำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธาน
กรรมการนั้้�นเป็็นไปตามกฎหมาย ส่่วนอำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) นั้้�น คณะกรรมการบริิษััท
มีีการกำำ�หนดไว้้อย่่างชััดเจน และเปิิดเผยอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
ไว้้ในหััวข้้อ “ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร” ใน แบบ 56-1 One Report ซึ่่�งได้้เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
1.10 บริิษััทฯ กำำ�หนดสายงานองค์์กรให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่่�งจะเป็็นผู้้�พิิจารณาให้้คุุณให้้โทษต่่อหััวหน้้าฝ่่ายตรวจสอบภายใน
		ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยชื่่อและประวััติิของหััวหน้้าฝ่่ายตรวจสอบภายในไว้้ใน แบบ 56-1 One Report ซึ่่�งได้้
เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
1.11 บริิ ษัั ท ฯ มีีเลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท ซึ่่� ง ทำำ�หน้้ า ที่่� ใ ห้้ คำำ� แนะนำำ�ด้้ า นกฎหมายและกฎเกณฑ์์ ต่่ า งๆ ที่่� ค ณะกรรมการ
จะต้้องทราบและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตาม
มติิคณะกรรมการ ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษััทจบการศึึกษาด้้านบััญชีี และได้้ผ่่านการอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเลขานุุการบริิษััท
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บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท ประวััติิการศึึกษา ประสบการณ์์ทำำ�งาน ตลอดจน
การผ่่านการอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเลขานุุการบริิษััทไว้้ใน แบบ 56-1 One Report
ซึ่่�งได้้เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

2. คณะกรรมการชุุดย่่อย
2.1 คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการชุุดย่่อยด้้านต่่างๆ เพื่่อช่่วยคณะกรรมการในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ดัังนี้้�
		
คณะกรรมการตรวจสอบ
		ทำำ�หน้า้ ที่่ส� อบทานกระบวนการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษัทั ฯ ระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงการบริิหาร
ความเสี่่�ยง ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลอดจน
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ และสอบทานกระบวนการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิ
ตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน พิิจารณาและ
ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการเสนอแต่่งตั้้�ง เลืือกกลัับเข้้ามาใหม่่ ตลอดจนเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และ พิิจารณา
รายการที่่�เกี่่�ยวโยง และรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยมีีรายละเอีียดของบทบาทและหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่่�ปรากฏในหััวข้้อ “ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
		
คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
		ทำำ�หน้้าที่่�เสนอความเห็็นเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนของกรรมการ และ เสนอชื่่อบุุคคลต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่อการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย และ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
ตลอดจนประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานคณะกรรมการบริิหาร และ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
ก่่อนเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
		
คณะกรรมการด้้านการเงิิน
		ทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยคณะกรรมการบริิษััทในการดููแลการบริิหารการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ซึ่่�งใน
การนี้้� คณะกรรมการด้้านการเงิินจะให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะแก่่คณะกรรมการบริิษััท เกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์
ทางการเงิิน งบประมาณประจำำ�ปีี การกู้้�ยืืมเงิินหรืือการก่่อหนี้้�สิินที่่�สำำ�คััญ การออกหลัักทรััพย์์ การได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญ ตลอดจนโครงการลงทุุนที่่�สำำ�คััญ
		
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
		ทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยคณะกรรมการบริิษััทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ
มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััทฯ ตลอดจนดููแลให้้บริิษััทฯ มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและเหมาะสม
กัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
		
คณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
		ทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยคณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และด้้านอื่่นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนดููแลและสอบทานการปฏิิบััติิตามนโยบาย
ที่่�กำำ�หนดไว้้
		
คณะกรรมการบริิหาร
		ทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยคณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�กัับดููแลการบริิหารงานของฝ่่ายบริิหารให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางธุุรกิิจ
พัันธกิิจ แผนยุุทธศาสตร์์ แผนธุุรกิิจ และเป้้าหมายทางการเงิิน ที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิไว้้
		

บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังกล่่าว ได้้แก่่ รายชื่่อกรรมการ หน้้าที่่�
จำำ�นวนครั้้�งการประชุุมและการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละท่่าน ไว้้ใน แบบ 56-1 One Report ในหััวข้้อ
“ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย” นอกจากนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�น และ ผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปสามารถดาวน์์โหลดข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััทฯ ได้้จากเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.truecorp.co.th
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2.2 เพื่่อความโปร่่งใสและเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และ ในขณะเดีียวกัันเพื่่อให้้คณะกรรมการชุุดย่่อยสามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล สมาชิิกส่่วนใหญ่่ของคณะกรรมการชุุดย่่อยประกอบไปด้้วยกรรมการอิิสระ
และกรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร
3. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการได้้ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบในเรื่่องที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
เช่่น วิิสััยทััศน์์และภารกิิจ กลยุุทธ์์ เป้้าหมายทางการเงิิน ความเสี่่�ยง แผนงานและงบประมาณ โดยมีีการ
พิิจารณาทบทวนเรื่่องดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวมทั้้�งติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�เรื่่องดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิ ตลอดจน
ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินงานตามนโยบายและแผนที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดย
ยึึดหลัักของปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง คืือ ความพอประมาณ (ตระหนัักถึึงขีีดความสามารถที่่�แท้้จริิงของ
บริิษััทฯ) ความมีีเหตุุผล และ การมีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีีในตััว โดยตั้้�งมั่่�นอยู่่�บนพื้้�นฐานของความซื่่อสััตย์์สุุจริิต และ
ความรอบคอบระมััดระวััง ดููแลให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อเนื่่องในระยะยาว ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการไว้้ใน แบบ 56-1 One Report ซึ่่�งได้้เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ตลอดระยะเวลา
ที่่�ผ่่านมา รวมถึึงปีี 2564 บริิษััทฯ ไม่่มีีการกระทำำ�ใดที่่�เป็็นการฝ่่าฝืืนหรืือกระทำำ�ผิิดกฎระเบีียบของสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. และ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
3.2 คณะกรรมการได้้พิิจารณาเรื่่องความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างรอบคอบ การพิิจารณาการทำำ�รายการ
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์มีีแนวทางที่่�ชััดเจนและเป็็นไปเพื่่อผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยรวมเป็็นสำำ�คััญ
3.3 คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีระบบการควบคุุมด้้านการดำำ�เนิินงาน ด้้านรายงานทางการเงิิน และด้้านการปฏิิบััติิ
ตามกฎ ระเบีียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในการดููแลการตรวจสอบระบบการควบคุุมดัังกล่่าว และทำำ�การทบทวนระบบที่่�สำำ�คััญเป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวมทั้้�ง
ได้้มีีการเปิิดเผยความเห็็นไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีภายใต้้หััวข้้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”
3.4 บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการพััฒนาเชิิงกลยุุทธ์์และบริิหารความเสี่่�ยง และมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงครอบคลุุม
ทั้้�งองค์์กร ได้้มีีการประกาศใช้้ “นโยบายและกรอบในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง” อย่่างเป็็นทางการ เพื่่อนำำ�
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงไปผสานรวมกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจและการปฏิิบััติิงาน โดยฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิ
ตามนโยบาย และรายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็็นประจำำ� อีีกทั้้�งมีีระบบการตรวจสอบภายใน
แบบ Risk-based Audit Approach ซึ่่�งฝ่่ายตรวจสอบภายในจะทำำ�การสอบทานระบบงานต่่างๆ และรายงานให้้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็็นประจำำ� และได้้มีีการเปิิดเผยไว้้ใน แบบ 56-1 One Report ภายใต้้หััวข้้อ
“รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”
3.5 ในปีี 2560 บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกของ “แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการ
ทุุจริิต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และได้้จััดทำำ� “มาตรการ
ต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น” ขึ้้�นเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร เพื่่อเป็็นหลัักปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส
อัันจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาองค์์กรและประเทศชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
		

โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มีีมติิอนุุมััติิ “มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น” และ ประธานคณะผู้้�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (President & CEO) ได้้ประกาศใช้้มาตรการดัังกล่่าวทั่่�วทั้้�งองค์์กรของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อยทุุกแห่่ง (เรีียกโดยย่่อว่่า “บริิษััทในกลุ่่�มทรููฯ”) ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ พนัักงาน
ของทุุกบริิษััทในกลุ่่�มทรููฯ ต้้องปฏิิบััติิตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นดัังกล่่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะทำำ�หน้้าที่่�สอบทานกระบวนการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น

		ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ
ต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อให้้มีีความสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจ ข้้อกำำ�หนดของ
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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กฎหมาย กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เมื่่อมีีความจำำ�เป็็น
ต้้องเปลี่่�ยนแปลงมาตรการ เพื่่อให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
		นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้จััดให้้มีีกระบวนการและแนวทางในการปฏิิบััติิ การกำำ�กัับดููแล การติิดตามประเมิินผล
การฝึึกอบรม เพื่่อให้้ความรู้้�แก่่พนัักงาน ตลอดจนช่่องทางในการร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแสทั้้�งสำำ�หรัับพนัักงาน
และบุุคคลภายนอก โดยบริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการในเรื่่องดัังกล่่าวไว้้ในหมวดที่่� 3
เรื่่องบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
3.6 คณะกรรมการมีีกลไกการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย เพื่่อดููแลรัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษััท ซึ่่�งบริิษััทฯ
ได้้เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้ ภายใต้้หััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม”
4. การประชุุมคณะกรรมการ
4.1 บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดตารางการประชุุมคณะกรรมการล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี และแจ้้งให้้กรรมการทราบล่่วงหน้้า
ตั้้�งแต่่ต้้นปีี รวมทั้้�งได้้กำำ�หนดวาระการประชุุมหลัักเป็็นการล่่วงหน้้า อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน อาจมีี
การเรีียกประชุุมคณะกรรมการเป็็นการเพิ่่�มเติิมได้้
4.2 บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดไว้้ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ให้้กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหารสามารถที่่�จะประชุุม
ระหว่่างกัันเองได้้ตามความจำำ�เป็็นโดยไม่่มีีกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารหรืือฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม เพื่่ออภิิปราย
ปััญหาต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการหรืือเรื่่องที่่�อยู่่�ในความสนใจ ซึ่่�งในปีี 2564 กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหารได้้มีีการ
ประชุุมระหว่่างกัันเองในรููปแบบของการประชุุมอย่่างไม่่เป็็นทางการหลัังจากเสร็็จสิ้้�นการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท
4.3 บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนองค์์ประชุุมขั้้�นต่ำำ�� ณ ขณะที่่�คณะกรรมการจะลงมติิในที่่�ประชุุม
คณะกรรมการว่่า จะต้้องมีีกรรมการอยู่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
4.4 ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการ จำำ�นวน 9 ครั้้�ง ซึ่่�งเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการและการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� สััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการทุุกคน
คิิดเป็็นร้้อยละ 90.12 ของจำำ�นวนการประชุุมทั้้�งปีี
4.5 ประธานกรรมการ และ/หรืือ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) ร่่วมกัันพิิจารณา
การเลืือกเรื่่องเพื่่อบรรจุุเข้้าเป็็นวาระการประชุุมคณะกรรมการ นอกจากนี้้� กรรมการแต่่ละคนมีีความเป็็นอิิสระ
ที่่�จะเสนอเรื่่องเข้้าสู่่�วาระการประชุุม
4.6 บริิษััทฯ จััดส่่งข้้อมููลประกอบการประชุุมให้้แก่่กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 5 วัันทำำ�การก่่อนวัันประชุุม
โดยข้้อมููลมีีลัักษณะโดยย่่อแต่่ให้้สารสนเทศครบถ้้วน สำำ�หรัับเรื่่องที่่�ไม่่ประสงค์์เปิิดเผยเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ก็็ให้้นำำ�เรื่่องอภิิปรายกัันในที่่�ประชุุม
4.7 ประธานกรรมการจััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่องและมากพอที่่�กรรมการจะอภิิปราย
ปัั ญ หาสำำ�คัั ญ กัั น อย่่ า งรอบคอบโดยทั่่� ว กัั น และส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี การใช้้ ดุุ ล ยพิิ นิิ จ ที่่� ร อบคอบ โดยกรรมการให้้
ความสนใจกัับทุุกประเด็็นที่่�นำำ�สู่่�ที่่�ประชุุม รวมถึึงประเด็็นการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
4.8 คณะกรรมการสามารถเข้้าถึึงสารสนเทศที่่�จำำ�เป็็นเพิ่่�มเติิมได้้จากกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) หรืือเลขานุุการ
บริิษััท หรืือผู้้�บริิหารอื่่นที่่�ได้้รัับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้ นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น
คณะกรรมการบริิ ษัั ท และคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ยแต่่ ล ะคณะ อาจจัั ด ให้้ มีี ความเห็็ นอิิ ส ระจากที่่� ป รึึ ก ษาหรืื อ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพภายนอก โดยถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทฯ
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4.9 คณะกรรมการสนัับสนุุนให้้กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) เชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ
เพื่่อให้้สารสนเทศรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในฐานะที่่�เป็็นผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาโดยตรง
5. การประเมิินตนเองของคณะกรรมการทั้้�งคณะ กรรมการรายบุุคคล และ คณะกรรมการชุุดย่่อย
5.1 คณะกรรมการบริิษััทได้้ทำำ�การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการทั้้�งคณะเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยมีี
หลัักเกณฑ์์และกระบวนการดัังต่่อไปนี้้�
		

หลัักเกณฑ์์ในการประเมิิน

		หลัั ก เกณฑ์์ ก ารประเมิิ นตน เองของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ทั้้� ง คณะเป็็ น การประเมิิ น ระดัั บ คะแนนความเห็็ น
ซึ่่�งแบ่่งเป็็น 3 ระดัับ คืือ
			 			 			 -

ระดัับต่ำำ�� (สมควรปรัับปรุุง)
ระดัับปานกลาง (ยอมรัับได้้ แต่่สามารถปรัับปรุุงได้้อีีก)
ระดัับดีีมาก (สมควรรัักษาไว้้)

			 โดยมีีรายละเอีียดของหลัักเกณฑ์์ซึ่่�งครอบคลุุมในเรื่่อง ดัังต่่อไปนี้้�
			 - ความเข้้าใจของกรรมการที่่�มีีต่่อบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท ธุุรกิิจของบริิษััทฯ กลยุุทธ์์ของ
				 บริิษััทฯ
			 - ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกรรมการและฝ่่ายบริิหาร
			 - บทบาทและกระบวนการประเมิินผลงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
			 -	ผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ
			 - การจััดสรรเวลาอย่่างเหมาะสมสำำ�หรัับแต่่ละวาระการประชุุม ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
			 - การนำำ�เสนอความคิิดเห็็นของกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นที่่�พิิจารณา
			 - การเปิิดโอกาสและสนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกท่่านสามารถแสดงความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
		
		

กระบวนการ
ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจะเป็็นผู้้�ลงนามในจดหมาย เพื่่อนำำ�ส่่งแบบฟอร์์มการประเมิิน
ให้้แก่่กรรมการทุุกท่่าน โดยขอให้้กรรมการแต่่ละท่่านส่่งแบบประเมิินกลัับมายัังเลขานุุการบริิษััทเพื่่อทำำ�หน้้าที่่�
รวบรวมข้้อมููล ลำำ�ดัับต่่อมา เลขานุุการบริิษััทจะทำำ�การประมวลผลและนำำ�เสนอผลสรุุปต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีเพื่่อวิิเคราะห์์ผลการประเมิิน หลัังจากนั้้�น คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจะรายงานผล
การประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิษััท พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่อการปรัับปรุุงตามควรแก่่กรณีี

5.2 ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััท มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานเป็็นรายบุุคคล ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี โดยมีีหลัักเกณฑ์์และกระบวนการ ดัังต่่อไปนี้้�
		

หลัักเกณฑ์์

		หลัักเกณฑ์์การประเมิินตนเองของกรรมการเป็็นรายบุุคคล เป็็นการประเมิินระดัับคะแนนความเห็็น ซึ่่�งแบ่่ง
ออกเป็็น 3 ระดัับ เช่่นเดีียวกัับที่่�กล่่าวในข้้อ 5.1 โดยทำำ�การประเมิินในเรื่่องดัังต่่อไปนี้้�
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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ความพึึงพอใจของกรรมการรายบุุคคลที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ ผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย ตลอดจนการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาของฝ่่ายจััดการ
- ความเข้้าใจของกรรมการที่่�มีีต่่อบทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการรายบุุคคล
- ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกรรมการรายบุุคคลและฝ่่ายบริิหาร
- บทบาทและกระบวนการประเมิินผลงานของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
-	ผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ
- การจััดสรรเวลาอย่่างเหมาะสมสำำ�หรัับแต่่ละวาระการประชุุม ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
- การเตรีียมตััวก่่อนการประชุุมของกรรมการรายบุุคคล
- ความสามารถในการแสดงความคิิดเห็็นของกรรมการรายบุุคคลอย่่างเป็็นอิิสระและเป็็นกลาง
- การเปิิดโอกาสและสนัับสนุุนให้้กรรมการรายบุุคคลสามารถแสดงความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ

		

กระบวนการ

		

ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจะเป็็นผู้้�ลงนามในจดหมาย เพื่่อนำำ�ส่่งแบบฟอร์์มการประเมิิน
ให้้แก่่กรรมการทุุกท่่าน โดยขอให้้กรรมการแต่่ละท่่านส่่งแบบประเมิินกลัับมายัังเลขานุุการบริิษััท เพื่่อทำำ�หน้้าที่่�
รวบรวมข้้อมููล ลำำ�ดัับต่่อมา เลขานุุการบริิษััทจะทำำ�การประมวลผลและนำำ�เสนอผลสรุุปต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่อวิิเคราะห์์ผลการประเมิิน หลัังจากนั้้�น คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจะรายงานผล
การประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิษััท พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่อการปรัับปรุุงตามควรแก่่กรณีี

5.3	นอกจากนี้้� คณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ได้้ทำำ�การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเองเป็็นรายคณะ เป็็นประจำำ�
ทุุกปีีเช่่นกััน โดยมีีหลัักเกณฑ์์และกระบวนการดัังต่่อไปนี้้�
		

หลัักเกณฑ์์

		หลัักเกณฑ์์การประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย เป็็นการประเมิินระดัับคะแนนความเห็็น ซึ่่ง� แบ่่งออกเป็็น
3 ระดัับ เช่่นเดีียวกัับที่่�กล่่าวในข้้อ 5.1 โดยทำำ�การประเมิินในเรื่่องดัังต่่อไปนี้้�
			 			
			
			
			
			

-

ความพึึงพอใจของกรรมการที่่มีีผ
� ลต่่อการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยที่่ตนสั
� งั กััด ผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย ตลอดจนการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาของฝ่่ายจััดการ
ความเข้้าใจของกรรมการที่่�มีีต่่อบทบาทหน้้าที่่�ของการเป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�ตนสัังกััด
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�ตนสัังกััด และฝ่่ายบริิหาร
การเตรีียมตััวก่่อนการประชุุมของกรรมการ
ความสามารถในการแสดงความคิิดเห็็นของกรรมการอย่่างเป็็นอิิสระและเป็็นกลาง
การเปิิดโอกาสและสนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกท่่านสามารถแสดงความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ

		

กระบวนการ

		

เลขานุุการบริิษัทั จะจััดส่ง่ แบบประเมิินตนเองให้้กรรมการแต่่ละท่่านของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยทุุกชุุด เพื่่อทำำ�การ
ประเมิิน และขอให้้กรรมการแต่่ละท่่านส่่งแบบประเมิินกลัับมายัังเลขานุุการบริิษััท เพื่่อทำำ�หน้้าที่่�รวบรวม
ข้้อมููล ลำำ�ดัับต่่อมา เลขานุุการบริิษััทจะทำำ�การประมวลผลและนำำ�เสนอผลสรุุปต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยแต่่ละคณะ เพื่่อวิิเคราะห์์ผลการประเมิิน จากนั้้�นประธานคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะจะรายงาน
ผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิษััท
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6. ค่่าตอบแทน
6.1 ค่่าตอบแทนของกรรมการของบริิษัทั ฯ จััดได้้ว่า่ อยู่่ใ� นลัักษณะที่่เ� ปรีียบเทีียบได้้กับั ระดัับที่่ป� ฏิิบัติั อิ ยู่่ใ� นอุุตสาหกรรม
ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ (Accountability and Responsibility)
รวมถึึงประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน นอกจากนี้้� กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และ
ความรัั บ ผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น กรรมการอิิ สระที่่� เป็็ น สมาชิิ ก ของคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อยก็็ ไ ด้้ รัั บค่่ า ตอบแทน
เพิ่่�มที่่�เหมาะสมด้้วย
บริิษััทฯ เปิิดเผยค่่าตอบแทนของกรรมการในปีี 2564 เป็็นรายบุุคคลไว้้ใน แบบ 56-1 One Report ซึ่่�งได้้เผยแพร่่
ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
6.2 ค่่ า ตอบแทนของกรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่ (ร่่ ว ม) และผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สููงเป็็ น ไปตามหลัั ก การและนโยบาย
ที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด กล่่าวคืือ จ่่ายค่่าตอบแทนตามภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารแต่่ละคน และ
เป็็นอััตราที่่�เหมาะสมโดยศึึกษาเทีียบเคีียงกัับธุุรกิิจประเภทเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� ระดัับค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเงิินเดืือน
ผลตอบแทนการปฏิิบััติิงาน และผลตอบแทนจููงใจในระยะยาว ก็็มีีความสอดคล้้องกัับผลงานของบริิษััทฯ และ
ผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารแต่่ละคนด้้วย
6.3 คณะกรรมการกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็็ น ผู้้�ประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของประธาน
คณะกรรมการบริิหาร และ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) เป็็นประจำำ�ทุุกปีีเพื่่อนำำ�ไปใช้้ในการพิิจารณากำำ�หนด
ค่่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริิหาร และ กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ (ร่่วม) โดยใช้้บรรทััดฐานที่่ไ� ด้้ตกลงกััน
ล่่วงหน้้ากัับประธานคณะกรรมการบริิหาร และ กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ (ร่่วม) ตามเกณฑ์์ที่เ่� ป็็นรููปธรรม ซึ่ง่� รวมถึึง
ผลการปฏิิบััติิงานทางการเงิิน ผลงานเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ในระยะยาว การพััฒนา
ผู้้�บริิหาร ฯลฯ และกรรมการอาวุุโสที่่�ได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็็นผู้้�สื่่อสาร ผลการพิิจารณาให้้
ประธานคณะกรรมการบริิหาร และ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) ทราบ
7. การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
7.1 บริิษััทฯ ส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้มีีการฝึึกอบรมและการให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในระบบการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการของบริิษััทฯ เช่่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้้�บริิหาร เลขานุุการบริิษััท เป็็นต้้น เพื่่อให้้มีีความรู้้�
ในการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่อง การฝึึกอบรมและให้้ความรู้้�ดัังกล่่าว มีีทั้้�งที่่�กระทำำ�เป็็นการภายในบริิษััทฯ และ
ใช้้บริิการของสถาบัันภายนอก
7.2 คณะกรรมการสนัับสนุุนกรรมการให้้เข้้าอบรมหลัักสููตรหรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมสััมมนาที่่�เป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้�
ในการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่อง โดยในปีี 2564 มีีกรรมการของบริิษััทฯ เข้้ารัับการอบรมต่่อเนื่่อง ดัังนี้้�
รายชื่่อกรรมการที่่�เข้้าร่่วมอบรม

206

รายละเอีียดหลัักสููตรที่่�เข้้าอบรม

นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์

- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

ดร.อาชว์์ เตาลานนท์์

- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

นายอำำ�รุุง สรรพสิิทธิ์์�วงศ์์

- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

รายชื่่อกรรมการที่่�เข้้าร่่วมอบรม

รายละเอีียดหลัักสููตรที่่�เข้้าอบรม

นายหยาง เสี่่�ยวผิิง

- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

นายโชติิ โภควนิิช

- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

ดร. ฮาราลด์์ ลิิงค์์

- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

นายฉวี่่� เกิิงโหล่่ว

- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

นางปรีีเปรม เสรีีวงษ์์

- Director Leadership Certification Program (DLCP 2/2021)
- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

ศ. (พิิเศษ) ดร.กิิตติิพงษ์์ กิิตยารัักษ์์

- Cyber Security Law

ดร.หลี่่� เฝิิง

- 3D Heatmap Project

ศ.ดร.วรภััทร โตธนะเกษม

- Managing Information & Cyber Security Risk in the Bank,
Standard Chartered Bank
- Blockchain and Central Bank Digital Currency,
Standard Chartered Bank
- Cyber Resilience Leadership, Bank of Thailand
- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

นายชััชวาลย์์ เจีียรวนนท์์

- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

นายณรงค์์ เจีียรวนนท์์

- Director Refreshment Training Program, Lesson Learnt from Financial
Cases: How Board should React (2021)
- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

นายอติิรุุฒม์์ โตทวีีแสนสุุข

- Cyber Security Law
- 3D Heatmap Project

7.3 ทุุ ก ครั้้� ง ที่่� มีี การแต่่ ง ตั้้� ง หรืื อ เปลี่่� ย นแปลงกรรมการใหม่่  ฝ่่ า ยจัั ด การได้้ จัั ด ทำำ� และนำำ�ส่่ ง เอกสารและข้้ อ มููล
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่ รวมถึึงการจััดให้้มีีการแนะนำำ�ลัักษณะธุุรกิิจและแนวทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้แก่่กรรมการใหม่่

207

7.4		 บริิษััทฯ มีีการจััดทำำ� “แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง” อย่่างเป็็นทางการสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง เนื่่องจาก ตระหนััก
ยิ่่�งว่่า การวางแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งเป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�งของความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจในอนาคต
บริิ ษัั ท ฯ จึึ ง ได้้ มีี การกำำ�หนด กระบวนการและขั้้� นต อนปฏิิ บัั ติิ ใ นการคัั ด เลืื อ กบุุ ค ลากรที่่� จ ะเข้้ า มารัั บ ผิิ ด ชอบ
ในตำำ�แหน่่งบริิหารที่่�สำำ�คััญทุุกระดัับให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม โดยมีีกระบวนการจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ดัังต่่อไปนี้้�
			 (1)	กำำ�หนดรายรายชื่่อและทำำ�การประเมิินผู้้�ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับคััดเลืือกให้้เข้้ากระบวนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
						 ผู้้�บริิหารระดัับสููง และผู้้�บริิหารที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ กำำ�หนดรายชื่่อและทำำ�การประเมิินผู้้�บริิหารในลำำ�ดัับ
					ถััดลงมา และผู้้�ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับคััดเลืือกให้้เข้้ากระบวนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง โดยดำำ�เนิินการประเมิินดัังนี้้�
					 -		การประเมิินพนัักงาน และการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ประกอบด้้วย การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ที่่�ผ่่านมาและแนวโน้้มผลการปฏิิบััติิงานในอนาคต การประเมิินความสามารถในการตััดสิินใจ จุุดเด่่น
สิ่่�งที่่�ต้้องปรัับปรุุงและพััฒนา การให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับงานและเส้้นทางอาชีีพ รวมถึึงการประเมิิน
ศัักยภาพของพนัักงาน
					 - การประเมิิน 360 องศา ตามพฤติิกรรมที่่�สอดคล้้องกัับค่่านิิยมองค์์กร
					 - การประเมิินตาราง 9 ช่่อง โดยพิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิงานและพฤติิกรรมที่่�สอดคล้้องกัับค่่านิิยม
						 องค์์กร
			 (2)	จััดทำำ�ผัังรายชื่่อผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง
					 ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง จััดทำำ�ผัังรายชื่่อผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งของตน โดยระบุุชื่่อผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาทีีเป็็นผู้้�ที่่�เหมาะสม
					ที่่�สุุดที่่�สามารถรัับตำำ�แหน่่งแทนได้้จำำ�นวน 9 คนโดยจะแบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�ม โดยเรีียงตามลำำ�ดัับความพร้้อม
					 ของผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่อในแต่่กลุ่่�มดัังนี้้� กลุ่่�มที่่� 1 ผู้้�ที่่�มีีศัักยภาพที่่�เหมาะสม ใกล้้เคีียงกัับตำำ�แหน่่งสืืบทอด
					พร้้อมรัับตำำ�แหน่่งทัันทีี กลุ่่�มที่่� 2 ผู้้�ต้้องพััฒนาศัักยภาพบางส่่วนเพื่่อเตรีียมความพร้้อมและพร้้อมรัับ
					ตำำ�แหน่่งในอีีก 1-2 ปีี และ กลุ่่�มที่่� 3 ผู้้�ที่่�ยัังต้้องพััฒนาศัักยภาพอีีกมากพอสมควรและพร้้อมรัับตำำ�แหน่่ง
					 ในอีีก 3-5 ปีี
			 (3)		พิิจารณาทบทวนผัังรายชื่่อผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งและจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งของบริิษััทฯ โดยรวม
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่(ร่่วม) ผู้้�บริิหารระดัับสููง และผู้้�บริิหารฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล ประชุุมพิิจารณาทบทวน
ผัังรายชื่่อผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง และรวบรวมแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งทั้้�งหมดของบริิษััทฯ โดยมีีองค์์ประกอบคืือ
รายงานภาพรวมธุุรกิิจ โครงสร้้างองค์์กร ผัังรายชื่่อผู้้�ได้้รัับคััดเลืือกให้้เข้้ากระบวนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ตาราง 9 ช่่อง ผลการประเมิินพนัักงาน และผลการประเมิิน 360 องศา
			 (4)		จััดทำำ�แผนพััฒนาผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับการบรรจุุชื่่อลงในแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งเป็็นรายบุุคคล ดำำ�เนิินการพััฒนา
					ตามแผน และติิดตามผลการพััฒนา
			 (5) 	ดำำ�เนิินการประเมิินและทบทวนแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับการบรรจุุชื่่อลงในแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง จะได้้รัับการพััฒนาตามแผนที่่�วางไว้้เป็็นรายบุุคคล
มีีโครงการอบรมพััฒนาที่่�เน้้นการลงมืือปฏิิบััติิจริิง การมอบหมายงานที่่�ท้้าทาย รวมทั้้�งการหมุุนเวีียนงาน
เพื่่อพััฒนาทัักษะการเป็็นผู้้�นำำ�ให้้ถึึงพร้้อมทั้้�งความรอบรู้้�ในธุุรกิิจและการพััฒนาองค์์กรอย่่างรอบด้้าน
เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่ามีีความต่่อเนื่่องในการจััดเตรีียมผู้้�นำำ�ที่่�มีีความพร้้อม เหมาะสมสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง และตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญได้้ทัันทีีเมื่่อมีีตำำ�แหน่่งว่่างลง หรืือเพื่่อรองรัับการขยายตััวของธุุรกิิจ
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ยกเว้้นบางกรณีีที่่�บริิษััทฯ มิิได้้
ปฏิิบััติิในปีี 2564 เนื่่องจาก เป็็นเรื่่องที่่�ยัังไม่่สอดคล้้องกัับบริิบททางธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยมีีรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�
1.		 คณะกรรมการบริิษััท ควรประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 5-12 คน
คำำ�ชี้้�แจง ปััจจุุบััน บริิษััทฯ มีีกรรมการจำำ�นวน 15 ท่่าน ซึ่่�งเหมาะสมกัับขนาดธุุรกิิจของบริิษััทฯ เนื่่องจาก
บริิษััทฯ มีีธุุรกิิจหลายประเภทซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อยจำำ�นวนมาก บริิษััทฯ จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีกรรมการมากกว่่า
12 ท่่าน เพื่่อช่่วยกัันกำำ�กัับดููแลการบริิหารงานของบริิษััทย่่อย
2.		 คณะกรรมการบริิษััท ควรประกอบด้้วยกรรมการอิิสระเป็็นส่่วนใหญ่่ (มากกว่่าร้้อยละ 50)
คำำ�ชี้้�แจง ปััจจุุบััน บริิษััทฯ มีีกรรมการอิิสระในสััดส่่วน 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะ ซึ่่�งกรรมการ
ทุุกท่่านเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และมีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� สามารถแสดงความเห็็นและออกเสีียง
ลงมติิได้้อย่่างเป็็นอิิสระ คณะกรรมการบริิษััทจึึงพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
ในปััจจุุบัันมีีความเหมาะสม และสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเป็็นอิิสระไม่่แตกต่่างจากการมีีกรรมการอิิสระ
ในสััดส่่วนมากกว่่าร้้อยละ 50 แต่่ประการใด
3.		 คณะกรรมการควรกำำ�หนดนโยบายจำำ�กััดจำำ�นวนปีีในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระไว้้ไม่่เกิิน 9 ปีี
คำำ�ชี้้�แจง เนื่่องจากลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีความซัับซ้้อน จึึงต้้องการกรรมการอิิสระที่่�มีีความรู้้�
และความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง อีีกทั้้�งมีีความเข้้าใจในธุุรกิิจของบริิษััทฯ อย่่างถ่่องแท้้ ซึ่่�งต้้องใช้้เวลายาวนาน
ในการเรีียนรู้้�และทำำ�ความเข้้าใจ บริิษััทฯ จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีกรรมการอิิสระบางท่่านที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเกิิน 9 ปีี
และ ถึึงแม้้ว่่ากรรมการอิิสระของบริิษััทฯ จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งเกิิน 9 ปีี แต่่ด้้วยคุุณวุุฒิิและเกีียรติิภููมิิของกรรมการ
อิิสระแต่่ละท่่าน ส่่งผลให้้กรรมการอิิสระทุุกท่่านยัังคงมีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้เป็็นอย่่างดีี
4.		 ประธานกรรมการของบริิษััทฯ ควรเป็็นกรรมการอิิสระ
คำำ�ชี้้�แจง เนื่่องจากธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีความซัับซ้้อน และ มีีลัักษณะเฉพาะที่่�ต้้องการผู้้�นำำ�ที่่�มีีความสามารถ
ประสบการณ์์ มีีความรู้้�ความเข้้าใจในการบริิหารธุุรกิิจอย่่างแท้้จริิง ถึึงแม้้ประธานกรรมการจะมิิใช่่กรรมการ
อิิสระ แต่่บริิษััทฯ ก็็มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ มีีกลไกในการดำำ�เนิินงานที่่�มีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจ และ
โปร่่งใส นอกจากนี้้� เนื่่องจากโครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ มีีผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ลงทุุนในบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ซึ่่�งประธานกรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าว ก็็สามารถนำำ�พาบริิษััทฯ ให้้เจริิญเติิบโต และผ่่าน
วิิกฤตการณ์์ต่่างๆ มาได้้เป็็นอย่่างดีี จึึงเชื่่อได้้ว่่า ประธานกรรมการของบริิษััทฯ จะสร้้างคุุณประโยชน์์ ให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมต่่อไป
5.		 คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระเป็็นส่่วนใหญ่่ (มากกว่่าร้้อยละ 50)
6.		 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระเป็็นส่่วนใหญ่่ (มากกว่่าร้้อยละ 50)
คำำ�ชี้้�แจง (ข้้อ 5. และ ข้้อ 6.) คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย
กรรมการ จำำ�นวน 4 ท่่าน โดยเป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 2 ท่่าน ซึ่่�งจากผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการที่่�ผ่่านมา กรรมการในคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ ทั้้�ง 4 ท่่านมีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่� ตลอดจนสามารถให้้ความเห็็นชอบหรืือ
ออกเสีียงคััดค้้านได้้อย่่างเป็็นอิิสระโดยไม่่มีีการแทรกแซงจากฝ่่ายบริิหาร คณะกรรมการบริิษััทจึึงพิิจารณาแล้้ว
เห็็นว่่าองค์์ประกอบของคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริิษััทฯ มีีความเหมาะสม
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8.2. รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
รายละเอีียดปรากฎตามเอกสารแนบ 6

8.3. สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่นๆ
รายละเอีียดปรากฎตามเอกสารแนบ 6
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9. การควบคุุ ม ภายในและรายการระหว่่ า งกัั น

9.1 การควบคุุ ม ภายใน
ความเห็็ น ของคณะกรรมการบริิ ษัั ท เกี่่� ย วกัั บ ระบบการควบคุุ ม ภายในของบริิ ษัั ท ฯ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบการควบคุุมภายในซึ่่�งเป็็นกลไกสำำ�คััญ
ในการป้้องกัันและบริิหารจััดการความเสี่่�ยงหรืือความเสีียหายต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ ในการนี้้� บริิษััทฯ ได้้นำำ�
มาตรฐานสากล คืือ COSO Internal Control Framework (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) มาประยุุกต์์ใช้้เป็็นกรอบและแนวทางปฏิิบััติิด้้านการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ เพื่่อให้้บริิษััทฯ บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ทั้้�งในด้้านความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการดำำ�เนิินงาน ความเชื่่อถืือได้้ของรายงาน และการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบ ตลอดจนนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
จากการประเมิิ น ระบบการควบคุุ ม ภายในของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ร่่ ว มกัั บ คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่อ วัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ซึ่่�งกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมครบทั้้�ง 3 ท่่าน
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีความเพีียงพอและเหมาะสม มีีบุุคลากรอย่่าง
เพีียงพอในการดำำ�เนิินการตามระบบดัังกล่่าวเนื่่องจากบุุคลากรทุุกคนมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบต่่อการควบคุุมภายใน และ
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ มิิได้้พบสถานการณ์์ใดๆ เกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ที่่�เป็็นจุุดอ่่อนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
อัันอาจมีีผลกระทบที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้เน้้นให้้มีีการพััฒนาระบบการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการเพื่่อให้้ระบบการควบคุุมภายในมีีการปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่อง
ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ สามารถสรุุปแยกตาม 5 องค์์ประกอบหลัักตามกรอบของ COSO Internal Control
Framework ได้้ดัังนี้้�
1. การควบคุุ ม ภายในองค์์ ก ร (CONTROL ENVIRONMENT)
คณะกรรมการบริิษััทสนัับสนุุนวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มุ่่�งเน้้นความซื่่อตรงและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินงาน พร้้อมทั้้�งกำำ�กัับ
ดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายขององค์์กร ตลอดจนมีีสภาพแวดล้้อม
ของการควบคุุมภายในที่่�ดีีและเหมาะสม ดัังนี้้�
• คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับจริิยธรรม (Code of Conduct) และ
มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รัปั ชั่น่� ที่่เ� ป็็นลายลัักษณ์อั์ กษร
ั เพื่่อเป็็นแนวทางสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ด้้วยความซื่่อตรงและมีีจริิยธรรม โดยมอบหมายให้้ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ ทำำ�การสื่่อสารและประชาสััมพัันธ์์
ข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนอย่่างสม่ำำ��เสมอผ่่านหลัักสููตรอบรมภายในและกิิจกรรมต่่างๆ
• คณะกรรมการบริิษััทมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหารและทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยรวมและกำำ�กัับดููแล
ให้้มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ชััดเจนและวััดผลได้้ สำำ�หรัับใช้้เป็็นแนวทางในการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ
และแผนปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
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• บริิษัทั ฯ กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กรในลัักษณะกลุ่่�มธุุรกิจิ และสายงาน เพื่่อให้้การบริิหารจััดการของบริิษัทั ฯ มีีประสิิทธิิภาพ
และการดำำ�เนิินงานเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันทั้้�งกลุ่่�มบริิษััท มีีการควบคุุมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เช่่น มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�
ในส่่ ว นงานที่่� สำำ� คัั ญ เพื่่ อ ให้้ เ กิิ ด การถ่่ ว งดุุ ล ระหว่่ า งกัั น (Check and Balance) บุุ ค ลากรทุุ ก คนมีีความรัั บ ผิิ ด ชอบ
ต่่อการควบคุุมภายใน มีีการกำำ�หนดสายการรายงานที่่�ชััดเจน มีีการกำำ�หนด มอบหมาย และจำำ�กััดอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบอย่่างเหมาะสมตามโครงสร้้างองค์์กร
• บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิของบุุคลากรแต่่ละตำำ�แหน่่งงาน เพื่่อเป็็นเกณฑ์์ในการสรรหา คััดเลืือกทั้้�งภายในและ
ภายนอกองค์์กร มีีแผนพััฒนาบุุคลากรโดยผ่่านศููนย์์ฝึึกอบรมภายในและภายนอกองค์์กร มีีแผนและกระบวนการสรรหา
ผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานที่่�สำำ�คััญ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดกระบวนการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีมาตรฐานและเป็็นระบบ
เพื่่อพิิจารณาให้้ผลตอบแทนอย่่างเป็็นธรรม และสร้้างแรงจููงใจต่่อบุุคลากรในการปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในแต่่ละปีี บริิษััทฯ จะมีีการคััดเลืือกบุุคลากรดีีเด่่นประจำำ�ปีี เพื่่อร่่วมกิิจกรรม True Star ในโครงการต่่างๆ
2. การประเมิิ น ความเสี่่� ย ง (RISK ASSESSMENT)
การประเมิินความเสี่่�ยง เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นหลัักสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจแล้้ว บริิษััทฯ ยัังผนวกการพิิจารณาความเสี่่�ยงทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม วิิธีีลดผลกระทบ
รวมทั้้�งโอกาสทางธุุรกิิจที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง โดยพััฒนาระบบบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อสร้้างคุุณค่่าระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• บริิษััทฯ ดำำ�เนิินนโยบายตามกรอบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
ตามมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO 2017) และมีีการ
ประเมิินความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อประเมิินความเสี่่�ยงที่่�หลากหลาย ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง ความเสี่่�ยง
ที่่�ต่่อยอดมาจากอดีีต รวมทั้้�งความเสี่่�ยงที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นในระยะยาว ทั้้�งนี้้� นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงได้้รัับ
การทบทวนและอนุุมััติิโดยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
•	การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เป็็นการดำำ�เนิินงานเชื่่อมโยงกัันระหว่่างฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ฝ่่ายกำำ�กัับกิิจกรรมองค์์กร
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน รวมถึึงฝ่่ายงานเจ้้าของความเสี่่�ยง โดยมีีการกำำ�หนดโครงสร้้างของหน่่วยงาน Risk Monitoring
เพื่่ อ ประสานงานการหารืื อ ร่่ ว มกัั บ ฝ่่ า ยงานเจ้้ าข องความเสี่่� ย ง คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและหน่่ ว ยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อประเมิินและจััดอัันดัับความเสี่่ย� ง พร้้อมทั้้�งหามาตรการในการรัับมืือ รวมถึึงมีีการรายงานความเสี่่ย� งต่่อ
คณะกรรมการบริิหาร เพื่่อทราบ และอนุุมััติิ และ รายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่อทราบและให้้คำำ�แนะนำำ�
• นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบภายในบนฐานความเสี่่�ยง (Risk-based Audit) และ พััฒนาคุุณภาพ
ของการตรวจสอบภายในทั้้�งด้้านบุุคลากรและระบบปฏิิบััติิงาน เพื่่อให้้การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและความสามารถทางการแข่่งขัันให้้แก่่บริิษััทฯ โดยมีีการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงภายใต้้สถานการณ์์ปััจจุุบัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วผ่่านการระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงรอบด้้าน
ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากการปฏิิบััติิงาน ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการตลาด ความเสี่่�ยงด้้านกฎระเบีียบ
ความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ความเสี่่�ยงด้้านบุุคลากร และความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน
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3. การควบคุุ ม การปฏิิ บัั ติิ ง าน (CONTROL ACTIVITIES)
บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดมาตรการควบคุุมที่่�ช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�จะทำำ�ให้้ไม่่บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ ให้้อยู่่�ในระดัับ
ที่่�ยอมรัับได้้ ดัังนี้้�
• บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดกิิจกรรมการควบคุุมให้้เหมาะสมกัับความเสี่่�ยงและลัักษณะเฉพาะของบริิษััทฯ มีีการแบ่่งแยก
หน้้าที่่�ไว้้อย่่างชััดเจน เช่่น หน้้าที่่�อนุุมััติิ หน้้าที่่�บัันทึึกรายการบััญชีีและสารสนเทศ หน้้าที่่�ในการดููแลจััดเก็็บทรััพย์์สิิน
มีีการจััดทำำ�นโยบาย ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิงาน คู่่�มืือในการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งทางด้้านการเงิิน การจััดซื้้�อและด้้านอื่่นๆ ไว้้อย่่าง
เหมาะสมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และมีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอ มีีการกำำ�หนดอำำ�นาจการอนุุมััติิรายการของผู้้�บริิหาร
ในแต่่ละระดัับไว้้อย่่างชััดเจน มีีการจััดทำำ�ข้้อมููลรายชื่่อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ และผู้้�บริิหาร มีีการกำำ�หนดระเบีียบ
ปฏิิบััติิเรื่่องการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่อป้้องกัันการนำำ�ผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ ไปใช้้ส่่วนตััว
และให้้คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ เป็็นสำำ�คััญ
• บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดการควบคุุมแบบอััตโนมััติิ (Automate) ในระบบงานที่่�สำำ�คััญ มีีการจััดทำำ�นโยบายว่่าด้้วยการ
รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของสารสนเทศ มีีการกำำ�หนดการควบคุุมของระบบสารสนเทศไว้้อย่่างเหมาะสม และ
จััดให้้มีีการรัับรองการดำำ�เนิินการของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC : 27001
• บริิษััทฯ จััดให้้มีีกระบวนการติิดตามดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม เพื่่อให้้มีีแนวทางการดำำ�เนิินงาน
สอดคล้้องกัับนโยบายทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่่ อ สารข้้ อ มูู ล (INFORMATION & COMMUNICATION)
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อคุุณภาพของสารสนเทศ และการสื่่อสารซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�สนัับสนุุนให้้ระบบการควบคุุมภายใน
เกิิดประสิิทธิิผล โดยมีีแนวทางในการบริิหารจััดการสารสนเทศและการสื่่อสาร ดัังนี้้�
• บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งหน่่วยงาน Corporate Planning, Intelligence & Command Center and Launch Office ทำำ�หน้้าที่่�
รวบรวมข้้อมููล พิิจารณาปััจจััยต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น แหล่่งข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้อง ความน่่าเชื่่อถืือของข้้อมููล ต้้นทุุน
ตลอดจนปริิมาณข้้อมููลในระดัับที่่เ� หมาะสม และทำำ�หน้้าที่เ่� ผยแพร่่ข้อ้ มููลต่่างๆ เพื่่อให้้ผู้้�บริิหารได้้ใช้้ข้อ้ มููลในการดำำ�เนิินการ
อย่่างถููกต้้องและมีีคุุณภาพ
• บริิษัทั ฯ มีีการจััดทำำ�รายงานข้้อมููลที่่สำ� ำ�คััญและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกไตรมาส คณะกรรมการ
บริิษััทสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลสารสนเทศที่่�จำำ�เป็็น หรืือขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้จากเลขานุุการบริิษััทฯ ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ศููนย์์ติิดต่่อเพื่่อช่่วยประสานงานให้้แก่่คณะกรรมการในการขอข้้อมููล การจััดประชุุมหรืือการพบปะหารืือกัับผู้้�บริิหาร
ข้้อมููลเอกสารที่่�ใช้้ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�งจะทำำ�การนำำ�ส่่งให้้กรรมการทุุกท่่านล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
• บริิษััทฯ มีีกระบวนการและช่่องทางการสื่่อสารข้้อมููลภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยใช้้เทคโนโลยีีการสื่่อสารผ่่านระบบ
Intra-net และ Application True Connect ซึ่่�งสามารถสื่่อสารถึึงพนัักงานทุุกคนทั่่�วทั้้�งองค์์กรในเวลาเดีียวกััน สำำ�หรัับ
ข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น อีีกทั้้�งสามารถกำำ�หนดระดัับตำำ�แหน่่งของพนัักงานที่่�บริิษััทฯ ต้้องการสื่่อสารข้้อมููลให้้ทราบสำำ�หรัับข้้อมููล
ที่่�มีีความสำำ�คััญเฉพาะกรณีี
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• บริิษััทมีีช่่องทางในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย หรืือพฤติิกรรมน่่าสงสััยที่่�อาจส่่อถึึง
การทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น หรืื อ ประพฤติิ มิิ ช อบของบุุ ค คลในองค์์ กร สำำ� หรัั บ พนัั ก งานและผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุ กกลุ่่� ม
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Channel) ประธานคณะกรรมการ
บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) หรืือ หน่่วยงานด้้านทรััพยากรบุุคคล (โดยจะได้้รัับการเก็็บรัักษาไว้้เป็็นความลัับ)
โดยประชาสััมพัันธ์์ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.truecorp.co.th นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีช่่องทางการสื่่อสารกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น Call Center สำำ�หรัับลููกค้้าเพื่่อสอบถามหรืือร้้องเรีียน
เกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการของบริิษััทฯ และ หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ สำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน
• บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อเรื่่องการควบคุุมภายในอย่่างยิ่่�ง มีีการกำำ�หนดเป็็นหนึ่่�งในนโยบาย 9C หรืือ 9ป และมีี
การสื่่อสารไปยัังพนัักงานในทุุกระดัับ และให้้หน่่วยงานตรวจสอบภายในจััดการอบรมหลัักสููตรการควบคุุมภายใน
เบื้้�องต้้นให้้กัับพนัักงานของบริิษััทฯ โดยกำำ�หนดให้้มีีการอบรมทุุกไตรมาส นอกจากนี้้� ยัังให้้ดำำ�เนิินการทำำ�หน้้าที่่�ในการ
ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการควบคุุมภายในให้้กัับหน่่วยงานต่่างๆ ของบริิษััทฯ ตามที่่�ร้้องขอ
5. ระบบการติิ ด ตาม (MONITORING ACTIVITIES)
บริิษััทฯ จััดให้้มีีกระบวนการติิดตามและประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ เพื่่อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
• บริิษััทฯ มีีกระบวนการในการควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิตามจริิยธรรมธุุรกิิจ และข้้อกำำ�หนดห้้ามฝ่่ายบริิหารและพนัักงาน
ปฏิิบััติิตนในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และการประเมิินการควบคุุมภายในระดัับองค์์กร
และระดัับกระบวนการผ่่านการประเมิินการควบคุุมภายในโดยผู้้�ปฏิิบััติิงาน (Control Self Assessment) อย่่างสม่ำำ��เสมอ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีช่่องทางในการสื่่อสาร/รายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีีที่่�พบเหตุุการณ์์ผิิดปกติิ
หรืือเหตุุการณ์์ทุุจริิต และการรายงานความคืืบหน้้าในการปรัับปรุุงข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• บริิษััทฯ มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายใน เป็็นหน่่วยงานอิิสระที่่�รายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำำ�หน้้าที่่�
ตรวจสอบและประเมิินประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกิิจกรรมต่่างๆ ตามมาตรฐานวิิชาชีีพ
การตรวจสอบภายใน และบนฐานความเสี่่ย� ง (Risk-based Audit) โดยจััดทำำ�แผนงานตรวจสอบเป็็นรายปีีให้้สอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ และความเสี่่�ยงสำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานและวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ พร้้อมทั้้�ง
ให้้ ข้้ อ เสนอแนะในการปรัั บ ปรุุ ง การปฏิิ บัั ติิ ง าน เพื่่ อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพและประสิิ ท ธิิ ผ ลของการควบคุุ ม ภายในกัั บ
ฝ่่ายบริิหาร เพื่่อกำำ�หนดแนวทางการปรัับปรุุงตามข้้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึึงมีีการติิดตามการดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อบกพร่่อง
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9.2 รายการระหว่่ า งกัั น
ก. สิ้้�นสุุดวัันที่่�  31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่่�มทรูู มีีรายการค้้าระหว่่างกัันกัับ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม กิิจการร่่วมค้้าและ
บริิ ษัั ท ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งกัั น ตามที่่�ได้้ มีี ก ารเปิิ ด เผยไว้้ ใ นหมายเหตุุ ป ระกอบงบการเงิิ น สำำ�หรัั บ งวดเก้้ า เดืื อ นสิ้้�นสุุ ด วัั น ที่่� 
31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 (หมายเหตุุข้อ้ 41) โดยรายการระหว่่างกัันของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อยที่่�มีีกับั บริิษัทั ร่่วมและบริิษัทั
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�สำำ�คััญ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�:
ชื่ อ บริ ษั ท

ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์

ลั ก ษณะรายการ

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พั น บาท)

ความสมเหตุ ส มผลและความจ� ำ เป็ น ของ
รายการระหว่ า งกั น

1. ผู้ท�ำรายการ : บริษัทฯ
1.1 กลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัท CPG
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
(CPG)
ของบริษัทฯ

ขาย :
ค่าบริการรับช�ำระ

•

ซื้อ :
จ่ายค่าเช่าอาคาร
ส�ำนักงานและ
บริการอื่นที่
เกี่ยวข้อง

•

1.2 บริิษัทั ทรูู วอยซ์์ จำำ�กัดั TV เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
(TV)
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ 55.00

132,919

•

เป็นการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคา
และผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตาม
ราคาที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป

201,318

•

เป็ น การด� ำ เนิ น งานตามปกติ ธุ ร กิ จ ภายใต้
เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ใน
อัตราระหว่าง 200 - 220 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน และอัตราค่าบริการอยูร่ ะหว่าง 220 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งสัญญา
เช่าอาคารส�ำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิ
จะต่ออายุสัญญาเช่า

•

จ่ายค่าบริหาร
จัดการส�ำนักงาน

98,699

•

เป็นการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคา
และผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

•

จ่ายค่าบริการเช่า
รถยนต์และ
บริการอื่น

76,532

•

เป็ น การด� ำ เนิ น งานตามปกติ ธุ ร กิ จ ภายใต้
เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกัน
ตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน
ซึ่่�งสััญญาให้้เช่่ายานพาหนะมีีอายุุสััญญา 3 ปีี

•

ค่่าอบรม

6,657

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

•

จ่ายค่าบริการอื่น

65,759

•

เป็นการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ
ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
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•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่�บริิษััทฯ ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

8,740

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

ขาย :
• ให้้บริิการอื่่น
ซื้้�อ :
จ่่ายค่่าบริิการอื่่น

•
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1.3 บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด
(TT)

TT เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ 50.00

ขาย :
• ให้้บริิการอื่่น

2,497

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่�บริิษััทฯ ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

1.4 บริิษััท ทรูู ซีีเจ
ครีีเอชั่่�นส์์ จำำ�กััด
(TCJ)

TCJ เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ ขาย :
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน
• ให้้บริิการอื่่น
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ 51.00

46

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่�บริิษััทฯ ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

1.5 บริิษััท ทรูู แอกซิิออน
อิินเตอร์์แอคทีีฟ จำำ�กััด
(TAG)

TAG เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ ขาย :
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน
• ให้้บริิการอื่่น
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ 40.00

79

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่�บริิษััทฯ ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

1.6 บริิษััท ทรูู จีีเอส จำำ�กััด TGS เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ ขาย :
(TGS)
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน
• ให้้บริิการอื่่น
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ 46.80

715

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่�บริิษััทฯ ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

88

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

1.7 บริิษััท คิิว คิิว
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
(Queue Q)

ลั ก ษณะรายการ

Queue Q เป็็ น บริิ ษัั ท ที่่� ขาย :
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยอ้้อม • จ่่ายค่่าบริิการอื่่น
มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย อยู่่�ร้้ อ ยละ
28.65

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พั น บาท)

ความสมเหตุ ส มผลและความจ� ำ เป็ น ของ
รายการระหว่ า งกั น

2. ผู้ท�ำรายการ : กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด (มหาชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมรวมร้อยละ 99.74)
2.1 กลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มบริิษััท CPG  
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
(CPG)
ของบริิษััทฯ และ
BITCO เป็็นกลุ่่�ม
บริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมอยู่่�
ร้อยละ 99.74

ขาย :
• ขายโทรศััพท์์มืือถืือ
และอุุปกรณ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
•

ค่่าคอมมิิชชั่่�นและ  
ให้้บริิการอื่่น

ซื้้�อ :
• จ่่ายค่่าเช่่า
สำำ�นัักงานและ
บริิการที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
•

216

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ค่่าคอมมิิชชั่่�นจาก
การขายบััตร
เติิมเงิิน
และอื่่น ๆ

12,916,319

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่�บริิ ษัั ท ย่่ อ ยของ BITCO ให้้ บ ริิ ก าร
ลููกค้้าทั่่�วไป

318,087

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่�บริิ ษัั ท ย่่ อ ยของ BITCO ให้้ บ ริิ ก าร
ลููกค้้าทั่่�วไป

546,376

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ โดยมีีอััตรา
ค่่ า เช่่ า ที่่�ราคา 816,988 บาทต่่ อ เดืื อ น ซึ่่�ง
สััญญาเช่่ามีีอายุุ 3 ปีี และมีีสิิทธิิจะต่่ออายุุ
สััญญาเช่่า

957,576

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ
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ชื่ อ บริ ษั ท

ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์
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2.2 บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด BITCO เป็นกลุ่ม
ขาย :
(TT)
บริษัทที่บริษัทฯ
• ขายโทรศัพท์มือถือ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมอยู่่�
และอุปกรณ์
ร้้อยละ 99.74และ TT
ที่เกี่ยวข้อง
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถือหุ้นโดยอ้อมมี
ส่่วนได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
50.00
2.3 บริิษัทั ทรูู จีเี อส จำำ�กััด BITCO เป็็นกลุ่่�ม
ขาย :
(TGS)
บริิษััทที่่�บริิษััทฯ
• ให้้บริิการอื่่น
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมอยู่่�
ร้้อยละ 99.74และ TGS
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีี
ส่่วนได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
46.80
2.4 กลุ่่�มบริิษััท
China Mobile
(CMG)

กลุ่่�มบริิษััท CMG  
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
ของบริิษััทฯ และ
BITCO เป็็นกลุ่่�ม
บริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมอยู่่�
ร้้อยละ 99.74

ขาย :
• ให้้บริิการอื่่น

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พั น บาท)

ความสมเหตุุ ส มผลและความจำำ�เป็็ น ของ
รายการระหว่่ า งกัั น
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•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่�บริิ ษัั ท ย่่ อ ยของ BITCO ให้้ บ ริิ ก าร
ลููกค้้าทั่่�วไป

5

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่�บริิ ษัั ท ย่่ อ ยของ BITCO ให้้ บ ริิ ก าร
ลููกค้้าทั่่�วไป

112

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่�บริิ ษัั ท ย่่ อ ยของ BITCO ให้้ บ ริิ ก าร
ลููกค้้าทั่่�วไป

3. ผู้้�ทำำ�รายการ : บริิษััท ทรูู ไลฟ์์ พลััส จำำ�กััด (TLP) (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมร้้อยละ 100.00)
กลุ่มบริษัท
กลุ่่�มบริิษััท CPG
ซื้อ :
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
• จ่่ายค่่าบริิการรัับ
(CPG)
ของบริิษัทั ฯ และ TLP ชำำ�ระ
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมอยู่่�
ร้้อยละ 100.00

282

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

4. ผู้้�ทำำ�รายการ : บริิษััท เอเซีีย ไวร์์เลส คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (AWC) (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมร้้อยละ 100.00)
4.1 กองทุุนรวมโครงสร้้าง AWC เป็็นบริิษััท
พื้้�นฐานโทรคมนาคม   ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ดิิจิิทััล (DIF)
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ DIF
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
มีีส่่วนได้้เสีีย
อยู่่�ร้้อยละ 23.38
4.2 กลุ่่�มบริิษััท
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
(CPG)

ขาย :
• ให้้เช่่าโครงข่่าย
ซื้้�อ :
• ค่่าเช่่าเสา

กลุ่่�มบริิษััท CPG
ซื้้�อ :
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ • จ่่ายค่่าบริิการอื่่นๆ
บริิษััทฯ และ AWC
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมอยู่่�
ร้้อยละ 100.00

471,775

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
AWC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

1,206,903

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

10,500

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ
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31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พั น บาท)

ความสมเหตุุ ส มผลและความจำำ�เป็็ น ของ
รายการระหว่่ า งกัั น

5. ผู้้�ทำำ�รายการ : กลุ่่�มบริิษััท ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (TVG) (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมร้้อยละ 100.00)
5.1 บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด TVG เป็็นบริิษััทที่่�
ขาย :
• ค่่าโฆษณา
(TT)
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ TT เป็็น
ซื้้�อ :
บริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน • ค่่าโฆษณาและ
ประชาสััมพัันธ์์
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
50.00
5.2 บริิษััท ทรูู ซีีเจ
ครีีเอชั่่�นส์์ จำำ�กััด
(TCJ)

TVG เป็็นบริิษััทที่่�
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดย
อ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ TCJ
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีี
ส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 51.00

5.3 กลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มบริิษััท CPG
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
(CPG)
ของบริิษััทฯ และ
TVG เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00

ซื้้�อ :
• ค่่าโฆษณาและ
ประชาสััมพัันธ์์

ขาย :
• ได้้รัับเงิินสนัับสนุุน
ร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ
ซื้้�อ :
จ่่ายค่่าเช่่า
สำำ�นัักงานและ
บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TVG ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

35,463

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

553

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

145,049

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TVG ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

49,607

•

เป็็ น การดำำ�เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ ร กิิ จ ภายใต้้
เงื่่อนไขการค้้าทั่่�วไปที่่�มีีสััญญาที่่�ได้้ตกลงกัันที่่�
ราคา 455 บาทต่่อเดืือนต่่อตารางเมตร ซึ่่�ง
สััญญาบริิการสำำ�นัักงานมีีอายุุ 3 ปีี และมีีสิิทธิิ
จะต่่ออายุุสััญญาเช่่า

จ่่ายค่่าบริิการเช่่า
รถยนต์์

39,129

•

เป็็ น การดำำ�เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ ร กิิ จ ภายใต้้
เงื่่อนไขการค้้าทั่่�วไปที่่�มีีสััญญาที่่�ได้้ตกลงกััน
ตามราคาเฉลี่่�ย 15,000 บาทต่่อคัันต่่อเดืือน ซึ่่�ง
สััญญาให้้เช่่ายานพาหนะมีีอายุุสััญญา 3 ปีี

•

จ่่ายค่่าบริิการรัับ
ชำำ�ระ

30,023

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

•

ค่่าบริิการเช่่า
เซิิฟเวอร์์ IVR

5,286

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

•

จ่่ายค่่าพััฒนา
ระบบ

1,031

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

936

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

17,485

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

ประชาสััมพัันธ์์

•

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

•

•

• ค่่าโฆษณาและ

218

(725)

จ่่ายค่่าบริิการอื่่น ๆ

True to Tech, The Future is True

ชื่่ อ บริิ ษัั ท

ลัั ก ษณะความสัั ม พัั น ธ์์

ลัั ก ษณะรายการ

5.4 บริิษัทั ทรูู จีเี อส จำำ�กััด TVG เป็็นบริิษััทที่่�
ขาย :
(TGS)
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดย
• ค่่าโฆษณา
อ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ TGS
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ ซื้้�อ :
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน • ค่่าโฆษณาและ
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
ประชาสััมพัันธ์์
46.80 ตามลำำ�ดัับ
มีีความสััมพัันธ์์กััน
โดยมีีกรรมการ
ร่่วมกััน คืือ นาย
องอาจ ประภากมล
นายอาณััติิ
เมฆไพบููลย์์วััฒนา
และ นางสาวยุุภา
ลีีวงศ์์เจริิญ

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พัั น บาท)

ความสมเหตุุ ส มผลและความจำำ�เป็็ น ของ
รายการระหว่่ า งกัั น

57,210

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่� TVG ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

69

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

6. ผู้้�ทำำ�รายการ : บริิษััท ทรูู อิินเตอร์์เน็็ต คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (TICC) (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยตรงและโดยอ้้อมร้้อยละ 100.00)
ขาย :
6.1 บริิษัทั ทรูู จีเี อส จำำ�กััด TICC เป็็นบริิษััทที่่�
• ให้้บริิการสื่่อสาร
(TGS)
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ข้้อมููลความเร็็วสููง
โดยตรงอยู่่�ร้้อยละ
0.01 และโดยอ้้อมอยู่่�
ร้้อยละ 99.99 และ
TGS เป็็นบริิษััทที่่�
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยอ้้อม
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 46.80
มีีความสััมพัันธ์์กััน
โดยมีีกรรมการ
ร่่วมกััน คืือ
นางสาวยุุภา
ลีีวงศ์์เจริิญ
6.2 กองทุุนรวม
โครงสร้้างพื้้�นฐาน
โทรคมนาคม ดิิจิิทััล
(DIF)

TICC เป็็นบริิษััทที่่�
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยตรงอยู่่�ร้้อยละ
0.01 และโดยอ้้อม
อยู่่�ร้้อยละ 99.99
และ DIF เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ มีีส่่วน
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
23.38

ขาย :
ให้้บริิการสื่่อสาร
ข้้อมููลความเร็็วสููง

•

ซื้้�อ :
ค่่าเช่่าระบบ
ใยแก้้วนำำ�แสง

•

1,957

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TICC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

123

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TVG ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

5,305,455

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

219
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6.3 กลุ่่�มบริิษััท China
Mobile (CMG)

ลัั ก ษณะความสัั ม พัั น ธ์์

กลุ่่�มบริิษััท CMG
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
ของบริิษััทฯ และ
TICC เป็็นบริิษััทที่่�
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยตรงอยู่่�ร้้อยละ
0.01 และโดยอ้้อม
อยู่่�ร้้อยละ 99.99

6.4 บริิษััท ทรูู แอกซิิออน TICC เป็็นบริิษััท
อิินเตอร์์แอคทีีฟ จำำ�กััด ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
(TAG)
โดยตรงอยู่่�
ร้้อยละ 0.01 และ
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
99.99และ TAG
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 40.00
6.5 กลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มบริิษััท CPG
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
(CPG)
ของบริิษััทฯ และ
TICC เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยตรงอยู่่�
ร้้อยละ 0.01 และ
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
99.99

220

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ลัั ก ษณะรายการ

ขาย :
• ให้้บริิการสื่่อสาร
ข้้อมููลความเร็็วสููง

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พัั น บาท)

ความสมเหตุุ ส มผลและความจำำ�เป็็ น ของ
รายการระหว่่ า งกัั น

120,717

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่�
TICC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป  

(821)

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

ขาย :
ให้้บริิการสื่่อสาร
ข้้อมููลความเร็็วสููง

581

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่�
TICC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป  

ขาย :
• ให้้บริิการสื่่อสาร
ข้้อมููลความเร็็วสููง

667,477

•

ซื้้�อ :
จ่่ายค่่าเช่่า
สำำ�นัักงานและ
บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TICC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

93,991

•

เป็็ น การดำำ�เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ ร กิิ จ ภายใต้้
เงื่่อนไขการค้้าทั่่�วไปที่่�มีีสััญญาที่่�ได้้ตกลงกัันที่่�
ราคา 455 บาทต่่อเดืือนต่่อตารางเมตร ซึ่่�ง
สััญญาบริิการสำำ�นัักงานมีีอายุุ 3 ปีี และมีีสิิทธิิ
จะต่่ออายุุสััญญาเช่่า

ซื้้�อ :
ค่่าบริิการอื่่นๆ

•

•

•

•

จ่่ายค่่าบริิการเช่่า
รถยนต์์และ
บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

108,197

•

เป็็ น การดำำ�เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ ร กิิ จ ภายใต้้
เงื่่อนไขการค้้าทั่่�วไปที่่�มีีสััญญาที่่�ได้้ตกลงกััน
ตามราคาเฉลี่่�ย 15,000 บาทต่่อคัันต่่อเดืือน ซึ่่�ง
สััญญาให้้เช่่ายานพาหนะมีีอายุุสััญญา 3 ปีี

•

จ่่ายค่่าซ่่อมแซม
บำำ�รุุงรัักษา
โครงข่่าย

640,125

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

•

จ่่ายค่่าบริิการเช่่า
เซิิฟเวอร์์
อิินเตอร์์เน็็ต

363,152

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

•

จ่่ายค่่าบริิการ
รัับชำำ�ระ

188,975

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

•

ค่่าบริิการอี่่�นๆ

21,476

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ
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6.6 บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด TICC เป็็นบริิษััท
ขาย :
(TT)
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
• ให้้บริิการสื่่อสาร
โดยตรงอยู่่�
ข้้อมููลความเร็็วสููง
ร้้อยละ 0.01 และ
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ ซื้้�อ :
99.99 และ TT เป็็น • จ่่ายค่่าบริิการเช่่า
คอมพิิวเตอร์์
บริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
50.00
6.7 บริิษััท ทรูู ซีีเจ
ครีีเอชั่่�นส์์ จำำ�กััด 		
(TCJ)

TICC เป็็นบริิษััท
ขาย :
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
• ให้้บริิการสื่่อสาร
โดยตรงอยู่่�
ข้้อมููลความเร็็วสููง
ร้้อยละ 0.01 และ
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
99.99 และ TCJ
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
51.00

6.8 บริิษัทั ทรูู วอยซ์์ จำำ�กัดั TICC เป็็นบริิษััท
ขาย :
(TV)
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
• ให้้บริิการสื่่อสาร
โดยตรงอยู่่�
ข้้อมููลความเร็็วสููง
ร้้อยละ 0.01 และ
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
99.99 และ TV
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
55.00

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พัั น บาท)

ความสมเหตุุ ส มผลและความจำำ�เป็็ น ของ
รายการระหว่่ า งกัั น

11,259

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่�
TICC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป  

214,578

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

76

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่�
TICC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

2

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่�
TICC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

7. ผู้้�ทำำ�รายการ : บริิษััท เค เอส ซีี คอมเมอร์์เชีียล อิินเตอร์์เนต จำำ�กััด (KSC) (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมร้้อยละ 56.84)
กลุ่่�มบริิษััท CPG
7.1 กลุ่่�มบริิษััท
เครืือเจริิญ โภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
ของบริิษััทฯ และ
(CPG)
KSC เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
56.84

ขาย :
• ให้้บริิการ
อิินเตอร์์เน็็ต
ซื้้�อ :
จ่่ายค่่าบริิการ
อิินเตอร์์เน็็ต และ
ค่่าบริิการอื่่น ๆ

•

ขาย :
7.2 บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด KSC เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
• ให้้บริิการ
(TT)
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
อิินเตอร์์เน็็ต
56.84 และ TT เป็็น
บริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
50.00

5

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
KSC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

20,450

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

1

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
KSC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป
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ความสมเหตุุ ส มผลและความจำำ�เป็็ น ของ
รายการระหว่่ า งกัั น

8. ผู้้�ทำำ�รายการ : บริิษััท บีีเอฟเคทีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด (BFKT) (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมร้้อยละ 100.00)
8.1 กลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มบริิษััท CPG
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
ของบริิษััทฯ และ
(CPG)
BFKT เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00

ซื้้�อ :
• จ่่ายค่่าเช่่า
สำำ�นัักงานและ
บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•

8.2 กองทุุนรวม
โครงสร้้างพื้้�นฐาน
โทรคมนาคม ดิิจิิทััล
(DIF)

BFKT เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯถืือหุ้้�น
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ DIF
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 23.38

จ่่ายค่่าบริิการ
เช่่าเซิิฟเวอร์์
อิินเตอร์์เน็็ต

ซื้้�อ :
• ค่่าเช่่าโครงข่่าย

37,638

•

เป็็ น การดำำ�เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ ร กิิ จ ภายใต้้
เงื่่อนไขการค้้าทั่่�วไปที่่�มีีสััญญาที่่�ได้้ตกลงกััน
ที่่�ราคา 455 บาทต่่อเดืือนต่่อตารางเมตร ซึ่่�ง
สััญญาบริิการสำำ�นัักงานมีีอายุุ 3 ปีี และมีีสิิทธิิ
จะต่่ออายุุสััญญาเช่่า

8,968

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

648,883

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

9. ผู้้�ทำำ�รายการ : บริิษััท ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (TUC) (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยตรงร้้อยละ 100.00)
9.1 กลุ่่�มบริิษััท
China Mobile
(CMG)

กลุ่่�มบริิษััท CMG
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
ของบริิษััทฯ และ
TUC เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยตรงอยู่่�ร้้อยละ
100.00

ขาย :
• ให้้บริิการโทรศััพท์์
มืือถืือ
ซื้้�อ :
Roaming

•

ขาย :
9.2 กลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มบริิษััท CPG
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ • ให้้บริิการโทรศััพท์์
บริิษััทฯ และ TUC
(CPG)
มืือถืือ
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยตรงอยู่่�
ซื้้�อ :
ร้้อยละ 100.00
• จ่่ายค่่าเช่่า
สำำ�นัักงานและ
บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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112,060

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TUC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

50,665

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

2,675,311

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่�
TUC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

79,183

•

เป็็ น การดำำ�เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ ร กิิ จ ภายใต้้
เงื่่อนไขการค้้าทั่่�วไปที่่�มีีสััญญาที่่�ได้้ตกลงกััน
ที่่�ราคา 455 บาทต่่ อ เดืื อ นต่่ อ ตารางเมตร
ซึ่่�งสััญญาบริิการสำำ�นัักงานมีีอายุุ 3 ปีี และมีี
สิิทธิิจะต่่ออายุุสััญญาเช่่า

1,637,616

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

•

ค่่าคอมมิิชชั่่�น

•

ค่่าบริิการรัับชำำ�ระ

367,884

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

•

ค่่าบริิการเกี่่�ยวกัับ
โครงข่่าย

222,358

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ
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819,266

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

Cash Back

35,687

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

•

IOT

47,497

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

•

ค่่าบริิการระบบ
คอมพิิวเตอร์์

159,815

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

•

ค่่าบริิการอื่่น

51,775

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

2,507

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่�
TUC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

85,808

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่�
TUC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

4,080,430

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ
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•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

ขาย :
• ให้้บริิการโทรศััพท์์
มืือถืือ

9.3 บริิษััท ทรูู จีีเอส
จำำ�กััด (TGS)

TUC เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยตรงอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ TGS
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�น โดยอ้้อม
มีีส่่วนได้้เสีีย
อยู่่�ร้้อยละ 46.80
มีีความสััมพัันธ์์กััน
โดยมีีกรรมการ
ร่่วมกััน คืือ  
นางสาวยุุภา
ลีีวงศ์์เจริิญ

9.4 กองทุุนรวม
โครงสร้้างพื้้�นฐาน
โทรคมนาคม ดิิจิิทััล
(DIF)

ขาย :
TUC เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
• ให้้บริิการอื่่น
โดยตรงอยู่่�
ร้้อยละ 100.00 และ
DIF เป็็นบริิษััทที่่�
ซื้้�อ :
บริิษััทฯ มีีส่่วนได้้เสีีย • ค่่าเช่่าโครงข่่าย
อยู่่�ร้้อยละ 23.38

9.5 บริิษััท ทรานส์์ฟอร์์เมชั่่�น TUC เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ฟิิล์์ม จำำ�กััด
โดยตรงอยู่่�ร้้อยละ
(TFF)
100.00 และ TFF
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อม
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 34.69

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พัั น บาท)

ซื้้�อ :
• ค่่า Content
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ขาย :
9.6 บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด TUC เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
(TT)
• ให้้บริิการโทรศััพท์์
โดยตรงอยู่่�ร้้อยละ
มืือถืือ
100.00 และ TT เป็็น
บริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ซื้้�อ :
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีีส่่วน • ค่่าบริิการอื่่น
ได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
50.00
9.7 บริิษััท ทรูู วอยซ์์
จำำ�กััด (TV)

9.8 บริิษััท ทรูู ซีีเจ
ครีีเอชั่่�นส์์ จำำ�กััด
(TCJ)

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พัั น บาท)

ความสมเหตุุ ส มผลและความจำำ�เป็็ น ของ
รายการระหว่่ า งกัั น

6,635

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TUC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

291,887

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

ขาย :
TUC เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
• ให้้บริิการโทรศััพท์์
โดยตรงอยู่่�ร้้อยละ
มืือถืือ
100.00 และ TV เป็็น
บริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ซื้้�อ :
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อม
• ค่่าบริิการอื่่น
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 55.00
มีีความสััมพัันธ์์กััน
โดยมีีกรรมการ
ร่่วมกััน คืือ  
นายพิิชิิต ธัันโยดม

9

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TUC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

499

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

ขาย :
• ให้้บริิการโทรศััพท์์
มืือถืือ

8

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TUC ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

TUC เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยตรงอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ TCJ
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อม
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 51.00

10.	ผู้้�ทำำ�รายการ : บริิษััท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด (TAM) (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมร้้อยละ 100.00)
10.1 กองทุุนรวม
โครงสร้้างพื้้�นฐาน
โทรคมนาคม
ดิิจิิทััล
(DIF)

TAM เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ DIF
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 23.38

ขาย :
ให้้บริิการ
ด้้านบริิหารจััดการ
และการตลาด

•

ซื้้�อ :
10.2 กลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มบริิษััท CPG
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
• ค่่าบริิการอื่่น
ของบริิษััทฯ
(CPG)
และ TAM เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00
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46,002

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TAM ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

10

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

True to Tech, The Future is True

ชื่ อ บริ ษั ท

ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์

ลั ก ษณะรายการ

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พั น บาท)

ความสมเหตุ ส มผลและความจ� ำ เป็ น ของ
รายการระหว่ า งกั น

11.	ผู้้�ทำำ�รายการ : บริิษััท ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (TDG) (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมร้้อยละ 100.00)
11.1 บริิษััท ทรูู ทััช
จำำ�กััด (TT)

TDG เป็็นบริิษััท
ซื้้�อ :
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
• Call Center
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ TT เป็็น
บริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�น โดยอ้้อม
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 50.00

11.2 กลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มบริิษััท CPG
ขาย :
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ • ให้้บริิการอื่่น
(CPG)
บริิษััทฯ และ TDG
เป็็นบริิษััทที่่�
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ซื้้�อ :
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ • โปรแกรมการ
100.00
สร้้างและรัักษา
ความสััมพัันธ์์กัับ
ลููกค้้า
•

จ่่ายเงิินซื้้�อ
โทรศััพท์์มืือถืือ

ขาย :
• ให้้บริิการอื่่น

11.3 บริิษััท ทรูู จีีเอส
จำำ�กััด (TGS)

TDG เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ TGS
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อม
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 46.80
มีีความสััมพัันธ์์กััน
โดยมีีกรรมการ
ร่่วมกััน คืือ  
นางสาวยุุภา
ลีีวงศ์์เจริิญ

11.4 บริิษััท ทรูู ซีีเจ
ครีีเอชั่่�นส์์ จำำ�กััด
(TCJ)

TDG เป็็นบริิษััท
ขาย :
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
• ให้้บริิการอื่่น
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ TCJ
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อมมีี
ส่่วนได้้เสีียอยู่่�ร้้อยละ
51.00

2,954

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

114,649

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตามราคาที่่� 
TDG ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

307,290

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

609,214

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ กิิจที่่�มีีราคาและ
ผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

936

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็ น ทางการค้้ า ปกติิ
ตามราคาที่่� TDG ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

8

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็ น ทางการค้้ า ปกติิ
ตามราคาที่่� TDG ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป
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ชื่่ อ บริิ ษัั ท

ลัั ก ษณะความสัั ม พัั น ธ์์

ลัั ก ษณะรายการ

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564
(พัั น บาท)

ความสมเหตุุ ส มผลและความจำำ�เป็็ น ของ
รายการระหว่่ า งกัั น

12.	ผู้้�ทำำ�รายการ : บริิษััท ทรูู ดิิจิิทััล พาร์์ค จำำ�กััด (TDPK) (บริิษััทถืือหุ้้�นโดยอ้้อมร้้อยละ 100.00)
12.1 บริิษััท ทรูู ทััช
จำำ�กััด (TT)

TDPK เป็็นบริิษััท
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
โดยอ้้อมอยู่่�ร้้อยละ
100.00 และ TT
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อม
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 50.00

ซื้้�อ :
• Call Center

ขาย :
กลุ่่�มบริิษััท CPG
12.2 กลุ่่�มบริิษััท
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ • รายได้้ค่่าเช่่า
บริิษััทฯ และ TDPK
(CPG)
และค่่าบริิการอื่่น
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อม
อยู่่�ร้้อยละ 100.00 ซื้้�อ :
• จ่่ายค่่าเช่่า
สำำ�นัักงานและ
บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

468

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

232,807

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่� TDPK ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

386,472

•

เป็็ น การดำำ�เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ ร กิิ จ ภายใต้้
เงื่่อนไขการค้้าทั่่�วไปที่่�มีีสััญญาที่่�ได้้ตกลงกััน
ที่่�ราคา 455 บาทต่่อเดืือนต่่อตารางเมตร ซึ่่�ง
สััญญาบริิการสำำ�นัักงานมีีอายุุ 3 ปีี และมีี
สิิทธิิจะต่่ออายุุสััญญาเช่่า

13.	ผู้้�ทำำ�รายการ : บริิษััท ทรูู อีีโลจีีสติิกส์์ จำำ�กััด (TEL)(บริิษััทถืือหุ้้�นโดยอ้้อมร้้อยละ 100.00)
13.1 บริิษััท ทรูู จีีเอส
จำำ�กััด (TGS)

ขาย :
TEL เป็็นบริิษััทที่่�
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
• ให้้บริิการอื่่น
โดยอ้้อมอยู่่� ร้้อยละ
100.00 และ TGS
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อม
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�
ร้้อยละ 46.80 มีี
ความสััมพัันธ์์กัันโดย
มีีกรรมการร่่วมกััน
คืือ นางสาวยุุภา
ลีีวงศ์์เจริิญ

ขาย :
กลุ่่�มบริิษััท CPG
13.2 กลุ่่�มบริิษััท
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ • ให้้บริิการอื่่น
บริิษััทฯ และ TEL
(CPG)
เป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นโดยอ้้อม
ซื้้�อ :
อยู่่�ร้้อยละ 100.00 • ค่่าใช้้จ่่าย
สำำ�นัักงานและ
บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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(489)

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่� TEL ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

107,481

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิตาม
ราคาที่่� TEL ให้้บริิการลููกค้้าทั่่�วไป

149,834

•

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีราคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

True to Tech, The Future is True

ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่่อการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า การเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เป็็นไปตามกฎหมาย
และ ข้้ อ กำำ�หนดคณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น ตลอดจนตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย มีี ค วามสมเหตุุ ส มผลและ
เป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ บริิ ษัั ท ฯ และบริิ ษัั ท ย่่ อ ยเป็็ น สำำ�คัั ญ โดยในส่่ ว นของรายการระหว่่ า งกัั น ประเภทธุุ ร กิิ จ ปกติิ แ ละ
ประเภทสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ เป็็นการทำำ�รายการที่่�มีีราคาสมเหตุุสมผล เป็็นไปตามเงื่่อนไขการค้้าทั่่�วไป เช่่นเดีียวกัับ
ราคาและเงื่่อนไขที่่�พึึงกระทำำ�กัับบุุคคลภายนอก สำำ�หรัับบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยในฐานะผู้้�ซื้้�อ สามารถมั่่�นใจในคุุณภาพ
ของสิินค้้าและบริิการของบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง และ ในฐานะผู้้�ขาย ก็็สามารถเพิ่่�มรายได้้และส่่วนแบ่่งทางการตลาด
จากการขายสิินค้้าและบริิการให้้แก่่กลุ่่�มบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มผู้้�บริิโภครายใหญ่่เช่่นกััน
นอกจากนี้้� ในปีี 2564 มีีการพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกรณีีพิิเศษ คืือ  พิิจารณาการลงทุุนในบริิษััท เอ้้ก ดิิจิิทััล จำำ�กััด
(“EGG Digital”) และ บริิษััท ออลล์์ นาว แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (“All Now”) ซึ่่�งทั้้�งสองรายการเป็็นรายการระหว่่างกััน
(Related Party Transaction) ประเภทที่่�ต้้ อ งได้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ จ ากคณะกรรมการบริิ ษัั ท รวมทั้้�งเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาธุุรกรรมนี้้�อย่่างรอบคอบ และ มีีความเห็็นว่่า
การทำำ�ธุุรกรรมนี้้�มีีความสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ กล่่าวคืือ สำำ�หรัับการเข้้าลงทุุนใน EGG Digital
จะเป็็นการลงทุุนในบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจด้้าน Digital Marketing ซึ่่�งสามารถส่่งเสริิมกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ได้้ และด้้วย
การร่่วมลงทุุนจากบริิษััทต่่างๆ จะทำำ�ให้้ EGG Digital สามารถขยายธุุรกิิจไปสู่่�ธุุรกิิจสื่่อและ Data Analytics ที่่�มีีศัักยภาพ
ในการเติิ บ โตสูู ง จากแนวโน้้ ม การใช้้ ข้้ อ มูู ล ที่่�สูู ง ขึ้้�นมากอย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ  ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ เ งิิ น ลงทุุ น ของบริิ ษัั ท ฯ มีี มูู ล ค่่ า
เพิ่่�มมากขึ้้�น นอกจากนี้้� ธุุรกิิจสื่่อและ Data Analytics ยัังสามารถส่่งเสริิมกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ได้้เช่่นเดีียวกััน และ
สำำ�หรัับการเข้้าลงทุุนใน All Now จะช่่วยให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย สามารถเข้้าถึึงกองรถขนส่่งและเครืือข่่ายรถขนส่่ง
เพื่่อขนส่่งสิินค้้าของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ อีีกทั้้�งสามารถเข้้าถึึงระบบซอฟแวร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานด้้านขนส่่ง นอกจากนี้้� การร่่วมลงทุุน
โดยพัันธมิิตรจะทำำ�ให้้ All Now สามารถขยายธุุรกิิจให้้มีีการเติิบโตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มููลค่่าเงิินลงทุุนของบริิษััทฯ
มีีมููลค่่าสููงขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังจะทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้รัับประโยชน์์ในด้้าน Economy of Scale และบริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น  
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ข. ยอดค้้างชำำ�ระที่่�เกิิดจากการขายสิินค้้าและบริิการ
การเปลี่ยนแปลงยอดค้างช�ำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ มีดังนี้
หน่ ว ย : พั น บาท

บริ ษั ท ร่ ว มค้ า บริ ษั ท ร่ ว ม
และบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2563

เพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)

บริิษััท ทรูู วอยซ์์ จำำ�กััด
32
บริิษััท ทรูู ซีีเจ ครีีเอชั่่�นส์์ จำำ�กััด
20,851
บริิษััท ทรูู จีีเอส จำำ�กััด
28,654
บริิษััท ทรูู แอกซิิออน อิินเตอร์์แอคทีีฟ จำำ�กััด
953
บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด
77,958
บริิษััท ทรานฟอร์์เมชั่่�น ฟิิล์์ม จำำ�กััด
1,000
กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม ดิิจิิทััล 237,393
กลุ่่�มบริิษััท China Mobile
25,635
กลุ่่�มบริิษััทเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
13,777,027
รวม
14,169,503

30
58
24,767
692
314,807
(1,000)
(26,721)
124,772
3,796,451
4,233,856

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564

62
20,909
53,421
1,645
392,765
210,671
150,407
17,573,479
18,403,359

ค. ยอดค้้างชำำ�ระที่่�เกิิดจากการซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
การเปลี่่�ยนแปลงยอดค้้างชำำ�ระที่่�เกิิดจากการซื้้�อสิินค้้าและบริิการ มีีดัังนี้้�
หน่่ ว ย : พัั น บาท

บริิ ษัั ท ร่่ ว มค้้ า บริิ ษัั ท ร่่ ว ม
และบริิ ษัั ท ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2563

กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม  ดิิจิิทััล  325,873
บริิษััท ทรูู วอยซ์์ จำำ�กััด
147
บริิษััท ทรูู ซีีเจ ครีีเอชั่่�นส์์ จำำ�กััด
17,129
บริิษััท ทรูู จีีเอส จำำ�กััด
2,039
บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด
73,230
บริิษััท ทรูู แอกซิิออน อิินเตอร์์แอคทีีฟ จำำ�กััด
953
กลุ่่�มบริิษััท China Mobile
21,488
กลุ่่�มบริิษััทเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
6,966,026
รวม
7,406,885
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เพิ่่�มขึ้้� น (ลดลง)

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564

9,370
3,135
(17,051)
(1,705)
32,474
692
71,403
(3,174,479)
(3,077,161)

335,243
3,282
78
334
105,704
1,645
92,891
3,791,547
4,329,724

True to Tech, The Future is True

ง. ยอดค้้างชำำ�ระที่่�เกิิดจากการเงิินให้้กู้้�ยืืม
การเปลี่่�ยนแปลงยอดค้้างชำำ�ระที่่�เกิิดจากการให้้กู้้�ยืืม มีีดัังนี้้�
หน่ ว ย : พั น บาท

บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น

บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด
บริิษััท ทรูู วอยซ์์ จำำ�กััด
บริิษััท ทรูู แอกซิิออน อิินเตอร์์แอคทีีฟ จำำ�กััด
บริิษััท ชีีวีีบรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
รวม

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2563

39,696
2,000
10,000
51,696

เพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)

(39,696)
10,000
(10,000)
(39,696)

31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564

10,000
2,000
12,000

มาตรการและขั้้� น ตอนในการอนุุ มัั ติิ ก ารทำำ � รายการระหว่่ า งกัั น
บริิษััทฯ มีีมาตรการและขั้้�นตอนในการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันตามที่่�กฎหมาย และ ข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุนรวมทั้้�งตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้กำำ�หนดไว้้ โดยบริิษััทฯ ได้้นำำ�กฎหมายและข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวมา
จััดทำำ�เป็็น “ระเบีียบในการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน” ไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่อให้้กรรมการและพนัักงานได้้ยึึดถืือและปฏิิบััติิ
อย่่างถููกต้้อง ภายใต้้ระเบีียบในการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดมาตรการและขั้้�นตอนในการอนุุมััติิ
การเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันไว้้ดัังนี้้�
1. รายการระหว่่างกัันดัังต่่อไปนี้้� ฝ่่ายจััดการสามารถอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการได้้ โดยไม่่ต้้องขออนุุมััติิจากคณะกรรมการ
บริิษััท และที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ภายใต้้วััตถุุประสงค์์ของมาตรา 89/12 ของพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
1.1

รายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
“รายการที่่�มีีเงื่่อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป” หมายถึึง รายการที่่�มีีเงื่่อนไขการค้้าที่่�เป็็นธรรม ไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเท
ผลประโยชน์์ ซึ่่�งเป็็น ข้้อ ตกลงทางการค้้ า ในลัั ก ษณะเดีี ย วกัั บที่่�วิิ ญ ญูู ชนจะพึึ งกระทำำ�กัั บคู่่�สัั ญ ญาทั่่�วไปใน
สถานการณ์์เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้าที่่�ปราศจากอิิทธิิพลในการที่่�ตนมีีสถานะเป็็นกรรมการ
ผู้้�บริิหาร หรืือ บุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง แล้้วแต่่กรณีี ซึ่่�งรวมถึึงข้้อตกลงทางการค้้าที่่�มีีราคาและเงื่่อนไข หรืือ
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น ดัังต่่อไปนี้้�
(ก) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป                                   
(ข) ราคาและเงื่อนไขที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป
(ค) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�ำนองเดียวกัน
ให้กับบุคคลทั่วไป
(ง) ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถเปรีียบเทีียบราคาของสิินค้้าหรืือบริิการได้้ เนื่่องจากสิินค้้าหรืือบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น
มีีลัักษณะเฉพาะ หรืือมีีการสั่่�งทำำ�ตามความต้้องการโดยเฉพาะ แต่่บริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยสามารถแสดง
ได้้ว่่าอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�บริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยได้้รัับจากรายการระหว่่างกัันไม่่ต่่างจากธุุรกรรมกัับคู่่�ค้้า
อื่่น หรืืออััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง ได้้รัับจากรายการระหว่่างกััน
ไม่่ต่่างจากธุุรกรรมกัับคู่่�ค้้าอื่่น และมีีเงื่่อนไข หรืือข้้อตกลงอื่่นๆ ไม่่แตกต่่างกััน
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1.2

การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

1.3

รายการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ หรือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มีสถานะเป็น
(ก) บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ย่อย หรือ
(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม ไม่เกินจ�ำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

1.4

รายการในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจ�ำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

2. รายการระหว่างกันดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
2.1

รายการตามข้อ 1. ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านงบประมาณ เป็นต้น

2.2

รายการตามข้้ อ 1.3 (ข) หรืื อ 1.4 ที่่�คณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น อาจกำำ�หนดให้้ ต้้ อ งได้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ จ าก
คณะกรรมการบริิษััทด้้วย ตามที่่�จะได้้มีีการประกาศกำำ�หนดต่่อไป

2.3

รายการที่่�ไม่่เข้้าข่่ายตามข้้อ 1. ให้้ปฏิิบัติั ติ ามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 21/2551 เรื่่อง หลัักเกณฑ์์
ในการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันที่่�มีีความซัับซ้้อน ที่่�ต้้องขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิินอิิสระ เพื่่อทำำ�หน้้าที่่�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความสมเหตุุสมผลและประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ โดยรวม ตลอดจน
ความเป็็นธรรมของราคาและเงื่่อนไขของรายการระหว่่างกััน แก่่คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อประกอบการพิิจารณาอนุุมัติั ด้ิ ว้ ย
รายการระหว่่างกัันที่่�มีีความซัับซ้้อน ได้้แก่่
- รายการที่่�ประกอบด้้วยธุุรกรรมย่่อยหรืือธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องหลายธุุรกรรม
- รายการที่่�มีีลัักษณะเฉพาะซึ่่�งต้้องอาศััยความรู้้�ความชำำ�นาญเฉพาะทางในการพิิจารณา
- รายการใดๆ ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบหรืื อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท  พิิ จ ารณาเห็็ น สมควรให้้ มีี ที่่� ปรึึ ก ษาทาง
การเงิินอิิสระ
3. รายการระหว่่างกัันที่่�นอกเหนืือจากข้้อ 1. และ 2. ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท และที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษัทั ฯ ก่่อนการเข้้าทำำ�รายการ โดยปฏิิบัติั ติ ามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 21/2551 เรื่่อง หลัักเกณฑ์์
ในการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
นโยบายและแนวโน้้ ม การทำำ � รายการระหว่่ า งกัั น ในอนาคต
สำำ�หรัับแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคตนั้้�น อาจจะยัังคงมีีอยู่่�ในส่่วนที่่�เป็็นการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิระหว่่าง
บริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากเป็นรายการระหว่างกันประเภทที่ต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณา
ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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ส่่ ว นที่่� 3
งบการเงิิ น
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รายงานความรัั บ ผิิ ด ชอบของคณะกรรมการบริิ ษัั ท
ต่่ อ รายงานทางการเงิิ น ประจำำ �ปี ี 2564
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินรวมของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตาม
มาตรฐานการบััญชีีที่่รั� บั รองทั่่�วไป โดยปฏิิบัติั ติ ามนโยบายบััญชีีที่่เ� หมาะสมและถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่ำำ��เสมอตลอดจนใช้้ดุุลยพิินิจิ
อย่่างระมััดระวัังและประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดทำำ� รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีและดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผลเพื่่อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีีเหตุุผลว่่า
การบัันทึึกบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ
ในการนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง่� ประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ เป็็นผู้้ดูู� แลรัับผิิดชอบ
เกี่่� ย วกัั บ คุุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิิน และระบบการควบคุุ ม ภายใน และความเห็็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่่�ยวกัับเรื่่องนี้้� ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ โดยรวม มีีความเพีียงพอและเหมาะสม และ
สามารถสร้้างความเชื่่อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความถููกต้้องและสมเหตุุสมผลของงบการเงิินรวมของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์
	ประธานกรรมการ
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�����ั�ย่อท������น�������ิน
���อ��ิษทั ย่อย
บริษทั เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน จํากัด
บริษทั เอเซีย ไวร์เลส ÒûïïĂõçĂĊÒØÿçÖė
Ļ ĀÏÿâ
บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากัด (มหาชน)
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จํากัด
บริษทั ชีวบี ริรกั ษ์ จํากัด
บริษทั ฮัทชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มัลติมเี ดีย จํากัด
บริษทั ฮัทชิสนั มัลติมเี ดีย เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จํากัด
èñĂ÷åÿ üÿåØĂøçÿ ĊåĊóÒûïïĂõçĂĊÒØÿçøĖ
Ļ  éñþĊåöĎåð ÖėĀÏÿâ
èñĂ÷åÿ üÿåØĂøçÿ ĎõñĖĊóøïÿóãĂïĊă âăðČüóâĂÕļ øĖÖėĀÏÿâ
บริษทั ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต จํากัด
บริษทั เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จํากัด
บริษทั เอ็มเคเอสซีเวิลด์ดอทคอม จํากัด
บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด
èñĂ÷åÿ øïĆåñéñĀÏĀñïăĊâăðÒûñĖéûĊñØÿçÖė
Ļ ĀÏÿâ
บริษทั แซทเทลไลท์ เซอร์วสิ จํากัด
บริษทั เอสเอ็ม ทรู จํากัด
บริษทั ส่องดาว จํากัด
èñĂ÷åÿ ĊåĊóĊûđçÖĂĊçăðñĂÕĻ ċûçâĖĊÙûñĖõøĂ ĊÙøÖėĀÏÿâ
บริษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด
èñĂ÷åÿ ĊåĊóÒûïČüóâĂÕļ ÖėĀÏÿâ
บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด
บริษทั ทรู ดิจทิ ลั กรุ๊ป จํากัด
บริษทั ทรู ดิจทิ ลั พาร์ค จํากัด
èñĂ÷åÿ åñćâĂøåñĂèõĂ ØÿçċûçâĖ
Ļ
ĊÙóøĖÖėĀÏÿâ
èñĂ÷åÿ åñćČíñĖðć øĊãØÿçÖė
Ļ ĀÏÿâ
บริษทั ทรู อีโลจิสติกส์ จํากัด
บริษทั ทรู ไอคอนเท้นท์ จํากัด
บริษทั ทรู อินคิวบ์ จํากัด
èñĂ÷åÿ åñćûĂçĊãûñĖĊçØÿçċçóÒûïïĂ
Ļ
õçĂĊÒØÿçÖė
Ļ ĀÏÿâ
èñĂ÷åÿ åñćûĂçĊãûñĖĊçØÿçċçóĊÏãĊõðĖ
Ļ
ÖėĀÏÿâ
èñĂ÷åÿ åñćûĂçĊåûñĖĊçđãÒûñĖéûĊñØÿçÖė
Ļ ĀÏÿâ
บริษทั ทรู ไลฟ์ พลัส จํากัด

ตัวย่อ
AP&J
AWC
BITCO
BFKT
CNP
CHIIWII
HCAT
HMSTL
HTTCL
HWMH
IKSC
KSC
MKSC
PTE
SPM
SSV
SM True
SD
TE
TAM
TH
TNN
TDG
TDPK
TDS
True4U
TEL
TICT
TINC
TIC
TIG
TICC
TLP

�ร���ัวย่อท������น����ร��ิน (ต่อ)
���อ�ริษทั ย่อย (ต่อ)
บริษทั ทรู ม�เ��ย �ซลูชน�์
ั � ����ั�
บริษทั ทรู มูฟ จํากัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน� ����ั�
บริษทั ทรู มัลติมเี ดีย จํากัด
บริษทั ทรู มิวสิค จํากัด
บริษทั ทรู มิวสิค เรดิโอ จํากัด
บริษทั ทรู �ับลิค คอมมิวนิเคชัน� ����ั�
บริษทั ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จํากัด
บริษทั ทรู วิชน�์
ั � เคเบิล� ����ั� �ม��ชน�
บริษทั ทรู วิชน�์
ั � �ร��� ����ั�
บริษทั ทรู วิชน�์
ั � ����ั� �ม��ชน�
บริษทั ทรู วิสต้าส์ จํากัด
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
Crave Interactive Limited
Gold Palace Investments Limited
Golden Light Co., Ltd.
Goldsky Co., Ltd.
Golden Pearl Global Limited
Rosy Legend Limited
Prospect Gain Limited
PT True Digital Indonesia
True Digital Philippines Inc.
True Digital Vietnam Joint Stock Company
True Internet Technology (Shanghai) Company Limited
True Trademark Holdings Company Limited
Zapgroup Inc.

ตัวย่อ
TSC
TMV
TUC
TM
TMS
TMR
TPC
TUFC
True Cable
TVG
True Visions
TVT
KINBVI
CRAVE
GPI
GDL
GSK
GDP
RL
PG
PTTD
TDPI
TD Vietnam
TIS
TTH
ZAP

���อ�ริษทั ร่วม
�อ�ท�นรวม�คร��ร������น��น�ทรคมน�คม �ิ�ทิ ลั
บริษทั เจนซัส วิช จํากัด
Mediaload Pte. Ltd.
บริษทั คิว คิว (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เทคซอส มีเดีย จํากัด
บริษทั ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด
บริษทั ทรู จีเอส จํากัด
บริษทั เอชจี โรโบติกส์ จํากัด
Yi Tunnel (Beijing) Technology Co., Ltd.

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

DIF
Genxas
Mediaload
Queue Q
Techsauce
TrueAxion
TGS
HG
YI Tunnel
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�����������������น�������ิน (ต่อ)
��������������
บริษทั เอเชีย อินโฟเน็ท จํากัด
������ �������อ�������� �� ��� ������
������ ��� ���� ����อ�����
� ������
บริษทั ทรู ทัช จํากัด
บริษทั ทรู วอยซ์ จํากัด
True - Kona Cayman GP
Line Game - True - Kona Global Limited Partnership

ตัวย่อ
AI
TFF
TCJ
TT
TV
True-Kona
LINE games-TRUE

���������น
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
อ���������อ��������������������� ��� ������ ���อ บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน))
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
������ ���อ�� ������ ������� ��� ������ ���อ NT)*
������ ���� ��������� ������ ������� ��� ������ ���อ NT)*

กทช.
กทค.
กสทช.
NT
อสมท.
กลต.
TFAC
ทศท.
กสท.

* ����อ������ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ทศท.และกสท.ได้จดทะเบียนควบรวมกิจการเป็ นบริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)(“NT”)
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บริ ��� ��ร����ร����ร������
� �����(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñåăïĻ îă ĀñþêćÏìÿç
øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăõĻ âÿ ïćóÒĒĀâēõð
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăõĻ âÿ ïćóÒĒĀâēõð
ïćóÒĒĀðĆãæĂ ññïêĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąçĻ
óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļûçĻą 
ĊÕĂçčùēÏðćē ïą ñþðþøÿçļ ċÏĒÏÖĂ ÏĀñåăĊĻ ÏăðĻ õÐēûÕÏÿç
øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçûąçĻ åăõĻ âÿ ïćóÒĒĀâēõðñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀð
สินค้าคงเหลือ
îĀ÷ăùÏÿ áåăÖĻ ĒĀð
îĀ÷ăïóć ÒĒĀĊìĂïĻ
øĂçåñÿìðĖùïĆçĊõăðçûąçĻ

14
15

21,963,481
43,843

24,330,348
43,528

9

625,532

1,438

9
16
41

51,797,153
2,000
1,234
1,373,735
10,032,390
5,873,531
8,417,517

92,687
44,918,614
51,696
1,227
4,508,245
10,291,442
5,263,253
14,903,086

21,990,169
4,605,984
43,262
414,668
84,319

19,334,125
46,228,675
61,188
140,560
31,803
145,119

100,130,416

104,405,564

39,849,460

79,316,357

15
41

21,351
10,000

23,394

92,100,000

9

4,113,419

1,210,082

9
20
20

260,870
24,493,841
1,139,242
245,337,133
94,222,965
128,325,129
10,159,916
5,862,293
10,838,005

260,870
23,213,285
1,264,572
231,894,086
103,336,042
132,748,844
9,993,769
6,080,653
3,116,739

1,000
181,028,382
30,712,296
422,181
1,091,631
281,128
98,705

1,000
181,028,382
30,712,296
412,206
1,175,181
252,673
132,574

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

524,784,164

513,142,336

305,735,323

213,714,312

รวมสิ นทรัพย์

624,914,580

617,547,900

345,584,783

293,030,669

18

19

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

12,667,231
43,827
-

13,331,428
43,459
-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñåăïĻ îă ĀñþêćÏìÿç
ĊÕĂçčùēÏðćē ïą ñþðþðĀõċÏĒÏÖĂ ÏĀñåăĊĻ ÏăðĻ õÐēûÕÏÿç
øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăõĻ âÿ ïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀðĆãæĂ ññï
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăõĻ âÿ ïćóÒĒĀâēõðïćóÒĒĀðĆãæĂ ññï
êĒĀçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâĊøñđÖûąçĻ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ûøÿÕùĀñĂïåñÿìðĖĊìąûĻ ÏĀñóÕåĆç
åăâĻ çĂ ûĀÒĀñċóþûĆéÏñáĖ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
øĂçåñÿìðĖĎïĒùïĆçĊõăðçûąçĻ

21
22
24
23
25
26

-

-

-
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บริ ��� ��ร���อร��อเร��น�จ�
� า����(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
��ว�น�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ
หนี� สินหมุนเวียน
��ิ��ูย้ ม� ร�ย�����
������ิ �า��าร��ิ���ว� ด� มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
��้า�����ารค้า�ล���้า�������
������ิ ตาม����า��่า�่ว����� �� ��า��ด��าร��าย���������
�่ว����� �� ��า��ด��าร��าย��������� �����ิ��ูย้ ม� ร�ย�ยาว
��ิ��ูย้ ม� ร�ย����� �า��ิ��าร���� ��ย� ว�้�����
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
������ิ �มุ��ว�ย�����

27

5,999,471

3,500,000

5,999,471

3,500,000

9
28
30
27
41

41,030
92,665,604
9,019,786
59,312,548
133,403
6,775,864

1,274,426
90,276,648
12,654,125
61,007,697
161,833
6,911,239

2,713,774
140,117
40,776,072
499,166
534,766

3,184,467
363,586
29,288,888
1,005,847
42,363
811,277

173,947,706

175,785,968

50,663,366

38,196,428

27

192,196,068

158,491,494

112,762,203

74,634,216

9
25
30
31
32
33
34

5,149
5,497,790
105,149,061
47,297,899
3,495,225
5,724,979
9,782,657

1,139,170
6,251,016
113,751,160
55,521,542
3,990,075
6,485,825
10,514,517

138,764
403,048
1,513,817
115,755
-

449,319
583,411
1,606,778
121,727
-

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน

369,148,828

356,144,799

114,933,587

77,395,451

รวมหนี� สิน

543,096,534

531,930,767

165,596,953

115,591,879

29

รวมหนี� สินหมุนเวียน
หนี� สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
������ิ �า��าร��ิ���ว� ด� มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
������ิ �า����ิ��ด้ร��ารต�ด�����
������ิ ตาม����า��่า
������ิ �าย�ต้��
� �า�ล�����ุ�าต��้ดา� ��ิ��าร
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
�ร�มา��าร������ิ
������ิ �ม่�มุ��ว�ย�����
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บริ ��� ��ร���อร��อเร��น�จ�
� า����(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
��ว�น����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

�น�� สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ : 33,368,655,464 หุน้
มูลค่�ท��� �������ุ� ล� 4 บาท
ทุ�ท��� ���ล���������มมูลค่��ล��
หุน้ สามัญ : 33,368,195,301 หุน้
มูลค่�ท��� �������ุ� ล� 4 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุ��������ุ�� ��ม������ ค��
กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
หัก �ุ�� ��ม������ ค��
��ค����������� ����่������������
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
�่���������ท��� ม่ม�� �� ���ค��คุม

35

133,474,622

133,474,622

133,474,622

133,474,622

35
35

133,472,781
26,384,073

133,472,781
26,384,073

133,472,781
26,384,073

133,472,781
26,384,073

36
35

1,592,180
72,540
(77,979,443)
(72,540)
(2,107,672)

1,347,000
72,540
(74,074,383)
(72,540)
(2,040,373)

1,592,180
72,540
18,538,796
(72,540)
-

1,347,000
72,540
16,234,936
(72,540)
-

81,361,919
456,127

85,089,098
528,035

179,987,830
-

177,438,790
-

81,818,046

85,617,133

179,987,830

177,438,790

624,914,580

617,547,900

345,584,783

293,030,669

35

20

รวมส่วนของเจ้าของ
รว��น�� สินและส่วนของเจ้าของ
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บริ �ทั �ทร���อร�ปอเร�ัน�จํ
� ากัด�(มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ� นสุด�ันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

รายได้
ñĀðĎâēÖĀÏÏĀñčùēèñĂÏĀñČåñöÿìåĖċóþèñĂÏĀñûąçĻ
รายได้จากการขายสินค้า

120,370,289
23,284,982

121,325,881
16,886,456

9,884,320
42,812

12,905,043
8,255

รวมรายได้

143,655,271

138,212,337

9,927,132

12,913,298

81,633,641
23,839,933

81,984,285
18,653,695

2,409,947
40,680

1,341,653
4,780

รวมต้นทุนขายและการให้บริ การ

105,473,574

100,637,980

2,450,627

1,346,433

กําไรขัน� ��น
ñĀðĎâēûçĻą
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ÒĒĀčØēÖĒĀðûąçĻ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน

20
11

38,181,697
3,552,796
(11,635,859)
(14,132,581)
(1,666,634)
3,677,122
(19,343,202)

37,574,357
5,126,204
(13,245,119)
(13,683,043)
(505,312)
4,152,790
(18,475,562)

7,476,505
7,064,241
(1,626,192)
(2,620,755)
(74,713)
(5,448,162)

11,566,865
5,779,013
(1,685,997)
(4,555,191)
(63,730)
(4,110,018)

12

(1,366,661)
(154,861)

944,315
(18,765)

4,770,924
132,662

6,930,942
(794,410)

(1,521,522)

925,550

4,903,586

6,136,532

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
ñĀðÏĀñåăÖĻ þĎïĒÖâÿ éñþĊîåčùïĒĎéĎõēčçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ:
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- สุทธิภาษีเงินได้
การวั
Unrealised
ดมูลค่าgain
เงินลงทุ
on นchanges
ในตราสารทุ
of fair
นด้วvalue
ยมูลค่on
ายุตธิ รรม
êĒavailable-for-sale
ĀçÏėĀĎñÐĀâåĆçĊèđâsecurity
ĊøñđÖûąçĻ - สุทธิภาษีเงินได้
ñĀðÏĀñåăÖĻ þÖÿâéñþĊîåñĀðÏĀñčùïĒĊéđ çÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

102,432

-

(20,643)

-

(92,687)

(48,564)

-

-

25,406

6,397

-

-

(1,486,371)

883,383

4,882,943

6,136,532
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บริ ษทั �ทร����ร�ป��ร�ั���ํ
� า�ั��(มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ� �ส���ั�ที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
�������� �� ���������� ����
��������������� ม�ม�� �� ��������ม

(1,428,409)
(93,113)

1,048,398
(122,848)

4,903,586
-

6,136,532
-

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

(1,521,522)

925,550

4,903,586

6,136,532

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
�������� �� ���������� ����
��������������� ม�ม�� �� ��������ม

(1,393,258)
(93,113)

1,006,231
(122,848)

4,882,943
-

6,136,532
-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(1,486,371)

883,383

4,882,943

6,136,532

(0.04)

0.03

0.15

0.18

กําไร(ขาดทุน)ต่�ห����ั�� ���� �า�ส่��ที��ป� ����บริ ษทั ใหญ่
- �����
� �� ����(บาทต่อหุน้ )

13
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133,472,781 26,384,073

-

-
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ยอดคงเหลือสิ� นปี �วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

36
42

-

-

133,472,781 26,384,073
-

20

-

-

ยอดคงเหลือ�้นปี �วันที��1 มกราคม พ.ศ. 2564
�����������ท��� ����� �� �������ุ����������� �ุ����
��ทุ������ ������ท� ����������� �ุ�� ��������������
���ท��� ����� �� �������ุ�
���������������������������� ��������������
���ท��� ����� �� �������ุ�
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปั นผล
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

-

-

133,472,781 26,384,073
-

133,472,781 26,384,073

36
42

35
35

ท�นเรือนห�้นที�ออ�
และชําระแล้ว ส่วนเกิ น
หมายเหตุ
หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้น

ยอดคงเหลือสิ� นปี �วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือ�้นปี �วันที��1 มกราคม พ.ศ. 2563
�ุ�� ��������� ���
ทุ��������ุ�� ��������� ���
��ทุ������ ������ท� ����������� �ุ�� ��������������
���ท��� ����� �� �������ุ�
���������������������������� ��������������
���ท��� ����� �� �������ุ�
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปั นผล
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

บริ �ทั �ทร��คอร�ปอเร�ัน�จํ
� า�ัด�(มหาชน)
งบ�สดง�ารเปลี�ยน�ปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิ� นส�ดวันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(72,540)

-

-

(72,540)
-

(72,540)

-

-

(72,540)
-

1,592,180

245,180
-

-

1,347,000
-

1,347,000

306,826
-

-

1,040,174
-

ขาดทุนสะสม

(306,826)
(3,003,017)
1,048,398

-

(245,180)
(2,333,903)
(1,325,977)

-

72,540 (77,979,443)

-

-

72,540 (74,074,383)
-

72,540 (74,074,383)

-

-

(71,740,398)
72,540
(72,540)

ทุนสํารอง
หุ้นสามัญ ทุนสํารองตาม หุ้นสามัญ
�ื�อคืน
กฎหมาย
�ื�อคืน

(313,017)

(92,687)

-

(220,330)
-

(220,330)

(48,564)

-

(171,766)
-

การวัดมูลค่า
เงิ นลงทุน
ในตราสารทุน

พันบาท

-

-

-

-

-

-

28,945

25,406

3,539

3,539

6,397

(2,858)

(6)

(18)

(1,823,600)

-

-

(1,823,582)
-

(1,823,582)

-

-

(1,823,576)
-

(2,107,672)

(18)
(67,281)

-

(2,040,373)
-

(2,040,373)

(6)
(42,167)

-

(1,998,200)
-

81,361,919

(18)
(2,333,903)
(1,393,258)

-

85,089,098
-

85,089,098

(6)
(3,003,017)
1,006,231

-

87,158,430
(72,540)
-

456,127

18
(93,113)

(23)

528,035
21,210

528,035

6
(122,848)

(8)

650,885
-

13

81,818,046

(2,333,903)
(1,486,371)

(23)

85,617,133
21,210

85,617,133

(3,003,017)
883,383

(8)

87,809,315
(72,540)
-

รวม
ผลต่างจากการ �ารเปลี�ยน�ปลง องค�ปร��อบอื�น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
แปลงค่า
สัดส่วน
ของส่วนของ ผูเ้ ป็ นเจ้าของ ที��ม่มอี าํ นาจ รวมส่วนของ
งบการเงิ น
ในบริ ษทั ย่อย
เจ้าของ
ของบริ ษทั ใหญ่ ควบคุม
เจ้าของ

องค�ปร��อบอื�นของส่วนของเจ้าของ
�ํา�รขาดท�นเบ�ดเสร�จอื�น

งบการเงิ นรวม
ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่

133,472,781

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 18 ถึง 129 ��� �������������������������

ยอดคงเหลือสิ� นปี วัน�ี� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

133,472,781
-

ยอดคงเหลือ�้นปี วัน�ี� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปั นผล
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

36
42

133,472,781

35
35
36
42

133,472,781
-

��นเรือนห�้น�ี�ออ�
และชําระแล้ว
หุ้นสามัญ
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือสิ� นปี วัน�ี� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือ�้นปี วัน�ี� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
�ุ�� ��������� ���
ทุ��������ุ�� ��������� ���
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปั นผล
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

บริ ��ั �ร� คอร�ปอเร�ัน� จํา�ัด (มหาชน)
งบ�สดง�ารเปลี�ยน�ปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปี สิ� นส�ดวัน�ี� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

26,384,073

26,384,073
-

26,384,073

26,384,073
-

ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้น

(72,540)

(72,540)
-

(72,540)

(72,540)
-

หุ้นสามัญ
�ื�อคืน

1,592,180

1,347,000
245,180
-

1,347,000

1,040,174
306,826
-

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

-

-

-

72,540

72,540

72,540

72,540

ทุนสํารอง
หุ้นสามัญ
�ื�อคืน

18,538,796

16,234,936
(245,180)
(2,333,903)
4,882,943

16,234,936

13,480,787
(72,540)
(306,826)
(3,003,017)
6,136,532

กําไรสะสม

14

179,987,830

177,438,790
(2,333,903)
4,882,943

177,438,790

174,377,815
(72,540)
(3,003,017)
6,136,532

รวม

พันบาท

True to Tech, The Future is True

บริ ��ั ��ร����ร�ป��ร�ั���ํ
� า�ั��(มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ� �ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
(ขาดทุน)กําไรก่อนภาษีเงิ นได้
รายการปรับปรุง :
ÒĒĀĊøąûĻ ïñĀÒĀċóþÒĒĀãÿâÖėĀùçĒĀð
âûÏĊèăðļ ñÿè
âûÏĊèăðļ ÖĒĀð
ãēçåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĊĻ ÏăðĻ õÐēûÕÏÿèčèûçĆÛĀã
เงินปั นผลรับ
ÏėĀĎñÖĀÏÏĀñÐĀðåăâĻ çĂ ûĀÒĀñċóþûĆéÏñáĖ
(กําไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
(กลับรายการ)ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
ÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăÒĻ ĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄçļ (กลับรายการ)
กําไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
åăõĻ âÿ âēõðïćóÒĒĀðĆãæĂ ññïêĒĀçÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆç
กลับรายการการด้อยค่า
îĀñþêćÏìÿçêóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀçåăĊĻ ìĂïĻ ÐĄçļ
ขาดทุน(กําไร)ÖĀÏûÿãñĀċóÏĊéóăðĻ çåăðĻ Õÿ ĎïĒĊÏĂâÐĄçļ ÖñĂÕ
ขาดทุน(กําไร)จากการเลิกกิจการในบริษทั ย่อย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชําระ
ÏĀñĊéóăðĻ çċéóÕÐûÕøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøçĂ âėĀĊçĂçÕĀç
- óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþóćÏùçăļûçĻą
- สินค้าคงเหลือ
- øĂçåñÿìðĖùïĆçĊõăðçûąçĻ
- เงินลงทุนในค่าสิทธิสาํ หรับรายการภาพยนตร์
- øĂçåñÿìðĖĎïĒùïĆçĊõăðçûąçĻ
- ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļûçĻą
- ùçăļøçĂ ùïĆçĊõăðçûąçĻ
- ùçăļøçĂ ĎïĒùïĆçĊõăðçûąçĻ

11
11
41

18
16

32
20.1
20.2
20.2
32

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน
บวก เงินสดรับ - âûÏĊèăðļ ñÿè
เงินสดรับ - ภาษีเงินได้
หัก เงินสดจ่าย - âûÏĊèăðļ ÖĒĀð
เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(1,366,661)

944,315

4,770,924

6,930,942

48,198,468
(147,475)
16,100,292
2,402,935
(6,790)
(39,244)
(366,495)
(410,785)
3,125,351

45,753,902
(308,283)
15,673,971
1,889,699
(4,397)
(25,945)
(7,622)
162,191
2,470,644

690,317
(3,038,195)
5,212,939
(3,995,263)
(589)
(20,787)
-

794,311
(1,203,103)
3,897,768
(3,578,319)
(1,040)
98
(39,802)

(724,838)
(1,135,347)
368,700
583,573
(1,587)
(3,715,344)
(812,022)

(442,968)
382,884
(176,157)
94
(3,396,230)
(4,194,352)
(142,878)

132,711
299
(1,587)
(334,761)

143,090
102
(967,176)
(69,559)

(9,992,028)
3,817,002
(3,816,837)
(2,634,391)
(220,158)
2,449,026
(121,913)
(117,377)

(2,396,262)
3,085,455
(4,378,971)
(2,549,806)
517,833
(3,488,342)
831,078
(64,477)

(2,556,932)
17,927
89,122
33,870
(918,668)
(152,760)
(11,560)

(7,832,120)
54,772
(59,260)
16,372
(245,595)
(205,917)
-

51,416,055
148,026
2,184,254
(15,701,881)
(2,590,535)

50,135,376
313,404
4,514,163
(15,297,474)
(1,993,556)

(82,993)
2,818,813
(4,751,128)
(405,917)

(2,364,436)
1,132,440
436,233
(3,741,908)
(132,505)

35,455,919

37,671,913

(2,421,225)

(4,670,176)
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บริ �ทั �ทร����ร�ป�เร�ัน��ํ
� า�ั��(มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ� นสุ��ันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดท�ม� �� าร��ูก�ันลดลง(เ�ิม� ��น� )
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การท�เ� ก�ย� ��้�งกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การท�เ� ก�ย� ��้�งกัน
เงินสดจ่าย�ื�� ท�ด� นิ ��าคารแล��ุ�กร��
เงินสดจ่าย�ื�� สินทรั�ย��ม่ม�� �ั �น
เงินสดจ่าย�ื�� สินทรั�ย�สทิ �ิการใ�้
เงินสดจ่าย�ื�� �สังหาริมทรั�ย�เ�ื�� การลงทุน�
เงินสดจ่ายเ�ื�� �ื�� บริ�ทั ย่�ย�- สุท�ิจากเงินสดท��� ด้มา
เงินลงทุนเ�ิม� ในบริ�ทั ร่�มแล�ส่�น�ด้เส�ยในการร่�มค้า�
เงินลงทุนเ�ิม� ในสินทรั�ย�ทางการเงินท��� ดั มูลค่าด้�ย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนเ�ิม� ในสินทรั�ย�ทางการเงินท��� ดั มูลค่าด้�ย
���มูลค่ายุ��ิ รรม�่านก�า�ร�าดทุนเบ�ดเสร�จ�ื�น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริ�ทั ย่�ยท�เ� ลิกกิจการ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินปั นผลรับ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

1,728
(330,749)
360,444
(40,821,005)
(17,731,555)
(302,000)
(49,747)
(107,785)
(160,139)

509
(524,030)
473,444
(41,326,786)
(33,518,267)
(240,798)
(988,790)

(460,995)

(34,927)

-

1,587
185,248
2,601,717

(400)
8,369,370
229,168
2,989,346

1,587
592
3,995,263

8,222,828
1,337
3,578,319

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(56,813,251)

(64,572,161)

(46,954,264)

(4,707,072)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
ลงทุนเ�ิม� ในบริ�ทั ย่�ย�ดย�ื�� หุน้ จากส่�น�ด้เส�ยท��� ม่ม�� า� นาจค�บคุม
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากกิจการท�เ� ก�ย� ��้�งกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ร�ย�สัน�
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่าย��าร�คืนเงินกูย้ มื ร�ย�สัน�
เงินสดจ่าย��าร�คืนเงินกูย้ มื จากกิจการท�เ� ก�ย� ��้�งกัน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื
เงินสดจ่าย��าร�หน��สนิ �ามสั��าเ�่า
เงินสดจ่ายจากหุน้ สามั��ื�� คืน
เงินปั นผลจ่าย

(23)
565,795
7,897,202
92,616,858
(5,402,003)
(565,795)
(61,061,368)
(12,740,267)
(2,333,903)

(8)
96,923
3,500,000
46,925,960
(16,700,000)
(96,923)
(16,131,300)
(12,710,811)
(72,540)
(3,003,017)

35,892
7,897,202
78,666,007
(5,400,000)
(542,574)
(29,316,600)
(294,732)
(2,333,903)

23,823
3,500,000
33,538,116
(5,100,000)
(13,737)
(7,131,300)
(332,061)
(72,540)
(3,003,017)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

18,976,496

1,808,284

48,711,292

21,409,284

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด(ลดลง)เพิ� ���น� สุทธิ
ยอดยกมาต้นปี
�ลกร�ทบจากการเ�ล�ย� นแ�ลง��ง�ั�ราแลกเ�ล�ย� น

(2,380,836)
24,330,348
13,969

(25,091,964)
49,405,101
17,211

(664,197)
13,331,428
-

12,032,036
1,299,392
-

ย�ดคงเหลื�สิน� ��

21,963,481

24,330,348

12,667,231

13,331,428

41
41

20.1
20.2

20.2
20.1
41

41
27
41
27
35
42

-

(368)
(87,088,703)
36,611,395
(90,564)
(81,466)
(302,000)
-

-

147
(64,463,055)
48,046,056
(55,260)
(37,444)
-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 18 ถึง 129 เ�� นส่�นหน��ง��งงบการเงินน��
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บริ ��ั ��ร����ร�ป�เรชัน��ํ
� า�ัด�(มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ� นส�ด�ัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รา��าร�ี��ิใช่เงิ นสด
ñĀðÏĀñåăïĻ čĂ ØĒĊÕĂçøâåăøĻ Āė ÒÿÛïăâÕÿ çăļ
งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
ÏĀñĎâēïĀÙĄÕĻ øĂçåñÿìðĖøåĂ æĂÏĀñčØē
ÏĀñÙąûļ åăâĻ çĂ ûĀÒĀñċóþûĆéÏñáĖċóþøĂçåñÿìðĖĎïĒïãă õÿ ãçðÿÕĎïĒĎâēÖĒĀðØėĀñþ
การลงทุนในบริษทั ร่วม

1,459.84
107,850.54
-

3,155.45
122,572.83
15.71

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
24.81
-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 18 ถึง 129 Ċéđ çøĒõçùçĄĻÕÐûÕÕèÏĀñĊÕĂççăļ
17
รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1

�����������
�

บ����� ��� �อ���อ����น� ��า��� ���า�น� ��บ������� ��� นบ�������า�น��า��� ��������บ��น�����า�น�น����า�ใน��������� ���อ ���
�อ�บ�����ตา������������บ��น���ต�� อ��� ������ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัช ดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษทั จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั และบริษทั ย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัททรู” หรือ “กลุ่มกิจการ”) ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจทางด้านโทรคมนา������า����อ�า�
ต่างๆ กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโทรศัพท์�����อน��� บ�อ��บน��อน� �ตอ���น�ต WIFI โทรทัศน์ และดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
ธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการเป็ นการดําเนินงานภายใต้ สัญญาอนุญาตและใบอนุญาตใ����า�น�น�า�ตา����� ��า����ใน��า���ตุ�อ� 2
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั จิ าก��������า�บ����� ����อ��น��� 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
2

สัญญาและใบอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ

บ���า����������น� �าน
����อ��น��� 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 TICC ������� นบ����� ��อ�����บ� ใบอนุ ญาต����อบ����า�ใ��บ���า�����������น�าน�บบ���� า��า� “กทช.”
TICC ����� ������น� า���ต า�����า���า�����า�����อบ����า������นา�� ���� 2544 �������อ น��ตา������บุ ���ในใบอนุ ญ าต
ใบอนุญาต����า�น���น� �ุ���น��� 7 ธันวาคม พ.ศ. 2569
บริการอินเตอร์เน็ต
����อ��น��� 4 มกราคม พ.ศ. 2561 TICC ������� นบ�������อ�����บ� ใบอนุ ญาต����อบ����า�ใ��บ���า�อ�น�ตอ���น�ต�บบ����น����า� �����
TICC ����� ������น� า���ตา�����า��� า�����า�����อบ����า������นา�� ���� 2544 �������อ น��ตา������บุ ���ในใบอนุ ญ าต
ใบอนุญาต����า�น���น� �ุ���น��� 3 มกราคม พ.ศ. 2566
����อ��น��� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 KSC ������� นบ�������อ�����บ� �า�ต�อใบอนุ ญาต����อบ����า�ใ��บ���า�อ�น�ตอ���น�ต�บบ����น����า�
กสทช. KSC ����� ������น�า���ตา�����า���า�����า�����อบ����า������นา�� ���� 2544 �������อน��ตา������บุ���ในใบอนุ ญ าต
ใบอนุญาต����า�น���น� �ุ���น��� 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567
����อ ��น��� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 TIG ������� นบ����� ��อ �����บ� �า�ต�อ ใบอนุ ญ าต����อบ����า�ใ��บ ���า�อินเตอร์เน็ ตเกตเวย์
����� า��������บบ����อ��า� ����� TIG ����� ������น� า���ตา�����า��� า�����า�����อบ����า������นา�� ���� 2544
�������อน��ตา����� �บุ���ในใบอนุญาต ใบอนุญาต����า�น���น� �ุ���น��� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริการ�ทร���ท�เ�ล��อนที�
เม��อว�นที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT ���งเป็ นบริษ�ท��อ�ได้ทําส�� �าเช�าเ�ร��อง�ละอุปกร�� วทิ �ุ�มนา�มระบบ HSPA กับ กสท.
สัญญามีอายุ 14.5 ปี ภา��ต้เง��อนไ��องส���าเช�าอุปกร��ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจ�ด�า ติดต�ง� บริ�ารจ�ดการ�ละบํารุงร�กษา
อุปกร��ตามทีจ� ําเป็ นต�อการ��้บริการภา��ต้เท��น�ล�ี HSPA �ด���้เป็ นไปตาม�วามจุทไ�ี ด้ระบุไว้�นส���า�ละส���า�ก้ไ�เ�ิม� เติม
���งมี�ลบ�ง��บ �ช้เม��อ ว�นที� 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นระยะเวลา 14.5 ปี �ละเ���อ เป็ นการตอบ�ทน BFKT มีสิทธิได้รบั รายได้จาก
การ��้บริการด�งกล�าวตามทีไ� ด้ระบุไว้�นส���า
เม��อ ว�น ที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV �ี� ง เป็ นบริษ� ท �� อ �ได้ทํ า ส�� �าก�บ กสท. (“สัญ ญา”� ภา��ต้ เง��อ นไ��นส�� �า RMV
มี� น้ าที���้บ ริการ�ทร��� ท�เ�ล��อ นที�ภ า��ต้เท��น�ล�ี HSPA ���งได้รบ� �า�ส�งมาจาก กสท. เป็ นระ�ะเวลา 14.5 ปี ต�อ มาเม��อ ว�น ที�
16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 RMV ได้รบ� การต� อ อา�ุ�บอนุ � าตประกอบกิจการ��้บ ริการ�า�ต� อ บริการ�ทร��� ท�เ�ล��อ นที�� ละบริก าร
อินเตอร�เน็ต�บบที�� น��งจาก กสทช. RMV มีสทิ �ิ�ละ�น้าทีต� ามก��มา�ว�าด้ว�การประกอบกิจการ�ทร�มนา�ม �.�. 2544 �ละเง��อนไ�
ตามที�ระบุไว้�น�บอนุ �าต �บอนุ �าตมีกํา�นดสิ�นสุดว�นที� 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เม��อว�นที� 1 กันยายน พ.ศ. 2562 RMV ได้เข้าทํา
ส�� �า�อน�ุรกิจท�ง� �มด��้�ก� TUC ด�งน�น� ส���าก�บ กสท. จ�ง�ูก�อนมา��ง TUC โดย TUC ต้องปฏิบัติตามข้อกํา�นด�ละเง��อนไ�
ทีก� ํา�นดไว้�นส���า
กลุ่มกิจการดังกล่าวได้วาง�น�งส�อ�ํ�าประก�นทีอ� อก�ด��นา�าร�นประเท�บาง���ง��้�ก� กสท. เป็ นจํานวนเงิน 200.00 ล้านบาท เ���อเป็ น
�ล�กประก�นการป�ิบต� ติ ามเง��อนไ��นส���า
เม��อว�นที� 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 TUC ���งเป็ นบริษท� ��อ�ได้รบ� �บอนุ�าต��้�ช้�ล��น�วาม�ี� IMT ย่าน 2.1 GHz (“ใบอนุ ญาต”) จาก กสทช.
�บอนุ �าต�รอบ�ลุมสาม��บ��าน�วาม�ี� �ละอนุ �าต��้ TUC �ช้เ���อ��้บริการ�ทร���ท�เ�ล��อนทีเ� ป็ นระ�ะเวลา 15 ปี �บอนุ �าตนี�
สิน� สุดว�นที� 6 ธันวาคม พ.ศ. 2570 TUC ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกํา�นด�ละเง��อนไ��ละชําระ��า�รรมเนี�มตามทีก� ํา�นดไว้�น�บอนุ�าต
เม��อว�นที� 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ���งเป็ นบริษ�ท �� อ�ได้รบ� �บอนุ � าต��้�ช้�ล��น�วาม�ี� 1800 MHz (“ใบอนุ ญ าต”) จาก กสทช.
�บอนุ � าต�รอบ�ลุมสอง��บ��าน�วาม�ี� �ละอนุ � าต��้ TUC �ช้เ���อ��้บริการ�ทร���ท�เ�ล��อ นที�เป็ นระ�ะเวลา 18 ปี ใบอนุ ญ าต
สิน� สุดว�นที� 15 กันยายน พ.ศ. 2576 TUC ต้องป�ิบต� ติ าม�้อกํา�นด�ละเง��อนไ��ละชําระ��า�รรมเนี�มตามทีก� ํา�นดไว้�น�บอนุ�าต
เม��อ ว�นที� 16 มีน าคม พ.ศ. 2559 TUC ���งเป็ น บริษ�ท �� อ �ได้รบ� �บอนุ � าต��้�ช้�ล��น �วาม�ี� 900 MHz (“ใบอนุ ญ าต”) จาก กสทช.
��ง� �บอนุ�าตน�น� อนุ �าต��้บริษท� ��อ���้บริการ�ทร���ท�เ�ล��อนทีเ� ป็ นระ�ะเวลา 15 ปี �บอนุ �าตสิ�นสุดว�นที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2574
TUC ต้องป�ิบต� ติ าม�้อกํา�นด�ละเง��อนไ��ละชําระ��า�รรมเนี�มตามทีก� ํา�นดไว้�น�บอนุ �าต TUC ได้วาง�น�งส�อ�ํ�าประก�นทีอ� อก
โดยธนาคารในประเทศเป็ นจํานวนเงิน 32,655.54 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ��าเ�ิม� � เ���อเป็ น�ล�กประก�นเงิน��า�บอนุ�าตที�� ง� ไม�ได้ชาํ ระ
เม��อ ว�นที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 TUC ���งเป็ นบริษ�ท ��อ �ได้รบ� �บอนุ � าต��้�ช้�ล��น�วาม�ี� 2600 MHz (“ใบอนุ ญ าต”) จาก กสทช.
���ง�บอนุ �าตน�น� อนุ �าต��้บริษ�ท��อ���้บริการ�ทร���ท�เ�ล��อนที�เป็ นระ�ะเวลา 15 ปี �บอนุ �าตสิน� สุดว�นที� 15 มีนาคม พ.ศ. 2578
TUC ต้องป�ิบต� ติ าม�้อกํา�นด�ละเง��อนไ��ละชําระ��า�รรมเนี�มตามทีก� ํา�นดไว้�น�บอนุ �าต TUC ได้วาง�น�งส�อ�ํ�าประก�นทีอ� อก
โดยธนาคารในประเทศเป็ นจํานวนเงิน 17,211.59 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ��าเ�ิม� � เ���อเป็ น�ล�กประก�นเงิน��า�บอนุ�าตที�� ง� ไม�ได้ชาํ ระ
เม��อ ว�นที� 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 TUC ���งเป็ นบริษ�ท ��อ�ได้รบ� �บอนุ � าต��้�ช้�ล��น�วาม�ี� 700 MHz (“ใบอนุ ญ าต”) จาก กสทช.
��ง� �บอนุ �าตน�น� อนุ �าต��้บริษท� ��อ���้บริการ�ทร���ท�เ�ล��อนทีเ� ป็ นระ�ะเวลา 15 ปี �บอนุ �าตสิ�นสุดว�นที� 26 ธันวาคม พ.ศ. 2578
TUC ต้องป�ิบต� ติ าม�้อกํา�นด�ละเง��อนไ��ละชําระ��า�รรมเนี�มตามทีก� ํา�นดไว้�น�บอนุ �าต TUC ได้วาง�น�งส�อ�ํ�าประก�นทีอ� อก
โดยธนาคารในประเทศและเงินประกันแก่ กสทช. รวมเป็ นจํานวนเงิน 16,933.39 ล้านบาท (รวมภาษีมูล��าเ�ิม� � เ���อเป็ น�ล�กประก�น
เงิน��า�บอนุ�าตที�� ง� ไม�ได้ชาํ ระ
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เม��อวันท���17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 TUC ���งเป็ นบริษัท ย่อยได้รบั ใบอน� ญ าตให้ใช้คล��นความ����26 GHz (“ใบอนุ ญ าต”) จาก กสทช.
��ง� ใบอน�ญาตนัน� อน�ญาตให้บริษทั ย่อยให้บริการ�ทร�ัพท�เคล��อนท�เ� ป็ นระยะเวลา 15 ป� �ใบอน�ญาตสิน� ส�ดวันท��� 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2579
บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก
TVG ���งเป็ นบริษัท ย่อ ยได้รบั อน� ญ าตประกอบกิจการกระจายเส�ยงหร�อ�ทรทั�น�เพ��อให้บริการ�ครงข่ายกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์
ระดับชาติ สําหรับ กิจการท��ไม่ใช้คล��นความ���เป็ นระยะเวลา�15 ป� �ใบอน� ญ าตดังกล่าวม�กําหนดสิ�นส�ดวันท���20 มกราคม พ.ศ. 2571
นอกจากน�� TVG และบริษทั ย่อย ได้แก่ CNP และ PTE ได้รบั ใบอนุญาตหลายใบสําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
จาก�กสทช��ภายใต้เง��อ นไ��องใบอน� ญ าต�บริษัท ย่อยดังกล่าวต้องจ่ายค่า�รรมเน�ยมรายป� และแบ่งรายได้ตามอัตราร้อยละท��ระบ�
ในใบอนุญาตให้แก่ กทสช.
เม��อวันท���25 เมษายน พ.ศ. 2557 กสทช�ได้อ อกใบอน� ญ าตให้สิท�ิในการใช้คล��นความ���เพ��อ ให้บริการ�ทรทั�น� ในระบบดิจิตอลแก่�
True4U และ TNN ���งเป็ นบริษัท ย่อ ย�องกล�่ม กิจการ ใบอน� ญ าตท��ได้รบั และสิท �ิการใช้คล��นความ���เพ��อ ดําเนินการช่อ ง�Standard
Variety สําหรับ True4U และช่องข่าวสําหรับ TNN มีระยะเวลา 15 ป� �บริษัท ย่อยต้องป�ิบตั ิตาม�้อกําหนดและเง��อนไ�รวมทัง� จ่าย
ค่าใบอน�ญาตตามท�ร� ะบ�ในใบอน�ญาต ใบอนุญาตดังกล่าวสําหรับ True4U และ TNN ม�กําหนดสิน� ส�ดวันท��� 24 เมษายน พ.ศ. 2572
3

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทํา��น� ตามมาตร�านการรายงานทางการเงิน�องไทยและ�้อกําหนดภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทํา��น� �ดยใช้เก���ราคาท�นเดิมในการวัดม�ลค่า�ององค�ประกอบ�องงบการเงิน ยกเว้น
ท�ไ� ด้อ�ิบายไว้ในน�ยบายบัญช�
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญช�ทร� บั รองทัวไปในประเท�ไทยกํ
�
าหนดให้ใช้ประมา�การทางบัญช�ทส� าํ คัญและการใช้
ดุลยพินิจของผู้บ ริหารตามกระบวนการในการนํ านโยบายการบัญ ชีของกลุ่ม กิจการไปถือ ปฏิบ ัติ กล�่ม กิจการเปิ ด เ�ยเร��อ งการใช้
ด�ลยพินิจ�อง��บ้ ริหารหร�อรายการท�ม� ค� วาม�ับ�้อน�และรายการเก�ย� วกับ�้อสมมติ�านและประมา�การท�ม� น� ยั สําคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับ ภาษาอังก�ษจัดทํ า���นจากงบการเงินตามกฎหมายท��เป็ นภาษาไทย�ในกร�� ท�ม �
เน��อความ�ัดแย้งกันหร�อม�การต�ความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษทั ทรู �อร�ปอเร�ั �น�จ�ากัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุด�ันท���31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4
4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ ส�าหรับรอบระยะเ�ลาบั��� ท�เริ� มในหรือ
หลัง�ันท���1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท��เก��ย���องต่อกลุ่มกิ จการ
ก)

การปรับปรุงการอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ���ม� ���ม��ักการ��ม่����นว�����ั �
�น�ร��อง�่อ��นี�
-

การวั�ม��ค่า���ง� รวม��ง�ั จจัย�ี�� อ� ง��จาร�า�นการ���อก�ก���การวั�ม��ค่า
การแสดงรายการและการเปิ ด เผยข้อ มูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้แ ละค่ าใช้จ่ายในกํ าไรขาดทุ น
�����สร�จอ��น
�ร��อ งก�จการ�ี��สนอรายงานอาจ��� นก�จการ��ียว�ร�อ ส่วน�องก�จการ�ร�อ �ร�กอ���วยก�จการมากกว่า�1 แห่ ง
��ง� �ม่จ�า��� น��อง��� นก�จการ�ามก��มาย����
การ�ั�รายการส�น�รั�ย�����นี�สน�

กรอบแนวคิดได้ปรับ�ร�งค�าน�ยาม�องส�น�รั�ย�����นี�สน� �����ก����นการรวมส�น�รั� ย�����นี�ส�น�นง�การ�ง�น�
รวม�ัง� ���อ���าย�����ั �จน��น� ��ง���า��องความสามาร��อง�่ าย�ร��าร�นการ����รัก�า�รั�ยากร���ง��ร��ก�จ�อง
กิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน

4.2

ข)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับท�� �3 เรื�อง�การร�ม�ุรกิ จ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่
���งก�า�น����การ���ม า���ง��รก�จ��อ งรวม��ง��อ ม���ั จจัยน� า���า���กร��วนการ�ี�ส�าคั� ��� นอย่างน� อ ย���ง�ม��อ น� ามา
รวมกันมีส่วนอย่างมีนัยส�าคั� �� า����ก��ความสามาร��นการสร�าง������ �รวม�ัง� �รั� �ร�งค�าน�ยาม�อง�������� ��
��ย���ความสน�จ�น�ัว�องส�นค�า����ร�การ�ี�� ��ก�ั ��กค�า�����ั��ร��องการอ�างอ�งความสามาร��นการ����น��นออก��

ค)

การปรับปรุงมาตรฐานการบั� �� ฉ บับ ท�� �1 เรื�อ ง�การน� าเสนองบการเงิ น�และมาตรฐานการบั� �� �ฉบับ ท�� �8
เรื�อง�น�ยบายการบั����การเปล��ยนแปลงประมา�การทางบั���และ��อ�ิ ดพลาด ปรับปรุงคํานิยามของ “ความมี
สาระสําคัญ ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึง
การน�าความมีสาร�ส�าคั����ร�ย�ก�������ั �จน��น� �นมา�ร�านการ�ั��ี��ั��ี�� 1

ง)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ท�� �16 (TFRS 16) เรื�อ ง�สั� �าเ�่ า �กี�ยวกั� การผ่อ นปรน
�น�าง���� ั��กร�ี��ี����่า���ร�ั การ��ค่า��่า�น��องจากส�านการ�� �COVID-19 ��ย�����่าสามาร����อก�ี�จ��ม่�ร��ม�นว่า
การ��ค่า��่า�ังก�่าว��� นการ���ี�ยน���ง�ง��อ น��สั� �า��่า��Lease modification) สําหรับการลดหรือ การงดเว้น
การจ่ายค่า��่า��งวัน�ี�� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยผลกระทบของการเลือกใช้ขอ้ ผ่อนปรนดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่าง
มีนัยสําคัญ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงท��ม��ลบัง�ับใ��สา� หรับรอบระยะเ�ลาบั���ในหรือหลัง
�ันท���1 มกราคม พ.ศ. 2565
กลุ่ ม กิจการ�ม่ ���น� ามา�ร�านการรายงาน�างการ�ง�น �ี�ม ีก าร�รั� �ร�ง��ม่ ม า��อ ���� ั��ก่ อ นวัน �ังคั� �������ประเมิน ว่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง�ี�ม�ี ��ังคั����ส�า�รั�รอ�ร�ย��ว�า�ั��ี�น�ร�อ��ังวัน�ี��1 มกราคม พ.ศ. 2565
ไม่มผี ลกระทบต่อกลุ่มกิจการ
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5
5.1

นโยบายการบัญชี
การบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวม
ก)

บริษทั ย่อย
�ริ��� �่���มา����กิจการ���� �ม���ก� ลุ่มกิจการม���า�าจ����ุม�กลุ่มกิจการม���า�าจ����ุม�ม���กลุ่มกิจการร���ร��ม�
�ิ��ิ���ล�����������รจากการ�ก��������ก������ ��ร�� การล��ุ���ล��ามาร������า�าจ��������� ��ร�� การล��ุ���������
ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของ�ริ����่���������การ��ิ�ร�ม���� ��่��� ���กลุ่มกิจการม���า�าจ
��การ����ุม�ริ��� �่��จ���������ก� ลุ่มกิจการ���������า�าจ����ุม���ริ��� �่������ �
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน

ข)

บริษทั ร่วม
�ริ���ร่�ม��� �กิจการ���กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับมีอํานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน

ค)

การร่วมการงาน
��ิ�ล��ุ���การร่�มการ�า�จ���กจ���ร������� �การ��า��ิ��า�ร่�มก���ร��การร่�ม��า�������� ���่ก�� �ิ��ิ�ล��าร���ก���
�าม����า������� ��าร่�มการ�า����� มากก�่า��ร��ร�า�ร������า�ก��มา����การร่�มการ�า�
การร่วมค้า
การร่�มการ�า�จ���ร������� �การร่�ม��า�ม���กลุ่มกิจการม���ิ �ิ���ิ��ร�����ุ��ิ���การร่�มการ�า����� ���ิ�ล��ุ�
ในการร่วมค้ารับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสีย
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ง)

การบันทึกเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
ก�ุ่มกิจการรับร�เ้ งิน�งทุนเมื�อเริม� แรกด้วยรา�าทุน���ง� ปร�กอบด้วยเงินทีจ� ่าย�ื�อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงิน�งทุน
ก�ุ่มกิจการจ�รับร�ม้ ���่า�ายห�ังวันที�ได้มาของเงิน�งทุนในบริษัทร่วมแ��การร่วม�้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุน
ของ��้ได้รบั การ�งทุนตามสัดส่วนที����้ งทุนมีส่วนได้เสียอย�่ในกําไรขาดทุนแ��กําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น�ผลสะสมของ
การเป�ีย� นแป�ง�ายห�ังการได้มาดังก�่าวข้างต้นจ�ปรับปรุงกับรา�าตามบั��ีของเงิน�งทุน
เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของก�ุ่มกิจการในบริษทั ร่วมแ��การร่วม�้ามีม���่าเท่ากับหรือเกินกว่าม���่าส่วนได้เสียของก�ุ่มกิจการ
ในบริษัท ร่วมแ��การร่วม�้านั น� ���งรวม��งส่วนได้เสียร�ย�ยาวอื�น�ก�ุ่ม กิจการจ�ไม่รบั ร�้ส่วนแบ่งขาดทุนที�เกินกว่า
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมแ��การร่วม�้านัน� �เว้นแต่ก�ุ่มกิจการมี�าร���ก�ันหรือได้จ่ายเงินเ�ื�อ�ําร��าร���ก�ันแทน
บริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า

จ)

การเป�ีย� นแป�งสัดส่วนการ�ือ�รองกิจการ
ในกร�ีทก�ี �ุ่มกิจการยัง�งมีอํานาจ�วบ�ุมบริษทั ย่อย�ก�ุ่มกิจการปฏิบตั ติ ่อรายการกับส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจ�วบ�ุม
เ�่นเดียวกันกับรายการกับ��เ้ ป� นเจ้าของของก�ุ่มกิจการ���ต่างร�หว่างรา�าจ่าย�ื�อหรือรา�าขายจากการเป�ี�ยนแป�ง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรา�าตามบั��ีของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจ�วบ�ุมที�� ด�งหรือเ�ิม� ข�น� ตามสัดส่วนที�เป�ี�ยนแป�ง
ไปจะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่ม กิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ หรือยังคงมี
การควบคุมร่วม กําไรหรือขาดทุนที�เ�ยบันท�กไว้ในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นเ��า�ส่วนที��ด�งจ���ก�อนไปยังกําไร
หรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุน
เมื�อก�ุ่มกิจการส��เสียอํานาจ�วบ�ุม�การ�วบ�ุมร่วม�หรือการมีอิท�ิ��อย่างมีนัยสํา�ั� ในเงิน�งทุนนัน� �เงิน�งทุน
ทีเ� ห�ืออย�่จ���กวัดม���่าใหม่ด้วยม���่ายุติ�รรม�ส่วนต่างที�เกิดข��นจ���กรับร�้ในกําไรหรือขาดทุน�ม���่ายุติ�รรมของ
เงิน �งทุ น จ�ก�ายเป� น ม�� �่ าเริ�ม แรกในการบัน ท�กบั� �ีเงิน �งทุ น แ��จ�จัด ปร�เ�ทใหม่ ต ามสัด ส่ว นการ�ือ �รอง
ทีเ� ห�ืออยู่เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ฉ)

รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ�ยอด�งเห�ือ �แ��กําไรที�ย ังไม่ เกิดข��นจริงร�หว่างกันในก�ุ่ม กิจการจ���กตัดออก�กําไรที�ยงั ไม่เกิด ข��นจริง
ในรายการร�หว่างก�ุ่มกิจการกับบริษทั ร่วมแ��การร่วม�้าจ���กตัดออกตามสัดส่วนทีก� �ุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
แ��การร่วม�้า�ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดข�น� จริงในรายการร�หว่างก�ุ่มกิจการจ���กตัดออกเ�่นเดียวกัน�ยกเว้นรายการนัน�
จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรั�ย�ท��ี อน
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ช)

เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีล� งทุนในกองทุนรวม��รง�ร้าง�ืน� �าน
��าวิชาชี�บั�ชีใน�ระบรมราช�ปถัม���ด้ยกเลิกมา�ร�านการบั�ชี��บับที�� 106 เรื�อง�การบั�ชี�ําหรับกิจการทีด� ําเนิน
ธุรกิจเ��าะด้านการลงทุน�เนื�องจากการมี�ลบัง�ับใช้ของมา�ร�านการรายงานทางการเงิน��บับที�� 9 เรื�อง�เ�รื�องมือ
ทางการเงิน��ําหรับรอบระยะเวลาบั�ชีทเ�ี ริม� ในหรือหลังวันที��1 มกราคม พ.ศ. 2563 เ�ื�อให้การจัดทํางบการเงินของ
กองทุนรวมอ�ังหาริมทรั�ย��ทรั���เ�ื�อการลงทุนในอ�ังหาริมทรั�ย��กองทุนรวม��รง�ร้าง�ื�น�าน�และทรั���เ�ื�อการ
ลงทุ น ใน��รง�ร้าง�ื�น �าน (“กองทุ น รวม/ทรัส ต์”) เป็ น ไปในแนวทางเดีย วกัน คณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุ น และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จงึ ได้แก้ไขประกาศเกี�ยวกับการจัดทํางบการเงินของ
กองทุน รวม/ทรั�����ดยให้จดั ทํา�ามแนวป�ิบั�ิท างบั� ชี�ําหรับกองทุนรวมอ�ังหาริม ทรั�ย��ทรั���เ�ื�อ การลงทุ น
ในอ�ังหาริมทรั�ย��กองทุนรวม��รง�ร้าง�ืน� �าน�และทรั���เ�ื�อการลงทุนใน��รง�ร้าง�ื�น�าน�ที�� มา�มบริษทั จัดการ
ลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิ
ทางบั�ชีของ�มา�มบริษทั จัดการลงทุน���ดังนัน� กองทุนรวม��รง�ร้าง�ื�น�าน�ทร�มนา�ม�ดิจทิ ลั ����งเป� นบริษทั ร่วม
ของกลุ่มกิจการจึงได้ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กลุ่มกิจการได้หารือกับสํานักงาน
��ะกรรมการกํากับหลักทรั�ย�และ�ลาดหลักทรั�ย�เ�ื�อนํ าแนวทางป�ิบ�ั ิทางบั� ชีของ�มา�มบริษัทจัดการลงทุน�
มาใช้กบั เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีล� งทุนในกองทุนรวม��รง�ร้าง�ื�น�าน�ทร�มนา�มดิจทิ ลั ��ามวิธกี ารบั�ชีท�กี ลุ่มกิจการ
ถือป�ิบ�ั ิ�งั � แ�่กลุ่มกิจการ�ด้ร่วมจัด�ัง� กองทุนรวม��รง�ร้าง�ื�น�าน�ทร�มนา�ม�ดิจทิ ลั ��ายใ�้มา�ร�านการบั� ชี�
�บับที��106 และ�ํานักงาน��ะกรรมการกํากับหลักทรั�ย�และ�ลาดหลักทรั�ย��ม่มขี อ้ �ังเก�เ�ิม� เ�ิมในประเด�นการหารือ
ดังกล่าว�ดังนัน� กลุ่มกิจการ�ด้นําแนวป�ิบ�ั ทิ างบั�ชีของ�มา�มบริษทั จัดการลงทุนมาเทียบเคียงและประยุกต์ใช้กบั เงินลงทุน
ในบริษัท ร่วมดังกล่ าว�ทํ าให้น �ยบายบั� ชีของกลุ่ม กิจการเกี�ย วกับ เงินลงทุ น ในบริษัท ร่ว มที�ลงทุ น ในกองทุ น รวม
��รง�ร้าง�ื�น�าน�ทร�มนา�ม�ดิจทิ ลั ��อด�ล้องกับน�ยบายบั�ชีของกองทุนรวม��รง�ร้าง�ื�น�าน�ทร�มนา�ม�ดิจทิ ลั
ดังนัน� �กลุ่มกิจการไม่ได้ทําการปรับปรุงงบการเงินของกองทุนรวมในการรับรูส้ ่วนแบ่งกําไรของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

5.2

การรวมธุรกิ จ
กลุ่มกิจการถือป�ิบ ั�ิ�ามวิธี��อื �ําหรับการรวมธุรกิจที��ม่ใช่การรวมธุรกิจ�ายใ�้การ�วบ�ุมเดียวกัน��ิง� �อบแทนที��อนให้
�ําหรับการ�ือ� ธุรกิจประกอบด้วย
-

ม�ล�่ายุ�ธิ รรมของ�ินทรั�ย�ท��ี อน�ป
หนี��นิ ทีก� ่อข�น� เ�ื�อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม
�่วน�ด้เ�ียใน�่วนของจ้าของทีอ� อกโดยกลุ่มกิจการ

�ินทรั�ย�ทร�ี ะบุ�ด้ท��ี ด้มา�หนี��นิ �และหนี��นิ ทีอ� าจเกิดข�น� จากการรวมธุรกิจจะถ�กวัดม�ล�่าเริม� แรกด้วยม�ล�่ายุ�ธิ รรม���วันที�� �อื
ในการรวมธุรกิจแ�่ละ�รัง� �กลุ่มกิจการมีทางเลือกที�จะวัดม�ล�่าของ�่วน�ด้เ�ียที�� ม่มอี ํานาจ�วบ�ุมใน��้ถ�ก�ื�อด้วยม�ล�่ายุ�ิธรรม
หรือด้วยม�ล�่ายุ�ธิ รรมของ�ินทรั�ย��ุทธิของ��ถ้ �ก�ื�อ
�ลรวมของม�ล�่า�ิง� �อบแทนที�� อนให้และม�ล�่าของ�่วน�ด้เ�ียที��ม่มอี ํานาจ�วบ�ุมใน��ถ้ �ก�ื�อและม�ล�่ายุ�ธิ รรม�ของ�่วน�ด้เ�ีย
ใน���้ ด้รบั การลงทุน���งถืออย�่ก่อนการรวมธุรกิจ��ในกร�ีทเ�ี ป� นการรวมธุรกิจจากการทยอย�ื�อ��ในจํานวนทีเ� กินกว่าม�ล�่ายุ�ธิ รรม
ของสินทรัพย์สุทธิทร�ี ะบุ�ด้ท��ี ด้มา�้องรับร�เ้ ป� น�่า�วามนิยม�แ�่หากน้อยกว่าม�ล�่ายุ�ธิ รรมของ�ินทรั�ย��ุทธิทร�ี ะบุ�ด้ท��ี ด้มา
จะรับรูส้ ่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุน
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ต้นทุนทางตรงท�เ� ก�ย� วกับการ�ื�อธุรกิจ
ต้นทุนท�เ� ก�ย� วกับการ�ื�อธุรกิจจะ�ูกรับรูเ้ ป� นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม
การรวมธุรกิจท�ด� ําเนินการสําเร�จจากการทยอย�ื�อ
หากการรวมธุรกิจดําเนินการสําเร�จจากการทยอย�ื�อ�มูลค่าส่วนได้เส�ยท��� �ู้ �อื �ืออยู่ใน�ูไ้ ด้รบั การลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกิจ
จะถูกวัดมูลค่าใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม���วันท��� �อื �กําไรหรือขาดทุนท�เ� กิดข�น� จากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
การเปล�ย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิง� ตอบแทนท�ค� าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั
การเปล��ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสิง� ตอบแทนท��คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั ท��รบั รูไ้ ว้เป� นสินทรั�ย�หรือ
หน��สนิ จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน�สิง� ตอบแทนท�ค� าดว่าจะต้องจ่าย��ง� จัดประเ�ทเป� นส่วนของเจ้าของจะไม่มก� ารวัดมูลค่าใหม่�
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายการการรวมธุรกิจ�ายใต้การควบคุมเด�ยวกัน�โดยรับรูส้ นิ ทรั�ย�และหน��สนิ ของกิจการท���ูกนํามารวมด้วย
มูลค่าตามบั� ช�ของกิจการท���ูกนํ ามารวมตามมูลค่าท��แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริ�ัทให�่ ในลําดับ สูงสุดท��ต้อ งจัดทํา
งบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดข�น� ตัง� แต่วนั ต้นงวดในงบการเงินงวดก่อน
ท�น� ํ ามาแสดงเปร�ยบเท�ยบหรือตัง� แต่วนั ท�ก� ิจการดังกล่าวอยู่�ายใต้การควบคุมเด�ยวกันกับกลุ่มกิจการ��หากเกิดข��นหลังจาก
วันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเด�ยวกันเป� น�ลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรั�ย�ท�ให้ไป�หน��สนิ ท�เ� กิดข�น� หรือรับมา�
และตราสารทุนท�อ� อกโดย�ู�้ �อื ���วันท�ม� ก� ารแลกเปล�ย� นเ�ื�อให้ได้มา��ง� การควบคุม
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจ�ายใต้การควบคุมเด�ยวกันกับส่วนได้เส�ยของ�ู�้ �อื ในมูลค่าตามบั�ช�ของกิจการท��� ูก
นํามารวมแสดงเป็ นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกิจการจะ
ตัดรายการน��ออกเมือ� ขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกําไรสะสม
5.3

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินท�ใ� ช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินท�ใ� ช้นําเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ���งเป� นสกุลเงินท��ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป� นสกุลเงินท��ใช้นําเสนองบการเงิน
ของกลุ่มกิจการและบริษทั
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ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการ�ีเ� �� นสก�ลเงิน�รา�่าง�ระเ��แ�ลงค่าเ�� นสก�ลเงิน�ีใ� ช้ในการดําเนินงาน�ดยใช้อ�ั ราแลกเ�ลี�ยน ณ วัน�ี�เกิด
รายการ
รายการกําไรและรายการขาด��น�ี�เกิด�ากการรับ�ร�อ�่ายชําระ�ี�เ�� นเงิน�รา�่าง�ระเ�� และ�ี�เกิด�ากการแ�ลงค่า
สิน�รั�ย�และ�นี�สนิ �างการเงินได้บนั ��กไว้ในกําไรหรือขาดทุน
เ���อ�ีการรับร�ร้ ายการกําไร�ร�อขาด��นของรายการ�ีไ� �่เ�� น�ัวเงินไว้ในงบกําไรขาด��นเบ�ดเสร��อ��น องค��ระกอบของ
อั�ราแลกเ�ลี�ยน�ัง� ��ดของกําไร�ร�อขาด��นนัน� �ะรับร�้ไว้ในกําไรขาด��นเบ�ดเสร��อ��นด้วย ใน�าง�รงข้า�การรับ ร�้
กําไร�ร�อขาด��นของรายการ�ีไ� ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค��ระกอบของอั�ราแลกเ�ลีย� น�ัง� ��ดของกําไร
�ร�อขาด��นนัน� �ะรับร�ไ้ ว้ในกําไรขาด��นด้วย

ค)

กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุ่มกิจการ ��ี�� ใิ ช่สก�ลเงินของเ�ร�ฐกิ��ี�� �ี าวะเงินเ�้ อ
ร�นแรง� ���ง�ีสก�ลเงิน�ีใ� ช้ในการดําเนินงานแ�ก�่าง�ากสก�ลเงิน�ีใ� ช้นําเสนองบการเงินได้��กแ�ลงค่าเ�� นสก�ลเงิน�ีใ� ช้
นําเสนองบการเงินดังนี�
-

5.4

สิน�รั�ย�และ�นี�สนิ �ีแ� สดงอย�่ในงบแสดงฐานะการเงินแ�ลงค่าด้วยอั�รา�ิ ด ณ วัน�ีใ� นงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้และค่าใช้�่ายในงบกําไรขาด��นเบ�ดเสร��แ�ลงค่าด้วยอั�รา�ัวเ�ลี�ย และ
�ล�่างของอั�ราแลกเ�ลีย� น�ัง� ��ดรับร�ใ้ นกําไรขาด��นเบ�ดเสร��อ��น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเ�ียบเ�่ าเงิน สดรว���งเงินสดใน��อ เงิน�าก�นาคาร�ระเ���่ายค�น เ���อ �วง�า�
เงินลง��นระยะสัน� อ��น�ี�� สี �า�คล่องส�ง��ง� �ีอาย�ไ�่เกินสา�เด�อนนับ�ากวัน�ีไ� ด้�า และเงินเบิกเกินบั�ชี
เงินเบิกเกินบั�ชี�ะแสดงไว้ในส่วนของของ�นี�สนิ ���นเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

5.5

������� ������
ล�ก�นี�การค้าแสดง��ง�ํานวนเงิน�ีล� �กค้า�ะ�้องชําระ���งเกิด�ากการขายสินค้าและ��ร�อใ�้บริการ�า��ก�ิของ��รกิ� ���งล�ก�นี�
โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาให้สนิ เช�อ� 30 วัน ดังนัน� ล�ก�นี�การค้า��งแสดงอย�่ในรายการ���นเวียน
กล�่�กิ�การรับร�ล้ �ก�นี�การค้าเ���อเริ�� แรกด้วย�ํานวนเงินของสิง� �อบแ�น�ี��รา��ากเง��อนไขในการได้รบั ชําระ ยกเว้นในกรณี
�ีเ� �� นรายการ�ี�� อี งค��ระกอบด้านการ�ัด�าเงิน�ี�� นี ัยสําคั� กล�่�กิ�การ�ะรับร�ล้ �ก�นี�ดว้ ย��ลค่า�ั ���บนั ของสิง� �อบแ�น และ
จะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคา��น�ัด�ํา�น่ายเน��อง�ากกล�่�กิ�การ�ัง� ใ��ี�� ะรับชําระกระแสเงินสด�า�สั��า
การด้อยค่าของล�ก�นี�การค้าได้เ�ิ ดเ�ยไว้ใน��ายเ���ขอ้ 16
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5.6

สิ นค้าคงเหลือ
��น�้า�ง�หลือแ�ดงด้วยรา�าทุนหรือ��ล�่า�ุท��ท�� ะได้ร�� แล้วแต่รา�า�ด�ะตํ�ากว่า
รา�าทุนของ��น�้า�ํานว�โดยว����ว� ��ล��ย��ลื�อนท�� ต้นทุนของว�ต�ุด�� �ระกอ�ด้วยรา�า�ื�อและ�่า��้�่ายท��� ก��ยวข้องโดยตรง
ก��การ�ื�อ ห�กด้วย�่วนลดท��� ก��ยวข้องท�ง� ห�ด ต้นทุนของ��น�้า�ํา�ร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ค่าแรง
ทางตรง �่า��้�่ายอื�นทางตรง �่าโ�หุ้ย�นการผล�ต และ�่า��้�่ายท���ก��ยวข้องโดยตรง��ื�อ�ห้�น� �้าน�น� อย�่�น��า�และ��านท��
ปั จจุบนั

5.7

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ก)

การจัดประเภท
กลุ่มกิจการจัดประเภท��นทร��ย�ทางการ�ง�น�ระ��ทตรา�ารหน��ตา�ล�ก��ะการว�ด��ล�่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจ
�นการ�ร�หาร��นทร��ย�ดง� กล่าว และ ข) ล�ก��ะกระแ��ง�น�ดตา�����าว่า�ข้า�งื�อนไขของการ��� น�ง�นต้นและดอก����ย
(SPPI) หรือไม่ ด�งน��



รายการท�ว� ด� ��ล�่า�ายหล�งด้วย��ล�่ายุต�� รร� �ผ่านกําไรขาดทุน���ด��ร��อืน� หรือผ่านกําไรหรือขาดทุน) และ
รายการท�ว� ด� ��ล�่าด้วยรา�าทุนต�ด�ําหน่าย

กลุ่�ก��การ�ะ�า�าร���ด�ระ��ท�ง�นลงทุน�นตรา�ารหน���ห�่กต� ่อ��ื�อ��การ��ล��ยนแ�ลง�นโ��ดล�ุรก���นการ�ร�หาร
สินทรัพย์เท่าน�น�
�ําหร���ง�นลงทุน �นตรา�ารทุน กลุ่� ก��การ�า�าร��ลือก ����งไ�่�า�าร���ล��ยนแ�ลงได้) ท���ะว�ด��ล�่า�ง�น ลงทุ น
�นตรา�ารทุ น � ว�น ท��ร�� ร�้�ร��� แรกด้วย��ล�่ ายุ ต��รร�ผ่ านกําไรขาดทุ น (FVPL) หรือ ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุน���ด��ร��อื�น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุน�นตรา�ารทุนท��� อื ไว้��ื�อ�้า�ะว�ด��ล�่าด้วย FVPL �ท่าน�น�
ข)

การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
�นการ�ื�อหรือได้�าหรือขาย��นทร��ย�ทางการ�ง�นโดย�กต� กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ ว�นท��ทํารายการ�้า ���ง��� น
ว�นท��กลุ่�ก��การ�ข้าทํารายการ�ื�อหรือขาย��นทร��ย�น�น โดยกลุ่�ก��การ�ะต�ดรายการ��นทร��ย�ทางการ�ง�นออก��ื�อ
��ท ���นการได้ร�� กระแ��ง�น �ด�าก��น ทร�� ย�น� น ���น �ุ ด ลงหรือ ได้�� กโอนไ�และกลุ่� ก�� การได้โอน�วา�����ย งและ
ผล�ระโย�น�ท�� ก�ย� วข้องก��การ��� น��้าของ��นทรัพย์ออกไป

ค)

การวัดมูลค่า
�นการร�� ร�้รายการ��ื�อ�ร��� แรก กลุ่� ก��การว�ด��ล�่าของ��นทร��ย�ท างการ�ง�นด้วย��ล�่ายุต��รร��วกต้นทุนการทํา
รายการ���ง�ก��ยวข้องโดยตรงก��การได้�า���ง��นทร��ย�น�น �ําหร����นทร��ย�ทางการ�ง�นท�ว� ด� ��ล�่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการ
�ะร��ร�ต้ น้ ทุนการทํารายการท��� ก�ย� วข้อง��� น�่า��้�่าย�นกําไรหรือขาดทุน
กลุ่ � ก�� การ�ะ���าร�า��น ทร�� ย�ท างการ�ง�น ���ง��อ นุ � �น��แ�ง�น�า�รว�ว่าล�ก��ะกระแ��ง�น �ดตา���� �าว่ า
�ข้า�งื�อนไขของการ��� น�ง�นต้นและดอก���ย� (SPPI) หรือไม่
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ง)

�ราสาร�น��
การวัดมูลค่าใน�าย�ลั�ข���ราสาร�น��ข�น�ยู่กบั �มเดล�ุรกิจข��กลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทา�การเ�ิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทา�การเ�ิน�ร�เ�ท�ราสาร�น��
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 �ร�เ�ทดั�น��

จ)



ราคาทุนตัดจําหน่ าย - สินทรัพย์ทา�การเ�ินท��กลุ่มกิจการ���ไว�เพ���รับ�ําร�กร��สเ�ินสด�ามสั��า�����ร�ก�บด�วย
เ�ิน��น�ล�ด�กเบ��ยเท่านัน� จ�วัดมูลค่าด�วยราคาทุน�ัดจํา�น่าย��ล�รับรูร� ายได�ด�กเบ��ยจากสินทรัพย์ทา�การเ�ิน
ดั�กล่าว�ามวิ��� �ั ราด�กเบ��ยท���ท�จริ��ล��สด�ในรายการรายได���น กําไร�ร��ขาดทุนท��เกิดข��นจากการ�ัดรายการ
และขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูโ้ ดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในรายได้หรือค่าใช้จ่าย���นพร��มกับ
กําไร/ขาดทุนจาก�ั�รา�ลกเ�ล�ย� น



มูลค่ายุ��ิ รรม�่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ���น (FVOCI) - สินทรัพย์ทา�การเ�ินท�ก� ลุ่มกิจการ���ไว�เพ����ก��รับ�ําร�
กร��สเ�ินสด�ามสั� �า�����ร�ก�บด�วยเ�ิน��น�ล�ด�กเบ��ยเท่านัน� ��ล��ข��เพ���ขาย�จ�วัดมูลค่าด�วย�FVOCI
�ล�รับ รู�การเ�ล��ยน��ล�ในมูลค่าข��สินทรัพย์ท า�การเ�ิน�่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ���น�ยกเว�น �1) รายการ
ขาดทุน/กําไรจากการด้อยค่า 2) รายได�ด�กเบ�ย� ท�ค� าํ นว��ามวิ��� �ั ราด�กเบ��ยท��� ท�จริ���ล� 3) กําไรขาดทุนจาก
�ั�รา�ลกเ�ล��ยน จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เม���กลุ่มกิจการ�ัดรายการสินทรัพย์ทา�การเ�ินดั�กล่าว�กําไรหรือ
ขาดทุ น ท��รบั รู�ส �สมไว�ในกํ าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ���น จ��ู ก ��นจัด �ร�เ�ทใ�ม่ เข�ากํ าไร�ร�� ขาดทุ น �ล��สด�
ในรายการรายได้หรือค่าใช้จ่าย���น� รายได�ด�กเบ��ยจ��สด�ในรายการรายได���น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่ม กิจการจ�วัดมูลค่าสินทรัพย์ทา�การเ�ิน���นท��ไม่เข�าเ���� นไข
การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL �ดยกําไร�ร��ขาดทุนท�เ� กิดจากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุ นและแสดงเป็ นรายการสุ ทธิในรายได้หรือค่ าใช้จ่ าย���นในร�บร�ย�เวลาท��เกิด
รายการ

ตราสารทุน
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกร��ท�กลุ่ม กิจการเล��กรับรู�กําไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ���น�(FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกําไร(ขาดทุน)ท��รบั รู�ส�สมดั�กล่าวไ�ยั�กําไร
�ร��ขาดทุนเม���ม�การ�ัดรายการเ�ินล�ทุนใน�ราสารทุนดั�กล่าว��กไ��ทั�� น���เ�ิน�ั น�ลจากเ�ินล�ทุนในตราสารทุน
ดั�กล่าวจ�รับรูใ� นกําไร�ร��ขาดทุน��ล��สด�ในรายการรายได���นเม���กลุ่มกิจการม�สทิ �ิได�รบั เ�ิน�ั น�ลนัน�
การเ�ล��ย น��ล�ในมู ลค่ ายุ �ิ� รรมข��เ�ิน ล�ทุ น ใน�ราสารทุ น ท��วดั มูล ค่ าด�ว ย�FVPL จะรับ รู้ในรายการกํ าไรหรือ
ค่าใช้จ่าย���น ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุน�กลับรายการขาดทุนจากการด��ยค่าจ��สด�รวม�ยู่ในการเ�ล�ย� น��ล�ในมูลค่ายุ��ิ รรม
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ฉ)

การด้อยค่า
กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่ างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ��กา��ั���้กา�ด้�ย�่ า��ง��ก���� กา��้าและสินทรัพย์
��เ� กิดจากสัญญาตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดงั กล่าวตัง� แต่��ั ���ก��่มกิจกา�เ�ิม� �ั���้
��ก����กา��้าแ��สิ���ั�ย��เ� กิดจากสัญญา
��กา��ิจา��า���าด�� � ด้า�เ��ดิต ����าด�่าจ�เกิด���� ���้� �ิ�า�ได้จดั ก��่ ม �� ก���� ตาม��ามเส��ยงด้า�เ��ดิต ���ม �
�ัก����่�มกั�แ��ตามก��่ม��ย�เ��า��เ� กิ�ก�า��ด��า����ัง� ���เ����งจากสิ���ั�ย��เ� กิดจากสัญญา�ั�� เ�� �งา���ส� ่งม��
แต่ยงั ไม่ได้เ��ยกเก�����งม��กั �����ามเส��ยง�ก�้เ��ยงกั���ก����ส�า��ั�สัญญา���เ��เด�ย�กั�����้ �ิ�า�จ�งได้��้�ตั �า
���าด�� � ด้า�เ��ดิต ��ง��ก ���� กั� สิ� ��ั� ย���เกิด จากสัญ ญา���เก��ย ��้� งด้�ย��ัต �า�าด�� � ด้า�เ��ดิต ���� าด�่ า
จ�เกิด���� �ิจา��าจาก�ัก���กา�จ่าย��า�����ด�ต��้�ม�����าด���ด้า�เ��ดิตจาก���ส�กา������ด�ต���ม�ัง� �้�ม��
แ���ั จจัย����า�ต���� าจม���ก����ต่�กา�จ่าย��า����ง��ก�����
ส�า��ั�สิ���ั�ย��างกา�เงิ��������� ดั ม���่าด้�ย�า�า���ตัดจ�า��่าย�แ���FVOCI ก��่มกิจกา���้��ิ ก� า��ั�ไ���General
�
approach) ตาม TFRS 9 ��กา��ัดม���่า���าด���ด้า�เ��ดิต����าด�่าจ�เกิด��������งก�า��ด��้�จิ า��า���าด���
���� าด�่าจ�เกิด���� �าย�� 12 เด�������ต��ด�าย�ส�ิ ��ั�ย������ �ย�่ก�ั �่าม�กา�เ�ิม� ���� ��ง��ามเส�ย� งด้า�เ��ดิต�ย่างม�
�ัยส�า�ัญ����ไม่�แ���ั����้ ��าด���จากกา�ด้�ย�่าตัง� แต่เ�ิม� �ั���ส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ก��่มกิจกา����เมิ���ามเส�ย� งด้า�เ��ดิต��งสิ���ั�ย��างกา�เงิ�ดังก�่า������กสิ�������ย�เ��า�ายงา���่าม�กา�
เ�ิม� �����ย่างม��ัยส�า�ัญ �ั�ตัง� แต่กา��ั����้ ายกา�เม���แ�กเ�ิม� ����ไม่��เ���ย�เ��ย���ามเส�ย� ง��งกา��ิดสัญญา���จ�
เกิด���� ����ั����� ายงา��กั���ามเส�ย� ง��งกา��ิดสัญญา��จ� �เกิด���� ����ั����� �ั ���้ ายกา�เ�ิม� แ�ก��
ก��่ม กิจกา��ิจ า��าแ���ั� ��้� ��าด�� � ด้า�เ��ดิต ���� าด�่า จ�เกิด ���� ��ดย�ิจ า��า��ง กา��าดกา��� ����า�ต
มาประกอบกับ ประสบการณ์ ในอดีต �ดย���าด�� � ด้า �เ��ดิต ���� ั� ��้เกิด จาก���มา�กา���าม�่ าจ�เ�� ���ง
���าด���ด้า�เ��ดิต�ั�เ����ย�่�ง��� า��ัก��เ�่��ม���่า�ั จจ���ั ��งจ�า���เงิ�สด����าด�่าจ�ไม่ได้��ั �ัง� �มด�ั�เ����ย
�่�ง��� า��ัก���ดยจ�า���เงิ�สด����าด�่าจ�ไม่ ได้��ั ��มาย��ง��ต่าง����่างก��แสเงิ�สดตามสัญ ญา�ัง� �มดแ��
ก��แสเงิ�สด��ง� ก��่มกิจกา��าด�่าจ�ได้��ั ��ิด�ดด้�ย�ัต�าด�กเ��ย� ��แ� �้จ�ิงเม���แ�กเ�ิม� ��งสัญญา�
ก��่มกิจกา��ัดม���่า���าด���ด้า�เ��ดิต���� าด�่าจ�เกิด���� �ดยส��้����ง�ั จจัยต่�ไ����
 จ�า���เงิ���ค
� าด�่าจ�ไม่ได้��ั �่�ง���า��ักตาม���มา�กา���าม�่าจะเป็ น
 มูลค่าเงินตามเวลา
 �้�ม��ส�ั�ส�� �แ����ามสมเ�ต�สม������ั����� ายงา��เก��ย�กั����ส�กา������ด�ต�ส�า�กา������ั จจ���
ั �แ��
การคาดการณ์ไปในอนาคต
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าบันทึกในกําไรหรือ ขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
กา�จัด ���เ��แ��กา��ัด ม�� �่ าสิ� ��ั� ย�� างกา�เงิ� ส�า��ั� �� ส�ิ� ส� ด �ั� ����31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 ได้ส รุป ไว้ใน
หมายเหตุขอ้ 9
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5.8

อสังหาริ��รั��์����อการลง�ุน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนประกอบ�ป�้วยท��� นิ และอา�ารเพื�อให้เ�่า
อสังหาริมทรัพย์ทถ� อื �รอง��ยกลุ่มกิจการเพื�อหาประ�ย�น์จากราย��้�่าเ�่า หรือจากการเพิม� ขึน� ของมูล�่าของสินทรัพย์หรือ
ทัง� สองอย่าง และ�ม่��้ม ��ว้ใ�้งาน��ยกิจการในกลุ่ม กิจการ จะถู กจัด ประเภทเป็ น อสังหาริม ทรัพ ย์เพื�อ การลงทุน รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์ทอ� ยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพั�นาเพื�อเป� นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนในอนา�ต
การรับรูร้ ายการเมื�อเริม� แรกของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน�้วยวิ�ร� า�าทุน รวมถึงต้นทุนทางตรง
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูล�่าบั� ��ของสินทรัพย์จะกระท� าก�ต่อเมื�อ ม��วามเป� น�ป��้�่อ นข้างแน่ ท�กลุ่ม กิจการ
จะ��้รบั ประ�ย�น์เ�ิงเ�ร��กิจในอนา�ตในรายจ่ายนัน� และต้นทุนสามารถวั�มูล�่า��้อย่างน่าเ�ื�อถือ �่า�่อมแ�มและบ�ารุงรัก�า
ทัง� หม�จะรับรูเ้ ป� น�่าใ�้จ่ายเมื�อเกิ�ขึน� เมื�อม�การเปล��ยนแทน�ิน� ส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน จะตั�มูล�่าตามบั���
ของส่วนท�ถ� ูกเปล�ย� นแทนออก
หลังการรับรู้เริม� แรก อสังหาริม ทรัพย์เพื�อการลงทุนจะบันทึก�้วยวิ��รา�าทุนหัก�่าเสื�อมรา�าสะสม และ�่าเ�ื�อ�ลขา�ทุน
จากการด้อยค่า
ท��� นิ �ม่มก� าร�ิ��่าเสื�อมรา�า �่าเสื�อมรา�าของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน จะ��านว�ตามวิ�เ� ส้นตรง เพื�อท�ป� ั นส่วนรา�าทุน
ตลอ�ประมา�การให้ประ�ย�น์�งั ต่อ�ปน��
อาคาร

5.9

10 ปี

����ิน อาคารและอุปกรณ์
ท��� นิ อา�ารและอุปกร�์ แส�งในรา�าทุนหัก�้วย�่าเสื�อมรา�าสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริม� แรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื�น�ท�เ� ก�ย� วข้อง��ยตรงกับการ�ื�อสินทรัพย์นัน�
ต้นทุน ท��เกิ�ขึ�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูล�่าตามบั� ��ของสินทรัพย์ห รือ รับ รู้แยกเป� นอ�ก สิน ทรัพย์ห นึ�งตาม�วามเหมาะสม
เมื�อต้นทุนนัน� เกิ�ขึ�นและ�า�ว่าจะให้ประ�ย�น์เ�ิงเ�ร��กิจในอนา�ตแก่บริ�ทั และต้นทุน�ังกล่าว สามารถวั�มูล�่า��้อย่าง
น่าเ�ื�อถือ และจะตั�มูล�่าตามบั���ของ�ิน� ส่วนท�ถ� ูกเปล�ย� นแทนออก
กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุน�่า�่อมแ�มและบ�ารุงรัก�าอื�น � เป� น�่าใ�้จ่ายในก�า�รขา�ทุนเมื�อเกิ�ขึน�
ท��� นิ �ม่มก� าร�ิ��่าเสื�อมรา�า �่าเสื�อมรา�า��านว���ยวิ�เ� ส้นตรงเพื�อตั�จ�าหน่ายต้นทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เท่ากับ
มูล�่า�งเหลือตามอายุการใ�้งาน��ยประมา�ของสินทรัพย์นัน� หรือตามอายุของสั��าเ�่า
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รายละเอียดอายุการใช้งานมีดงั ต่อไปนี�
จํานวนปี
ส่วนปรับปรุงทีด� นิ
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์
- อุปกรณ์ Switching
- อุปกรณ์เครื�องส่ง
- โครงข่ายตอนนอก
- อุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
- อุปกรณ์ Wifi
อุปกรณ์ระบบไ��้ าและเครือ� งคอมพิวเตอร์
ระบบการบริหารโครงข่าย
อุปกรณ์โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก
อุปกรณ์ระบบมัลติมเี ดีย
ยานพาหนะ
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื�องตกแต่ง�ติดตัง� และอุปกรณ์สํานักงาน

20
10 - 40
15
15 - 35
15 - 35
5 - 30
5 - 25
5 - 15
15
3 - 20
5 - 35
5-7
อายุของสัญญาเช่า
5 - 10

ทุกสิน� รอบระยะเวลารายงาน�ได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
กลุ่มกิจการมีการเปลี�ยนแปลงประมาณทางบัญ ชีเกี�ยวกับอายุการให้ประโยชน์ของที�ดนิ �อาคาร�และอุปกรณ์ �ตามที�เปิ ดเ�ย
ในหมายเหตุขอ้ 21
ในกรณีทม�ี ลู ค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืน�มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืน
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ� กิดจากการจําหน่ายทีด� นิ �อาคารและอุปกรณ์�คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิง� ตอบแทนสุท�ิทไ�ี ด้รบั จาก
การจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรูบ้ ญ
ั ชีผลกําไรหรือค่าใช้จ่ายอื�นในกําไรหรือขาดทุน
5.10 ค่าความนิ ยม
ค่าความนิ ยมคือ สิ�งตอบแทนที�โอนให้ท�ีสูงกว่ามูลค่ายุติ�รรมของส่วนแบ่ งของกลุ่ม กิจการในสินทรัพ ย์และหนี� สนิ ที�ระบุได้�
และหนี�สนิ ทีอ� าจเกิดข�น� ของบริ�ทั ย่อย�ณ�วันทีไ� ด้มา��ง� บริ�ทั ย่อยนัน� �ค่าความนิยมทีเ� กิดจากการได้มา���งบริ�ทั ย่อยจะแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมทีร� บั รูจ้ ะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี �และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเ�ื�อการด้อยค่าสะสม�ค่าเ�ื�อการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมที�รบั รูแ้ ล้วจะไม่มกี ารกลับรายการ�ทัง� นี�มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือ
ขาดทุนเมื�อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม�ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่ วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด�โดยที�หน่วยนัน�
อาจเป� นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกัน���งคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรวม�ุรกิจ����งค่าความนิยมเกิดข�น� จากส่วนงาน
ป�ิบตั กิ ารทีร� ะบุได้
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5.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(ก)

ต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนทีใ� �้ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ท�กเป็ นค่าใ�้จ่ายเม��อเกิด���น�ค่าใ�้จ่ายที�เกิดจากการพัฒนา
ทีเ� กี�ยว�้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท�มี ลี กั ษ�ะเ�พาะเจาะจง���งกลุ่มกิจการเป็ นผู้ดูแล
จะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์�ม่มตี วั ตนเม��อเป็ น�ปตาม�้อกําหนดทุก�้อดังนี�







มีความเป็ น�ป�ด้ในทางเทคนิคทีก� จิ การจะทําสินทรัพย์�ม่มตี วั ตนให้เสร็จสมบูร�์เพ��อนํามาใ�้ประโย�น์หร�อ�าย�ด้
�ูบ้ ริหารมีความตัง� ใจทีจ� ะทําสินทรัพย์�ม่มตี วั ตนให้เสร็จสมบูร�์และนํามาใ�้ประโย�น์หร�อ�าย
กิจการมีความสามาร�ทีจ� ะนําสินทรัพย์�ม่มตี วั ตนนัน� มาใ�้ประโย�น์หร�อ�าย
สามาร�แสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั � ให้�ลประโย�น์ทางเ�รษ�กิจในอนาคตอย่าง�ร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค�ด้านการเงิน�และด้านอ��น�ด้เพียงพอทีจ� ะนํามาใ�้เพ��อทําให้การ
พัฒนาเสร็จสิน� สมบูร�์�และนําสินทรัพย์�ม่มตี วั ตนมาใ�้ประโย�น์หร�อนํามา�าย�ด้
กิจการมีความสามาร�ทีจ� ะวัดมูลค่า�องรายจ่ายทีเ� กี�ยว�้องกับสินทรัพย์�ม่มตี วั ตนทีเ� กิด��น� ในระหว่างการพัฒนา
ได้อย่างน่าเ���อ��อ

ต้นทุนโดยตรงทีร� บั รูเ้ ป็ นส่วนหน��ง�องโปรแกรมคอมพิวเตอร์�จะรวม��งต้นทุนพนักงานทีท� ํางานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใ�้จ่ายทีเ� กีย� ว�้องในจํานวนเงินทีเ� หมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอ��นที�� ม่เ�้าเง��อน��เหล่านี�จะรับรูเ้ ป็ นค่าใ�้จ่ายเม��อเกิด��น� �ค่าใ�้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี�รบั รูเ้ ป็ น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์และตัดจําหน่ายตามวิธเี ส้นตรงตามระยะเวลาทีค� าดว่า
จะได้รบั ประโยชน์ แต่ไม่เกินระยะเวลาสิบปี
(ข)

ลิ�สิทธิ �
ลิ�สิทธิ ��เกิดจากสั� �า���อลิ�สิทธิ �ระหว่างบริษทั ย่อยแห่งหน��งกับบริษัทที�เกี�ยว�้องกัน�องบริษัทย่อยแห่งนัน� �โดยให้
สิทธิแก่บริษทั ย่อยในการให้บริการดาวน์โหลดเพลงและวีดโี อคลิป�่านทางเว็บ��ด์�องบริษัทย่อย�ลิ�สิทธิ �แสดงด้วย
ราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม โดยตัดจําหน่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาแต่ไม่เกินระยะเวลาห้าปี

(ค)

ค่าสิทธิสาํ หรับรายการและภาพยนตร์รอตัดบัญชี
ค่าสิท ธิสําหรับ รายการและภาพยนตร์แสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าตัด จําหน่ ายสะสม ค่ าสิท ธิสําหรับ รายการและ
ภาพยนตร์และภาระ�ูกพันจะ�ูกบันท�กเป็ นสินทรัพย์และหนี�สนิ ภายใต้ส�
ั �าลิ�สิทธิ �เม��อระยะเวลา�องสั��าเริม� ต้น�
โดยทราบมูลค่าทีแ� น่นอน�องค่าสิทธิและ�ด้รบั วัสดุรายการพร้อมทีจ� ะแพร่ภาพ�ค่าสิทธิรายการกี�าตัดจําหน่ายตามจํานวน
การ�่ายทอดการแ�่ง�ัน�ส่วนค่าสิทธิรายการและภาพยนตร์อ�น���ตัดจําหน่ายโดยวิธเี ส้นตรงตามระยะเวลา�องสั��า�
หรือตามจํานวนครัง� ทีอ� อกอากา��้ามีการกําหนดจํานวนครัง� �ว้ในสั��า�หร�อตัดจําหน่ายตามอัตราส่วน�อง�องแ�นการ
ออกอากา�นับตัง� แต่ออกอากา�ครัง� แรกแต่�ม่เกินห้าปี ค่าตัดจําหน่ายค่าสิทธิรายการและภาพยนตร์บนั ทึกเป็ นต้นทุนบริการ
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(ง)

สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ
�าย�ต้��
ั �า�นุ �าต�ห้ดําเน�นการ��งบร��ทั ย่�ย�บร��ทั ย่�ยเหล่านัน� ต้�ง�ําระ�ลต�บ�ทนรายป� �ห้กบั คู่��
ั �า�ู�้ ห้
�นุ �าตเป็ น�ัตราร้�ยละ��งราย�ด้ท�เก��ยว�้�งหร��จ่ายเท่ากับจํานวน�ลประ�ย�น�ต�บ�ทน�ัน� ตํ�าตามท��ระบุ�ว้�น�ั��า
แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า สิท ธิตามสัญ ญาอนุ ญ าตให้ดําเนินการแสดงด้วยมูลค่าปั จจุบันของจํานวนผลประโยชน์
ต�บ�ทน�ัน� ตํ� าท��ต้� งจ่ ายตล�ด�ายุ ��ง�ั� �า��ึ�ง��ดง�ว้�นงบแสดงฐานะการเงิน เป็ น สิน ทรัพ ย์ไม่ ม ีตัวตนและ
ตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา ค่าตัดจําหน่ายสิทธิตามสัญญาอนุ ญาตให้ดําเนินการแสดงรวมอยู่ใน
ต้นทุนการ�ห้บร�การ���ท��ตาม�ั��า�นุ�าต�ห้ดําเน�นการจะ�ม่มก� ารต�ราคา�หม่หลังจากวันท�ร� บั รูเ้ ม���เร�ม� �รก

(จ)

สัญญาการให้บริการ
ภายใต้สญ
ั ญาการให้บริการของบริษทั ย่อย สัญญาการให้บริการแสดงด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ค่าบริการตามอายุ
ของสัญ ญา สัญ ญาการให้บ ริการแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็ นสินทรัพย์ไม่ม ีตวั ตนและตัดจําหน่ ายด้วยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญา ค่าตัดจําหน่ายสัญญาการให้บริการแสดงรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ สัญญาการให้บริการ
จะ�ม่มก� ารต�ราคา�หม่หลังจากวันท�ร� บั รูเ้ ม���เร�ม� �รก

(ฉ)

ต้นทุนการ�ด้มา�ึง� �บ�นุ�าต
ต้นทุนการ�ด้มา�ึ�ง�บ�นุ � าตประก�บด้วย��บ�นุ � าต�ห้��้คล��นความ���เ�����ห้บ ร�การ�ทร�ั�ท�เคล���นท�� ใบอนุ ญ าต
เ����ประก�บก�จการ��ก�ากา���ร่� า�ทาง�ทรทั�น� �ละต้นทุนทางตรง���นท��เก��ยว�้� งกับการ�ด้ม า�ึ�ง�บ�นุ � าต�
ต้นทุน�บ�นุ � าตรับรูเ้ ม���เร�ม� �รกด้วยราคาเท�ยบเท่าเง�น�ดตามมูลค่าปั จจุบนั ��งจํานวนเง�นท�ต� ้องจ่ายชําระ ผลต่าง
ระหว่างจํานวนเง�นท�ต� �้ งจ่าย�ําระทัง� หมดกับมูลค่าต้นทุน��ง�บ�นุ�าตท��� ูกบันทึกด้วยมูลค่าปั จจุบนั จะรับรูเ้ ป็ นต้นทุน
ทางการเงินตลอดระยะเวลาการชําระ

(ช)

สิทธิการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
��ท��การ��้�่�ง�ั��า�ดาวเท�ยมรับรูเ้ ม���เร�ม� �รกด้วยราคาเท�ยบเท่าเง�น�ดตามมูลค่าปั จจุบนั ��งจํานวนเง�นท�ต� ้�งจ่าย�ําระ
�ลต่างระหว่างจํานวนเง�นท�ต� �้ งจ่าย�ําระทัง� หมดกับมูลค่า��ท��การ��้�่�ง�ั��าดาวเท�ยมท��� ูกบันทึกด้วยมูลค่าปั จจุบนั
จะรับรูเ้ ป็ นต้นทุนทางการเงินตลอดระยะเวลาการชําระ
��ท��การ��้�่�ง�ั��า�ดาวเท�ยม�าย�ต้��
ั �าเ�่าระยะยาวตัดค่าเ����มราคาตาม�ายุ��
ั �าเ�่าระยะเวลา��บ�ามป�
หกเดือน
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5.12 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สินทรั�ย�ทม� อ� ายุการ�ช้ประโยชน�ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ���� ไม่มก� ารตัดจํา�น่าย จะ�ูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี
สินทรั�ย�อ�นื ท�ม� ก� ารตัดจํา�น่ายจะม�การทบทวนการด้อยค่า เมื�อม�เ�ตุการ���รือส�านการ��บ่�ช��ว่าราคาตามบั�ช�อาจตํ�ากว่า
มูลค่าท��คาดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบั� ช�ขอ�สินทรั�ย�สู�กว่ามูลค่าสุท�ิท�คาดว่า
จะได้รบั คืน ���� �มาย���จํ านวนท��สู�กว่ าระ�ว่า �มู ล ค่ ายุ ติ�รรม�ัก ด้วยต้น ทุ น ในการจํ าหน่ า ยเทีย บกับ มู ล ค่ าจากการใช้
สินทรั�ย�จะ�ูกจัดเป็ น�น่วยท�เ� ล็กท�ส� ุดท�ส� ามาร�แยกออกมาได้เ�ื�อวัต�ุประส�ค�ขอ�การประเมินการด้อยค่า สินทรั�ย�ทไ� ม่ใช่
สินทรั�ย�ทา�การเ�ินนอกเ�นือจากค่าความนิยม����รับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะ�ูกประเมินความเป็ นไปได้ท�
จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า � วันสิน� รอบระยะเวลาราย�าน
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเ�ื
�
�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ท�อ� อกโดยส�า
วิชาช��บั�ช� มา�ือป�ิบตั สิ ํา�รับรอบระยะเวลาราย�านสิ�นสุด�าย�นช่ว�เวลาระ�ว่า�วันท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ���วันท�� 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกท�จ� ะไม่นําข้อมูลท�เ� ก�ย� วกับส�านการ�� COVID-19 มา�ือเป็ นข้อบ่�ช��การด้อยค่า�น
การพิจารณาว่าสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการอาจมีการด้อยค่าหรือไม่
วันท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุตกิ ารนํามาตรการผ่อนปรนชัวคราวเ�ื
�
�อลดผลกระทบจากส�านการ��การแ�ร่ระบาด
ขอ�โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 �มาตรการผ่อนปรนชัวคราวเ�ื
�
�อลดผลกระทบจาก COVID-19) ท�อ� อกโดยส�าวิชาช��บั�ช�
มา�ือ ป�ิบตั ิสํา�รับรอบระยะเวลาราย�านสิ�นสุด�าย�นช่ว�เวลาระ�ว่า�วันท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ���วันท�� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 การยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานสําหรับปี ส�นิ สุดวันท�� 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564
5.13 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กร�� ��ก��่มกิ จการเป็ นผู้เช่า
กลุ่ ม กิจ การรับ รู้ส ั� �าเช่ าเมื�อ กลุ่ ม กิจการสามาร�เข้า���สิน ทรั� ย� ต ามสั� �าเช่ า เป็ นสิน ทรั� ย�สิท �ิก าร�ช้แ ละ�น�� สิน
ตามสั��าเช่า โดยค่าเช่าท��ชําระจะปั นส่วนเป็ นการจ่ายชําระ�น��สนิ และต้นทุนทา�การเ�ิน โดยต้นทุนทา�การเ�ินจะรับรู�้ น
กําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบ��ยค�ท��จากยอด�น��สนิ ตามสั��าเช่าท��ค�เ�ลืออยู่ กลุ่ม กิจการ
คิด ค่าเสื�อ มราคาสินทรั� ย�สิท �ิก าร�ช้ต ามวิ��เส้น ตร�ตามอายุ ท�สนั � กว่าระ�ว่า�อายุ สิน ทรั� ย�แ ละระยะเวลาการเช่าโดยมี
ระยะเวลา 3 - 30 ปี
กลุ่มกิจการปั นส่วนสิ�� ตอบแทน�นสั� �าไปยั�ส่วนประกอบขอ�สั��าท��เป็ นการเช่าและส่วนประกอบขอ�สั� �าท��ไม่เป็ น
การเช่าตามราคาเอกเท�เปร�ยบเท�ยบขอ�แต่ละส่วนประกอบ สํา�รับ สั� �าท��ประกอบด้วยส่วนประกอบขอ�สั� �าท��เป็ น
การเช่าและส่วนประกอบขอ�สั��าท�ไ� ม่เป็ นการเช่า ยกเว้นสั��าเช่าอสั��าริมทรั�ย���� กลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า โดยกลุ่มกิจการ
เลือกท�จ� ะไม่แยกส่วนประกอบขอ�สั��า และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็ นส่วนประกอบท�เ� ป็ นการเช่าเท่านัน�
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สินทรั�ย��ละหน��สนิ ตามสัญญาเช่ารับร�เ้ ริม� �รกด้วยม�ลค่า�ั จจุบนั หน��สนิ ตามสัญญาเช่า�ระกอบด้วยม�ลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า ดังน��






ค่าเช่าคงท�� �รวม��งการจ่ายช�าระคงท��� ดยเนื�อหา� สุท�ิดว้ ยเงินจ�ง�จค้างรับ
ค่าเช่า�ัน��รท�อ� า้ งอิงจากอัตราหรือดัชน�
ม�ลค่าท�ค� าดว่าจะต้องจ่ายจากการรับ�ระกันม�ลค่าคงเหลือ
ราคาสิท�ิเลือก�ื�อหากม�ความ�น่นอนอย่างสมเหตุสม�ลท�ก� ลุ่มกิจการจะ�ช้สทิ �ิ �ละ
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อน��งการท�ก� ลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน�

การจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า�นช่วงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า�ด้รวมอย�่�นการค�านว�หน��สนิ ตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการม�ความ�น่นอน
อย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่ม กิจการจะคิดลดค่ าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัต ราดอกเบ��ย�ดยนั ยตามสัญ ญา หาก�ม่ ส ามาร�หาอัตราดอกเบ��ย�ดยนัย �ด้
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการก�้ยมื ส่วนเ�ิม� ของ��เ้ ช่า ���งก็คอื อัตราท�ส� ะท้อน��งการก�้ยมื เ�ื�อ�ห้�ด้มา���งสินทรั�ย�ทม� ม� �ลค่า
ใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศร��กิจ อายุสญ
ั ญา �ละเงื�อน�ขท��� กล้เค�ยงกัน
สินทรั�ย�สทิ �ิการ�ช้จะรับร�ด้ ว้ ยราคาทุน ��ง� �ระกอบด้วย





จ�านวนท�ร� บั ร�เ้ ริม� �รกของหน��สนิ ตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าจ่ายท��� ด้ชา� ระก่อนเริม� หรือ � วันท�าสัญญา สุท�ิจากเงินจ�ง�จท��� ด้รบั ตามสัญญาเช่า
ต้นทุนทางตรงเริม� �รก และ
ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าท�จ� ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน� �ละสัญญาเช่าสินทรั�ย�ทม� ม� �ลค่าต��าจะรับร�เ้ �็ นค่า�ช้จ่ายตามวิ�เ� ส้นตรง สัญญาเช่าระยะสัน�
คือสัญญาเช่าท�ม� อ� ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรั�ย�ทม� ม� ล� ค่าต��า�ระกอบด้วย อุ�กร��สา� นักงานขนาดเล็ก
� วันท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการ�ด้เลือกท��จะน� าข้อ�่อน�รน�นทาง��ิบ ัติกร�� ท���้เช่า�ด้รบั การลดค่าเช่าเนื�องจาก
สถานการณ์ COVID-19 �ดย��้เช่าสามาร�เลือกท��จะ�ม่�ระเมินว่าการลดค่าเช่าดังกล่าวเ�็ นการเ�ล��ยน��ลงเงื�อน�ขสัญญาเช่า
(Lease modification) สําหรับการลดหรือการงดเว้นการจ่ายค่าเช่า��งวันท�� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยผลกระทบของการเลือกใช้
ข้อ�่อน�รนดังกล่าวมา�ช้เ�็ นครัง� �รก�ม่มส� าระส�าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สัญญาเช่า - กร�� ��ก��่มกิ จการเป็ นผู้ให้เช่า
สินทรั�ย�ท��ห้เช่าตามสัญ ญาเช่าทางการเงินบันท�กเ�็ นล�กหน��สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยม�ลค่า�ั จจุบนั ของจ�านวนเงินท��จ่าย
ตามสัญ ญาเช่ า �ลต่ างระหว่ างยอดรวมของล� ก หน�� ท�ย ัง�ม่ �ด้คิด ลดกับ ม� ล ค่ า�ั จจุ บ ัน ของล�ก หน�� จะทยอยรับ ร�้เ�็ น ราย�ด้
ทางการเงินโดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุท �ิ��งสะท้อนอัตรา�ลตอบ�ทนคงท�� ต้นทุนทางตรงเริม� �รกท��รวมอย�่�นการวัดม�ลค่าล�กหน��
สัญญาเช่าทางการเงินเริม� �รก�ละจะทยอยรับร��้ ดยลดจากราย�ด้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
ราย�ด้ค่าเช่าตามสัญ ญาเช่าด�าเนินงาน �สุท �ิจากสิง� ตอบ�ทนจ�ง�จท���ด้จ่าย�ห้�ก่��้เช่า� รับ ร�ด้ ้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา
การให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริม� �รกท�เ� กิดข��นจากการ�ด้มา���งสัญ ญาเช่าด�าเนินงาน�นม�ลค่าตามบัญช�ของ
สินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญ ญาเช่า
สินทรั�ย�ท�� ห้เช่า�ด้รวมอย�่�นงบ�สดง�านะการเงินตามลัก��ะของสินทรั�ย�
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5.14 �น�� สินทางการเงิน
ก)

การจัดประเภท
กลุ่มกิจการจะพิจารณาจั��ระเ�ทเ�รื�องมือทางการเงินท�ก� ลุ่มกิจการเ�� น�ูอ้ อกเ�� นหน��สนิ ทางการเงินหรือตราสารทุน
��ยพิจารณา�าระ�ูกพันตามสั��า �ังน��




หากกลุ่ม กิจการม�� าระ�ูกพันตามสั� �าท��จะต้อ งส่งมอบเงินส�หรือสินทรัพย�ท างการเงินอื�นให้กบั กิจการอื�น
โดยไม่ส ามารถ��ิเส�การ�ําระหรือ เลื�อ นการ�ําระออกไ�อย่างไม่ ม �กํ าหน�ไ�้นั น� เ�รื�อ งมือ ทางการเงิน นั น�
จะจั��ระเ�ทเ�� นหน��สนิ ทางการเงิน เว้นแต่ว่าการ�ําระนัน� สามาร��ําระ��ยการออกตราสารทุน�องกลุ่มกิจการเอง
�้วยจํานวนตราสารทุนท��� งท�� เพื�อแลกเ�ล�ย� นกับจํานวนเงินท��� งท��
หากกลุ่มกิจการไม่ม�� าระ�ูกพันตามสั� �าหรือสามาร�เลื�อนการ�ําระ�าระ�ูกพันตามสั� �าไ�ไ�้ เ�รื�องมือ
ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน

เงินกู้ยมื จั��ระเ�ทเ�� นหน��สนิ หมุนเว�ยนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มส� ทิ �ิอนั �รา�จากเงื�อนไ�ให้เลื�อน�ําระหน��ออกไ�อ�กเ�� น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เ�ือน นับจากวันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
ข)

การวัดมูลค่า
ในการรับ รู้รายการเมื�อ เริม� แรกกลุ่ม กิจการต้อ งวั� มูล�่าหน�� สินทางการเงิน�้วยมูล�่ายุติ�รรม และวั�มูล �่าหน��สิน
ทางการเงินทัง� หม��ายหลังการรับรูร้ ายการ�้วยรา�าทุนตั�จําหน่าย

ค)

การตั�รายการและการเ�ล��ยนแ�ลงเงื�อนไ��องสั��า
กลุ่มกิจการตั�รายการหน��สนิ ทางการเงินเมื�อ�าระ�ูกพันท�ร� ะบุในสั��าไ�้มก� าร��ิบตั ติ ามแล้ว หรือไ�้มก� ารยกเลิกไ�
หรือสิน� สุ�ลงแล้ว
หากกลุ่ม กิจการม�การเจรจาต่อ รองหรือเ�ล��ยนแ�ลงเงื�อ นไ��องหน��สินทางการเงิน กลุ่ม กิจการจะต้อ งพิจารณาว่า
รายการ�ังกล่าวเ�้าเงื�อ นไ��องการตั�รายการหรือไม่ หากเ�้าเงื�อ นไ��องการตั�รายการ กลุ่ม กิจการจะต้องรับ รู้
หน��สนิ ทางการเงินใหม่�ว้ ยมูล�่ายุต�ิ รรม�องหน��สนิ ใหม่นัน� และตั�รายการหน��สนิ ทางการเงินนัน� �้วยมูล�่าตามบั���
ท�เ� หลืออยู่ และรับรูส้ ่วนต่างในรายการกําไรหรือค่าใช้จ่ายอื�นในกําไรหรือขาดทุน
หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไ��ังกล่าวไม่เ�้าเงื�อนไ��องการตั�รายการ กลุ่มกิจการจะ�รับ�รุง
มูล�่า�องหน��สิน ทางการเงิน��ยการ�ิ�ล�กระแสเงินส�ใหม่ ตามสั� �า�้วยอัตรา�อกเบ��ยท��แท้จริงเ�ิม (Original
effective interest rate) �องหน��สนิ ทางการเงินนัน� และรับรูส้ ่วนต่างในรายการกําไรหรือ�่าใ�้จ่ายอื�นในกําไรหรือขาดทุน
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5.15 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุ นการกู้ยืม ของเงินกู้ยืม ท��กู้ม า��ยทั�� �ป��ะท��กู้ม าเป็ น การเ�พาะท��เก��ย�ข้อ ง��ยตรงกั� การ��้ม า การก่ อ สร้าง �รือ
การ��ิตสินทรัพย์ท�เข้าเงื�อน�ข �สินทรัพย์ท�ต้อง��้ระยะเ��า�นการทํา��้พร้อม��้�รือพร้อมขาย��้ตามประสงค์) ต้องนํ ามารวม
เป็ นส่�น�น��งของราคาทุนของสินทรัพย์ �ัก�้�ยราย��้�ากการ�งทุนท�เ� กิ��ากการนําเงินกู้ยมื ท�ก� ู้มา��ยเ�พาะ การร�มต้นทุน
การกู้ยมื เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ส�นิ สุ��งเมื�อการ�ําเนินการท���ําเป็ น�นการเตร�ยมสินทรัพย์ท�เข้าเงื�อน�ข��้อยู่�นส�าพพร้อม
ท��� ะ��้��้ตามประสงค์�รือพร้อมท��� ะขาย��้เสร็�สิน� �ง
ต้นทุนการกูย้ มื อื�นๆ รั�รูเ้ ป็ นค่า��้�่าย�นง��ท�เ� กิ�ข�น�
5.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรูใ้ น
ง�กํา�รขา�ทุน ยกเ�้นส่�น�า��เงิน��้ท�เก��ย�ข้องกั�รายการท�ร� �ั รู�้ นกํา�รขา�ทุนเ�็�เสร็�อื�น�รือรายการท��ร�ั รู้��ยตรง�ป
ยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
�า��เงิน��้ของง��ปั ��ุ�นั คําน���ากอัตรา�า��ตามก��มาย�า��ทม� �� ��ังคั���้อยู่�รือท�ค� า���้ค่อนข้าง�น่�่า�ะม����ังคั�
��้�าย�นสิน� รอ�ระยะเ��าท�ร� ายงาน �ู�้ ริ�าร�ะประเมินส�านะของการยื�น����ส�งรายการ�า��เป็ นง�� � �นกร��ทก� ารนํา
ก��มาย�า���ปป�ิ�ัติข�นอยู่ก�ั การต�ค�าม ก�ุ่มกิ�การ�ะตัง� ประมา�การค่า��้�่าย�า��ท�เ�มาะสม�าก�ําน�นท��คา��่า
จะต้องจ่ายชําระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
�า��เงิน��้รอการตั��ั���ร�ั รูเ้ มื�อเกิ���ต่าง�ั�ครา�ระ��่
�
าง�าน�า��ของสินทรัพย์��ะ�น��สนิ ��ะราคาตาม�ั���ท��ส�งอยู่
ในงบการเงิน อย่าง�รก็ตามก�ุ่มกิ�การ�ะ�ม่ร�ั รู�้ า��เงิน��้รอการตั��ั���สาํ �รั���ต่าง�ั�ครา�ท�
�
เ� กิ��ากเ�ตุการ�์ต่อ�ปน��
-

การรั� รูเ้ ริม� �รกของรายการสินทรัพย์�รือรายการ�น��สนิ ท��เกิ��ากรายการท���ม่��่การร�ม�ุรกิ� ��ะ�ม่ม ���กระท�ต่อ
กํา�ร�รือขา�ทุนทัง� ทาง�ั�����ะทาง�า��
��ต่าง�ั�ครา�ของเงิ
�
น�งทุน�น�ริ�ทั ย่อย �ริ�ทั ร่�ม ��ะส่�น��้เส�ย�นการร่�มค้าท�ก� �ุ่มกิ�การสามาร�ค��คุม�ัง��ะ
เ��าของการก�ั�รายการ��ต่าง�ั�ครา���ะการก�ั
�
�รายการ��ต่าง�ั�ครา�ม�
�
ค�ามเป็ น�ป��้ค่อนข้าง�น่�่า�ะ�ม่เกิ�ข�น�
�าย�นระยะเ��าท�ค� า�การ�์��้�นอนาคต

�า��เงิน��้รอการตั��ั���คําน���ากอัตรา�า��ทม� �� ��ังคั���้อยู่�รือท�ค� า���้ค่อนข้าง�น่�่า�ะม����ังคั���้�าย�นสิ�นรอ�
ระยะเ��าท�ร� ายงาน ��ะคา��่าอัตรา�า���งั ก�่า��ะนํา�ป��้เมื�อสินทรัพย์�า��เงิน��้รอการตั��ั���ทเ� ก�ย� �ข้อง��้��้ประ�ย�น์
�รือ�น��สนิ �า��เงิน��้รอการตั��ั�����้มก� าร�่าย�ําระ
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อน�้าง�น่ ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจ� ะนํ า
จํานวนผลต่างชัวคราวนั
�
น� มาใช้ประ�ยชน์�
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี�ละหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ�สดงหักกลบกันก็ต่อเม��อกิจการมีสทิ �ิตามกฎหมาย
ทีจ� ะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้�องงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี�สนิ ภาษีเงินได้�องงวดปั จจุบนั ��ละทัง� สินทรัพย์�ละหนี�สนิ ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุบ ันเกี�ยว�้อ งกับภาษีเงินได้ท�ีประเมิน�ดยหน่ วยงานจัดเก็บ ภาษีห น่ วยงานเดียวกัน ���งตัง� ใจจะจ่ายหนี� สนิ �ละ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
5.17 ����������น�� สิน
ประมา�การหนี�สนิ จะรับรูก้ ต็ ่อเม��อ�กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามก�หมายหร�อตาม�้อตกลงทีจ� ดั ทําไว้�อันเป็ นผลส�บ
เน�� อ งมาจากเหตุก าร�์ ในอดีต���งการชําระภาระผูก พัน นั น� มีความเป็ น ไปได้ค่อ น�้าง�น่ ว่ าจะส่ งผลให้กิจ การต้อ งสูญ เสีย
ทรัพยากรออกไป��ละตามประมา�การจํานวนทีต� อ้ งจ่ายได้อย่างน่าเช��อ��อ
กลุ่ ม กิจการจะวัด มูลค่ า�องจํานวนประมา�การหนี� สิน ��ดยใช้มูลค่ าปั จ จุบัน �องรายจ่ายที�ค าดว่าจะต้อ งนํ ามาจ่ ายชํา ระ
ภาระผูกพัน��ดยใช้อ ัต ราก่อ นภาษี��งสะท้อ น��งการประเมิน ส�านการ�์ ตลาดในปั จจุบ ัน �องมูลค่า�องเงิน ตามเวลา�ละ
ความเสี�ยงเ�พาะ�องหนี�สนิ ที�กําลังพิจาร�าอยู่�การเพิม� ��น� �องประมา�การหนี�สนิ เน��องจากมูลค่า�องเงินตามเวลา�จะรับรู้
เป็ นดอกเบีย� จ่าย
5.18 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประ�ยชน์พนักงานระยะสัน�
ผลประ�ยชน์พนักงานระยะสัน� �ค�อ�ผลประ�ยชน์ทค�ี าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน�12 เด�อนหลังจากวันสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี�
เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัสของพนักงานปั จจุบัน โดยรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการ�องพนักงานไปจน��งวันสิ�นสุด
รอบระยะเวลารายงาน�กลุ่มกิจการจะบันท�กหนี�สนิ ด้วยจํานวนทีค� าดว่าจะต้องจ่าย
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนกองทุนสํารองเลีย� งชีพตาม�้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มภี าระผูกพันทีต� ้องจ่ายชําระเพิม� เติม
เม��อได้จ่ายเงินสมทบ�ล้ว�เงินสมทบจะ�ูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายผลประ�ยชน์พนักงานเม��อ��งกําหนดชําระ�
ผลประ�ยชน์เม��อเกษีย�อายุ
โครงการผลประโยชน์ เม��อเกษีย�อายุกําหนดจํานวนเงินผลประ�ยชน์ท�พี นักงานจะได้รบั เม��อเกษีย�อายุ��ดยมัก���นอยู่กบั
ปั จจัยหลายประการ�เช่น�อายุ�จํานวนปี ทใ�ี ห้บริการ��ละค่าตอบ�ทนเม��อเกษีย�อายุ
ภาระผูกพันผลประ�ยชน์น�ีคํานว��ดยนักค�ิต�าสตร์ประกันภัยอิสระ�ด้วยวิ�ีคดิ ลด�ต่ละหน่วยที�ประมา�การไว้����งมูลค่า
ปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของ
พันธบัตรรัฐบาล ��ง� เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกําหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลา
ทีต� อ้ งชําระภาระผูกพัน�ครงการผลประ�ยชน์เม��อเกษีย�อายุ
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กํา�ร����า���น�ากการ���ม��ค�าใหม���ร�บร�ใ้ นส��น�อง��้า�อง��านกํา�ร�า���น�บ���สร��อื�นในง������กิ����น�และรวมอยู่ใน
กํา�รส�สมในงบ�ส�งการ������ น���งในส��น�อง��้า�อง
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน
5.19 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของของเจ้าของ
ต้น��นส��น��ิม� ����ก�����้องก�บการออกห�น้ ใหม�หรือการออกสิ��ิในการ�ื�อห�้น���งส���ิ�าก�า������ก�ส�ง��� น�อ�ห�กในส��น
ของเจ้าของ
ห�น้ ��น�ื�อคืน
กร����บริ��� ในก���ม กิ�การ�ื�อห�้นสาม�� �องบริ��� ก��บคืน�สิ�งตอบ��น�����า���ร�ม��งต้น��น��ิ�ม �ติม ����ก�����้อง���ตรง�
�ส�� �ิ�าก�า���งิน��้����ร�บร�้��� นห�้น��น�ื�อคืน����ส�ง��� นรา�การห�ก�าก�อ�ร�ม�องส��น�อง��้า�อง�องบริ����นก��า
ห�้น��น�ื�อคืน��งก��า�����ก�ก��ิก��หรือ�ําหน� า�ออก��ใหม���มื�อม�การ�ําหน� า�ห�้น��น�ื�อคืนออก��ใหม��สิง� ตอบ��นใ���
���� �้รบ� �ากการนํ าห�้น��น�ื�อคืนออก�ําหน� า�ใหม�ส���ิ�ากต้น��น��ิม� �ติม����ก�����้อง���ตรงส���ิ�าก�า���งิน��้���ก�����้อง
จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ
5.20 การรับรู้รายได้
รา���้ห��กร�ม��งรา���้��� กิ��ากกิ�กรรม�กติ�าง��รกิ���ก�ร�����ร�ม��งรา���้อ�นื �����ก� ���มกิ�การ��้รบ� �ากการส�งมอบ
สินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
ก���มกิ�การร�บร�ร้ า���้ส���ิ�าก�า��ม��ค�า��ิม� ���งก���มกิ�การ��ร�บร�ร้ า���้�มื�อคา���าม�ค�าม��� น����้ค�อน�้าง�น� ������้รบ�
�ําร��มื�อส�งมอบสินค้าหรือให้บริการ
สําหร�บส���า��ม� ห� �า�องค��ร�กอบ��ก� ���มกิ�การ��ต้องส�งมอบสินค้าหรือให้บริการห�า��ร�����ก���มกิ�การต้อง��ก��� น�ต���
�าร���ต� ้อง��ิบต� ิ����กต�างหาก�ากก�น����ต้อง�� นส��นราคา�องรา�การ�องส�� �า��งก��า�����ง�ต����าร����ต้อง��ิบต� ิ
ตามส��ส��น�องราคา�า��บบ�อก���หรือ�ร�มา�การราคา�า��บบ�อก����ก���มกิ�การ��ร�บร�ร้ า���้�อง�ต����าร����ต้อง
��ิบต� �ิ �กต�างหาก�ากก�น�มื�อก���มกิ�การ��้��ิบต� ติ าม�าร�น�น� ��้�
สิน�ร�������หน��สนิ ���� กิ��ากส���า
ก���มกิ�การร�บร�ส้ นิ �ร������� กิ��ากส���า�มื�อก���มกิ�การร�บร�ร้ า���้�ากการ��ิบต� ติ าม�าร���ต� อ้ ง��ิบต� ติ ามส���า�ก�อน���� �
รับชําระหรือถึงกําหนดชําระตามสัญญา
ก���มกิ�การร�บร�ห้ น��สนิ ���� กิ��ากส���า�มื�อ��้รบ� �ําร��าก��กค้าหรือ��งกําหน��ําร�ตามส���าก�อน��ก� ���มกิ�การ����ิบต� ติ าม
�าร���ต� อ้ ง��ิบต� ิ
ก���มกิ�การ���ส�ง�อ�ส���ิหน��สนิ ���� กิ��ากส���าห��ง�ากห�กก�บก�บสิน�ร������� กิ��ากส���าน�น� ���ใน�ต���ส���า���� ํา
กับลูกค้า
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ต้นทุนส่วนเพิม� ในการ�ด้มา�ึง� สัญญา
กลุ่มกิจการบันทึกต้นทุนส่วนเพิม� ในการ�ด้มา�ึ�งสัญญากับลูกค้าโดยตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการขายตลอดอายุของสัญญา
ของลูกค้า
ทรูออนไลน์
ราย�ด้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตรับรูเ้ ม��อ�ด้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้จากการให้บริการวงจรเช่า DDN รับรูต้ ามระยะเวลาทีใ� ห้บริการในอัตราทีร� ะบุในสัญญา ราย�ด้จากการให้บริการ DDN
ราย�ี ทอ�ี อกใบแจ้งหนี�แล้วแต่ยงั �ม่�ด้รบั รูเ้ �็ นราย�ด้จะแสดงในงบแสดง�านะการเงิน�ายใต้หวั ข้อราย�ด้รอการรับรู้
ราย�ด้จากสัญ ญาก่อสร้าง สัญ ญาให้บริการการก่อสร้าง หร�อสัญญาให้บริการ ที�สญ
ั ญามีการกําหนดผลลัพธ์ของงาน จะรับรู้
ตามอัตราส่วนของงานที�ทําเสร็จ �ดยขัน� ของความสําเร็จจะคํานว�เ�็ นสัดส่วนของต้นทุนทีเ� กิดขึน� สะสมจน�ึงวันทีใ� นรายงาน
ต่ อ �ระมา�การต้น ทุ น ทัง� หมด �รับ �รุงด้วยต้น ทุ น สิน ค้า ที�ลู ก ค้ารับ �อนการควบคุ ม ��แล้ว แต่ ยงั �ม่ �ด้ติด ตัง� ในกร�ี ท�ี
กลุ่มกิจการ�ม่สามาร��ระมา�ขัน� ของความสําเร็จ�ด้อย่างน่าเ���อ��อ ราย�ด้ �หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั ) จะรับรูไ้ ด้เท่ากับ
ต้นทุนของสัญญาทีร� บั รูเ้ �็ นรายจ่าย
ทรูมฟู เอช
ราย�ด้จากการให้บ ริก าร�ทร�ัพ ท์เคล��อ นที�รบั รู้เ�็ น ราย�ด้ต ามระยะเวลาที�ให้บ ริก าร เงิน สดรับ จากการขายบัต รเติม เงิน
จะรับรูเ้ ป็ นรายได้รบั ล่วงหน้าจนกว่าจะมีการให้บริการกับลูกค้าแล้ว
การ�ทรทาง�กลระหว่าง�ระเท�ทัง� �ทรเข้าและ�ทรออกลูกค้าสามาร��ทรผ่าน�ครงข่ายของบริ�ทั และผ่าน�ครงข่ายของ กสท�
�ดยกลุ่มกิจการเ�็ นผู้เรียกเก็บค่าใ�้บริการทัง� หมดจากลูกค้าของบริ�ัท ตามอัตราของบริ�ัทและตามอัตราที�ตกลงกับ กสท�
บริษทั จะรับรูร้ ายได้ค่าบริการ�ทรทาง�กลระหว่าง�ระเท�จากข้อมูลทีใ� �้เรียกเก็บลูกค้าดังกล่าว
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์รบั รูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยวิธเี ส้นตรง
ราย�ด้จากการให้บริการรับรูเ้ ม��อการให้บริการแล้วเสร็จ
ราย�ด้จากการขายเคร��อง�ทร�ัพท์เคล��อนทีร� บั รูเ้ ม��อมีการส่งมอบอุ�กร�์�ทร�ัพท์เคล��อนทีแ� ละลูกค้ารับมอบแล้ว
ทรูว�ิ นส์
ั�
ราย�ด้จากค่าบริการ�ทรทั�น์ ระบบบอกรับ เ�็ นสมา�ิกรายเด�อ นรับ รู้เ�็ นราย�ด้ในเด�อ นที�ให้บ ริการ �ดยเริม� รับ รู้เม��อ ติดตัง�
อุ�กร�์เสร็จสิน� ค่าบริการรายเด�อนรวมค่าเ�่าอุ�กร�์จากสมา�ิกที�� ม่�ด้��อขาดอุ�กร�์
ค่าบอกรับเ�็ นสมา�ิกที�� ด้รบั เงินล่วงหน้า จะบันทึกเ�็ นราย�ด้รอการรับรู้ และจะรับรูเ้ �็ นราย�ด้เม��อ�ด้ให้บริการตามระยะเวลา
ในสัญญา
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รายได้จ ากเงิน สนั บ สนุ น ค่า��ษณาและค่าคอมมิช ชัน� สํา�รับ ส��อ รับ รู้เม��อ รายการนัน� ได้ม ีการออกอากา�และได้ม ีการจ่าย
ค่า��ษณานัน� แล้ว
รายได้ค่าบํารุงรักษารับรูเ้ ม��อการใ�้บริการบํารุงรักษาเสร็จสิน�
รายได้จากการขายสินค้าเกี�ยวกับอัลบัม� เ�ลงแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าทีข� ายเป็ นจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย
สินค้ารับคืน และส่วนลดแล้ว
รายได้จากการจัดแสดงคอนเสิรต์ เป็ นรายได้จากการรับจ้างจัดคอนเสิรต์ และการแสดงรับรูเ้ ป็ นรายได้เม��อมีการแสดงแล้ว
รายได้จากการขายอุปกรณ์แปลงสัญญาณรับรูเ้ ม��อได้ส่งมอบอุปกรณ์แปลงสัญญาณ และลูกค้ารับมอบแล้ว
กลุ่มกิจการ
รายได้ทุกประเภทแสดงสุทธิจากส่วนลดเงินสด และส่วนลดจากการส่งเสริมการขายทีเ� ป็ นเงินสดทีเ� กีย� วข้อง
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้อ�น ดังนี�
รายได้จากการให้เช่าและค่าสิทธิ - รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบีย� รับ - รับรูต้ าม�ลตอบแทนทีแ� ท้จริง และ
เงินปั นผลรับ - รับรูเ้ ม��อกลุ่มกิจการได้รบั สิทธิ
5.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดําเนินงานได้�ูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที�นําเสนอใ�้�มู้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
�ูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน�มาย��งบุคคลทีม� �ี น้าทีใ� นการจัดสรรทรั�ยากรและประเมิน�ลการป�ิบตั งิ านของ
ส่วนงานดําเนินงาน ��ง� �ิจารณาว่าค�อ คณะ�ูบ้ ริ�ารทีท� ําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
5.22 การจ่ายเงินปันผล
เงินปั น�ลทีจ� ่ายไปยัง�ู�้ อ� �ุน้ ของกิจการจะรับรูเ้ ป็ น�นี�สนิ ในงบการเงินเม��อการจ่ายเงินปั น�ลระ�ว่างกาลได้รบั การอนุ มตั จิ าก
ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายเงินปั น�ลประจําปี ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป� ระชุม�ู�้ อ� �ุน้ ของบริษทั
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บริษทั ทรู ค�ร���เร�ั �น�จ�ากัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส�ดวัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
6
6.1

การจัดการความเสี����า�การเ�ิน
�ัจจั�ความเสี���ด�านการเ�ิน
กิจกรร��องกลุ่� กิจการ����า�เส��ยงทางการเงิน ���งได้แก่ ��า�เส��ยงจากตลาด �ร����ง��า�เส��ยงจากอัตราแลกเปล��ยน
และ��า�เส�ย� งจากอัตราดอกเ���ย� ��า�เส�ย� งด้านการใ�้สนิ เ���อ และ��า�เส�ย� งด้านส�า��ล่อง แ�นการจัดการ��า�เส�ย� ง�อง
กลุ่�กิจการจ�ง�ุ่งเน้นไปยัง��า��ัน��น�องตลาดการเงินและ�ริ�ารจัดการเ���อลด�ลกระท�ต่อ�ลการดําเนินงานใ�้อย�่ใน
ระดั�ท�ย� อ�รั�ได้ กลุ่�กิจการจ�งใ�้อนุ�นั ��เ���อป้ องกัน��า�เส�ย� ง�างประการท�จ� ะเกิด��น�
กลุ่มกิจการมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการ��า�เส��ยง �ดยน�ย�าย�องกลุ่�กิจการร����งน�ย�าย��า�เส��ยงในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ��า�เส��ยงจากอัตราแลกเปล��ยนเงินตราต่างประเทศ ��า�เส��ยงจากอัตราดอกเ���ย ��า�เส��ยงด้านการใ�้สนิ เ���อ
และ��า�เส��ยงด้านส�า��ล่อง ทัง� น�� �ลักการในการป้ องกัน��า�เส��ยงจะเป� นไปตา�น�ย�ายท����ะกรร�การบริษัท อนุ ม ตั ิ
เ���อส��อสารและใ�้เป� นเ�ร��อง��อในการ����ุ�ส่�นงาน�ริ�ารการเงินในทุกกิจการ�องกลุ่�กิจการ
6.1.1 ความเสี���จาก��าด
ก)

ความเสี���จาก�ั�รา��กเ��ี��น
เน��องจากกลุ่�กิจการ��การดําเนินงานระ��่างประเทศจ�ง����า�เส�ย� งจากอัตราแลกเปล�ย� นเงินตราต่างประเทศ �ดยเ��าะ
จากสกุลเงินดอลลา��ส�รั� อันเก��ย�เน�� อง�าจากรายการ���อและ�ายสิน�้า กลุ่� กิจการ��แน�ทาง�ริ�าร��า�เส��ยง
โดยการนํ า�ิ�ก� าร�ริ�าร��า�เส��ยงท��เกิดจากเงินตราต่างประเทศดังต่อไปน���าใ�้ เ���อป้ องกัน��า�เส��ยงท�เ� กิดจากการ
�ัน��น�องอัตราแลกเปล�ย� นเงินตราต่างประเทศ
- ทําสั��า���อ�ายเงินตราต่างประเทศล่�ง�น้า
- เจรจาตกลงเง��อนไ�การจ่าย�ําระ�น��ในสกุลเงินตราต่างประเทศสํา�รั�แต่ละรายการ และ
- เจรจาตกลงกั�เจ้า�น��ต่างประเทศ เ���อแ�่ง�าระจากการเปล�ย� นแปลง�องอัตราแลกเปล�ย� นเงินตราต่างประเทศ
การ�ิจาร�า��า�เส��ย งจากอัต ราแลกเปล��ยนจะทํ าในแต่ ล ะสกุ ล เงิน และประ�า�การอัต ราแลกเปล��ย นล่ �ง�น้ า
�กเด�อ น ���งประ�า�การอัต ราแลกเปล��ย นดังกล่ า�จะอาศัย �้อ ��ล เก��ย �กั� การเ�ล��อ นไ���องอัต ราแลกเปล��ย น
จากส�า�ัน�ิจยั และ�ิเ�ราะ���้อ��ลทางการเงินท��เ���อ��อได้และ�้อ��ลดังกล่า��้างต้นจะนํ า�า�ิจาร�าร่��กั�ต้นทุน
ในการประกัน��า�เส�ย� ง และ��า�เส�ย� งท�เ� ก�ย� ��้องอ��นๆ เ���อท�จ� ะตัดสินใจในการทําการประกัน��า�เส�ย� งท�อ� าจเกิด��น�
จากการเปล�ย� นแปลง�องอัตราแลกเปล�ย� น
ในการป้ อ งกัน��า�เส��ยงจากการเปล��ยนแปลง�องอัตราแลกเปล��ยน �ดยการใ�้ส�
ั �า���อ �ายเงินตราต่างประเทศ
ล่�ง�น้านัน� กลุ่�กิจการจะ�ิจาร�ารายการท�เ� ป� นเงินตราต่างประเทศแต่ละรายการ
กลุ่� กิจการเ�้า ทํ าสั� �าแลกเปล��ย นเงิน ตราต่ างประเทศล่ � ง�น้ ากั� ส�า�ัน การเงิน เ���อ ป้ อ งกัน ��า�เส��ย งจาก
อัตราแลกเปล�ย� น
กลุ่มกิจการไม่ได้นําการบัญ ชีป้องกัน��า�เส��ยง�า��อป�ิ� ัติ จ�งรั� ร�้ส�
ั �าแลกเปล��ยนเงินตราต่างประเทศล่�ง�น้ า
ดังกล่า�เป� นรายการ��อไ�้เ���อ�้าและรั�ร�ก้ ําไร�ร�อ�าดทุนท�เ� ก��ย��้องในกําไร�ร�อ�าดทุน
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บริษทั ทรู ���������� �น��������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส����น����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
��น���� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ������������น����������น���น� ���� �� �� �่���� น���นต��ต่������������� น��
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หน่ วยเงินตรา
หน่ วยเงินตรา
หน่ วยเงินตรา
หน่ วยเงินตรา
ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน
สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
ดอลลาร์ฮอ่ งกง
ดอลลาร์สงิ คโปร์
�น�� สิน
ดอลลาร์สหรัฐ
��น���� ่ �น
ปอนด์สเตอร์ลงิ
ยูโร
ดอลลาร์ฮอ่ งกง
ดอลลาร์สงิ คโปร์
เปโซฟิ ลปิ ปิ นส์
หยวนจีน

8.19
1.19

15.41
0.29
0.01

0.05

-

1,432.86
0.04
0.07
0.17
0.19
0.01

1,605.66
0.04
0.08
0.08
0.19
0.01
1.16

8.16

-

-

-

0.23
-

0.71
-

�����น����������� ���่���� น���นต��ต่����������������������น���������น����่�น����น���น� ���� �� ���่���� น���นต��
ต่���������������������������น������������น���� �� ��������น���น�
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บริษทั ทรู ค�����เ��� �����า����(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส��ว���ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
�ัง����ส�ง�น�าราง��าง��น ก����ก��การ����า��ส���งห�ัก�ากการ������น���ง�นอั�รา��ก������นร�ห��าง�ง�น�า�กั�
เงินดอลลาห์สหรัฐ ��า�อ�อน�ห��นก�า�รหร�อ�า���น��อการ������ น���ง�นอั�รา��ก������ นส��น�ห���า�ากส�น�รั��์
���หน��สน� �างการ�ง�น�นสก���ง�น�อ��าห์สหรัฐ
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อกําไรสุทธิ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
อั�รา��ก������ น (บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ)
- ����� ��น� ร�อ��� 10 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 10)*
อั�รา��ก������ น ��า���อ�อ���าร์สหรัฐ)
- ลดลงร้อยละ 10 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 10)*

(142.47)

(159.02)

142.47

159.02

* ���ก�าหน��ห��ั��ั�อ��น�ง���
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อกําไรสุทธิ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
อั�รา��ก������ น (บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ)
- ����� ��น� ร�อ��� 10 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 10)
อั�รา��ก������ น ��า���อ�อ���าร์สหรัฐ)
- ลดลงร้อยละ 10 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 10)

(0.02)

(0.07)

0.02

0.07

* ���ก�าหน��ห��ั��ั�อ��น�ง���
ข)

ความเสี����า�����สเ�ิ�ส��������า���เ�ี��
รา�������กร��ส�ง�นส��ากการ��า�น�นงาน�องก����ก��การส��น�ห�������นกั�การ������น���ง�องอั�รา�อก������น��า�
ก���� ก��การ����า��ส���ง�ากอั�รา�อก������าก�ง�น�ากส�า�ันการ�ง�น �ง�น�ห�ก���� ร����า��ก�ก��การ����ก������องกัน
�ง�นก����� ร���สัน� �ง�นก����� ร��า� ���ห��นก�� ส�น�รั��์���หน��สน� �างการ�ง�นส��น�ห���องก����ก��การ��อ�ั รา�อก�����
�ง���� �ง�ก������งกั�อั�รา��า��น�ั ����นั �ังนัน� กลุ่มกิจการไม่ม�ี �า��ส��� ง�ากการ������น���ง�องอั�รา�อก�����ใน
ตลาด��เ� ป็ นนั�ส�า�ั� �ัง� น�� ก����ก��การ�����า��าสั��า��ก������ นอั�รา�อก����� ����อ�ร�หาร��า��ส��� ง����อ��า��� น
ก����ก��การ����ร���ั ������น�าการ�ั�����องกัน��า��ส��� ง�า��อ�����ั �
รา����อ����องอั�รา�อก����� �ง�นก��� �� ������ ��������นห�า��ห��ขอ้ 27
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บริษทั ทรู ค�ร���เร�� �����าก���(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส��ว���ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
6.1.2 ความเสี�����า�เคร�ิ ต
ความเสี�ยงด้านเครดิต�ดยส่ วนใหญ่ เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาจาก
เงินลงทุนในตราสารหนี�ท�วี ดั มูลค่าด้วย ก� ราคาทุนตัดจ�าหน่ าย ข� มูลค่ายุติ�รรม�่านก�า�รขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น �FVOCI)
และ ค) มูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกํ าไรขาดทุ น (FVPL) สินทรัพย์อนุ พ ันธ์ และเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึง
ความเสีย� งด้านเครดิตจากลูกค้าและลูกหนี�คงค้าง
ก)

การบริ�ารความเสี���
กลุ่มกิจการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต�ดยการจัดกลุ่มของความเสี�ยง ส�าหรับเงิน�าก�นาคารและส�าบันการเงิน
กลุ่มกิจการจะเลือกทํารายการกับส�าบันการเงินที�� ด้รบั การจัดอันดับจากส�าบันจัดอันดับความน่าเ�ื�อ�ือที�เป� นอิสระ
ในระดับทีด� ี
สําหรับการทําธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะย�ดการจัดอันดับจากส�าบันจัดอันดับความน่ าเ�ื�อ�ือทีเ� ป� นอิสระ ในกร�ีท�ี
�ม่มกี ารจัดอันดับ�ว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสีย� งจากคุ��า�เครดิตของลูกค้า �ดย�ิจาร�าจาก�านะทางการเงิน
ประสบการ�� ท��ี ่านมา และปั จจัยอื�น� และก�าหนดการให้วงเงินสิน เ�ื�อ จาก�ลการประเมิน ดังกล่าว���งเป� น �ปตาม
ข้อก�าหนดของค�ะกรรมการบริ�ทั ทัง� นี� �ูบ้ ริหารในสายงานทีเ� กี�ยวข้องจะท�าการตรวจสอบการป�ิบตั ติ ามข้อก�าหนด
ด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม��าเสมอ
การขายให้กบั ลูกค้ารายย่อยจะ��าระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเ�ื�อลดความเสีย� งด้านเครดิต กลุม่ กิจการและบริษทั ไม่ม ี
การกระจุกตัวของความเสีย� งด้านเครดิตทีเ� ป� นสาระส�าคัญ �ม่ว่าจะเป� นการกระจุกตัวจากลูกค้าแต่ละราย หรือการกระจุกตัว
ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน��ง หรือใน�ูม�ิ าคใด�ูม�ิ าคหน��ง
ราย�ด้จากการขายสินค้ามีการกระจุกตัวของความเสีย� งด้านเครดิตจากลูกค้ารายหน��ง ��ง� เป� นกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน

ข)

หลักประกัน
กลุ่มกิจการอาจขอหลักประกันในรูปของการค��าประกัน หรือเลตเตอร�ออ�เครดิต ���งให้สทิ �ิกลุ่มกิจการในการเรียก��าระ�ด้
หากคู่สญ
ั ญา�ิดนัดตามเงื�อน�ขของสัญญาส�าหรับลูกหนี�การค้าบางราย

ค)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ม กิจการและบริษัท มีสนิ ทรัพ ย์ทางการเงินมี 3 ประเ�ทที�ต้อ งมีการ�ิจาร�าตาม�มเดลการวัดมูลค่า�ลขาดทุ น
ด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดข�น�
 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�น
ื
 สินทรั�ย�ทเ�ี กิดจากสัญญา
 เงินให้กย
ู้ มื แก่กจิ การทีเ� กี�ยวข้องกัน
แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด��ง� เข้าเงื�อน�ขการ�ิจาร�าการด้อยค่า�ายใต้ TFRS 9
แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินที�� ม่มนี ัยส�าคัญ
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บริษทั ทรู ค�����เ��� �����า����(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส��ว���ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþøĂçåñÿìðĖãĀïøÿÛÛĀ
กลุ่มกิจการใช้วธิ ีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูล�่าผล�าดทุนด้านเ�รดิตที��าดว่าจะเกิด�ึ�น
�ึง� �ํานว��่าเผ��อผล�าดทุนด้านเ�รดิตที�� าดว่าจะเกิด�ึน� ตลอดอายุลูกหนี�การ�้าและ�ินทรัพย�ทเ�ี กิดจาก�ั��าทัง� หมด
ในการพิจาร�าผล�าดทุ น ด้านเ�รดิต ที��าดว่าจะเกิด�ึ�น ผู้บ ริหารได้จดั กลุ่ ม ลู กหนี� ตาม�วามเ�ี�ยงด้านเ�รดิต ที�ม ี
ลัก��ะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ� กินกําหนดชําระ ทัง� นี�เน��องจาก�ินทรัพย�ทเ�ี กิดจาก�ั��านัน� เป� นงานที�� ่งมอบ
แต่ยงั ไม่ได้เรียกเก�บ�ึ�งมีลกั ��ะ�วามเ�ี�ยงใกล้เ�ียงกับลูกหนี��ําหรับ�ั��าประเภทเดียวกัน ผูบ้ ริหารจึงได้ใช้อตั รา
ผล�าดทุนด้านเ�รดิต�องลูกหนี�กบั �ินทรัพย�ทเ�ี กิดจาก�ั��าทีเ� กีย� ว�้องด้วย
ประมา�การอัตราผล�าดทุ น ด้านเ�รดิตที��าดว่าจะเกิด �ึ�น พิจาร�าจากประวัติการชําระเงิน จากการ�ายในช่ว ง
ระยะเวลา 12 - 24 เด�อนก่อนวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และประ�บการ�� ผล�าดทุนด้านเ�รดิตที�เกิด�ึ�นในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว
กลุ่มกิจการและบริ�ทั จะตัดจําหน่ายลูกหนี�การ�้าและ�ินทรัพย�ทเ�ี กิดจาก�ั��าเม��อ�าดว่าจะไม่ได้รบั ชําระ��น �้อบ่งชี�
ที�� าดว่าจะไม่ได้รบั ชําระ��น เช่น การไม่ยอมป�ิบตั ติ ามแผนการชําระหนี�หร�อทยอยชําระหนี� ไม่มกี ารชําระเงินตาม�ั��า
หรือไม่สามารถติดต่อได้
ผลขาดทุนจากการด้อย�่า�องลูกหนี�การ�้าและ�ินทรัพย�ทเ�ี กิดจาก�ั��าจะแ�ดงเป� นผล�าดทุนจากการด้อย�่า�ุท�ิ
ในกําไรจากการดําเนินงาน การได้รบั ชําระหนี��น� จากจํานวนที�ได้ตดั จําหน่ ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการในรายการ
เดียวกันกับทีไ� ด้บนั ทึกผล�าดทุนไป
ผล�าดทุนด้านเ�รดิตที��าดว่าจะเกิด�ึ�น วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 �ําหรับลูกหนี�การ�้าและ�ินทรัพย�ท�เี กิดจาก
สัญญาได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 16
ĊÕĂçčùēÏðćē ïą ċÏĒÏÖĂ ÏĀñåăĊĻ ÏăðĻ õÐēûÕÏÿç
บริ�ทั มีเงินให้กู้ยม� แก่กจิ การทีเ� กี�ยว�้องกันทีว� ดั มูล�่าด้วยรา�าทุนตัดจําหน่าย �ดยรับรูผ้ ล�าดทุนด้านเ�รดิตที�� าดว่า
จะเกิด�ึน� ใน 12 เด�อน�้างหน้า�ําหรับลูกหนี�ท�ไี ม่ได้มกี ารเพิม� �ึน� �อง�วามเ�ีย� งด้านเ�รดิตทีม� นี ัย�ํา�ั� และรับรูผ้ ล�าดทุน
ด้านเ�รดิตที�� าดว่าจะเกิด�ึน� ตลอดอายุ�าํ หรับเงินให้กยู้ ม� ทีม� กี ารเพิม� �ึน� �อง�วามเ�ีย� งด้านเ�รดิตทีม� นี ัย�ํา�ั�
6.1.3 ความเสี�����า�ส�า�ค����
การจัดการ�วามเ�ีย� งด้าน�ภาพ�ล่องอย่างรอบ�อบ��อการมีจํานวนเงิน�ดและหลักทรัพย�ท�อี ยู่ใน�วามต้องการ�อง
ตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที�� ามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้าน�ินเช��อทีเ� พียงพอต่อการชําระภาระผูกพัน
เม��อถึงกําหนดชําระ และเพียงพอต่อการปิ ด�ถานะ ทัง� นี� � วัน�ิ�นรอบระยะเวลาบั�ชี กลุ่มกิจการมีเงิน�าก�นา�าร
ที�� ามารถเบิกใช้ได้ทนั ทีจํานวน 21,963.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 24,330.35 ล้านบาท) และมีวงเงินทีย� งั ไม่ได้เบิกใช้
จํานวน 10.34 พันล้านบาท เพ��อใช้ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ
จากลัก��ะ�องการดําเนิน�ุรกิจ�องกลุ่มกิจการ�ึ�งเป� น�ุรกิจทีม� �ี วามย�ดหยุ่นและเปลีย� นแปลงอยู่ตลอดเวลา �่วนงาน
บริหารการเงิน�องกลุ่มกิจการได้�งไว้�ง�ึ �วามย�ดหยุ่นในแหล่งเงินทุน�ดยการ�งไว้�ง�ึ วงเงิน�ินเช��อทีเ� พียงพอ
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บริษทั ทรู ��ร���เร�ั �น ��ากั� (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส��วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้บริหารได้พจิ ารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ�มกิจการอย�างสมํ�าเสมอ�ดยพิจารณาจาก ก� เงินสํารองหมุนเว�ยน
�จากวงเงินสินเ���อ���ยงั ไม�ได้เบิกใ�้� และ ข� เงินสดและรายการเ��ยบเ��าเงินสด นอกเหน�อจากน�� กลุ�มกิจการยังได้ทําการ
ประมาณการกระแสเงิน สดในสกุ ลเงิน หลัก ต่างๆ พิจารณาสิน�รัพ ย���ม �ส�าพคล�อ งสูงและอัตราส� วนส�าพคล�อ ง
ตามข้อกําหนดต�าง � และคงไว้�ง� แผนการจัดหาเงิน
วันครบกําหนดของหน��สนิ �างการเงิน
ตารางต�อไปน��แสดงให้เห�น��งหน��สนิ �างการเงิน��จ� ดั ประเ��ตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสัญญา
จํานวนเงินในตารางแสดงด้วยจํานวนเงินตามสัญญา��ไ� ม�ได้มก� ารคิดลด �ัง� น�� ยอดคงเหล�อ��ค� รบกําหนด�ายในระยะเวลา
12 เด�อนจะเ��ากับมูลค�าตามบัญ��เน��องการการคิดลดไม�มน� ยั สําคัญ

วัน�ร�ก�า�น���ง�นี� สินทางการเงิน
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เงินกูย้ ม� ระยะสัน�
เจ้าหน��การค้าและเจ้าหน��อน�
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หน��สนิ ตามสัญญาเ��า
หน��สนิ �ายใต้สญ
ั ญาและใบอนุญาตให้ดําเนินการ
รว��นี� สินทางการเงิน

วัน�ร�ก�า�น���ง�นี� สินทางการเงิน
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินกูย้ ม� ระยะสัน�
เจ้าหน��การค้าและเจ้าหน��อน�
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หน��สนิ ตามสัญญาเ��า
หน��สนิ �ายใต้สญ
ั ญาและใบอนุญาตให้ดําเนินการ
รว��นี� สินทางการเงิน

วัน�ร�ก�า�น���ง�นี� สินทางการเงิน
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เงินกูย้ ม� ระยะสัน�
เจ้าหน��การค้าและเจ้าหน��อน�
เงินกูย้ มื ระยะสัน� จากกิจการ���เก�ย� วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หน��สนิ ตามสัญญาเ��า
รว��นี� สินทางการเงิ น

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท
5,999.47
88,557.93
68,209.92
13,311.15
176,078.47

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท
3,500.00
86,485.91
69,332.41
18,634.50
177,952.82

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท
5,999.47
2,695.08
499.17
45,844.05
161.17
55,198.94

งบการเงินรวม
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท
188,504.37
56,105.69
40,184.34
284,794.40

22,552.36
77,284.13
15,477.99
115,314.48

งบการเงินรวม
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท
152,118.97
67,090.12
46,166.33
265,375.42

23,497.49
81,170.90
20,169.47
124,837.86

รวม
ล้านบาท
5,999.47
88,557.93
279,266.65
146,700.97
55,662.33
576,187.35

รวม
ล้านบาท
3,500.00
86,485.91
244,948.87
166,895.52
66,335.80
568,166.10

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

109,218.00
324.43
109,542.43

5,999.47
2,695.08
499.17
169,511.71
627.74
179,333.17

14,449.66
142.14
14,591.80
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บริษทั ทรู ��ร���เร�ั �น จ�ากั� (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส��วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วัน�ร�ก�า�น���ง�นี� สินทางการเงิน
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินก�ย้ �ื ร�ย��ัน�
เจ้าหน��การค้า�ล�เจ้าหน��อ�นื
เงินก�ย้ �ื ร�ย��ัน� จากกิจการท�เ� ก�ย� ��้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หน���นิ �า��ั��าเ��า
รว��นี� สินทางการเงิ น

6.2

ภายใน 1 ปี
ล้านบาท
3,500.00
3,170.79
1,005.85
32,786.14
377.72
40,840.50

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท
72,821.22
498.32
73,319.54

7,143.19
165.82
7,309.01

รวม
ล้านบาท
3,500.00
3,170.79
1,005.85
112,750.55
1,041.86
121,469.05

การบริหารส่วนของเงินทุน
�ั��ุปร��งค��องกลุ��กิจการ�นการบริหารทุน�องบริ�ทั นัน� เ�ื�อด�ารง��้�ง� ค�า��า�าร��นการด�าเนินงานอย�าง��อเนื�อง เ�ื�อท�จ� �
�า�าร�ก�อ�ห้เกิด�ล�อบ�ทน�ก����้ อื หุ้น�ล�ก�อ�ห้เกิดปร��ย�น��ก����้ �� ��น�ด้เ��ยอื�น� �ล�เ�ื�อรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่
�นร�ดับท�ก� �อ�ห้เกิดปร��ย�น��ง� �ุดเ�ื�อลด�้นทุนเงินทุน
การท��จ�รัก�าหรือปรับ�ครง�ร้าง�องเงินทุนนัน� กลุ��กิจการอาจ�้องปรับจ�านวนเงินปั นผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ออกหุน้ �ห�� หรือ�าย�ินทรั�ย�เ�ื�อลด�าร�หน���นิ

7

�ร��า�การทาง�ั��ีที�สา� �ั� ���การ������ ��ิ นิจ

การประมาณการ �้อ����ิ�าน�ล�การ��้ดุลย�ินิจ�ด้�ก� ารปร�เ�ินทบท�นอย�าง��อเนื�อง �ล�อย��บน�ื�น�าน�องปร��บการ���นอด��
�ล�ปั จจัยอื�น � ���งร����งการคาดการ����งเห�ุการ���นอนาค�ท�เ� �ื�อ��า��เห�ุ�ล�น��านการ�����นัน� กลุ่มกิจการมีการประมาณ
การทางบั� �� �ล���้�้อ����ิ�านท��เก��ย��้องกับเห�ุการ�� �นอนาค� �ล�องปร��า�การทางบั� ��อาจ����รงกับ�ลท��เกิด��น� จริง
ปร��า�ทางการบั���ท���าคั� �ล��้อ����ิ�านท���ค� �า�เ���ยงอย�างเป� น�าร���าคั� ท��อาจเป� นเห�ุ�ห้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ
�อง�ินทรั�ย��ล�หน���นิ �นรอบร�ย�เ�ลาบั���หน้า��ดงั น��
7.1

�ร��า�การทาง�ั��ีที�สา� �ั�������ส���ิ ฐาน
(ก)

การด้อยค่าของค่าความนิ ยม
��ลค�าท��ค าด��าจ��ด้รบั คืน �องหน� �ย�ินทรั� ย�ท�ก�อ �ห้เกิดเงิน �ด�ิจาร�าจากมูล ค่ายุ ติธรรมหักด้วยต้นทุ นในการ
จําหน่ ายดังกล�า�ท��ค�าน���ดยปร��า�การกร���เงิน�ดก�อน�า��ท�อ้างอิงจากงบปร��า�ครอบคลุ�ร�ย�เ�ลา 5 ปี
��ง� �ด้รบั อนุ��ั จิ าก��บ้ ริหาร
กร���เงิน �ดหลังจากป� ท� 5 ได้จดั ทํ าโดยใช้อ ัต ราการเติบ โต�า�ท���ด้กล� า��นห�ายเห�ุ �้อ 23 ���งอั�ราการเ�ิบ��
ดังกล�า��อดคล้องกับการคาดการ����งร��อย���นรายงาน�องอุ��าหกรร�ท��� �� น� �ดยเ��า�กับหน��ย�ินทรั�ย�ทก� �อ�ห้เกิด
เงิน�ดนัน�
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บริษทั ทรู คอร์ปอ�รชั �น �ํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุด�ัน�ี� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(ข)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุ นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า �ี�ดิน อาคารและ
อุปกรณ� และ�ิน�ร��ย�ไม่ม ีตว� ตนตามน�นบายการบ���ี��ีได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 5.12 มูลค่า�ี�คาดว่าจะได้รบ� คืน�อง
หน่ วย�ิน�ร��ย���กี ่อให้เกิดเงิน�ด�ิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการ
จําหน่าย�ีเ� หมาะ�ม การคํานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ

(ค)

การกําหนดอัตราการคิ ดลด�อ�หนี� สินตามสัญญา�ช�าและประมาณการหนี� สิน
กลุ่มกิจการประเมินอ�ตราดอกเบีย� ด�งนี�
อ�ตราดอกเบีย� การกูย้ มื �่วนเ�ิม� �องผูเ้ �่า
 ใ�้�้อมูล�ีก� ารจ�ดหาเงิน�ุนจากบุคคล�ี�� าม�องแต่ละกิจการ�ี�เป็ นผูเ้ �่าและปร�บปรุง�้อมูล�ีไ� ด้รบ� ให้�ะ�้อนก�บ
การเปลีย� นแปลงในป� จจ�ย�างด้านการเงิน�องผูเ้ �่าหากเป็ นไปได้
 ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญ
ั ญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน
อ�ตราเงินเ�้ อและอ�ตราผลตอบแ�นตรา�ารหนี�ร�� บาลใ�้�า� หร�บประมาณการหนี��นิ

(ง)

�ี�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริหารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใ�้งานและมูลค่าคงเหลือ��าหร�บ�ีด� นิ อาคารและอุปกรณ��องกลุ่มกิจการโดยฝ่ ายบริหาร
จะ��าการ�บ�วนค่าเ�ื�อมราคาเมื�ออายุการใ�้งานและมูลค่าคงเหลือ มีความแตกต่างไปจากการประมาณในงวดก่อน หรือ
มีการต�ดจ�าหน่าย�ิน�ร��ย��เ�ี �ื�อม��า�หรือไม่ได้ใ�้งานเนื�องจากการ�ายหรือเลิกใช้งานหรือจําหน่ายออกไป

7.2

การใช้ดลุ ยพิ นิ��ี�สาํ คัญในการป�ิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี
(ก)

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ผู้บริหารได้ประเมินระด�บ �องความมีอิ��ิ�ล�ี�กลุ่มกิจการมีใน DIF, Genxas และ HG และได้ตัดสินใจว่ากลุ่มกิจการ
มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญถึงแม้ว่ามีการถือหุ้นเป็ นจํานวนร้อยละ 23.38 ร้อยละ 7.69 และร้อยละ 16.30 ตามลําดับ
ด�งน�น� จึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

(ข)

การร่วมการงาน
บริ��� �ือ�ิ��ิในการออกเ�ียง�ี�ต่างก�นในการร่วมการงาน�องกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานนี�
เนื�องจาก�ายใต้��
� �า�ีต� กลงร่วมก�นได้ก�าหนดว่าการต�ด�ินใจใด�เกีย� วก�บกิจกรรม�ีเ� กี�ยว�้องจะต้องได้รบ� ความเห็น�อบ
อย่างเป็ นเอกฉันท์ จากผู�้ ร�ี ่วมก�นควบคุมการงานแล้วเ�่าน�น�
การร่วมการงานของกลุ่ม กิจการได้จด� ต�ง� ���น ในรูปแบบบริ��� จ�าก�ด และให้�ิ� �ิใน�ิน�ร�� ย��ุ��ิ�องบริ��� จ�าก�ด นี�
แก่กลุ่มกิจการและผูร้ ่วมการงานอืน� �ายใต้�อ้ ตกลงร่วมก�น ด�งน�น� เงินลง�ุนนี�จง� จ�ดเป็ นการร่วมค้า
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
8

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานรวม

คณะผู้บ ริหารเป็ นผู้ม ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนิ นงาน คณะผู้บ ริหารได้พิจารณาส่วนงานดําเนินงานโดยใช้ข้อ มูลภายใน
กลุ่ม กิจการท���ู��ริ�าร����นการ�ร�เมิน�ลการ��ิ� �ติงานเ�� นรา��ตรมาส�ข�อ มูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานของกลุ่ม กิจการ
ประกอบด้วย
1. ทรูมฟู เอช
2. ทรูออนไลน์
3. ทรูว�ิ นส�
�
����ู�� ริ�าร�ิจาร�าว่ากลุ่มกิจการ�ําเนิน�ุรกิจเ��า��น�ร�เท��ท�เ�� นส่วน���่ ���งน�น� �่ า��ริ�ารจ�ง�ิจาร�าว่ากลุ่มกิจการ
ม�ส่ วนงานทาง�ู ม ิ� าสตร�เ��� งส่ วนงานเ��� ว��ลการ��ิ��ติงานจ��ู ก �ร�เมิน จากกํ า�รก่ อ น�า������งเ�� น ข�อ มูลท��เ�มา�สมกว่ า
และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิ�ต� งิ านก��กิจการอ��น�นกลุ่มอุตสา�กรรมท�เ� ก��� วข�อง
�ม่ม �ลูก��ารา���รา��น��งเ�� นลูก��ารา����่ �เน��อ งจากลูก��าของกลุ่ม กิจการม�ลูก��าจํานวนมาก����ง���แก่�ู�����ริการท�ง� �า��ุรกิจ
แล��ู�� ��รา��่อ�ท�ว��
�
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานรวม
รายได้จากภายนอก
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม

ทรูมฟู เอช
ทรูออนไลน์
ทรูว�ิ นส�
�
รวม

พ.ศ. 2564
ล้านบาท
111,087.69
25,215.00
7,352.58
143,655.27

พ.ศ. 2563
ล้านบาท
105,379.29
24,533.38
8,299.67
138,212.34

รายได้สําหรับปี พ.ศ. 2564 รับรู้ ณ จุ�เวลา��เวลา�น��งแล��า��น�่วงเวลา��เวลา�น��งจํานวน 23,284.98 ล้านบาท และ 120,370.29 ล้านบาท
ตามลําดับ
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บริษทั ทรู �อร�ปอ�ร�ั �น��ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส��วัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงินได้ของส่วนงาน
สําหรับปี สิ�นส��วัน�ี��31 ธันวาคม

ทรูมฟู เอช
ทรูออนไลน์
åñćõØĂ çøĖ
ÿĻ
รวม
รายการระหว่างกัน
รวม

พ.ศ. 2564
ล้านบาท
(10,201.44)
8,275.06
295.44
(1,630.94)
264.28
(1,366.66)

พ.ศ. 2563
ล้านบาท
(9,952.71)
10,034.06
893.44
974.79
(30.47)
944.32

ทรัพย์สินของส่วนงาน
วัน�ี��31 ธันวาคม
ทรูมฟู เอช
ทรูออนไลน์
åñćõØĂ çøĖ
ÿĻ
รวม

พ.ศ. 2564
ล้านบาท
437,340.93
167,252.27
20,321.38
624,914.58

พ.ศ. 2563
ล้านบาท
431,810.32
164,225.98
21,511.60
617,547.90

หนี� สินของส่วนงาน
วัน�ี��31 ธันวาคม
ทรูมฟู เอช
ทรูออนไลน์
åñćõØĂ çøĖ
ÿĻ
รวม

พ.ศ. 2564
ล้านบาท
291,077.79
244,765.38
7,253.36
543,096.53

พ.ศ. 2563
ล้านบาท
320,289.10
203,993.17
7,648.50
531,930.77
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บริษทั ทรู �อร��อเร�ั �น�จ���ัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส��นส�ดวันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
9

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรมข�งสินทรัพย์ทางการเงิน�ล�หน��สนิ ทางการเงินท�ม� �� ายุคงเหลื�ตํ�าก�่าหน��ง�� �ม�ค่า�กล้เค�ยงกั�มูลค่าทาง�ั����น�กจากน��
เงิน �ห้กู้ยืม �ก่ กิจ การท��เก��ย �ข้� งกัน �ล�เงิน กู้ยืม จากธนาคารการเงิน ม�� ัต ราด�กเ��ย �กล้เค�ย งกั� �ัต ราด�กเ���ยในตลาด ดังนั น�
�่ าย�ริหารจ�งเ�ื�อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ยมื ดังกล่าวมีมลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม
ตารางต่�ไ�น���สดงมูลค่ายุตธิ รรมและมูลค่าตามบัญชีข�งสินทรัพย์�ล�หน��สนิ ทางการเงิน
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร ผ่านกําไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
ล้านบาท
ล้านบาท
วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
�ิ��รั�ย��า��าร��ิ���ว� ดั ด้วยม�ลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ทางการเงินท��� ดั ด้�ย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินท��� ดั ด้�ยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเ��ดเสร�จ�ื�น
ลูกหน��ตราสาร�นุพนั ธ์
�ิ��รั�ย��า��าร��ิ���ไ� ม่ได้วดั ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหน��การค้า�ล�ลูกหน����นื
เงินให้กยู้ มื ร�ย�สัน� แก่กจิ การท�เ� ก�ย� �ข้�งกัน
สินทรัพย์ทางการเงินท��� ดั ด้�ยราคาทุน
ตัดจําหน่าย
สินทรัพย์หมุนเ��ยน�ื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเ��ยน�ืน�

2,374.82

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

-

2,374.82

2,374.82

-

260.87
2,364.13
4,999.82

260.87
2,364.13
4,999.82

-

-

-

22,082.67
50,234.35
2.00

22,082.67
50,234.35
2.00

22,082.67
50,234.35
2.00

-

-

1.23
211.04
8,606.35
81,137.64

1.23
211.04
8,606.35
81,137.64

1.23
211.04
8,500.00
80,977.29

46.18

46.18

5,999.47
77,699.15
791.64
251,508.62
114,168.85
57,975.31
508,143.04

5,999.47
77,699.15
791.64
249,886.90
113,111.30
56,550.79
504,039.25

46.18

-

260.87

รวมราคา
ตามบัญชี
ล้านบาท

2,364.13
4,738.95

������ิ �า��าร��ิ���ว� ดั ด้วยม�ลค่ายุตธิ รรม
เจ้าหน��ตราสาร�นุพนั ธ์
������ิ �า��าร��ิ���ไ� ม่ได้วดั ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
เงินกูย้ มื ร�ย�สัน�
เจ้าหน��การค้า�ล�เจ้าหน����นื
หน��สนิ หมุนเ��ยน�ืน�
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หน��สนิ ตามสั��าเ�่า
หน��สนิ �าย�ต้ส�
ั �า�ล����นุ�าต�ห้ดําเนินการ

-

ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย
ล้านบาท

260.87

-

-

-

5,999.47
77,699.15
791.64
251,508.62
114,168.85
57,975.31
508,143.04
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บริษทั ทรู �อร��อเร�ั �น�จ���ัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส��นส�ดวันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร ผ่านกําไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
ล้านบาท
ล้านบาท
วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
�ิ��รั�ย��า��าร��ิ���ว� ดั ด้วยม�ลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ทางการเงินท��� ดั ด้�ย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินท��� ดั ด้�ยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเ��ดเสร�จ���น
ลูกหน��ตราสาร�นุพนั ธ์

�ิ��รั�ย��า��าร��ิ���ไ� ม่ได้วดั ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหน��การค้า�ล�ลูกหน����น
เงินกูย้ ม� ร�ย�สัน� �ก่กจิ การท��เก�ย� �ข้�งกัน
สินทรัพย์ทางการเงินท��� ดั ด้�ยราคาทุน
ตัดจําหน่าย
สินทรัพย์หมุนเ��ยน���น
สินทรัพย์ไม่หมุนเ��ยน��น�

������ิ �า��าร��ิ���ว� ดั ด้วยม�ลค่ายุตธิ รรม
เจ้าหน��ตราสาร�นุพนั ธ์
������ิ �า��าร��ิ���ไ� ม่ได้วดั ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
เงินกูย้ ม� ร�ย�สัน�
เจ้าหน��การค้า�ล�เจ้าหน����น
หน��สนิ หมุนเ��ยน��น�
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หน��สนิ ตามสั��าเ�่า
หน��สนิ �าย�ต้ส�
ั �า�ล����นุ�าต�ห้ดําเนินการ

1,188.99

-

-

353.56

ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย
ล้านบาท

รวมราคา
ตามบัญชี
ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

-

1,188.99

1,188.99

-

353.56
22.53
1,565.08

353.56
22.53
1,565.08

22.53
1,211.52

-

-

-

24,397.27
43,534.51
51.70

24,397.27
43,534.51
51.70

24,397.27
43,534.51
51.70

-

-

1.23
8,350.19
1,285.49
77,620.39

1.23
8,350.19
1,285.49
77,620.39

1.23
8,350.19
1,285.49
77,620.39

2,413.60

-

2,413.60

2,413.60

-

-

3,500.00
77,514.82
686.19
219,499.19
126,405.28
64,353.21
491,958.69

3,500.00
77,514.82
686.19
217,829.97
127,863.83
63,383.94
490,778.75

353.56

-

3,500.00
77,514.82
686.19
219,499.19
126,405.28
64,353.21
491,958.69
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บริษทั ทรู �อร��อเร�ั �น�จ���ัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส��นส�ดวันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวมราคา
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
ตัดจําหน่ าย
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
�ิ��รั�ย��า��าร��ิ���ว� ดั ด้วยม�ลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ทางการเงินท��� �ั �้�ยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน

�ิ��รั�ย��า��าร��ิ���ไ� ม่ได้วดั ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหน��การค้า�ล�ลูกหน����น
เงินให้กยู้ ม� ร�ย�สัน� �ก่กจิ การท��เก�ย� ��้�งกัน
สินทรัพย์หมุนเ��ยน��น�
สินทรัพย์ไม่หมุนเ��ยน��น�

������ิ �า��าร��ิ���ไ� ม่ได้วดั ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
เงินกูย้ ม� ร�ย�สัน�
เจ้าหน��การค้า�ล�เจ้าหน����น
เงินกูย้ ม� ร�ย�สัน� จากกิจการท�เ� ก�ย� ��้�งกัน
หน��สนิ หมุนเ��ยน��น�
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หน��สนิ ตามสั��าเ�่า

-

1.00

-

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

1.00

1.00

-

-

12,711.06
21,953.15
4,605.98
8.30
97.04
39,375.53

12,711.06
21,953.15
4,605.98
8.30
97.04
39,375.53

12,711.06
21,953.15
4,605.98
8.30
93.34
39,371.83

-

-

5,999.47
2,693.34
499.17
9.16
153,538.27
543.16
163,282.57

5,999.47
2,693.34
499.17
9.16
153,538.27
543.16
163,282.57

5,999.47
2,693.34
499.17
9.16
152,704.97
541.59
162,447.70
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บริษทั ทรู �อร��อเร�ั �น�จ���ัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส��นส�ดวันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวมราคา
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
ตัดจําหน่ าย
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
�ิ��รั�ย��า��าร��ิ���ว� ดั ด้วยม�ลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ทา�การเ�ินท��� ดั ด้�ยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเ��ดเสร�จ���น
�ิ��รั�ย��า��าร��ิ���ไ� ม่ได้วดั ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหน��การค้า�ล�ลูกหน����น
เ�ินกูย้ ม� ร�ย�สัน� �ก่กจิ การท��เก�ย� �ข้��กัน
สินทรัพย์หมุนเ��ยน��น�
สินทรัพย์ไม่หมุนเ��ยน��น�

������ิ �า��าร��ิ���ไ� ม่ได้วดั ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
เ�ินกูย้ ม� ร�ย�สัน�
เจ้าหน��การค้า�ล�เจ้าหน����น
เ�ินกูย้ ม� ร�ย�สัน� จากกิจการท�เ� ก�ย� �ข้��กัน
หน��สนิ หมุนเ��ยน��น�
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หน��สนิ ตามสั��าเ�่า

-

1.00

-

มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท

1.00

1.00

-

-

13,374.89
19,306.29
46,228.68
11.78
130.87
79,052.51

13,374.89
19,306.29
46,228.68
11.78
130.87
79,052.51

13,374.89
19,306.29
46,228.68
11.78
130.87
79,052.51

-

-

3,500.00
3,150.38
1,005.85
18.63
103,923.10
947.00
112,544.96

3,500.00
3,150.38
1,005.85
18.63
103,923.10
947.00
112,544.96

3,500.00
3,150.38
1,005.85
18.63
103,656.43
949.84
112,281.13

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารา�ต่�ไ�น���สด�ถ��เคร����ม��ทา�การเ�ินท��� ดั มูลค่าด้�ยมูลค่ายุตธิ รรมจํา�นกตาม�ิธก� าร�ร�มา�มูลค่า�ค�าม�ตกต่า�ข��ร�ดั�ข้�มูล
สามารถ�สด�ได้ด�ั น��
 ข้�มูลร�ดั�ท��� 1 ราคาเสน�����ขาย��ไม่ต�้ ��รั��รุ����นตลาดท�ม� ส� �าพคล่��สําหรั�สินทรัพย์หร��หน��สนิ �ย่า�เด�ย�กัน
 ข้�มูลร�ดั�ท�� 2 ข้�มูล���นน�กเหน��จากราคาเสน�����ขาย����ร�ม�ยู่�นร�ดั�ท��� 1 ท�ส� ามารถสั�เกตได้�ดยตร���ได้�ก่�ข้�มูลราคาตลาด)

หร���ดย�้�ม��ได้�ก่�ข้�มูลท�ค� าํ น��มาจากราคาตลาด��สําหรั�สินทรัพย์นนั � หร��หน��สนิ นัน�
 ข้�มูลร�ดั�ท��� 3 ข้�มูลสําหรั�สินทรัพย์หร��หน��สน
ิ ����ไม่ได้�้า��ิ�จากข้�มูลท��สามารถสั�เกตได้จากตลาด��ข้�มูลท�ไ� ม่สามารถ
สังเกตได้)

55
รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

บริษทั ทรู คอร์�อเร�ั �น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
�าราง�����น�����ง��ง�ินทรั���ทางการเงิน�ล��น���นิ ทางการเงิน��งกลุ��กิ�การท��� �ั �ูล��า�����ูล��า�ุ��ิ รร� ���ันท��� 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
หมุนเวียน
เงินลงทุนในกองทุนรวม
ลูก�น���นุ�นั ��ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียน
ลูก�น���นุ�นั ��ทางการเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ��น� - ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
หมุนเวียน
ตราสารทุน
ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ��น� - ตราสารทุน
�นี� สิน
�นี� สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
หมุนเวียน
เ��า�น���นุ�นั ��ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียน
เ��า�น���นุ�นั ��ทางการเงิน

-

-

0.11
625.42

0.11
1.33

-

-

-

-

1,738.71
-

21.20
-

-

92.69

-

-

-

-

-

-

-

-

260.87

260.87

-

-

41.03

1,274.43

-

-

-

-

5.15

1,139.17

-

-

2,374.71

1,188.88

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ��น� - ตราสารทุน

-

-

-

-

1.00

1.00
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บริษทั ทรู คอร�ปอเร�ั �น��ํากัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การ�อนระหว่า�ระดับขอ��ัน� มูลค่ายุติธรรม
กลุ่มกิ�การรั�รูก� าร�อนร�หว่างร�ดั�ของ�ัน� มูลค่ายุตธิ รรม�วันท��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ระหว่างปี กลุ่มกิจการโอนตราสารทุนจากระดับ 1 ไปยังระดับ 3 �น��อง�ากการวัดมูลค่ายุติธรรมร�ดั�ท���1 ไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของ
ตรา�ารทุนท��� ม่�ด�มร� าคา��นอ���อขาย
9.1

เทคนิ คการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที��1
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของ�งินลงทุนอ�างอิง�ากราคาตลาด���วันท�ใ� นง���ดง�าน�การ�งินใน�TSX Venture Exchange of Canada
มูลค่ายุตธิ รรมอยู่ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมร�ดั�ท��� 1

9.2

เทคนิ คการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที��2
�งินลงทุนในตรา�ารทุน���งมูลค่ายุตธิ รรมอยู่ในร�ดั�ท���2 วัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้วธิ คี ดิ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (“NAV”) ��วัน�ิ�นงวด
��ง� ��� นข�อมูลท��� �ย�พร่ในตลาดตรา�ารหน���ห่ง�ร��ท��ทย�ค�านว��ดย�ู�� ดั การกองทุน�ูอ� อกตรา�ารนัน�
อนุ พนั ธ์ทางการ�งินท�อ� ยู่ในร�ดั�ท��� 2 วัดมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์�ดยการใ��ขอ� มูลท��� ามาร��ัง�กต�ด��ากตลาด���่นอัตรา
�ลก��ล�ย� น�งินตราต่าง�ร��ท�ท���ร�กา��ว�ใน�หล่งข�อมูลท���ร��า�นทัว���ามาร��ข�
�
า��ง�ด����วันท�าการ�ุดท�ายของวันท��
ในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม�ุท ธิของ�ั� �า���อ ขาย�งินตราต่าง�ร��ท�ล่วงหน� าอยู่ในร�ดั�ท���2 คํานวณโดยใช้วิธีคิดมูลค่าปั จจุบันสุท ธิ
(Net present value) ของ�ร�มา�การ��านวน�งินท�ธ� นาคารคาดว่า��ต�อง�ด�ร�ั หร�อ��ต�อง�่าย�ม��อ�ิ�น�ุด�ั��า���วันท�ใ� นง�
แสดงฐานะการเงิน

9.3

เทคนิ คการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที��3
�งินลงทุนใน�ริ�ทั อ��น��ง� มูลค่ายุตธิ รรมอยู่ในร�ดั�ท��� 3 วัดมูลค่ายุตธิ รรม�ดยใ��วธิ ว� �ิ ครา�ห์ขอ� มูลของ�ริ�ทั อ��น�ท�ย��ค�ยงและ
วิธวี เิ คราะห์กระแสเงินสดคิดลด
ตารางต่อ��น����ดง��รุ�ข�อมูล��ิง�ริมา�ของข�อมูลท��� ม่�ามาร��ัง�กต�ด�ทม� �� าร���าคั�ท��ใ��ในการ�ัดมูลค่ายุติธรรมท����� น
ข้อมูลระดับ 3
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ.2564
พ.ศ.2563
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินลงทุนในตราสารทุนท��� ม่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด

2,375.11

ช่วงของข้อมูล
ข้อมูลที��ม่สามารถ
สังเกตได้

1,189.28 มูลค่าสุทธิของกิจการต่อรายได้

พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

20.6x-2.8x

12.5x-2.4x
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บริษทั ทรู คอร�ปอเร�ั �น��ํากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุ�วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตารางต����น���ส�ง���า�ส��พ�น����ง�����ลท��� ��สา�าร�ส�งเ�ต������ ��ล��า�ุต�ิ รร�

เงินลงทุนในตราสารทุนท��
ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด

ข้อมูลที�ไม่สามารถ
สังเกตได้

การ
เคลื�อนไหว

มูลค่าสุทธิของกิจการ
ต่อรายได้

0.5 เท่า

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
การเพิ� มขึ�นของสมมุติฐาน
การลดลงของสมมุติฐาน
ร้อยละ
ร้อยละ
พ.ศ.2564
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2563
เพิ�� ��น� 2.44

เพิ�� ��น� 3.99

ลดลง 2.44

ลดลง 3.99

10 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รา��าร��งต����น��เ�� นรา��ารท�ร� ������ใน�าร��าน��ผลจากการดําเนินงาน

สําหรับปี สิ�นสุ�วันที��31 ธันวาคม

��าใ����า�ทางตรงท�เ� ���� ����ง���รา����
��าใ����า�เ����������รง��า�
��าใ����า�เ��������พน��งาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย โฆษณา
และประชาสัมพันธ์
�ล�า�ทุน��านเ�ร�ิตท��� า���า��เ�ิ���น� �
(การกลับรายการ) (หมายเหตุขอ้ 16)
��าเส����รา�า
- สินทรัพย์ของกิจการ
ค่าตัดจําหน่าย
- สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (หมายเหตุขอ้ 24)
- สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (หมายเหตุขอ้ 22)
- ���นๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

32,782.27
4,156.85
11,484.42

35,628.76
4,561.70
12,289.15

0.19
29.16
4,698.68

-

3,445.11

4,652.96

757.70

3,125.35

2,470.64

17,819.88

16,619.76

104.77

93.07

15,948.47
11,797.05
2,261.25

14,319.73
11,853.66
2,610.16

53.64
301.82

42.55
446.43

146.72
4,916.59
850.46

-

-

(39.80)

-
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
11 ต้นทุนทางการเงิน

สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม

�อ������ ����
-เงินกู้ยืม
-���� ��������� ����� � ���������ข้อ 30)
(กําไร)ข���� ����อ�� ����������� �
เงินตราต่า งประเทศ
�้������������������ ���� �ข้อ������อ�����
(หมายเหตุขอ้ 31)
ต้นทุน����������อ���
รวมต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

10,059.59
6,040.70

9,226.94
6,447.03

5,182.56
30.38

3,834.89
62.88

(3.13)

110.23

-

-

2,402.93
843.11
19,343.20

1,889.70
801.66
18,475.56

-

-

235.22
5,448.16

212.25
4,110.02

12 ภาษีเงินได้

สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม

ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
������������������
�
���������ขอ้ 25)
ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

(636.91)

(735.86)

(89.45)

(244.67)

482.05
(154.86)

717.09
(18.77)

222.11
132.66

(549.74)
(794.41)
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
��ต่������่��������� �����������������ั��������������������������ั ���

สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม

(ขาดทุน)กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 20
ผลต่างจากอัตราภาษี
��������� �่ตอ� ����������������
(�่�����่������ �่�������ั������������) ค่าใช้จ่าย
���� ������ั����������������� ����
����������������ั�����ั ���� �่�����ั ���� �� �
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
����ั����� �� ��ั���������������อ���ตั��ั������ �่����ั����
�����������������������อ��ต���� �่�����ั ���� �� �
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วม - สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

(1,366.66)

944.32

4,770.92

6,930.94

273.33
(1.32)

(188.86)
486.11

(954.18)
799.05

(1,386.19)
685.01

450.81

192.02

73.47

(93.23)

(3,325.81)
1,513.06

(2,958.51)
1,342.04

-

199.65
735.42
(154.86)

277.87
830.56
(18.77)

-

-

214.32

-

132.66

(794.41)

อัต ���������� ����ั������� ����������� ��������� � ��อ ����(11.33) ต่ อ �� ��������� ������รับ รู้สิน ทรัพ ย์ภ าษีเงิน ได้รอการตัด บัญ ชี
จาก�่�����อ�����อ��่��อ����� �� อาคาร และอุปกรณ์��� �่����ั����� �อ��ต ����อ����กลุ่มกิจการประเมินว่าจะสามารถใช้ผลประโยชน์ทาง
ภาษีได้ในอนาคต และไม่ได้รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษี��� ������� ���� �ั�����ั อัตราภาษีเงินได้ถวั
��������อ��� (2.78) ต่อปี �����ั�������������������������� ���������������� ����ั �������������และการรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (พ.ศ. 2563 ��อัต���������������ั �������������������������� ���อ����1.99 ต่อปี
���� ����������รับรูส้ นิ ทรัพย์������������อ���ตั��ั�������������������� ����������อ���ต������������ ����ั �������������และอัตรา
�������������ั ������ ��อ��� 11.46 ต่อ�� ������ั�������������������������� ���������������� ����ั ��������������
��อ�������� ��ั�������������อการตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 25
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บริษทั ทรู ��ร���เร�ั �น���ากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส���ัน����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13 ก�า�ร������น�ัน� พ��น�าน
กํา���่���น้ ��น� ���น�าน�ํานว����กา��า�กํา��ท����� น��ง��้��� ��้นสา���ของบริษทั �้ว��ํานวน��น้ สา�����ว��ล����่วงนํ�า�น�กโดยไม่รวม
หุน้ สามัญ������น�น���ว่าง�� สํา���บปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 �����กา��ํานว���ง�่���น��
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ส่วนแบ่งกํา��ท��� �� น��ง��้า��งบ���ท� ���่ (ล้านบาท)
�ํานวน��น้ สา�����ว��ล��� �่วงนํ�า�น�ก
�����่�ว���น้ สา���������น (ล้านหุน้ )
กํา���่���น้ ��น� ���น�าน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

(1,428.41)

1,048.40

4,903.59

6,136.53

33,344.20
(0.04)

33,362.47
0.03

33,344.20
0.15

33,362.47
0.18

14 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

�ัน����31 ธันวาคม

เงินสดในมือ
�ง�น�าก�นา�า������ท�่า���น�����ทวง�า�

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
1,219.66
20,743.82
21,963.48

1,312.22
23,018.13
24,330.35

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
1.44
12,665.79
12,667.23

1.75
13,329.68
13,331.43

����า��ก�บ��� ��ว��ล��� สํา���บ�ง�น�าก����ส�น� �ท่าก�บร้อยละ 1.24 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 1.31 ต่อปี )
15 เงิน�าก�นา�าร����ภ� าระผูกพัน
เงินฝากธนาคารท��� �� า����ก��น���ก�บ�้ว�

�ัน����31 ธันวาคม

ประเภทหมุนเวียน
ประเภทไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
43.84
21.35
65.19

43.53
23.39
66.92

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
43.83
-

43.46
-

43.83

43.46
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประเภทหมุนเวียน
�������31 ธันวาคม
เงินฝากออมทรัพย์

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
43.84

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

43.53

43.83

43.46

ประเภทไม่หมุนเวียน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

�������31 ธันวาคม
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา

0.32
21.03
21.35

0.32
23.07
23.39

ภายใต้ข้อกําหนดของสัญ ญาเงินกู้ยื��สัญ ญากา��ัดหาเงิน���หน��สนิ ต�าง����ิ�ั�ย�อย�าง�ห�ง�ด้นํา�ัญ ��เงิน�าก�นา�า�ข้างต้น
�ํ�า���กันเ�ื�อเ�� นห�ัก���กันกั��ู�สญ
ั ญา
16 ������� ���������������� ���

�������31 ธันวาคม
�ูกหน��บริษทั NT
�ูกหน��กา��้า
�ูกหน������าย�ด้�า้ ง�ั��- กิ�กา���เ� ก�ย� �ข้องกัน
(หมายเหตุขอ้ 41)
�ูกหน��กา��้า
รายได้คา้ งรับ
����ูกหน��กา��้า
หัก ��ขาด��นด้านเ��ดิต���� าด��า��เกิดข�น� (หมายเหตุขอ้ 41)
�ูกหน��กา��้า�- สุทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
�ูกหน��อ�นื
ดอกเ��ย� �้าง�ั�
�ูกหน��กา��้า����ูกหน��อ�นื

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
25,950.33

360.41
23,994.49

18,403.36
44,353.69
11,163.32
55,517.01
(6,779.80)
48,737.21
1,553.04
1,506.05
0.85
51,797.15

14,169.50
38,524.40
11,658.49
50,182.89
(7,908.51)
42,274.38
1,357.97
1,284.86
1.40
44,918.61

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
671.24

360.41
822.37

21,503.27
22,174.51
403.60
22,578.11
(1,055.60)
21,522.51
35.97
89.74
341.95
21,990.17

18,675.66
19,858.44
2,273.31
22,131.75
(2,947.21)
19,184.54
24.61
2.41
122.57
19,334.13
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
óćÏùçăļÏĀñÒēĀõÿçåăĻ 31 æÿçõĀÒïøĀïĀñäõĂĊÒñĀþùĖĎâēâÕÿ çăļ

�������31 ธันวาคม

ðûâåăðĻ Õÿ ĎïĒÒñèÏėĀùçâØėĀñþ
ค้างชําระน้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระ 3 - 6 เดือน
ค้างชําระ 6 - 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
óćÏùçăļÏĀñÒēĀ
รายได้คา้ งรับ
ñõïóćÏùçăļÏĀñÒēĀ
หัก êóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăÒĻ ĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄçļ (หมายเหตุขอ้ 41)
óćÏùçăļÏĀñÒēĀ- สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
15,780.76
10,473.44
2,436.08
4,436.79
11,226.62
44,353.69
11,163.32
55,517.01
(6,779.80)
48,737.21

9,172.32
9,709.07
5,616.09
7,315.36
6,711.56
38,524.40
11,658.49
50,182.89
(7,908.51)
42,274.38

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
661.32
2,768.39
3,017.81
5,664.39
10,062.60
22,174.51
403.60
22,578.11
(1,055.60)
21,522.51

1,728.97
2,979.00
2,212.35
4,804.98
8,133.14
19,858.44
2,273.31
22,131.75
(2,947.21)
19,184.54

�������������������� ������
ÐēûïćóĊÏăðĻ õÏÿèÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕóćÏùçăļÏĀñÒēĀĎâēĊéĂ âĊêðĎõēčçùïĀðĊùãĆÐûē 5.7 และ 6.1.2
รายการกระทบยอดÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăÒĻ ĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄçļ øėĀùñÿèéă øļçĂ øĆâõÿçåăĻ 31 æÿçõĀÒïïăâÕÿ çăļ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
�������1 มกราคม
êóÐĀâåĆçâēĀçĊÒñâĂãåăÒĻ ĀâõĒĀÖþĊÏĂâÐĄçļ ĊìĂïĻ ÐĄçļ (ลดลง)
(หมายเหตุขอ้ 10)
ãÿâÖėĀùçĒĀðóćÏùçăļÏĀñÒēĀ
�������31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

7,908.51

6,745.24

2,947.21

2,990.01

3,125.35
(4,254.06)
6,779.80

2,470.64
(1,307.37)
7,908.51

(1,891.61)
1,055.60

(39.80)
(3.00)
2,947.21

êćèē ñĂùĀñĊØąĻûõĒĀÒĒĀĊêąĻûùçăļøÕøÿðÖþøćÛåăĎĻ âēèçÿ åĄÏĎõēĊìăðÕìûċóēõċóþÖþĎïĒïÒă õĀïĊøăĻðÕâēĀçÏĀñčùēøçĂ ĊØąĻûïĀÏĎéÏõĒĀÖėĀçõçùçăļøÕøÿðÖþ
øćÛåăĎĻ âēèçÿ åĄÏċóēõČâðÒėĀçĄÕÖĀÏóÿÏ÷áþÐûÕóćÏùçăļÏĀñÒēĀÐûÕÏóĆĒïกิจการ ċóþÖĀÏéñþøèÏĀñáĖÏĀñĊñăðÏĊÏđèùçăļÐûÕÏóĆĒïกิจการ
ÐēûïćóĊÏăðĻ õÏÿèÏĀñèñĂùĀñÒõĀïĊøăðĻ ÕâēĀçĊÒñâĂãĊéĂ âĊêðĎõēčçùïĀðĊùãĆÐûē 6.1.2
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บริษทั ทรู ��ร์��เร�ั �น���ากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส���ันท���31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
õÿçåăĻ31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 óćÏùçăļÏĀñÒēĀčçÕèแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการได้รวมรายได้คา้ งรับ
จาก NT øėĀùñÿè ÒĒ ĀĊØąĻû ïãĒ û ČÒñÕÐĒĀðèñĂการโทรศัพ ท์ระหว่างประเทศ จํานวน 256.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 256.98 ล้านบาท)
åÿÕļ çăļ ĊçąĻûÕÖĀÏNT ĎïĒøĀïĀñäčùēÐēûïćóåăĻØâÿ ĊÖçĊìăðÕìûåăĻèñĂ÷ÿåÖþĊùđçØûèÏÿèõĂæăÏĀñåăĻNT čØēčçÏĀñÒėĀçõáÒĒĀĊØąĻûïãĒûČÒñÕÐĒĀð
ในปั จจุบนั ได้ èñĂ÷åÿ ÖĄÕĎâēèçÿ åĄÏñĀðÏĀñÒĒĀĊØąĻûïãĒûČÒñÕÐĒĀðČâðčØēÐûē ïćóéÿ ÖÖĆèçÿ åăèĻ ñĂ÷åÿ øĀïĀñäùĀĎâēČâðÏĀñèÿçåĄÏÖėĀçõçÏĀñčØē
ÐûÕČåñöÿìåĖñþùõĒĀÕéñþĊåöÐûÕóćÏÒēĀĊìąĻûÒėĀçõáÒĒĀĊØąĻûïãĒû ČÒñÕÐĒĀðĊñąĻû ÕçăļÏėĀóÿÕûðćĒñþùõĒĀÕÏĀñĊÖñÖĀãÏóÕÏÿèNT ผู้บ ริหาร
ÐûÕèñĂ÷åÿ ĊØąĻûõĒĀèñĂ÷åÿ ÖþĎâēñบÿ ชําระยอดคงค้างดังกล่าว
17 สิ นทรัพย์ทางการเงิน����น�� สินทางการเงิน
áõÿçåăĻ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ÏóĆĒïÏĂÖÏĀñĎâēÖâÿ éñþĊîåøĂçåñÿìðĖċóþùçăļøçĂ åĀÕÏĀñĊÕĂçãĀïåăĎĻ âēĊéĂ âĊêðčçùïĀðĊùãĆÐûē 9
18 สิ นค้าคงเหลือ

�ันท���31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

สิ น��า�งเ����ท��เก��ย����งกั���รง��าย
วัสดุโครงข่าย (ราคาทุน)
หัก ÒĒĀĊêąĻûïćóÒĒĀóâóÕ
รวมøĂçÒēĀÒÕĊùóąûåăĊĻ ÏăĻðõÐēûÕÏÿèČÒñÕÐĒĀð - สุทธิ

200.87
(120.08)
80.79

228.11
(128.85)
99.26

158.80
(120.08)
38.72

184.79
(128.85)
55.94

สิ น��า�����เพ����าย
øĂçÒēĀïăĎõēĊìąĻûÐĀð ñĀÒĀåĆç
หัก ÒĒĀĊêąĻûïćóÒĒĀóâóÕ
ñõïøĂçÒēĀïăĎõēĊìąĻûÐĀð- สุทธิ

1,671.18
(378.23)
1,292.95

5,189.23
(780.24)
4,408.99

5.74
(1.20)
4.54

6.45
(1.20)
5.25

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

1,373.74

4,508.25

43.26

61.19

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการรับรู้ÏĀñÏóÿè ñĀðÏĀñÒĒĀĊêąĻûสินค้าเสียหายและล้าสมัยในกําไรหรือขาดทุนรวมเป็ นจํานวนเงิน
410.79 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : กลุ่มกิจการรับรูค้ ่าสินค้าเสียหายและล้าสมัยในกําไรหรือขาดทุนรวมเป็ นจํานวนเงิน 162.19 ล้านบาท)
และรับรูส้ นิ ค้าคงเหลือเป็ นต้นทุนขายในกําไรหรือขาดทุนรวมเป็ นจํานวนเงิน 23,839.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 18,653.70 ล้านบาท)
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19 สิ ��รั���ห�����ี������

�ั��ี��31 ธันวาคม

ภาษี��� ��า����� �ี�� ��บก�ากับภาษี
ค่าสิทธิสาํ หรับรายการและภาพยนตร์ (หมายเหตุขอ้ 24)
��น��น�นกา�����า���� �ั��ากับ���� ��บ��กา��- สุทธิ
(หมายเหตุขอ้ 37.2)
���น���กัน�����ัน�
��น� ๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
5,076.96
558.06

4,561.59
447.79

2,540.12
211.64
30.74
8,417.52

1,357.83
8,350.19
185.69
14,903.09

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
76.02

133.34

-

-

-

8.30

-

11.78
-

84.32

145.12

20 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
20.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กา����ี�� น����������น����นในบริษทั ย่อย �ี��ั นี�

สําหรับปี สิ��ส���ั��ี��31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
�����า�า�บั��ี������นั ��น� �ี

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
181,028.38
181,028.38

181,028.38
181,028.38
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ประเภทธุรกิ จ

ธุรกิจลงทุน
���บริการ�ทรคมนาคม �ร�เ�ท���อ�าร�ร��าย
หยุดดําเนินงาน
หยุดดําเนินงาน
หยุดดําเนินงาน
บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต

ประเภทธุรกิ จ

ธุรกิจลงทุน
���บริการ�ทรคมนาคม �ร�เ�ท���อ�าร�ร��าย
หยุดดําเนินงาน
หยุดดําเนินงาน
บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต

* บริษทั ��อ��น� �ดยอ�อม��านบริษทั เทเลคอม��ลดิ�� ��ากัด

บริ ษทั ย่อย
บริษทั เทเลคอม��ลดิ�� ��ากัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน� ��ากัด
บริษทั ทรู อินเ�อร์เนชันแนล
�
เก�เวย์ ��ากัด
บริษทั ทรู �ับลิค คอมมิวนิเคชัน� ��ากัด
บริษทั ทรู วิสต้าส์ จํากัด
บริษทั ทรู อินเ�อร์เน�� คอร์�อเรชัน� ��ากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

�������31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริ ษทั ย่อย
บริษทั เทเลคอม��ลดิ�� ��ากัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน� ��ากัด
บริษทั ทรู อินเ�อร์เนชันแนล
�
เก�เวย์ ��ากัด
บริษทั ทรู �ับลิค คอมมิวนิเคชัน� ��ากัด
บริษทั ทรู อินเ�อร์เน�� คอร์�อเรชัน� ��ากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

�������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศ
������������

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศ
������������

100.00
100.00
100.00
100.00
0.01*

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

46,019.04
144,843.77
436.00
97.00
1.00
191,396.81

46,019.04
144,843.77
436.00
97.00
46.63
22,000.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.01*

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

46,019.04
144,843.77
436.00
97.00
46.63
1.00
191,443.44

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ เงิ นลงทุนตาม
ทุนชําระแล้ว ของการถือหุ้น ของการถือหุ้น วิ ธีราคาทุน
ล้านบาท
โดยบริ ษทั
โดยกลุ่มกิ จการ
ล้านบาท

46,019.04
144,843.77
436.00
97.00
22,000.00

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ เงิ นลงทุนตาม
ทุนชําระแล้ว ของการถือหุ้น ของการถือหุ้น วิ ธีราคาทุน
ล้านบาท
โดยบริ ษทั
โดยกลุ่มกิ จการ
ล้านบาท

(10,271.43)
(97.00)
(46.63)
(10,415.06)

��������
การด้อยค่า
ล้านบาท

(10,271.43)
(97.00)
(10,368.43)

��������
การด้อยค่า
ล้านบาท
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35,747.61
144,843.77
436.00
1.00
181,028.38

เงิ นลงทุน - สุทธิ
ล้านบาท

35,747.61
144,843.77
436.00
1.00
181,028.38

เงิ นลงทุน - สุทธิ
ล้านบาท

True to Tech, The Future is True

บริษทั ทรู �อ���อ���ั �น�����ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส���ันท���31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษทั ย่อยประกอบด้วย

���อ��ิ ษทั ย่อย
บริษทั เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน จํากัด
บริ��ั เอเซ�� ไวร์เล� �อ��ิวนิเ��ัน� จ�ากัด
บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากัด (มหาชน)
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ชีวบี ริรกั ษ์ จํากัด
บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จํากัด
บริษทั ฮัทชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มัลติมเี ดีย จํากัด
บริษทั ฮัทชิสนั มัลติมเี ดีย เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ��ั �ั��ิ�นั เ�เล�อ��ิวนิเ��ัน�์
� �ประเ��ไ��� จ�ากัด
บริ��ั �ั��ิ�นั ไวร์เล� �ัลติ�เ� ด�� ��ลดิ�� �์ จ�ากัด
บริษทั ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต จํากัด
บริษทั เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จํากัด
บริษทั เอ็มเคเอสซีเวิลด์ดอทคอม จํากัด
บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด
บริ��ั ��ุ�รปราการ ��เด�� �อร์ปอเร�ัน� จ�ากัด
บริษทั แซทเทลไลท์ เซอร์วสิ จํากัด
บริษทั เอสเอ็ม ทรู จํากัด
บริษทั ส่องดาว จํากัด
บริ��ั เ�เลเอ็นจิเน��ริ�� แอนด์ เซอร์ว�ิ เซ� จ�ากัด
บริษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ��ั เ�เล�อ���ลดิ�� จ�ากัด
บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิรค์ (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด
บริษทั ทรู ดิจทิ ลั กรุ๊ป จํากัด

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
ท����อ��ย����่
กิ จการ
70.00
100.00
99.74
100.00
60.72
100.00
68.38
100.00
100.00
92.50
56.93
56.84
91.08
99.99
99.69
99.53
51.00
99.72
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

บริษทั ทรู ดิจทิ ลั พาร์ค จํากัด
บริ��ั �ร� ดิ��ริบวิ �ัน� แอนด์ เซล�์ จ�ากัด
บริษทั ทรู อีโลจิสติกส์ จํากัด

100.00
99.70
100.00

บริ��ั �ร���ร์�� �เต�ัน� จ�ากัด
บริษทั ทรู ไอคอนเท้นท์ จํากัด
บริษทั ทรู อินคิวบ์ จํากัด
บริ��ั �ร� อินเตอร์เน�ันแนล
�
�อ��ิวนิเ��ัน� จ�ากัด
บริ��ั �ร� อินเตอร์เน�ันแนล
�
เกตเว�์ จ�ากัด
บริ��ั �ร� อินเ�อร์เน็ต �อร์ปอเร�ัน� จ�ากัด
บริษทั ทรู ไลฟ์ พลัส จํากัด

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ประเภทธุรกิ จ

����ท�ท����ท����ยน

ธุรกิจบันเทิง
ผูใ้ ห้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม
ธุรกิจลงทุน
ผูใ้ ห้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม
���บริการปร�ก�าแ���์��านแอ��ลิเ��ัน�
ผลิตรายการโทรทัศน์
หยุดดําเนินงาน
หยุดดําเนินงาน
หยุดดําเนินงาน
ธุรกิจลงทุน
การ���อ�าร��ร��นา������ �ิ ���า�รั�
บริการอินเตอร์เน็ต
ธุรกิจอินเตอร์เน็ตและผูจ้ ดั จําหน่าย
ให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่ศลิ ปิ น
และ�ุรกิจอ��น��เ� ก��� ว��อ�
หยุดดําเนินงาน
หยุดดําเนินงาน
ให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่ศลิ ปิ น
และ�ุรกิจอ��น��เ� ก��� ว��อ�
หยุดดําเนินงาน
หยุดดําเนินงาน
บริหารจัดการการตลาด
ธุรกิจลงทุน
ช่องข่าวโทรทัศน์
ประกอบกิจการค้าและให้บริการทาง
อินเตอร์เน็ต รว�������อดิจติ อลออนไลน์
บนเว็บไซต์และอุปกรณ์��อ�าร
ให้บริการธุรกิจครบวงจร
ธุรกิจจัดจําหน่าย
��ป� ร�ก�าและบริ�ารจัดการด�านการ
ขนส่งสินค้า
กิจการ��ร�ั�น์และบริการอ��น��เ� ก��� วเน��อ�
หยุดดําเนินงาน
ธุรกิจลงทุน
หยุดดําเนินงาน
หยุดดําเนินงาน
บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต
ผูค้ า้ ปลีกบริการโทรคมนาคม

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
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บริษทั ทรู �อ���อ���ั �น�����ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส���ันท���31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

���อ��ิ ษทั ย่อย
�����ั ��� ���ด�� ������ั � ��ากัด
บริษทั ทรู มูฟ จํากัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ����� ������� �����������ั�� ��ากัด
บริษทั ทรู มัลติมเี ดีย จํากัด
บริษทั ทรู มิวสิค จํากัด
�����ั ��� �ั���� �����������ั�� ��ากัด
บริษทั ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จํากัด
�����ั ��� ������
ั � ������� ��ากัด ���า���
�����ั ��� ������
ั � ก���� ��ากัด
�����ั ��� ������
ั � ��ากัด ���า���
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
Gold Palace Investments Limited
Golden Light Co., Ltd.
Goldsky Co., Ltd.
Rosy Legend Limited
Prospect Gain Limited
True Internet Technology (Shanghai)
Company Limited
True Trademark Holdings Company Limited
Crave Interactive Limited
Crave Interactive B.V.
Crave Interactive Inc.
PT True Digital Indonesia
True Digital Philippines Inc.
True Digital Vietnam Joint Stock Company
Zapgroup Inc.

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
ท����อ��ย����่
กิ จการ

ประเภทธุรกิ จ

100.00 ขายโฆษณาและตัวแทนโฆษณา
99.70 ผูใ้ ห้บริการด้านการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม
100.00 ให้บริการโทรคมนาคม ประเภท
�����า�����า�
91.08 ให้เช่าใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม
99.68 หยุดดําเนินงาน
100.00 หยุดดําเนินงาน
70.00 �ัดกา�������������ก��ก������� ก��� �����
99.10 ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก
��า��า��������
100.00 โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก
99.53 หยุดดําเนินงาน
100.00 ธุรกิจลงทุน
100.00 ธุรกิจลงทุน
100.00 ธุรกิจลงทุน
100.00 ธุรกิจลงทุน
100.00 หยุดดําเนินงาน
100.00 หยุดดําเนินงาน
100.00 พัฒนา ออกแบบ ผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์
100.00 ธุรกิจลงทุน
51.00 ให้บริการเทคโนโลยีสาํ หรับธุรกิจโรงแรม
51.00 ให้บริการเทคโนโลยีสาํ หรับธุรกิจโรงแรม
51.00 ให้บริการเทคโนโลยีสาํ หรับธุรกิจโรงแรม
99.99 ���������ด���� �ั �����กา��า�����
100.00 ให้บริการด้านการบริหารจัดการทางด้าน
เทคนิคการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
99.05 ให้บริการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
������กา�ด���� �ั ������ั �
70.00 ให้บริการแพลตฟอร์มสําหรับสิทธิประโยชน์
���������������� ����������า��������
และออฟไลน์

����ท�ท����ท����ยน
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
หมู่เกาะบริตชิ เวอร์จนิ
หมู่เกาะบริตชิ เวอร์จนิ
สาธารณรัฐมอริเชียส
สาธารณรัฐมอริเชียส
หมู่เกาะบริตชิ เวอร์จนิ
หมู่เกาะบริตชิ เวอร์จนิ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมู่เกาะบริตชิ เวอร์จนิ
สหราชอาณาจักร
ประเทศเนเธอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ประเทศเวียดนาม
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

��ย���ท����ิ ����น����่���� ������2564
������ั���� 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 TINC ������� �����ั���������������ด�������� CHIIWII เป็ นจํานวนเงิน 47.28 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อ ยละ 60.72 ของส่วนได้เสีย กลุ่ม กิจการมีอํานาจการควบคุม ทางการเงินและการดําเนิน งานของ CHIIWII ดั��ั ��
CHIIWII ได้ถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ CHIIWII ��� �����ั���ป� ระกอบธุรกิจให้บริการปรึกษา
�������า����������ั��า�����ั
�
��������� ���� ���� �ัด�ั�� ���� �า�ก���า������� �ด�กา�ลงทุนดังกล่าวถือเป็ นการรวมธุรกิจ
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กลุ่มกิจการคาดหวังจะได้รบั ประโยชน์ในแง่ความรูท้ างเทคนิค และเทคโนโลยีของ CHIIWII ไปใช้ในการส่งเสริมธุรกิจดิจทิ ลั
แพลตฟอร์มของกลุ่มกิจการ
มู�������� ��บ�ทนที�� ��ย�����ับก����ท�น�น�CHIIWII เทียบกับมู�������ม��ก�������ยก����นท�ั�ย���ท����กก���������ก���
���ันที� 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ��ม�����เ�����������ั นี�
���� ��บ�ทนที�� ��ย����ันที�� 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เงินสด

ล้านบาท
47.28

��นท�ั�ย�����นี��น� ทีเ� ก����กก������ ���ก���มี��ั นี�
ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
�ูก�นี�ก���������ูก�นี���น
��นท�ั�ย��ม�นเ�ียน���น
ที�� น� �������������ก���
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
��นท�ั�ย��ม��ม�นเ�ียน���น
เ����นี�ก��������เ����นี���น
เ��นกูย� ม� ��ย��ัน�
เ��นกูย� ม� ��ย��ัน� ��กก��ก��ทีเ� กีย� �����กัน
�นี��น� �ม�นเ�ียน���น
มู����ย���� ��มที�� ���บั
���น���เ�ียที�� ม�ม�ี ��น����บ��ม
ค่าความนิยม
รวม
เ��น�����ย��ท����� ��ับก���������ก��

31.75
0.85
0.31
0.04
2.27
0.08
(1.31)
(1.00)
(10.00)
(0.16)
22.83
(8.97)
33.42
47.28
15.53

เม��� �ัน ที��23 เมษายน พ.ศ. 2564 TDG ����เ�� นบ���ัท ย� � ย���ก��� ม ก�� ก�������ท� น เ���ม เ��ม �น�PTTD เ�� น�� �น�นทั�� ���น�
48.18 ล้านบาท ต่อมาเม����ันที�� 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 TDG �����ท�นเ��ม� เ��ม�น�PTTD เ�� น���น�นเ��นทั�� ���น�32.96 ล้านบาท
��ย���น���เ�ีย���ก���มก��ก���ม�เ��ีย� น����
เม����ันที�� 30 กันยายน พ.ศ. 2564 TDG ����เ�� นบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้ลงทุนใน ZAP เป็ นจํานวนเงิน 161.30 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ของส่วนได้เสีย กลุ่ม กิจการมีอํานาจการควบคุมทางการเงินและการดําเนินงานของ ZAP �ั�นัน� �ZAP
ได้ถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริษัท ย่อยของกลุ่ม กิจการ ZAP เ�� นบ���ัท ที����ก�บ���ก�����บ��ก����������ม�����ับ
��ท ������ย�น� ������������ม ที�เ����ม���������น��น� ��������น� ������ั��ั�� ���น��มก��ม�ย����������ั��� ��� �� น ���
โดยการลงทุนดังกล่าวถือเป็ นการรวมธุรกิจ
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กลุ่มกิ�การคาดหวังที��ะได้รบั �ลประ�ย�น�ใน�ง่ความรูท้ างเทคนิค�ละเทค�น�ลยีของ�ZAP ไปใช้ในการส่งเสริมธุรกิจดิจทิ ลั
แพลตฟอร์มของกลุ่มกิจการ
มูลค่าสิ�ง�อบ�ทนที��่ายสําหรับการลงทุนใน�ZAP เทียบกับ มูลค่าประมาณการของรายการสินทรั�ย�สุท �ิ�ากการ���อ�ุรกิ��
ณ�วันที�� 30 กันยายน พ.ศ. 2564 สามาร�วิเคราะห�ได้ดงั นี��
สิง� �อบ�ทนที�� ่าย�ณ�วันที�� 30 กันยายน พ.ศ. 2564
เงินสด

ล้านบาท
161.30

สินทรั�ย��ละหนี�สนิ ทีเ� กิด�ากการ���อ�ุรกิ��มีดงั นี�
ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้า�ละลูกหนี�อ�น
�า�ีหกั �ณ�ที�� ่าย
สินทรั�ย�หมุนเวียนอ��น
ทีด� นิ �อาคาร��ละอุปกรณ�
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เ�้าหนี�การค้า�ละเ�้าหนี�อ�น
เงินกูย้ ม� ระยะสัน�
หนี�สนิ หมุนเวียนอ��น
หนี�สนิ �ามสั��าเ�่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สนิ ไม่หมุนเวียนอ��น
มูลค่ายุ��ิ รรมทีไ� ด้รบั

69.04
3.20
1.14
0.74
0.76
0.78
2.81
(25.04)
(2.00)
(8.82)
(0.78)
(0.85)
(0.17)
40.81

ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานา�ควบคุม
ค่าความนิยม
รวม
เงินสด�่ายสุท�ิสาํ หรับการ���อ�ุรกิ�

(12.24)
132.73
161.30
92.26

เม��อ วันที��25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 TDG ���งเป� นบริ�ัท ย่อ ยของกลุ่ม กิ�การได้ลงทุนเ�ิ�ม เ�ิม ใน�TD Vietnam เป็ นจํานวนเงิน
ทัง� สิน� �8.33 ล้านบาท ทําให้ส่วนได้เสียของกลุ่มกิ�การเปลี�ยน�ปลง�ากร้อยละ�99.99 เป็ นร้อยละ 99.05
เม��อวันที��13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 TVT ���งเป� นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ดําเนินกระบวนการชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลุ่มกิจการรับรูก้ ําไรจากการชําระบัญชีจํานวน 1.59 ล้านบาท รวมในรายได้อ�นในงบกําไรขาดทุนเบ�ดเสร��รวม
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั �น �ํา�ัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รา��ารที���ิ ด���นร�หว�า�ปี ���� 2563
เม���ว�นท�� 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 TDG ���งเ�็ นบริ��ท����ข�งก�ุ�มกิจการได�จด� ต�ง� TD Vietnam ���งเ�็ นบริ��ท����จ�ดต�ง� ใ�ม�
เ�็ นจํานวนเงินท�ง� สิน� 6.01 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ข�งส�วนได�เส��ท�ง� �มด TD Vietnam เ�็ นบริ�ท� ท��� ร�ก�บ
�ุรกิจด�านการวิเ�รา���ข�� ม�����ใ��บริการดิจทิ �� �����น� ��ง� จ�ดต�ง� ข�น� ตามก��มา�ข�ง�ร�เท�เว��ดนาม
เม��� ว�น ท�� 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 TDG ���งเ�็ นบริ��ท ��� �ข�งก�ุ�ม กิจการได��งทุนเ�ิ�ม เติม ใน PTTD เ�็ น จํานวนเงินท�ง� สิ�น
77.92 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของส่วนได้เสีย
เม���ว�นท�� 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 TKSC ���งเ�็ นบริ�ท� ����ข�งก�ุ�มกิจการ ได�จดท�เบ��นเ�ิกบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลุ่มกิจการรับรูข้ าดทุนจากการเลิกกิจการจํานวน 0.09 ล้านบาท รวมในค่าใช้จ่าย��น� ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�วน�ด��สี�ที�����ี�าํ นา��วบ�ุ�
ส�วนได�เส��ท��ไม� ม ��ํ านาจ�วบ�ุ ม ว�นท�� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จํ านวนรวม 456.13 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 528.04 ล้านบาท)
��ง� ในจํานวนน�� 481.44 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 464.38 ล้านบาท) เป็ นของ TM ส�วนได�เส��ท�ไ� ม�ม�� ํานาจ�วบ�ุมท�เ� ����เ�็ นข�ง
IKSC, BITCO, TVG, HWMH, CHIIWII, CRAVE และ ZAP ส�วนได�เส��ท�ไ� ม�ม�� ํานาจ�วบ�ุมท�ง� �มดไม�มส� าร�สํา���ต��ส�วนได�เส��
ของกลุ่มกิจการ
บริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า

วันที� 31 ธันวาคม
บริษทั ร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
23,946.55
547.29
24,493.84

22,675.09
538.20
23,213.29

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
30,712.30
30,712.30

30,712.30
30,712.30

จํานวนท�ร� บ� ร�ใ� นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จม�ดง� ต��ไ�น��

สําหรับปี สิ�นสุด วันที� 31 ธันวาคม
ส่วนแบ่งกําไร
- บริษทั ร่วม
- ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
รายการระหว่างกัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
3,706.25
9.09
3,715.34
(38.22)
3,677.12

4,220.93
(26.57)
4,194.36
(41.57)
4,152.79
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
20.2 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
�������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม

ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ร่วม
��งท�น������ง����ง��น� ��น
โทรคมนาคม ดิจทิ ลั
บริษทั ทรู จีเอส จํากัด
บริษทั ทรู แอกซิออน
อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด
บริษทั คิว คิว ประเทศไทย จํากัด
บริษทั เจนซัส วิช จํากัด
Yi Tunnel (Beijing) Technology
Co., Ltd.
Mediaload Pte. Ltd.
บริษทั เทคซอส มีเดีย จํากัด
บริษทั เอชจี โรโบติกส์ จํากัด

�งท�น�น���ง����ง���น��น
โทรคมนาคม
จ���น��ย��น������น�������ง�
สถาบันพัฒนานักเขียน
โปรแกรม
ให้คาํ ปรึกษาทางด้านซอฟท์แวร์
กิจการบริการรับจัดงานและ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
พัฒนากล้องอัจฉริยะ
����ด�จท� ��
ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
แฟลตฟอร์มความบันเทิง
พัฒนาหุ่นยนต์ แพลตฟอร์ม
และอุปกรณ์อจั ฉริยะ

ประเทศ
������������

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

ประเทศไทย
ประเทศไทย

127,116.21
340.00

23.38
46.80

30,712.30
159.11

ประเทศไทย
ประเทศไทย

177.00
19.09

40.00
28.65

56.05
81.69

ประเทศไทย
ประเทศจีน

1.08

7.69

5.00

4.99

ประเทศสิงคโปร์

2.09
16.68

25.00
40.05

850.83
115.55

837.89
103.72

ประเทศไทย

2.67

25.00

20.00

22.46

ประเทศไทย

2.14

16.30

140.14
32,140.67

139.17
23,946.55

�������31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

22,730.43
41.80
66.09

งบการเงินรวม

ประเภทธุรกิ จ

Yi Tunnel (Beijing) Technology
Co., Ltd.
Mediaload Pte. Ltd.
รวมเงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม

เงินลงทุน
ตามวิ ธี
ส่วนได้เสีย
ล้านบาท

ทุนชําระแล้ว
ล้านบาท

รวมเงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม

บริษทั ร่วม
��งท�น������ง����ง��น� ��น
โทรคมนาคม ดิจทิ ลั
บริษทั ทรู จีเอส จํากัด
บริษทั ทรู แอกซิออน
อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด
บริษทั คิว คิว ประเทศไทย จํากัด
บริษทั เจนซัส วิช จํากัด

เงินลงทุน
ตามวิ ธี
ราคาทุน
ล้านบาท

�งท�น�น���ง����ง���น��น
โทรคมนาคม
จ���น��ย��น������น�������ง�
สถาบันพัฒนานักเขียน
โปรแกรม
ให้คาํ ปรึกษาทางด้านซอฟท์แวร์
กิจการบริการรับจัดงานและ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
พัฒนากล้องอัจฉริยะ
����ด�จท� ��

ประเทศ
������������

เงินลงทุน
ตามวิ ธี
ราคาทุน
ล้านบาท

เงินลงทุน
ตามวิ ธี
ส่วนได้เสีย
ล้านบาท

ทุนชําระแล้ว
ล้านบาท

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

ประเทศไทย
ประเทศไทย

127,116.21
340.00

23.38
46.80

30,712.30
159.11

ประเทศไทย
ประเทศไทย

177.00
8.68

40.00
30.00

56.05
81.69

ประเทศไทย
ประเทศจีน

1.08

7.69

5.00

4.80

2.09
16.68

25.00
40.05

850.83
115.55
31,980.53

848.12
113.91
22,675.09

ประเทศสิงคโปร์

21,618.13
28.30
61.83

เ������นที�� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ������ย���� �����งเง�น�งท�น�น��งท�น������ง����ง���น��น��ง�������จ������งจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมลู ค่า 38,693.08 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 35,909.41 ล้านบาท)
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั �� �ํา�ั� (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส���ั��ี� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การเปลีย� น�ปลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม มีดงั นี�
งบการเงินรวม
ล้านบาท
สําหรับปี สิ��ส���ั��ี� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
เงินลงทุนเ�ิม�
ส่วนแบ่งกําไร
เงินปั นผลรับ (หมายเหตุขอ้ 41)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั สิน� ปี

22,675.09
160.14
3,706.25
(2,594.93)
23,946.55

รา��าร�ี���ิ �����ร�ห��างปี พ.ศ. 2564
เม��อวันที� 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 TINC ���งเป็ นบริษัทย่อย�ห่งหน��งของกลุ่มกิจการลงทุนใน Techsauce เป็ นจํานวนเงิน
20.00 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของส่วนได้เสีย Techsauce ถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ��ง� ดําเนิน
ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการแพลตฟอร์มความบันเทิง
เม��อวันที� 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 TINC ���งเป็ นบริษทั ย่อย�ห่งหน��งของกลุ่มกิจการลงทุนใน HG เป็ นจํานวนเงิน 140.14 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16.30 ของส่วนได้เสีย HG ถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ���งดําเนิน�ุรกิจ�ั� นาหุ่นยนต�
แพลตฟอร์มและอุปกรณ์อจั ฉริยะ
รา��าร�ี���ิ �����ร�ห��างปี พ.ศ. 2563
เม��อ วัน ที� 12 มิถุน ายน พ.ศ. 2563 TDG ���งเป็ น บริษัท ย่อ ย�ห่งหน�� งลงทุน ใน YI Tunnel เป็ น จํานวนเงิน 850.83 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุน้ ทัง� หมดของบริษทั YI Tunnel ถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ���งดําเนิน�ุรกิจ
ด้านการพัฒนากล้องอัจฉริยะ
เม��อวันที� 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนใน DIF จํานวน 300.00 ล้านหน่ วย และได้รบั เงินจากการขาย
เงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 4,367.67 ล้านบาท ในข้อมูลทางการเงินรวม กลุ่มกิจการรับรูก้ ําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมจํานวน 1,886.04 ล้านบาท ภายใต้ �รายได้อ�น” การจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวมีผลให้ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน DIF
ลดลงจากร้อยละ 29.00 เป็ นร้อยละ 26.18 และในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั รับรูก้ ําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
จํานวน 660.78 ล้านบาท ภายใต้ �รายได้อ�น” การจําหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวมีผลให้ส่วนได้เสียของบริษัทใน DIF ลดลงจาก
ร้อยละ 28.90 เป็ นร้อยละ 26.08
ต่อมาในวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจําหน่ายเงินลงทุนใน DIF จํานวน 298.11 ล้านหน่วย และได้รบั เงินจากการ
ขายเงินลงทุนในวันที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 4,001.70 ล้านบาท ในข้อมูลทางการเงินรวมกลุ่มกิจการรับรูก้ ําไรจากการ
ขายเงินลงทุนจํานวน 1,510.19 ล้านบาท ภายใต้ �รายได้อ�น” การจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวมีผลให้ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ
ลดลงเป็ นร้อยละ 23.38 และในงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนจํานวน 287.20 ล้านหน่วย และได้รบั เงินจาก
การขายเงินลงทุนในวันที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 3,855.16 ล้านบาท บริษัท รับ รู้กําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน
306.40 ล้านบาท ภายใต้ �รายได้อ�น” ในงบการเงินเ��าะกิจการ การจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวมีผลให้ส่วนได้เสียของบริษัท
ลดลงเป็ นร้อยละ 23.38
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บริษทั ทรู ������เ��� �น��������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุ�ว�น�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ĊïąĻû õÿç åăĻ28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 TDG ÙĄĻÕĊéđ ç èñĂ÷ÿå ðĒû ðċùĒÕùçĄĻÕóÕåĆ çčçMediaload เป็ นจํานวนเงิน 115.56 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40.05 ÐûÕùĆçē åÿÕļ ùïâÐûÕèñĂ÷åÿ ČâðÏóĆĒïÏĂÖÏĀñØėĀñþâēõðĊÕĂçøâĊéđ çÖėĀçõç99.85 ล้านบาท และชําระ
ČâðÏĀñčùēèñĂÏĀñčçûçĀÒãÙĄĻÕïćóÒĒĀðĆãĂæññïĊåăðèĊåĒĀÖėĀçõçĊÕĂç15.71 ล้านบาท Mediaload ถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุน
čçèñĂ÷åÿ ñĒõïÙĄÕĻ âėĀĊçĂçæĆñÏĂÖâēĀçøąĻûâĂÖåĂ óÿ
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
DIF
ว�น�ี��31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
øĂçåñÿìðĖùïĆçĊõăðçûąĻç
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

���น�
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

รวม
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

4,396.64
3,562.13
7,958.77

4,034.20
3,198.77
7,232.97

1,274.13
726.11
2,000.24

1,247.66
436.44
1,684.10

5,670.77
4,288.24
9,959.01

5,281.86
3,635.21
8,917.07

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

215,927.06
223,885.83

215,751.51
222,984.48

222.75
2,222.99

215.62
1,899.72

216,149.81
226,108.82

215,967.13
224,884.20

หนี� สินหมุนเวียน
ùçăļøçĂ åĀÕÏĀñĊÕĂç
ùçăļøçĂ ùïĆçĊõăðçûąĻç
�วมหนี� สินหมุนเวียน

(4,347.70)
(4,347.70)

(4,485.97)
(4,485.97)

(5.55)
(594.45)
(600.00)

(6.79)
(479.48)
(486.27)

(5.55)
(4,942.15)
(4,947.70)

(6.79)
(4,965.45)
(4,972.24)

หนี� สินไม่หมุนเวียน
ùçăļøçĂ åĀÕÏĀñĊÕĂç
ùçăļøçĂ ĎïĒùïĆçĊõăðçûąĻç
�วมหนี� สินไม่หมุนเวียน

(27,267.37)
(16,054.63)
(43,322.00)

(27,585.89)
(16,485.50)
(44,071.39)

(9.13)
(22.69)
(31.82)

(15.45)
(15.45)

(27,276.50)
(16,077.32)
(43,353.82)

(27,585.89)
(16,500.95)
(44,086.84)

�วมหนี� สิน

(47,669.70)

(48,557.36)

(631.82)

(501.72)

(48,301.52)

(49,059.08)

สิ นทรัพย์สทุ ธิ

176,216.13

174,427.12

1,591.17

1,398.00

177,807.30

175,825.12

-
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั �น��ํา�ัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส��นสุด�ัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
DIF
สําหรับปี ส�� นสุด
�ัน�ี��31 ธันวาคม
รายได้
�่�เส���มร�������่��ัด�ํ��น่�ย
ด�กเบีย� รับ
ด�กเบีย� �่�ย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
�่�เนี���
กําไร(ขาดทุน)หลังหักภาษี
��กก�รดํ�เนิน��น�่�เน����
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วม

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

���น�
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

14,726.65

รวม
พ.ศ. 2563
ล้านบาท

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

2,537.22

2,313.46

17,263.87

17,004.39

15.56

(61.20)
4.73
(2.20)

(61.22)
0.64
(0.81)

(61.20)
19.79
(2.20)

(61.22)
16.20
(0.81)

12,888.04

13,424.00

(87.68)

68.85

12,800.36

13,492.85

12,888.04
12,888.04

13,424.00
13,424.00

(87.68)
(87.68)

68.85
68.85

12,800.36
12,800.36

13,492.85
13,492.85

2,594.93

2,984.95

2,594.93

2,984.95

-

14,690.93

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

15.06

-

-

-

-

ก�รกร�ทบย�ด�บก�รเ�ิน�ดยสร��ที�� สด����ม���่���มบั��ี���ส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม
DIF

���น�

�ัน�ี��31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

สินทรั�ย�ส�ท�ิ���วันที�� 1 มกราคม
เรียกชําระค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)ในระหว่างปี
�ั�ร���กเ��ีย� นเ�ิน�่���ร�เท�
เงินปั นผลจ่าย
สินทรั�ย�ส�ท�ิ���วันสิน� �ี

174,427.12
12,888.04
(11,099.03)
176,216.13

172,102.12
13,424.00
(11,099.00)
174,427.12

23.38%

23.38%

41,197.40
(18,466.97)
22,730.43

40,779.12
(19,160.99)
21,618.13

ส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม
ค่าความนิยม
กํ�ไรทีย� �ั ไม่รบั ร��้ �กก�ร��ยสินทรั�ย�
มูลค่าตามบัญชี

พ.ศ. 2564
ล้านบาท
1,398.00
280.85
(87.68)
1,591.17
-

รวม
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
10.30
1,275.14
68.85
43.71
1,398.00
-

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

175,825.12
280.85
12,800.36
(11,099.03)
177,807.30

172,112.42
1,275.14
13,492.85
43.71
(11,099.00)
175,825.12

-

429.03
787.09

383.53
673.43

1,216.12

1,056.96

41,626.43
787.09
(18,466.97)
23,946.55

41,162.65
673.43
(19,160.99)
22,675.09
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บริษทั ทรู ค�ร�ป��รชั �น จํากั� (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส��วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
20.3 เงินลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

ชื��กิ จการร่วมค้า

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

บริษทั เอเชีย อินโฟเน็ท จํากัด
บริษทั ทรานส์��ร์เม�ั �น �ิ ลม์ จ�ากัด
บริษทั ทรู �ีเจ �รีเ��ันส์
� จ�ากัด
บริษทั ทรูทชั จํากัด
บริษทั ทรู วอยซ์ จํากัด
True-Kona Cayman GP
LINE Games-True-Kona Global Fund
Limited Partnership

65.00
34.69
51.00
50.00
55.00

ประเภทธุรกิ จ
หยุดดําเนินงาน
ผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์
ผลิตรายการภาพยนตร์
บริการ Call centre

ประเทศ
ที�จ�ท��บียน
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

��้บริการเกีย� วกับการรูจ้ �าเสียงพูด และอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์แล����ท์แวร์ทเ�ี กีย� ว�้�ง
50.00 ผูจ้ ดั การกองทุน

หมู่เกาะเคย์แมน

27.00 ธุรกิจลงทุน

หมู่เกาะเคย์แมน

การเ�ลีย� นแ�ลง��งส่วนได้เสีย�นการร่วมการ�้า มีดงั นี�

สําหรับปี สิ�นส��วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นปี
ส่วนแบ่งกําไร
มูล�่า�ามบั��ีสุท�ิ � วันสิน� �ี

งบการเงินรวม
ล้านบาท
538.20
9.09
547.29

รายการที��กิ ����นร�หว่างปี พ.ศ. 2563
เม���วันที� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 TINC ���งเ�� นบริษัทย่�ยแ�่ง�น��งลงทุน�น TRUE-Kona ���งเ�� นการร่วม�้าเป็ นจํานวนเงิน
1.41 ล้านบาท �ดยส่วนได้เสีย��งกลุ่มกิจการไม่เ�ลีย� นแ�ลง
เม��� วัน ที� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 TINC ��� งเ�� นบริษั ท ย่ � ยแ�่ ง �น�� ง ลงทุ น �น LINE games-TRUE ��� ง เ�� นการร่ ว ม�้ า
เป็ นจํานวนเงิน 36.70 ล้านบาท �ดยส่วนได้เสีย��งกลุ่มกิจการไม่เ�ลีย� นแ�ลง
กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย�นการร่วม�้า วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 547.29 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 538.20 ล้านบาท)
��ง� ส่วนได้เสีย�นการร่วม�้าทัง� �มดไม่เ�� นสาร�ส�า�ั��่�ส่วนได้เสีย��งกลุ่มกิจการ

76

บริษทั ทรู คอร์ปอ�ร�� �น ��าก�� (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุ���น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21 ����ิน อาคารและอุปกรณ์

��น��� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

อุปกรณ์โครงข่าย
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
ÙąļûĊìĂïĻ
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
การด้อยค่า
ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀ
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

226,381.64
31,426.56
(138.44)
(892.70)
(601.39)
(16,348.04)
239,827.63

203,737.03
38,073.58
(98.73)
(0.35)
(15,329.89)
226,381.64

-

-

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
ÙąļûĊìĂïĻ
ÏĀñÙąļûèñĂ÷åÿ ðĒûð (หมายเหตุขอ้ 20)
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀ
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

5,512.45
1,322.82
0.80
(6.05)
14.53
(1,335.05)
5,509.50

4,749.02
1,934.72
(24.65)
20.83
(1,167.47)
5,512.45

412.21
119.74
(0.02)
(4.98)
(104.77)
422.18

450.32
55.26
(0.30)
(93.07)
412.21

รวม

245,337.13

231,894.09

422.18

412.21

-

รา�การ����กิ ����น���สา� ค��
กลุ่มกิจการลงทุนในอุปกรณ์โครงข่ายเป็ นจํานวนเงิน 31,426.56 ล้านบาท ĊìąĻûčØēñûÕñÿèčçÏĀñÐðĀðæĆñÏĂÖ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 êćēèñĂùĀñãÿâøĂçčÖðÏĊóĂÏÏĀñčØēøçĂ åñÿìðĖûĆéÏñáĖ ČÒñÕÐĒĀðèĀÕøĒõçĊçąĻûÕÖĀÏÒĆáóÿÏ÷áþÐûÕøĂçåñÿìðĖåĻĎă ïĒ
øĀïĀñäčØēÕĀçãĒûĎéĎâēâÿÕçÿçļ ÐĀâåĆçÖĀÏÏĀñâēûðÒĒĀจากการเลิกใช้สนิ ทรัพย์จํานวน 601.39 ล้านบาท ถูกรับรู้ในงบกําไรขาดทุน
ĊèđâĊøñđÖñõïøėĀùñÿèéă øçļĂ øĆâõÿçåăĻ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ต้นทุนการกู้ยมื จํานวน 248.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 106.65 ล้านบาท) ได้ถูกรับรูเ้ ป็ นต้นทุนของสินทรัพย์ ñõïûðćĒčçñĀðÏĀñÏĀñÙąļû
øĂçåñÿì ðĖĊìĂĻï ñþùõĒĀÕéă ÏóĆĒï ÏĂÖÏĀñčØēû ÿãñĀÏĀñãÿÕļ ÐĄļç Ċéđ ç åĆç ČâðĊ×óăĻðñēû ðóะ 4.41 อัต ราดังกล่าวเป็ น อัตราของต้นทุ นการกู้ยืม
åăçĻ ėĀïĀčØēĊéđ çĊÕĂçåĆçčçČÒñÕÏĀñ
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ñþùõĒĀÕĎãñïĀøåăĻ 1 พ.ศ. 2564 ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการได้ทําการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของอุปกรณ์ระบบมัลติมเี ดียในบางประเภท
ĊçąĻûÕÖĀÏïăÏĀñĊéóăĻðçċéóÕõÿãäĆéñþøÕÒĖčçÏĀñčØēéñþČðØçĖ čçøĂçåñÿìðĖéñþĊîåâÿÕÏóĒĀõČâðéÿ ÖÖÿðøėĀÒÿÛåăĻčØēčçÏĀñìĂÖĀñáĀûĀðĆ
การให้ประโยชน์ ประกอบด้วยการเทียบเคียงกับสินทรัพðĖåĻïă Ïă ĀñčØēéñþČðØçĖ åĻčă ÏóēĊÒăðÕÏÿçïĀãñÞĀçÏĀñèėĀñĆÕñÿÏ÷ĀċóþĊÕąĻû çĎÐ
čçÏĀñčØēÕĀçñõïäĄÕÏĀñÐûÒõĀïĊùđçÖĀÏêćĊē ØăðĻ õØĀÛûĂøñþêćèē ñĂùĀñĎâēÐûē øñĆéõĒĀĊìąĻûčùēøûâÒóēûÕÏÿèõÿãäĆéñþøÕÒĖčçÏĀñčØēéñþČðØçĖ
čçøĂçåñÿìðĖåĊĻă éóăĻðçĎéÖĄÕĊéóăðĻ çéñþïĀáÏĀñûĀðĆÏĀñčùēéñþČðØçĖÐûÕøĂçåñÿìðĖâÕÿ ÏóĒĀõčùēøûâÒóēûÕÏÿèøĂçåñÿìðĖåïĻă Ïă ĀñčØēéñþČðØçĖ
åăčĻ ÏóēĊÒăðÕÏÿçČâðĊñĂïĻ ãÿÕļ ċãĒõçÿ åăĻ1 มกราคม พ.ศ. 2564 Ċéđ çãēçĎéÏĀñĊéóăĻðçéñþïĀáÏĀñûĀðĆÏĀñčùēéñþČðØçĖøĒÕêóÏñþåèãĒû
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี øçļĂ øĆâõÿçåăĻ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 âÿÕçăļ
อายุการใช้งานเดิ ม อายุการใช้งานใหม่
ล้านบาท
ล้านบาท
สําหรับปี ส���ส���ั��ี� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀ - อุปกรณ์ระบบมัลติมเี ดีย

6,871.03

5,514.10
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วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

สําหรับปี สิ� นส��วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
ÙąļûĊìĂïĻ
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀ
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

วันที��1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

อุปกรณ์โครงข่าย

-

-

-

539.83

539.83

539.83

539.83

539.83

539.83

ที��ินและ
ส่วนปรับปรุง
ล้านบาท

1,454.03
(313.83)
(11.39)
1,128.81

1,178.99
4.40
(54.58)
1,128.81

1,456.03
(262.79)
(14.25)
1,178.99

อาคารและ
สิ� งปลูกสร้าง
ล้านบาท

บริษทั ทรู �อร์ปอเร�ั �น��ํากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส��วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,085.88
(3,963.39)
(1,122.49)
-

-

5,451.03
(4,243.36)
(1,207.67)
-

อุปกรณ์
ระบบโทรศัพท์
ล้านบาท

190.02
(173.90)
(16.12)
-

-

252.09
(222.98)
(29.11)
-

โทรศัพท์
สาธารณะ
ล้านบาท

126,795.27
(34,947.04)
(1,909.98)
89,938.25

79,041.05
1,459.71
(13.62)
17,819.49
(8,368.38)
89,938.25

114,133.90
(33,089.22)
(2,003.63)
79,041.05

93,463.33
(36,635.21)
(6,695.86)
50,132.26

43,598.97
9,636.69
(36.71)
2,762.57
(5,829.26)
50,132.26

80,585.10
(30,865.49)
(6,120.64)
43,598.97

258.10
(204.00)
(28.63)
25.47

27.66
0.40
(0.33)
0.07
(2.33)
25.47

259.74
(203.45)
(28.63)
27.66

15,669.30
(12,599.81)
(245.88)
2,823.61

3,069.69
876.97
(5.83)
(41.88)
(1,075.34)
2,823.61

15,354.67
(12,111.84)
(173.14)
3,069.69

อุปกรณ์ระบบ
อุปกรณ์โทรทัศน์
อุปกรณ์โครงข่าย
อุปกรณ์
ไฟฟ้ าและ
ระบบบอกรับ
โทรศัพท์เ�ล��อนที� ระบบมัลติ มีเดีย เ�ร��อง�อ�พิ วเตอร์
เป็ นสมาชิ ก
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินรวม

-

-

-

สิ ทธิ ในการ
ใช้สินทรัพย์
ล้านบาท

81,794.59
(1.18)
81,793.41

76,280.84
26,095.41
(42.24)
(20,540.60)
81,793.41

76,280.77
1.25
(1.18)
76,280.84

งานระหว่างทํา
ล้านบาท
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325,250.35
(88,837.18)
(10,031.53)
226,381.64

203,737.03
38,073.58
(98.73)
(0.35)
(15,329.89)
226,381.64

294,313.16
(80,997.88)
(9,578.25)
203,737.03

รวม
ล้านบาท

วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

สําหรับปี สิ� นส��วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
ÙąļûĊìĂïĻ
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀ
การด้อยค่า
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

อุปกรณ์โครงข่าย (ต่อ)

-

-

546.59

546.59

546.59

539.83
6.76

ที��ินและ
ส่วนปรับปรุง
ล้านบาท

1,490.63
(368.40)
(11.39)
1,110.84

1,128.81
36.60
(54.57)
1,110.84

อาคารและ
สิ� งปลูกสร้าง
ล้านบาท

บริษทั ทรู �อร์ปอเร�ั �น��ํากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส��วันที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,081.74
(3,960.20)
(1,121.54)
-

-

อุปกรณ์
ระบบโทรศัพท์
ล้านบาท

190.02
(173.90)
(16.12)
-

-

โทรศัพท์
สาธารณะ
ล้านบาท

151,302.58
(44,737.27)
(1,473.94)
105,091.37

89,938.25
770.19
(52.94)
24,416.82
(9,980.95)
105,091.37

อุปกรณ์โครงข่าย
โทรศัพท์เ�ล��อนที�
ล้านบาท

104,991.33
(42,063.79)
(7,372.68)
55,554.86

50,132.26
6,661.05
(27.54)
4,904.58
(5,514.10)
(601.39)
55,554.86
-

-

258.10
(206.27)
(28.63)
23.20

23.20

(2.27)

25.47

15,044.01
(13,268.97)
(245.78)
1,529.26

2,823.61
76.15
(0.48)
(573.87)
(796.15)
1,529.26

อุปกรณ์ระบบ อุปกรณ์โทรทัศน์
อุปกรณ์
ไฟฟ้ าและ
ระบบบอกรับ
ระบบมัลติ มีเดีย เ�ร��อง�อ�พิ วเตอร์
เป็ นสมาชิ ก
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินรวม

-

-

สิ ทธิ ในการ
ใช้สินทรัพย์
ล้านบาท

75,972.69
(1.18)
75,971.51

81,793.41
23,875.81
(57.48)
(29,640.23)
75,971.51

งานระหว่างทํา
ล้านบาท
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354,877.69
(104,778.80)
(10,271.26)
239,827.63

226,381.64
31,426.56
(138.44)
(892.70)
(16,348.04)
(601.39)
239,827.63

รวม
ล้านบาท
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วัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

สําหรับปี สิ� นส��วัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
Ùąûļ ĊìĂïĻ
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀ
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

วัน�ี��1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย

บริษทั ทรู �อร์ปอเร�ั �น��ํากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส��วัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

-

-

-

-

224.52

224.52

224.52

26.90

197.62

197.62

197.62

�ี��ินและ
ส่วนปรับปรุง
ล้านบาท

3,553.70
(2,316.67)
(168.56)
1,068.47

1,041.16
41.58
(2.77)
342.86
(354.36)
1,068.47

3,193.59
(1,983.88)
(168.55)
1,041.16

อาคารและ
สิ� งปลูกสร้าง
ล้านบาท

5,547.89
(3,258.41)
(466.43)
1,823.05

1,549.97
431.51
(9.39)
267.62
(416.66)
1,823.05

5,112.34
(2,995.19)
(567.18)
1,549.97

เ�ร�อ� งตกแต�ง�ติ �ตัง�
และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ล้านบาท

5,890.16
(4,299.11)
(248.77)
1,342.28

1,057.20
147.61
(0.82)
531.24
(392.95)
1,342.28

5,336.21
(4,026.43)
(252.58)
1,057.20

งบการเงิ นรวม
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ า
และเ�ร��อง�อ��ิ วเตอร์
ล้านบาท

-

37.86
(33.82)
(1.03)
3.01

(3.50)
3.01

7.92
0.01
(1.42)

46.23
(37.28)
(1.03)
7.92

ยานพาหนะ
ล้านบาท

895.15

895.15

1,051.12

1,051.12

895.15
1,314.01
(10.25)
(1,147.79)
1,051.12

-

งานระหว่างทํา
ล้านบาท

81

16,305.25
(9,908.01)
(884.79)
5,512.45

4,749.02
1,934.72
(24.65)
20.83
(1,167.47)
5,512.45

14,781.14
(9,042.78)
(989.34)
4,749.02

รวม
ล้านบาท

วัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

สําหรับปี สิ� นส��วัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
Ùąûļ ĊìĂïĻ
ÏĀñÙąļûèñĂ÷åÿ ðĒûð ùïĀðĊùãĆÐûē 20)
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀ
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย (ต่อ)

บริษทั ทรู �อร์ปอเร�ั �น��ํากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส��วัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

-

-

-

230.59

230.59

230.59

6.07

224.52

�ี��ินและ
ส่วนปรับปรุง
ล้านบาท

-

3,719.97
(2,581.47)
(168.56)
969.94

(3.16)
223.01
(354.74)
969.94

1,068.47
36.36

อาคารและ
สิ� งปลูกสร้าง
ล้านบาท

-

5,623.47
(3,595.17)
(453.04)
1,575.26

(2.30)
29.32
(462.65)
1,575.26

1,823.05
187.84

เ�ร��องตกแต�ง�ติ �ตัง�
และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ล้านบาท

6,564.29
(4,752.35)
(241.34)
1,570.60

1,342.28
121.90
0.80
(0.59)
621.70
(515.49)
1,570.60

งบการเงิ นรวม
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ า
และเ�ร��อง�อ��ิ วเตอร์
ล้านบาท

-

36.47
(34.60)
(1.03)
0.84

(2.17)
0.84

3.01

ยานพาหนะ
ล้านบาท

-

-

-

1,162.27

1,162.27

1,162.27

(865.57)

1,051.12
967.72

งานระหว่างทํา
ล้านบาท

82

17,337.06
(10,963.59)
(863.97)
5,509.50

5,512.45
1,322.82
0.80
(6.05)
14.53
(1,335.05)
5,509.50

รวม
ล้านบาท

True to Tech, The Future is True

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

-

-

-

ว������31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

ว������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
43.06
(31.67)
(11.39)

43.06
(31.67)
(11.39)

49.47
(35.22)
(14.25)

อาคารและ
สิ� งปลูกสร้าง
ล้านบาท

ว������1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ÒĒĀĊøąĻûïñĀÒĀøþøï
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

อุปกรณ์โครงข่าย

บริษทั ทรู �อร์ปอเร�� �����าก���(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส��ว������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,081.74
(3,960.20)
(1,121.54)
-

5,087.06
(3,963.39)
(1,123.67)
-

5,452.21
(4,243.37)
(1,208.84)
-

อุปกรณ์
ระบบโทรศัพท์
ล้านบาท

-

-

-

340.02
(332.37)
(7.65)

340.02
(332.37)
(7.65)

340.02
(332.37)
(7.65)

อุปกรณ์โครงข่าย
��ร����์เ�ล��อ����
ล้านบาท

-

-

-

190.02
(173.90)
(16.12)

190.02
(173.90)
(16.12)

252.09
(222.98)
(29.11)

-

-

-

224.59
(195.96)
(28.63)

224.59
(195.96)
(28.63)

224.59
(195.96)
(28.63)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
โทรศัพท์
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ า
สาธารณะ
�ล�เ�ร��อง�อ��ิ วเตอร์
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

-

-

(1.18)

1.18

งานระหว่างทํา
ล้านบาท
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5,880.61
(4.694.10)
(1,186.51)
-

5,884.75
(4,697.29)
(1,187.46)
-

6,318.38
(5,029.90)
(1,288.48)
-

รวม
ล้านบาท

4.03
(51.42)
206.73

582.36
(374.81)
(0.82)
206.73

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเส��อมราคาสะสม
ค่าเ���อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

-

254.12

590.56
(335.62)
(0.82)
254.12

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
ล้านบาท

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิวนั ต้นปี
���อเพิม�
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
โอนเข้า (ออก)
ค่าเส�อ� มราคา
มูลค่าตามบัญชีสทุ �ิ�นั สิน� �ี

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเส��อมราคาสะสม
ค่าเ���อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย

บริษทั ทรู คอร์ปอเร�ั �น �ํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

595.36
(466.71)
(39.54)
89.11

87.01
14.66
(0.30)
2.24
(14.50)
89.11

593.85
(466.64)
(40.20)
87.01

เครื�องตกแต่ง ติ ดตัง�
และอุปกรณ์ สาํ นักงาน
ล้านบาท

-

1,084.48
(960.54)
(16.68)
107.26

4.43
(27.15)
107.26

101.07
28.91

1,062.77
(944.92)
(16.78)
101.07

-

-

-

1.36
(1.36)

1.36
(1.36)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ า
และเครื�องคอมพิ วเตอร์
ยานพาหนะ
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

-

-

9.11

9.11

9.11

(10.70)

8.12
11.69

8.12

8.12

งานระหว่างทํา
ล้านบาท

(93.07)
412.21

84

2,272.67
(1,803.42)
(57.04)
412.21

-

450.32
55.26
(0.30)

2,256.66
(1,748.54)
(57.80)
450.32

รวม
ล้านบาท

True to Tech, The Future is True

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

45.54
(54.83)
197.44

627.90
(429.64)
(0.82)
197.44

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเส�อ� มราคาสะสม
ค่าเ��อ� การด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

-

206.73

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
ล้านบาท

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิวนั ต้นปี
���อเพิม�
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
โอนเข้า (ออก)
ค่าเส�อ� มราคา
มูลค่าตามบัญชีสทุ �ิ�นั สิน� �ี

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย (ต่อ)

บริษทั ทรู คอร์ปอเร�ั �น �ํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

598.31
(469.73)
(39.49)
89.09

89.11
10.36
(0.02)
4.69
(15.05)
89.09
-

1,100.94
(977.37)
(13.97)
109.60

3.89
(34.89)
109.60

107.26
33.34

-

-

1.36
(1.36)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เครื�องตกแต่ง ติ ดตัง�
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ า
และอุปกรณ์ สาํ นักงาน และเครื�องคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

-

26.05

26.05

26.05

(59.10)

9.11
76.04

งานระหว่างทํา
ล้านบาท
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2,354.56
(1,878.10)
(54.28)
422.18

412.21
119.74
(0.02)
(4.98)
(104.77)
422.18

รวม
ล้านบาท

True to Tech, The Future is True

บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
22 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
งบการเงินรวม

อสังหาริมทรัพย์
ล้านบาท

อุปกรณ์
โครงข่าย
ล้านบาท

สิ ทธิ การใช้
ช่องสัญญาณ
ยานพาหนะ ดาวเทียม
ล้านบาท
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
����� ��น�
�����า�น�า��น�����า��า�����������า
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
�����า�า�����������วน� ��น� ��

4,192.11
1,411.35
(245.90)
(112.87)
(1,456.52)
3,788.17

100,448.68
6,096.02
(3.54)
(28.60)
(9,772.23)
96,740.33

1,323.62
79.90
(9.14)
(0.39)
(458.67)
935.32

2,044.96
(6.50)
(166.24)
1,872.22

108,009.37
7,587.27
(265.08)
(141.86)
(11,853.66)
103,336.04

สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
����� ��น�
�า����������� ���� ���า�������� 20)
�����า�น�า��น�����า��า�����������า
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
กลับรายการการด้อยค่า
�����า�า�����������วน� ��น� ��

3,788.17
1,158.82
0.78
(857.84)
(164.36)
(1,219.16)
2,706.41

96,740.33
4,199.07
(3,222.55)
212.32
(10,206.96)
1,736.74
89,458.95

935.32
227.32
(547.50)
(58.82)
(208.15)
348.17

1,872.22
(162.78)
1,709.44

103,336.04
5,585.21
0.78
(4,627.89)
(10.86)
(11,797.05)
1,736.74
94,222.97

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ���� ���า����า��าว�า�����า���� า�ว�า�������� ��น�����น��������� ���า��������ว�า���� ������า��า��ว�������น�น����
�า�า��า�����������า�����า��า��������า���น������น�� ���น�น� ��������า��า����า���น�า��า�������า��านวน 1,736.74 ล้านบาท
และรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรว���า������ �น� ���ว�น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส��วั�ที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
สําหรับปี สิ��ส��วั�ที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
���ม� ��น�
ต�ด�ําหน�า��น�����ากกา��ก���ก����า
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
มู���าตาม�����������น� ��น� ��

1,173.13
236.18
(124.44)
(31.22)
(326.35)
927.30

(120.08)
247.88

1,529.32
248.35
(124.84)
(31.22)
(446.43)
1,175.18

สําหรับปี สิ��ส��วั�ที��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
���ม� ��น�
ต�ด�ําหน�า��น�����ากกา��ก���ก����า
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
มู���าตาม�����������น� ��น� ��

927.30
582.25
(127.06)
(72.46)
(251.95)
1,058.08

247.88
3.16
(150.58)
(17.04)
(49.87)
33.55

1,175.18
585.41
(277.64)
(89.50)
(301.82)
1,091.63

356.19
12.17
(0.40)

23 ค่าความนิ ยม
ค่าความนิยมได้ถูกปั นส่วนให้แก่กลุ่มของหน� ����น��������ก���ห��ก�ด���น�ด ���ถูกกําหนดตามส่วนงานดําเนินงาน����กา��� น���น��งค่า
ความนิยม�ห��ก�หน�����น�������ก� ���ห��ก�ด���น�ด�ามา�ถ��ด��ด�ด�� น��
ล้านบาท
ทรูออนไลน์
การปันส่วนค่าความนิ ยมตามส่วนงานดําเนิ นงาน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
���ม� ��น� (หมายเหตุขอ้ 20)
มู���าตาม�����������น� ��น� ��

826.30
166.15
992.45

งบการเงินรวม
ทรูวิ� ั ��ส�

9,167.47
9,167.47

รวม

9,993.77
166.15
10,159.92

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี มู���า����าด��า���ด���� ��น���หน� ����น��������ก���ห��ก�ด���น�ด���า��า�าก
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์และมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย���คํานวณโดยประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีและ
ประมาณการกระแสเงินสดหลังภาษี ตามลําดับ ��อ� า้ งอิงจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 �� ����� �ด���� �น�มต� �� าก�ู�� ��หา��
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บริษทั ทรู ��ร����ร�� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส��ว��ท���31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
�้อ�มม�ิ�าน���� �้�นการคํานวณมู�ค่า�ากการ��้สนิ ทรัพย์ ได้แก่

ส่วนงานดําเนิ นงาน
กําไร�ัน� �้น1
อัตราการเติบโต2
อัตราคิดลด3
อัตราการเติบโตระยะยาว4

ทรูออนไลน์
อิ นเทอร์เน็ต
ดิ จิทลั
ร้อยละ
ร้อยละ
32.70
39.14 ถึง 69.96
6.37
43.40 ถึง 68.46
7.42
10.70 ถึง 15.72
0.00 ถึง 1.91

�้อ�มม�ิ�าน���� �้�นการคํานวณมู�ค่ามูลค่ายุตธิ รรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย ได้แก่
ส่วนงานดําเนิ นงาน
กําไร�ัน� �้น1
อัตราการเติบโต2
อัตราคิดลด5

ทรูวิ� � ��ส�
ร้อยละ
48.51
5.08
8.59

กระ����ิน�ดห�ั��ากป� ��� 5 ��ใ� ช้ในการคํานวณมูลค่ามูลค่ายุตธิ รรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย ม��มม�ิ�านว่าได้�ดั �ํา��น� �ามห�ัก
ความระมัดระวั�ว่าไม่มอ� �ั ราการ��ิบ����ะนอก�ากน����ั ไม่�ู�กว่าอั�ราการ��ิบ�������� �อ��่วน�าน��ห� น่ว��ิน�รัพ�์�ก� ่อ�ห้�กิด��ิน
�ดนัน� ดํา�นิน�านอ�ู่
1
2

3
4

5

กําไร�ัน� �้น�าก�บประมาณ (ไม่รวมค่า����อมราคา��ะค่า�ัด�ําหน่า��
อัตราการเติบโตถัว������ �่ว�นํ�าหนัก�พ��อ��้�นการประมาณการกระ����ิน�ด�ําหรับรอบระ�ะ�ว�า��ค� รอบค��ม�ด��บประมาณหร�อ
ประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ
อัตราคิดลดก่อน�า����� �้�นการประมาณการกระ����ิน�ด
อั�ราการ��ิบ���ัว������ �่ว�นํ�าหนัก�พ��อ��้�นการประมาณกระ����ิน�ด�ําหรับรอบระ�ะ�ว�าห�ั��ากประมาณการกระ����ิน�ด
ตามระยะเวลาในงบประมาณ
อัตราคิดลดหลัง�า����� �้�นการประมาณการกระ����ิน�ด

�้อ�มม�ิ�าน�ห�่าน��ได้�ูก��้�พ��อการวิ�คราะห์หน่ว��ิน�รัพ�์�ก� ่อ�ห้�กิดเงินสดภายในส่วนงานดําเนินงาน
ผู้บริหารพิ�ารณากําไร�ัน� �้น�าก�บประมาณ�ด�อ้า�อิ��ากผ�ประกอบการ�นอด����ผ� ่านมาประกอบกับการคาดการณ์ การเติบโต
ของตลาด อัตราการเติบโตถัว�������่ว�นํ� าหนัก�����้�อดค�้อ�กับประมาณการ���รวมอ�ู่�นรา��าน�อ�อ���าหกรรม�����อั�ราคิด�ด
�้อ��ป� นอั�รา���� ะ�้อน���ความ����� ����� �ป� น�ัก�ณะ��พาะของ�่วน�านนัน� ��
มู�ค่า���คาดว่า�ะได้รบั ค�น�ําหรับอินเทอร์เน็ต ดิจทิ ลั ��ะ�รูว�ิ น�์
ั � มีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชีจํานวน 44.55 ล้านบาท 11.85 ถึง
14.18 ล้านบาท และ 384.26 ล้านบาทตามลําดับ หาก�พิ�ม อั�ราคิด�ด�����้�ป� นร้อ��ะ 8.15 สําหรับอินเทอร์เน็ต ร้อ ยละ 12.43 ถึง
17.00 สําหรับดิจทิ ลั และ ร้อยละ 8.60 �ําหรับ�รูว�ิ น�์
ั � �ะ�ํา�ห้ม�ู ค่า��ค� าดว่า�ะได้รบั ค�น��่ากับมู�ค่า�ามบั���
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
24 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

�������31 ธันวาคม

ประเภทหมุนเวียน (รวมอยู่ใน ĬøĂçåñÿìðĖùïĆçĊõăðçûąĻçĭ
(หมายเหตุขอ้ 19))
ประเภทไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

558.06
128,325.13
128,883.19

447.79
132,748.84
133,196.63

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

-

281.13
281.13

252.67
252.67
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(9,565.71)
115,410.48

160,815.95
(45,405.47)
115,410.48

�ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

-

98,058.60
26,923.59
(6.00)

133,898.33
(35,839.73)
98,058.60

��ร����ห�า��าร��า
ค่าสิ ทธิ และ
ใบอนุญาต
ล้านบาท

สําหรับปี ส�� �ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ 2563
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นปี
Ùąûļ ĊìĂïĻ
จําหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

�ั��ี��1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

24,938.70
(14,957.99)
(1,042.38)
8,938.33

6,948.83
1,590.74
(2.35)
1,819.64
(1,418.53)
8,938.33

21,375.84
(13,384.63)
(1,042.38)
6,948.83

โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์
ล้านบาท

(95.18)
436.68

531.86

1,747.38
(1,275.10)
(35.60)
436.68

-

1,747.39
(1,179.93)
(35.60)
531.86

สิ ทธิ ตาม
สัญญาอนุญาต
ให้ดาํ เนิ นการ
ล้านบาท

5,430.99
(2,909.76)
(776.14)
1,745.09

1,623.25
2,549.80
69.93
(2,497.89)
1,745.09

4,969.46
(2,570.07)
(776.14)
1,623.25

10,755.00
(7,359.31)
3,395.69

4,138.11
(742.42)
3,395.69

10,755.00
(6,616.89)
4,138.11

งบการเงิ นรวม
ค่าสิ ทธิ สาํ หรับ
รายการและ
ภาพยนตร์
สัญญาการ
รอตัดบัญชี
ให้บริ การ
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

-

สิ ทธิ การใช้ช่อง
สัญญาณดาวเทียม
ล้านบาท

3,311.04
(40.68)
3,270.36

1,785.22
3,416.88
(1,931.74)
3,270.36

1,825.90
(40.68)
1,785.22

งานระหว่างทํา
ล้านบาท
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206,999.06
(71,907.63)
(1,894.80)
133,196.63

113,085.87
34,481.01
(8.35)
(42.17)
(14,319.73)
133,196.63

174,571.92
(59,591.25)
(1,894.80)
113,085.87

รวม
ล้านบาท
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115,410.48
3,626.74
(0.99)
(10,713.04)
108,323.19

164,440.23
(56,117.04)
108,323.19

สําหรับปี ส�� �ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นปี
Ùąûļ ĊìĂïĻ
ÏĀñÙąļûèñĂ÷åÿ ðĒûð ùïĀðĊùãĆÐûē 20)
จําหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

�ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ÒĒĀĊêąĻûÏĀñâēûðÒĒĀÐûÕøĂçåñÿìðĖ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

��ร��� �ห�า��าร��า
ค่าสิ ทธิ และ
ใบอนุญาต
ล้านบาท

บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

29,441.58
(16,888.79)
(1,042.38)
11,510.41

3,385.10
(1,918.44)
11,510.41

-

8,938.33
1,103.15
2.27

โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์
ล้านบาท

(95.18)
341.50

1,747.38
(1,370.28)
(35.60)
341.50

-

436.68

สิ ทธิ ตาม
สัญญาอนุญาต
ให้ดาํ เนิ นการ
ล้านบาท

6,281.34
(3,442.94)
(776.14)
2,062.26

162.16
(2,479.39)
2,062.26

-

1,745.09
2,634.40

(742.42)
2,653.27

10,755.00
(8,101.73)
2,653.27

-

3,395.69

งบการเงิ นรวม
ค่าสิ ทธิ สาํ หรับ
รายการและ
ภาพยนตร์
สัญญาการ
รอตัดบัญชี
ให้บริ การ
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

สิ ทธิ การใช้ช่อง
สัญญาณดาวเทียม
ล้านบาท

(40.68)
3,992.56

4,033.24

(3,499.27)
3,992.56

3,270.36
4,221.47

งานระหว่างทํา
ล้านบาท
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216,698.77
(85,920.78)
(1,894.80)
128,883.19

133,196.63
11,585.76
2.27
(0.99)
47.99
(15,948.47)
128,883.19

รวม
ล้านบาท
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บริษทั ทรู คอ���อ���� �น ��า��� (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุ���นท�� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
�ค���อ���า��า�ค�า ค่าสิ ทธิ และใบอนุญาต
ประกอบด้วย
1.

čèûçĆ ÛĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăĻIMT ย่ าน 2.1 GHz åăĻûûÏČâðÏøåØøėĀùñÿèñþðþĊõóĀ15 ปี มูลค่ าตามบัญชี 5,178.31 ล้านบาท
(สุทธิจากค่าตัดจําหน่ายสะสมจํานวน 7,918.08 ล้านบาท)

2.

čèûçĆ Û ĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăĻðĒĀç1800 MHz åăĻûûÏČâðÏøåØøėĀùñÿèñþðþĊõóĀ18 ปี มูลค่ าตามบัญ ชี 25,410.05 ล้านบาท
(สุทธิจากค่าตัดจําหน่ายสะสมจํานวน 13,192.31 ล้านบาท)

3.

čèûçĆ Û ĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăĻðĒĀç900 MHz åăĻûûÏČâðÏøåØøėĀùñÿèñþðþĊõóĀ15 ปี มูลค่าตามบัญชี 44,412.81 ล้านบาท
(สุทธิจากค่าตัดจําหน่ายสะสมจํานวน 25,740.99 ล้านบาท)

4.

čèûçĆ Û ĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăĻðĒĀç2600 MHz åăĻûûÏČâðÏøåØøėĀùñÿèñþðþĊõóĀ15 ปี มูลค่ าตามบัญ ชี 11,908.59 ล้านบาท
(สุทธิจากค่าตัดจําหน่ายสะสมจํานวน 1,617.61 ล้านบาท)

5.

čèûçĆ Û ĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăĻðĒ Āç 700 MHz åăĻûûÏČâðÏøåØøėĀùñÿèñþðþĊõóĀ15 ปี มูลค่ าตามบัญ ชี 10,588.92 ล้านบาท
(สุทธิจากค่าตัดจําหน่ายสะสมจํานวน 723.48 ล้านบาท)

6.

čèûçĆ Û Āãčùē čØē ÒóąĻ çÒõĀïäăĻ ðĒ Āç 26 GHz åăĻû ûÏČâðÏøåØøė Āùñÿè ñþðþĊõóĀ15 ปี มู ลค่ าตามบัญ ชี 3,380.83 ล้ านบาท
(สุทธิจากค่าตัดจําหน่ายสะสมจํานวน 207.70 ล้านบาท)

7.

čèûçĆ Û ĀãčùēèñĂÏĀñČåñåÿöçĖ čçñþèèâĂÖĂãûóåăĻûûÏČâðÏøåØøėĀùñÿèñþðþĊõóĀ15 ปี มู ลค่ าตามบัญ ชี 838.39 ล้านบาท
(สุทธิจากค่าตัดจําหน่ายสะสมจํานวน 1,445.96 ล้านบาท)

สัญญาให้บริการ
øÿÛÛĀčùēèñĂÏĀñĊéđ çïćóÒĒĀðĆãæĂ ññïÐûÕøĂçåñÿìðĖĎïĒïãă õÿ ãçÙĄÕĻ ĎâēïĀÖĀÏÏĀñÙąļûÏĂÖÏĀñ
�า��า�ท����ิ ����นท��สา� ค�ญระหว่างปี พ.ศ. 2564
ĊïąĻûõÿçåăĻ17 กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2564 TUC ÙĄĻÕĊéđ çèñĂ÷ÿåðĒûðĎâēñèÿ čèûçĆ Û ĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăĻย่าน 26 GHz อย่างเป็ นทางการจาก
ÏøåØãēçåĆçčèûçĆ ÛĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăÖĻ ėĀçõç3,576.89 ล้านบาท äćÏñÿèñćĊē ñĂïĻ ċñÏâēõðñĀÒĀĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâãĀïïćóÒĒĀéÿ ÖÖĆèçÿ ÐûÕ
ãēçåĆçåăĎĻ âēïĀ
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รา��าร�ี���ิ ������ี�สาํ �ั�ระหว่างปี พ.ศ. 2563
ĊïąĻûõÿçåăĻ16 มีนาคม พ.ศ. 2563 TUC ÙĄĻÕĊéđ çèñĂ÷ÿå ðĒû ðĎâēñèÿ čèûçĆ Û ĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăĻย่าน 2600 MHz อย่างเป็ นทางการจาก
กสทช. ãēçåĆçčèûçĆ ÛĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăÖĻ ėĀçõç14,674.58 ล้านบาท äćÏñÿèñćĊē ñĂïĻ ċñÏâēõðñĀÒĀĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâãĀïïćóÒĒĀéÿ ÖÖĆèçÿ ÐûÕ
ãēçåĆçåăĎĻ âēïĀ
ĊïąĻûõÿçåăĻ27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 TUC ÙĄĻÕĊéđ çèñĂ÷ÿåðĒûðĎâēñèÿ čèûçĆ ÛĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăĻย่าน 700 MHz อย่างเป็ นทางการจาก กสทช.
ãēçåĆçčèûçĆ ÛĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăĻÖĀė çõç12,166.13 ล้านบาท äćÏñÿèñćĊē ñĂïĻ ċñÏâēõðñĀÒĀĊåăðèĊåĒĀĊÕĂçøâãĀïïćóÒĒĀéÿ ÖÖĆèçÿ ÐûÕãēçåĆç
åăĎĻ âēïĀโดยสุทธิจากøĒõçóâÐûÕãēçåĆçÏĀñĎâēïĀÙĄĻÕčèûçĆ ÛĀãčùēčØēÒóąĻçÒõĀïäăČĻ åñÒïçĀÒïåăñĻ ûñÿèñćē จํานวน 3,031.40 ล้านบาทแล้ว
TUC ĎâēÖĒĀðØėĀñþÒĒĀčèûçĆÛĀãčçõÿçåăĻ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 1,758.40 ล้านบาท
ñĀðÏĀñĊéóăðĻ çċéóÕÐûÕøĂçåñÿìðĖĎïĒïãă õÿ ãçÐûÕèñĂ÷åÿ ïăâÕÿ ãĒûĎéçăļ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ล้านบาท
�ั��ี��1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
สําหรับปี สิ��ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
ÙąļûĊìĂïĻ
ค่าตัดจําหน่าย
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă
�ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
สําหรับปี สิ��ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
ÙąļûĊìĂïĻ
จัดประเภทรายการใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă
�ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

2,521.72
(2,263.94)
257.78
257.78
37.44
(42.55)
252.67
2,559.16
(2,306.49)
252.67
252.67
77.12
4.98
(53.64)
281.13
2,641.26
(2,360.13)
281.13
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บริษทั ทรู �อร��อเรชั �น���ากัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส�ด�ัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี��ิน��้รอ�ารต����� �ี��าน���า��ล�ต�ต� า����� �รา����� ��าน�นตาม�ิธี�นี� สิน��ย��้อต� ราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงิน ได้รอการ
ต������ี��� นราย�าร�ล�ต�ต�า�����รา�ระ���
�
า�รา�าตาม����ี�ละ�านภาษี�อ�สิน�ร��ย��ละ�นี�สนิ �อ��ลุ�ม�ิ��ารสรุ���้��� นี�
งบการเงิ นรวม

�ัน�ี��31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ใบอนุญาต
��า����อ
รายได้รอการรับรู้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
การรับรูร้ ายได้
ค่าสิทธิสาํ หรับรายการและภาพยนตร์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
��้า�นี�อนุ�น� ธ��า��าร��ิน
ล���นี�ตามส���า���า
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
�อ���ีย� ��ายรอต������ี
�ระมา��าร�นี�สนิ

หนี� สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ล���นี��าร�้า
ต้นทุนการกูย้ มื
อุปกรณ์
เงินกูย้ มื
ต้น�ุน�น�าร��้มา���� ส���า���
ผูใ้ ช้บริการ
ตราสาร�ุน�ี�� �� �้�ยม�ล��ายุตธิ รรม
ล���นี�อุน��นธ��า��าร��ิน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

การ��อ�
รายได้
บริ ษทั ย่อย
ผลต่างจากการ
ในกําไรหรือ
(หมายเหตุ รายได้(ค่าใช้จา่ ย) แปลงค่าเงิ นตรา ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข้อ 20)
ในกําไรหรือขาดทุน ต่างประเทศ
อ��น
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,458.82
460.45
191.72
85.32
3,616.73
3.74
44.43
342.35
44.70
67.18
2,028.30
647.47
8,991.21

-

(84.27)
(120.43)
(6,595.55)
(1,513.25)

-

56.97
(13.63)
697.34
340.00

-

-

(27.30)
(134.06)
(5,898.21)
(1,173.25)

(252.59)
(89.32)
(506.17)
(9,161.58)

-

(255.76)
(151.64)
(463.59)

-

-

(508.35)
(240.96)
(463.59)
(506.17)
(8,951.89)

(170.37)

179.18
(123.77)
30.49
(80.61)
(145.01)
(3.74)
(23.50)
175.35
(44.70)
60.42
206.63
7.59
34.03
272.36

2.81
2.81

209.69
2.81

482.05

(0.01)
(0.05)
0.01
0.02
0.01
-

-

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

50.03
-

(0.02)

(0.02)

50.03

50.03

1,637.99
336.68
224.97
4.72
3,471.72
20.95
567.74
127.60
2,234.93
7.59
681.50
9,316.39

364.50
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บริษทั ทรู �อร��อเรชั �น���ากัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส�ด�ัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

�ัน�ี��31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์
ÒĒĀĊêąĻû
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
âûÏĊèăðļ ÖĒĀðñûãÿâèÿÛØă
éñþïĀáÏĀñùçăļøçĂ

�นี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
óćÏùçăļÏĀñÒēĀ
ต้นทุนการกูย้ มื
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
รายได้
ในกําไรหรือ
ในกําไรหรือขาดทุน
ขาดทุน
เบ�ดเสร��อ��น
ล้านบาท
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

136.55
26.01
13.46
13.06
189.08

(65.97)
(66.26)
(506.17)
(638.40)

(28.69)
(1.75)
(3.04)
214.32
7.59
1.17
189.60

-

64.17
(31.66)

-

32.51

(449.32)

222.11

88.45
88.45

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

107.86
24.26
10.42
302.77
7.59
14.23
467.13

(1.80)
(97.92)
(506.17)
(605.89)
88.45

(138.76)

øĂçåñÿìðĖċóþùçăļøçĂ îĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØăøĀïĀñäõĂĊÒñĀþùĖĎâēâÕÿ çăļ

�ัน�ี��31 ธันวาคม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ùçăļøçĂ îĀ÷ăĊÕĂçĎâēñûÏĀñãÿâèÿÛØă
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
9,316.39
(8,951.89)
364.50

8,991.21
(9,161.58)
(170.37)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
467.13
(605.89)
(138.76)

189.08
(638.40)
(449.32)
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบแสดง�าน�การเงินแสดงยอด�งเ���อดังนี�
�ั��ี��31 ธันวาคม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
�นี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
5,862.29
(5,497.79)
364.50

6,080.65
(6,251.02)
(170.37)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
(138.76)
(138.76)

(449.32)
(449.32)

สินทรัพย์แ���นี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี��สามาร�แสดง�ักก�บกันได้เม��อสินทรัพย์ แ���นี�สนิ ภาษีเงินได้ดงั ก�่าวเกี�ยวข้องกับ
�น่ วยงาน�ัดเก�บภาษีเดียวกัน �นงบแสดง�าน�การเงินรวม สินทรัพย์ แ���นี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์
แ���นี�สนิ ส�ท�ิ�นแต่ละบริษทั
รายการเ����อนไ�วของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี�
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีวนั ต้นปี
การ���อบริษทั ย่อย (หมายเหตุขอ้ 20)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ในกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 12)
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายได้ในกําไรขาดท�นเบ�ดเสร��อ��น
ม���่าตามบัญชีวนั สิ�นปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
(170.37)
2.81
482.05
(0.02)
50.03
364.50

(887.46)
717.09
(170.37)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
(449.32)
222.11
88.45
(138.76)

100.42
(549.74)
(449.32)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสํา�รับรายการขาดท�นทางภาษีทย�ี งั ไม่ได้�ช้ยกไป��รับร�ไ้ ด้ไม่เกิน�ํานวนที�เป� นไปได้�่อนข้างแน่
ว่า��มีกําไรทางภาษี�นอนา�ตเพียงพอที�� ��ช้ปร��ยชน์ทางภาษีนนั �
กลุ่ ม กิจ การไม่ ไ ด้รบั รู้สิน ทรัพ ย์ ภ าษี เงิน ได้ร อการตัด บัญ ชีจํ านวน 7,168.89 �้า นบาท ที�เกิด �ากขาดท� น ส�สมทางภาษี �ํ า นวน
35,844.43 �้านบาท ขาดท�นส�สมยกไปสามาร�แยกตามปี ท��ี ��มดปร��ยชน์ทางภาษีได้ดงั นี�
ปี �ี�ห��ปร�������า��า�ี
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569

งบการเงินรวม
ล้านบาท
8,315.33
2,941.96
2,503.28
5,478.23
16,605.63
35,844.43
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บริษทั ทรู ������เ��� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
26 สิ ��������������เ��������

�������31 ธันวาคม
เงินมัดจํา
เงินประกันระยะยาว (หมายเหตุขอ้ 2)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
��น� ๆ
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
1,106.35
7,500.00
506.01
1,725.65
10,838.01

1,285.49
636.70
1,194.55
3,116.74

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
97.04
-

130.87
-

1.67
-

1.70
-

98.71

132.57

27 เงินกู้ยืม
เงิ�����������ส��� �
�������31 ธันวาคม
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
หุน้ กู้
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
3,500.00
2,499.47
5,999.47

3,500.00
3,500.00

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
3,500.00
2,499.47
5,999.47

3,500.00
3,500.00

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการเป็ นเงินกูย้ มื ในสกุลเงินบาท และเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
�������31 ธันวาคม
ประเภทหมุนเวียน
- ���น���� �� ���น
- หุน้ กู้
รวมเงินกูย้ มื ประเภทหมุนเวียน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

7,067.69
52,244.86
59,312.55

61,007.70
61,007.70

3,346.88
37,429.19
40,776.07

29,288.89
29,288.89

ประเภทไม่หมุนเวียน
- ���น���� �� ���น
- หุน้ กู้
รวมเงินกูย้ มื ประเภทไม่หมุนเวียน

7,973.92
184,222.15
192,196.07

3.45
158,488.04
158,491.49

1,942.65
110,819.55
112,762.20

74,634.22
74,634.22

รวมเงินกูย้ มื

251,508.62

219,499.19

153,538.27

103,923.11
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
���������น����������น���� �� ����� น��

�������31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
���น���� �� �����
- ���น���� �� ���น
- เงินต้น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
- ���������� �� น���น��
�������� ���������
การตัดจําหน่ายต้นทุนการกูย้ มื
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการปรับปรุง
��������������������น� ��น� ��

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

219,499.19

188,391.54

103,923.11

77,315.63

14,911.91
77,704.95

3.63
46,922.33

5,251.59
73,414.42

33,538.12

(61,061.37)
127.41
327.41
0.41
(1.29)

(16,131.30)
313.17
(0.18)
-

(29,316.60)
37.95
227.80
-

(7,131.30)
200.66
-

251,508.62

219,499.19

153,538.27

103,923.11

���น������ ��������������น��น���น������ ������ ������ ����น� �����น�น�669.79 ล้านบาท และ 489.06 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวมและ
สําหรับ งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ (พ.ศ. 2563 : 602.16 ล้านบาท และ 331.30 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามลําดับ)
���น���� �� ������������น����น����������น��น���น���� �� ���� �� ������ ����น������������น���������น��

�������31 ธันวาคม

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
56,657.67
114,732.95
21,416.80
192,807.42

43,082.59
93,751.46
22,206.20
159,040.25

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
34,081.15
65,306.10
13,821.10
113,208.35

28,550.10
39,257.40
7,130.30
74,937.80
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ประเภทไม่หมุนเวียน ม��งั ���
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้ กู้

184,222.15

158,488.04

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
182,600.43

156,822.27

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้ กู้

110,819.55

74,634.22

109,986.25

74,367.54

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยมื ประเภทหมุนเวียนมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เพราะผลจากการคิดลดกระแสเงินสดไม่แตกต่าง
อย่างมีสาระสําคัญ มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ประเภทไม่หมุนเวียนสําหรับกลุ่มกิจการและบริษทั คํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคต
�ิ�ล�����อัตรา�อก�บ���ตลา�ร้อยละ 4.40 และร้อยละ 4.15 ตามลําดับ (พ.ศ. 2563 : อัตราร้อยละ 4.41 และร้อ ยละ 4.01 สําหรับ
ของกลุ่มกิจการและบริษทั ตามลํา�ับ� ���จั��ระ��ท��� �ข�อม�ลระ�ับท�� 3
�������������
อัตรา�อก�บ��� ของ�ุ�� ก��� �� �อัตรา�งท��
อัตรา�อก�บ��� ท�แ� ท�จริง�ั���ล��� �่�ง�ํ�า��ักของ�งิ�ก���ม� ���แก่

�������31 ธันวาคม

อัตรา�อก�บ��� ท�แ� ท�จริง�ั���ล��� �่�ง�ํ�า��ัก
- หุน้ กู้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ

4.40

4.41

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ

4.15

4.01

หุ้นกู้
�ุ��ก����� ��ุ��ก��ท��ม่ม ��ลัก�ระกั� และจะ��งกํา����ําระ��ระ��่าง�� ���� 2565 ถึง พ.ศ. 2571 หุ้นกู้อ อกจําหน่ ายในสกุ ลเงินบาท
�อก�บ��� �ั���ล��� ร�อ�ละ 4.40 ต่อปี และมีกาํ ���จ่า��อก�บ��� ��� �รา��ตรมา�
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บริษทั ทรู ������เ��� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
���������เ�ิ �����������ง�� ������2564
èñĂ÷åÿ ûûÏùĆçē ÏćēĊìąĻûçėĀĊÕĂçïĀčØēčçÏĀñâėĀĊçĂçÏĀñâÿÕãĒûĎéçăļ
อายุของหุ้นกู้
(ปี )
1-3

มากกว่า 3

วันออกหุ้นกู้

จํานวนหน่ วย
(ล้านหน่ วย)

ราคาหน่ วยละ
(บาท)

เงิ ���������� ส���ิ
(พันล้านบาท)

���เ���������
ต่อปี

วันครบกําหนดอายุ

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
25 มีนาคม พ.ศ. 2564
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
6 กันยายน พ.ศ. 2564
6 กันยายน พ.ศ. 2564
29 กันยายน พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

7.44
2.00
2.88
4.42
0.60
0.40
4.40
0.40
1.50
6.21
4.27
2.49
5.81
4.21
3.87
6.64
4.25
4.85
7.18

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

7.39
2.00
2.86
4.39
0.60
0.40
4.40
0.40
1.49
6.18
4.24
2.47
5.77
4.18
3.84
6.60
4.22
4.83
7.14

3.30%
2.72%
2.95%
3.50%
2.70%
2.35%
2.85%
2.75%
2.75%
3.20%
3.85%
4.20%
4.50%
3.85%
4.20%
4.55%
3.60%
4.05%
4.60%

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
31 มีนาคม พ.ศ. 2565
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
5 ตุลาคม พ.ศ. 2565
6 ตุลาคม พ.ศ. 2565
6 ตุลาคม พ.ศ. 2566
19 ตุลาคม พ.ศ. 2566
15 ตุลาคม พ.ศ. 2566
15 ตุลาคม พ.ศ. 2567
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
15 ตุลาคม พ.ศ. 2569
15 ตุลาคม พ.ศ. 2571

วันครบกําหนดอายุ

บริษทั ย่อย TUC ûûÏùĆçē ÏćĊē ìąĻûçėĀĊÕĂçïĀčØēčçÏĀñâėĀĊçĂçÏĀñâÿÕãĒûĎéçăļ
อายุของหุ้นกู้
(ปี )
1-3

วันออกหุ้นกู้

จํานวนหน่ วย
(ล้านหน่ วย)

ราคาหน่ วยละ
(บาท)

เงิ ���������� ส���ิ
(พันล้านบาท)

���เ���������
ต่อปี

26 มีนาคม พ.ศ. 2564
8 เมษายน พ.ศ. 2564
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

0.30
0.60
3.40

1,000
1,000
1,000

0.30
0.60
3.39

2.72%
3.00%
3.10%

30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
25 เมษายน พ.ศ. 2566
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
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บริษทั ทรู ������เ��� ���จ������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
���������เ�ิ �����������ง�� ������2563
èñĂ÷åÿ ûûÏùĆçē ÏćēĊìąĻûçėĀĊÕĂçïĀčØēčçÏĀñâėĀĊçĂçÏĀñâÿÕãĒûĎéçăļ
อายุของหุ้นกู้
(ปี )
1-3

มากกว่า 3

วันออกหุ้นกู้

จํานวนหน่ วย
(ล้านหน่ วย)

ราคาหน่ วยละ
(บาท)

เงิ ������้��� ส���ิ
(พันล้านบาท)

���เ���������
ต่อปี

วันครบกําหนดอายุ

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

0.50
4.33
5.92
6.39
0.65
4.80
3.99
7.13

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0.50
4.31
5.89
6.36
0.65
4.78
3.97
7.09

2.88%
3.43%
3.00%
3.50%
4.65%
3.60%
4.15%
4.40%

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
15 เมษายน พ.ศ. 2565
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
17 สิงหาคม พ.ศ. 2568
18 กันยายน พ.ศ. 2566
15 มกราคม พ.ศ. 2568
15 มกราคม พ.ศ. 2569

บริษทั ย่อย TUC ûûÏùĆçē ÏćĊē ìąĻûçėĀĊÕĂçïĀčØēčçÏĀñâėĀĊçĂçÏĀñâÿÕãĒûĎéçăļ
อายุของหุ้นกู้
(ปี )
1-3
มากกว่า 3

วันออกหุ้นกู้

จํานวนหน่ วย
(ล้านหน่ วย)

ราคาหน่ วยละ
(บาท)

เงิ ������้��� ส���ิ
(พันล้านบาท)

���เ���������
ต่อปี

วันครบกําหนดอายุ

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

5.96
3.84
3.64

1,000
1,000
1,000

5.94
3.82
3.63

3.10%
4.40%
4.50%

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

28 เจ้����� ����้����เจ้����� ���

�������31 ธันวาคม

ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀ
ĊÖēĀùçăļûĻçą
รายได้รบั ล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ĊÖēĀùçăļÏĀñÒēĀċóþĊÖēĀùçăļûĻçą

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
61,904.43
4,345.33
4,107.67
22,308.17
92,665.60

64,480.25
1,696.94
3,790.74
20,308.72
90,276.65

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
1,213.30
104.57
18.69
1,377.21
2,713.77

2,079.23
106.60
13.68
984.96
3,184.47
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บริษทั ทรู ���������� �น��������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส����น����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
��า�����า���า���า��า�า�������า��������ั นี�

��น����31 ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาร่วมการงาน
และสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ
�นี��น� ภา������
ั �า����บ�น��า������า�น�นกา�
�ี�� �� ก�า�น���า��ภา��น�น����ี (หมายเหตุขอ้ 31)
ค่าใช้จ่ายโครงข่ายค้างจ่าย
ค่าตอบแทนผลการปฏิบตั งิ าน
��ก�บี�� ��า���า�
��น� ๆ
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

4,613.22

4,800.42

10,677.41
310.93
762.92
1,519.77
4,423.92
22,308.17

8,831.67
262.87
753.95
1,185.94
4,473.87
20,308.72

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

26.12
-

57.54
-

258.61
1,026.83
65.65
1,377.21

224.56
604.91
97.95
984.96

29 �น�� สิน���น����น���น

��น����31 ธันวาคม

ภาษี��� ��า����� ���บก�ากับภาษี
��น� ๆ
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
5,118.19
1,657.67
6,775.86

4,932.06
1,979.18
6,911.24

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
385.53
149.24
534.77

735.16
76.12
811.28

30 �น�� สินตามสัญญาเช่า

��น����31 ธันวาคม

ประเภทหมุนเวียน
ประเภทไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
9,019.79
105,149.06
114,168.85

12,654.13
113,751.16
126,405.29

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
140.12
403.05
543.17

363.59
583.41
947.00
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บริษทั ทรู ������เ�ชั �น�จํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส��วัน����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕùçăļøçĂ ãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ øėĀùñÿèéă øçļĂ øĆâõÿçåăĻ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ïăâÕÿ çăļ

วัน����31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
ĊìĂïĻ ÐĄçļ
ÏĀñÙąļûèñĂ÷åÿ ðĒûð ùïĀðĊùãĆÐûē 20)
âûÏĊèăðļ (หมายเหตุขอ้ 11)
ÖĒĀðÒąçùçăļøçĂ ãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ
ãÿâÖėĀùçĒĀðĊçąĻûÕÖĀÏÏĀñðÏĊóĂÏøÿÛÛĀ
รายการปรับปรุง
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

126,405.29
5,366.89
0.78
6,040.70
(18,780.96)
(4,845.75)
(239.04)
220.94

131,479.25
8,071.62
6,447.03
(19,157.84)
(265.00)
(166.00)
(3.77)

ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

114,168.85

126,405.29

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
947.00
260.73
30.38
(325.11)
(280.32)
(89.51)
-

1,195.66
238.78
62.88
(394.94)
(124.50)
(30.88)
-

543.17

947.00

-

ñĀðóþĊûăðâùçăļøçĂ สัญญาเช่าïăâÕÿ ãĒûĎéçăļ

วัน����31 ธันวาคม

จํานวนเงิ น�ัน� ตํา� ���ต��งจ่า����ง�ัน���เ�� น�น�� สิน
ตามสัญญาเช่า
ภายในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
ùçăļøçĂ øÿÛÛĀĊØĒĀ
ïćóÒĒĀéÿ ÖÖĆèçÿ ÐûÕùçăļøçĂ ãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ
ม���่า�ัจจ��นั ��ง�น�� สินตามสัญญาเช่า
ภายในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

13,311.15
56,105.69
77,284.13
146,700.97

18,634.50
67,090.12
81,170.90
166,895.52

161.17
324.43
142.14
627.74

377.72
498.32
165.82
1,041.86

(32,532.12)
114,168.85

(40,490.23)
126,405.29

(84.57)
543.17

(94.86)
947.00

8,992.14
38,974.60
66,202.11
114,168.85

12,654.13
47,463.81
66,287.35
126,405.29

140.13
282.49
120.55
543.17

363.59
444.50
138.91
947.00
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บริษทั ทรู �อร�ปอเร�ั �น��ํากัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุด�ัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
31 หนี� สินภายใต้สญ
ั ญาและใบอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
�าย���อ�ย�������� �าย�ต้��
� �า�����อ���าต��้��า�����า����ง� ต่อ�����
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

�ัน�ี��31 ธันวาคม

หมุนเวียน (รวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย”) (หมายเหตุขอ้ 28)
ไม่หมุนเวียน

10,677.41
47,297.90
57,975.31

8,831.67
55,521.54
64,353.21

�า������ย����ง�อง������� �าย�ต้��
� �า�����อ���าต��้��า�����า����ง� ���
งบการเงินรวม
ล้านบาท
สําหรับปี สิ�นสุด�ัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
จ่ายชําระ
ต้นทุนทางการเงิน (หมายเหตุขอ้ 11)
����่าตา�������������� ���� ��

64,353.21
(8,780.83)
2,402.93
57,975.31

32 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
�ลประ�ย�น�ตอบแ�น�นักงานเ���อเก�ีย�อายุ
���่� ��จ�า�������า�จ่าย��ตอ������้��่ � �� � งา������้า�ง��อ �������������ย��าย�ต้������ �งา������ ����้��� �ง�� ����ย
ตา�����าย����� จา��า���������ง����้อย����องอ�ต�า�่าจ้าง����้าย������������ย�อาย������่า�� จจ���� �อง�า����������ต� ้องจ่าย
���ง� ต่อ�����
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
หนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3,495.23

3,990.08

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

1,513.82

1,606.78
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕîĀñþêćÏìÿçêóéñþČðØçĖåÏĻă ėĀùçâĎõēñþùõĒĀÕéă ïâă Õÿ çăļ
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิ จการ
ล้านบาท
ล้านบาท
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ãēçåĆçâûÏĊèăðļ
การวัดมูลค่าใหม่
ÏĀñÙąļûèñĂ÷åÿ ðĒûð(หมายเหตุขอ้ 20)
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
จ่ายผลประโยชน์
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

3,990.08
301.08
67.62
(52.57)
0.85
0.19
(812.02)
3,495.23

1,606.78
106.33
26.38
109.09
(334.76)
1,513.82

ÖėĀçõçåăñĻ èÿ ñćčē çÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçéñþÏûèâēõð
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม

ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ãēçåĆçâûÏĊèăðļ
รวม ċøâÕĊéđ çøĒõçùçĄĻÕÐûÕÒĒĀčØēÖĒĀðĊÏăĻðõÏÿèìçÿÏÕĀç 
จัดประเภทเป็ น
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

301.08
67.62
368.70

312.84
70.05
382.89

106.33
26.38
132.71

114.62
28.47
143.09

122.41
73.92
172.37
368.70

185.09
72.84
124.96
382.89

22.42
20.02
90.27
132.71

29.31
19.93
93.85
143.09

ÐēûøïïãĂÞĀçùóÿÏčçÏĀñéñþïĀáÏĀñãĀïùóÿÏÒáĂãöĀøãñĖéñþÏÿçîÿðåăčĻ ØēĊéđ çâÿÕçăļ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
ûÿãñĀÏĀñĊìĂïĻ ÐĄçļ ÐûÕĊÕĂçĊâąûç
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

2.10
6.00
7.00

1.90
5.80
6.00
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บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั �น ��ากั� (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส���ันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
�มมติ�านเกี�ย�กั�อัตราการเ�ีย�ี�ติ ก�า�น���ย��าแนะน�า�องนัก��ิตศา�ตร์ประกัน�ัย��ง� มีการพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย ตาราง
TMO17 เป� นตารางอัตราการเ�ีย�ี�ติ ทีไ� ��มกี าร��าร��ผ��� อ� กรม�รรม์ประกัน�ี�ติ �อง�ริ�ทั ประกันในประเทศไทย ��งเ�มาะ�มที�� ะใ��
เป� นอัตราที�� ะท�อนอัตราการเสียชีวติ ของประชากรในประเทศไทย
ความอ่อนไหวของข้อสมมุตฐิ านหลัก :
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท�ีกา� �น���้
การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ
การเพิ� มขึ�นของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม� ��น�
�องเงินเ��อนที�� า�ไ��

1.00

ลดลง 9.00

ลดลง 11.06

เพิม� ��น� 10.54

เพิม� ��น� 13.12

1.00

เพิม� ��น� 10.18

เพิม� ��น� 13.73

ลดลง 8.89

ลดลง 11.78

การ�ิเ�ราะ�์� �ามอ่อ นไ����างต�นนี� อ�างอิง�ากการเป�ี�ยนแป�ง��อ �มมติ ��ะที�ใ����อ �มมติอ�น�งที� ในทางป�ิ� ัติ��านการ�์
�ังก�่า�ยากที��ะเกิ����น แ�ะการเป�ี�ยนแป�งใน��อ �มมติอ า�มี��าม�ัม พัน�์กัน ในการ��าน��การ�ิเ�ราะ�์��ามอ่อ นไ���อง
�าระผ�กพันผ�ประ�ย�น์ทก�ี �า�น�ไ��ทม�ี ตี ่อการเป�ี�ยนแป�งใน��อ�มมติ��ักไ��ใ����ิ เี �ีย�กั� �ม���่าปั ����นั �อง�าระผ�กพัน��รงการ
ผ�ประ�ย�น์ท�กี �า�น�ไ����าน�����ย�ิ�ี��ิ ��แต่�ะ�น่ �ยที�ประมา�การไ�� (Project Unit Credit Method) ณ �ัน�ิ�นรอ�ระยะเ��า
รายงาน� ในการ��าน���นี��นิ ��าเ�น����านา�ทีร� �ั ร�ใ� นง�แ��งฐานะการเงิน
�ิ�กี ารแ�ะประเ�ท�อง��อ�มมติทใ�ี ��ในการ�ิเ�ราะ�์��ามอ่อนไ��ไม่มกี ารเป�ีย� นแป�งเม��อเปรีย�เทีย�กั�ปี ก่อน
ก��่ม กิ�การมี��ามเ�ี�ยงที�เกี�ย���องกั��าระผ�กพันผ�ประ�ย�น์ พนักงาน ��ย��ามเ�ี�ยงทีม� นี ัย��า�ั� คือ การเป�ี�ยนแป�งในอัตรา
ผ�ตอ�แทนทีแ� ท��ริง�องพันธบัตร อัตราผ�ตอ�แทนทีแ� ท��ริง�องพันธบัตรไทยทีไ� ม่ระ���อกเ�ี�ย���ง���ง�ะท�าใ���นี��นิ �อง��รงการ
เพิม� ��ง��น�
ระยะเ��า�ั�เ��ีย� �่�งน��า�นัก�อง�าระผ�กพันตาม��รงการผ�ประ�ย�น์พนักงาน��อ 11 ปี (พ.ศ. 2563 : 19 ปี )
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระ�าระผ�กพันผ�ประ�ย�น์พนักงานทีไ� ม่มกี าร�ิ���ตัง� แต่ปี พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป มี�งั นี�
ส่�นที��ม่เกิ น 1 ปี
ล้านบาท
�ันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

303.12

ส่�นที��ม่เกิ น 1 ปี
ล้านบาท
�ันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

135.04

งบการเงินรวม
ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่�นที�เกิ น 3 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

139.91

9,595.49

งบการเงินรวม
ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่�นที�เกิ น 3 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

134.10

11,090.95

รวม
ล้านบาท

10,038.52

รวม
ล้านบาท

10,360.09
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บริษทั ทรู ������เ��� �น ���ก�� (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส����น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ส��น������เกิ น 1 ปี
ล้านบาท
��น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

220.37

ส��น������เกิ น 1 ปี
ล้านบาท
��น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส��น���เกิ น 3 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

96.43

3,109.37

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส��น���เกิ น 3 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท

97.83

52.39

3,684.35

รวม
ล้านบาท

3,426.17

รวม
ล้านบาท

3,834.57

33 ������ก���น�� สิน
éñþïĀáÏĀñùçăļøçĂ ċøâÕäĄÕÒĒĀñąļûäûçÙĄĻÕäćÏõÿâïćóÒĒĀÖĀÏïćóÒĒĀéÿ ÖÖĆèçÿ ÐûÕîĀñþêćÏìÿçåăĻãēûÕÖĒĀðčçûçĀÒãÒĂâóââēõðûÿãñĀêóãûèċåç
éñĀöÖĀÏÒõĀïĊøăðĻ ÕÏĀñĊìĂïĻ ÐĄçļ ÐûÕéñþïĀáÏĀñùçăļøçĂ Ċéđ çêóÖĀÏĊõóĀåăêĻ ĒĀçĎéÙĄÕĻ äćÏñÿèñćĊē éđ çâûÏĊèăðļ ÖĒĀð
ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕéñþïĀáÏĀñùçăļøçĂ øėĀùñÿèéă øçļĂ øĆâõÿçåăĻ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ïăâÕÿ çăļ

งบการเงินรวม
ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวนั ต้นปี
ãÿÕļ ĊìĂïĻ
การกลับรายการ
จ่ายชําระ
ต้นทุนทางการเงิน
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂõçÿ øĂçļ éă

6,485.83
127.68
(993.56)
(37.45)
142.48
5,724.98

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
ล้านบาท
121.73
4.59
(11.56)
1.00
115.76

ในปี พ.ศ. 2564 êćēèñĂùĀñĎâēå èåõçéñþïĀáÏĀñùçăļøĂçÖĀÏÏĀñĊìĂĻï ÐĄļçของอัตราคิดลดทําให้กลุ่ม กิจการบันทึกการกลับ รายการ
éñþïĀáÏĀñùçăļøçĂ Ċéđ çÖėĀçõç993.56 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

107
รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
34 ���� สิ�����������������
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

�������31 ธันวาคม

เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
���น ๆ
รวม

7,478.30
724.77
1,579.59
9,782.66

8,092.96
793.57
1,627.99
10,514.52

AWC ������� น������������������� �������������������� ��� ���น�������ให้กบั DIF �������น��� 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ���� DIF ได้ชําระ
ค่ าเช่ าทรัพ ย์สิน ล่ วงหน้ าเป็ น จํ านวนเงิน 12,293.12 ���น������ ������� �� ��� ������ ��� AWC สําหรับ การเช่ าระบบใยแก้ วนํ าแสง
เป็ นเวลา 20 �� ��น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายได้รบั ล่วงหน้ าจํานวน 614.66 ล้านบาท และจํานวน 7,478.30 ล้านบาท แสดงไว้
ภายใต้ “�����น����������������น����น” และ “�น���น� ������น����น���น” ตามลําดับ ��������� ��น�����น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการ
รับรูร้ ายได้ค่าเช่าจํานวน 470.96 ล้านบาท
35 ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น

จํานวนหุ้น
ล้านหุ้น

หุ้นสามัญ
ล้านบาท

หุ้นจดทะเบียน
��น��� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
��น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
��น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

33,368.66
33,368.66
33,368.66

133,474.62
133,474.62
133,474.62

���������������� �������� �����
เต็มมูลค่าแล้ว
��น��� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หัก ��น� �����������น
��น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
��น��� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

33,368.20
33,368.20
33,368.20

133,472.78
133,472.78
133,472.78

ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้น
ล้านบาท

หุ้นสามัญ
�������
ล้านบาท

-

-

133,474.62
133,474.62
133,474.62

-

159,856.85
(72.54)
159,784.31
159,784.31

26,384.07
26,384.07
26,384.07

(72.54)
(72.54)
(72.54)

รวม
ล้านบาท

��น� ��������น���น�น���� ��น� 33,368.66 ล้านหุน้ (พ.ศ. 2563 : 33,368.66 ���น��น� � ���������������� �������น�� 4 บาท (พ.ศ. 2563 : หุน้ ละ
4 บาท)
�������น��� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 �������������น�น����������น��น��น������������������������������������ น���น�น���� ���น 72.54 ล้านบาท
คิดเป็ นจํานวนหุ้นสามัญ������น���น�น 24 ���น���น ���น�น���น������������������������น��น��น������� น���������������น����������
��น� ���� ������� ����น�����������������น����น ��������������� น��น� ������น��������������น����������� �น��������� บ����� ���� �������������
หุน้ สามัญ������น������������������น�น���น���� ������������น� ��น
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บริษทั ทรู ��ร����ร�ั ���จ�ากัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส�ดวั�����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36 สํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
วันท�� 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
วันท�� 31 ธันวาคม

1,347.00
245.18
1,592.18

1,040.17
306.83
1,347.00

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
1,347.00
245.18
1,592.18

1,040.17
306.83
1,347.00

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องกันเงินสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ หลังจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม�� �นกว่าส�า�องน���ะม�ม���่า�ม่น้อยกว่า�้อย�ะ 10 ของทุน�ดทะ���ยน ส�า�องน���ม่สามา�ถน� า��
จ่ายเงินปั นผลได้
37 สิ ��รั���������� สิ�����ก���ว����กั�สัญญากั���ก��า
37.1 สิ ��รั������กิ ดจากสัญญา
ก�ุ่มก��กา��ั���ส้ น� ท�ั�ย�ท�� ก�ด�ากสั��าดังน��

วั�����31 ธันวาคม

ส�นท�ั�ย�ท�� ก�ด�ากสั��า
- หมุนเวียน
หัก : ��ขาดทุนด้าน���ด��ท��� าดว่า�ะ�ก�ดข�น�
รวมสิ ��รั������กิ ดจากสัญญา

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

2,683.77
2,683.77

1,700.99
1,700.99
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บริษทั ทรู ��ร์���ร�ั �น�จ�ากัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส�ด�ันท���31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
37.2 ��นท�น���สัญญาท��ร�ั ร����� นสิ นทรัพย์
ãēçåĆçøĒõçĊìĂïĻ čçÏĀñĎâēïĀÙĄÕĻ øÿÛÛĀ
ãēçåĆçčçÏĀñĎâēøÛ
ÿ ÛĀÙĄÕĻ ÒąûÒĒĀçĀðùçēĀåăÖĻ ĒĀðčùēêäćē ćÏõĒĀÖēĀÕäćÏċøâÕĊéđ çøĂçåñÿìðĖûĻçą čçÕèċøâÕøäĀçþÏĀñĊÕĂç

�ันท���31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,540.12
1.02

1,357.83
4.50

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าตัดจําหน่าย

2,257.04

2,558.73

ÏóĆĒïÏĂÖÏĀññÿèñćēÒĒĀçĀðùçēĀåăĊĻ ÏăĻðõÐēûÕÏÿèÏĀñĎâēïĀÙĄĻÕøÿÛÛĀÒĀâõĒĀÖþĎâēñèÿ ÒąçĊéđ çøĒõçùçĄĻÕÐûÕøĂçåñÿìðĖčçÕèċøâÕÞĀçþ
ÏĀñĊÕĂçċóþãÿâÖėĀùçĒĀðĊéđ çÒĒĀčØēÖĒĀðčçÏĀñÐĀðøûâÒóēûÕÏÿèñćéċèèÏĀññÿèñćñē ĀðĎâēåĊĻă ÏăðĻ õÐēûÕ
37.3 �น�� สินท���กิ ดจากสัญญา
ÏóĆĒïÏĂÖÏĀññÿèñćùē çăļøçĂ åăĊĻ ÏăðĻ õÐēûÕÏÿèøÿÛÛĀåăåĻ ėĀÏÿèóćÏÒēĀâÿÕãĒûĎéçăļ

�ันท���31 ธันวาคม

ùçăļøçĂ åăĊĻ ÏĂâÖĀÏøÿÛÛĀ
- หมุนเวียน
- ไม่หมุนเวียน
ñõïùçăļøçĂ åăĊĻ ÏĂâÖĀÏøÿÛÛĀ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

4,154.71
7,639.91
11,794.62

4,017.01
8,214.19
12,231.20
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
38 ����������������� สิ���������ิ �����
38.1 หลักประกัน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินฝากประจําและออมทรัพย์

65.19

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

66.92

43.83

43.46

�า������� ��า������สัญญา��า������� ��������า������า���� ���������า���าส����ั����า� ������� ���ั�����ั��ั����สญ
ั ญา
38.2 ���� สิ���������ิ ������������� �
ยอดคงเหลือของสัญญา���า����ั����� �า�า����������า�������������า�����ั ���

งบการเงินรวม
ล้านบาท
���ั����� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
���ั����� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

64,854.54
72,960.88

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
ล้านบาท
3,760.06
3,753.35

38.3 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
����� ����า���สญ
ั ญา�ั�����ั� ��า���������� �ั��า�������ั�� ������� ������า������ ���� �������า����ส����� า�����������
������า����สัญญา��า������� ������ั��า���า��� า��������ั����� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น
ยัง ไม่ ถู ก บัน ทึก ไว้ในงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การเป็ นจํ า นวน 35,497.49 ล้า นบาท และ 68.97 ล้า นบาท
ตามลําดับ (พ.ศ. 2563 : 28,650.78 ล้านบาท และ 76.46 ล้านบาท ตามลําดับ)
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
39 สัญญา
39.1 3G HSPA
เม��อ วัน �ี� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT ���งเ�� น �ร��ั� ย่อ ยของกลุ่ ม ก�� การได้�� าสัญ ญา กั� กส�� ในการเ�่ าเคร��อ งและ
อุปกรณ์วทิ ยุคมนาคมระบบ HSPA โดยมีอายุสญ
ั ญา 14.5 ปี ภายใต้สญ
ั ญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจัดหา
ต�ดตัง� �ร��าร�ัดการและ��ารุงรัก�าอุ�กร��ตาม�ี�� �าเ�� นต่อการใ�้�ร�การภายใต้เ�ค�น�ลยี HSPA โดยให้เป็ นไปตามความจุ
�ีไ� ด้ระ�ุไว้ในสัญญาและสัญญาแก้ไขเ��ม� เต�ม�ีม� �ี ล�ังคั�ใ�้วนั �ี� 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นระยะเวลา 14.5 �ี และเ���อเ�� น
การตอบแทน BFKT มีส�� ��ได้ร�ั รายได้�ากการใ�้�ร�การดังกล่าวตาม�ีไ� ด้ระ�ุไว้ในสัญญา
เม��อวัน�ี� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้ทําสัญญากับ กสท. (“สัญญา”) ภายใต้เง��อนไขในสัญญา
RMV ต้องใ�้�ร�การ��ร�ั���เคล��อน�ี�ภายใต้เ�ค�น�ลยี HSPA ���งได้ร�ั ขายส่งมา�าก กส�� เป็ นระยะเวลา 14.5 �ี เม��อวัน�ี�
16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 RMV ได้รบั การต่ออายุใบอนุญาต�ระกอ�ก��การใ�้�ร�การขายต่อ�ร�การ��ร�ั���เคล��อน�ีแ� ละ�ร�การ
อ�นเตอร�เน�ตแ���ี�� น��ง�าก กส��� RMV มีส�� ��และ�น้า�ีต� ามก��มายว่าด้วยการ�ระกอ�ก��การ��รคมนาคม ���� 2544
และเง��อนไขตาม�ีร� ะ�ุไว้ในใ�อนุ ญาต ใ�อนุ ญาตมีก�า�นดส��นสุดวัน�ี� 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในวัน�ี� 1 กันยายน พ.ศ. 2562
RMV เข้า��าสัญญา�อน�ุรก���ัง� �มดใ�้แก่ TUC ดังนัน� TUC มีส�� ��และ�น้า�ีต� ามก��มายภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว
ต่อมาได้มคี วามเ��น�ี�ต่างกันระ�ว่างกลุ่มก��การและ กส�. ใน�ลาย�ระเด�น�ี�เกี�ยวกั�การตีความสัญ ญาและในรายละเอียด
ของการคํานวณรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ �ีเ� กี�ยวข้อง อย่างไรก�ดี ตัง� แต่�ี ���� 2558 กลุ่มกิจการและ กสท. ได้บรรลุขอ้ ตกลง
ในการรั� และ�่าย��าระ�นี��างส่วนส�า�รั�รายได้ค่าเ�่าและค่า�ร�การของ BFKT และต้นทุนการดําเนินงานของ TUC และ
ได้�รรลุข้อตกลงใน�ลาย�ระเด�น�ดยมีวตั �ุ�ระสงค�ในการยุต�ข้อ ���า��ีม� ตี ่อกันและรวม��งยอดเง�นคงค้าง�ี�ยงั ไม่ได้��าระ
ระหว่างกัน
ส�า�รั��ระเด�น�ีย� งั เ�ล�อและยอดคงค้าง�ีย� งั ตกลงกันไม่ได้ �ัง� สอง�่ าย�ะ��าการ�าร�อเ���อใ�้ได้ขอ้ สรุ�ต่อไ� ���้ ร��ารเ���อว่า
ผลสรุปจะไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ
ภายใต้สญ
ั ญาต่าง ๆ ข้างต้น กลุ่มก��การมีภาระ��ก�ันกั��นาคารใน�ระเ���างแ�่ง�ากการออก�นังส�อค��า�ระกันใ�้แก่ กส��
เป็ นจํานวนเงิน 200.00 ล้านบาท
39.2 เม��อ วัน �ี� 7 ธัน วาคม พ.ศ. 2555 TUC �ร��ั� ย่ อ ยของกลุ่ ม ก��การได้ร�ั ใ�อนุ ญ าตใ�้ใ�้ค ล��น ความ�ี� IMT ย่ าน 2.1 GHz
จาก กสทช. ใ�อนุ ญาตครอ�คลุมสามแ��ย่านความ�ี� และอนุ ญาตใ�้ใ�้เ���อใ�้�ร�การ��ร�ั���เคล��อน�ีเ� �� นระยะเวลา 15 ปี
TUC ต้อง����ตั ต� ามข้อก�า�นดและเง��อนไขและ��าระค่า�รรมเนียมตาม�ีก� �า�นดไว้ในใบอนุญาต
39.3 เม��อ วัน �ี� 4 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 TUC �ร��ั � ย่ อ ยของกลุ่ ม ก� � การได้ ร ั� ใ�อนุ ญ าตใ�้ ใ�้ ค ล�� น ความ�ี� ย่ า น 1800 MHz
จาก กสทช. ใ�อนุ ญาตครอ�คลุมสองแ��ย่านความ�ี� และอนุ ญาตใ�้ใ�้เ���อใ�้�ร�การ��ร�ั���เคล��อน�ีเ� �� นระยะเวลา 18 ปี
TUC ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกํา�นดและเง��อนไขและ��าระค่า�รรมเนียมตาม�ีก� �า�นดไว้ในใ�อนุญาต
39.4 เม�� อ วัน �ี� 14 มี น าคม พ.ศ. 2559 TUC ��� ง เ�� น�ร��ั � ย่ อ ยได้ ร ั� ใ�อนุ ญาตใ�้ ใ �้ ค ล�� น ความ�ี� 900 MHz จาก กสทช.
���งใ�อนุ ญ าตนัน� อนุ ญ าตใ�้�ร��ั�ย่อ ยใ�้�ร�การ��ร�ั���เคล��อน�ี�เ�� นระยะเวลา 15 �ี ใ�อนุ ญ าตส��นสุดวัน�ี� 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2574 TUC ต้อง����ตั ต� ามข้อก�า�นดและเง��อนไขและ��าระค่า�รรมเนียมตาม�ีก� �า�นดไว้ในใ�อนุญาต
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บริษทั ทรู คอร��อ�ร�� ��������ด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส�ด����ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
39.5 �ม��อ �ัน ที� 16 มีน าคม พ.ศ. 2563 TUC ��� ง �ป� นบริษั ท �่ อ �ได้ ร ับ ใบอนุ � า�ให้ ใ ช้ ค ล��น ค�าม�ี� 2600 MHz จาก กสทช.
���งใบอนุ � า�นั น� อนุ � า�ให้บ ริษัท �่อ �ให้บ ริการ�ทรศัพท��คล��อ นที��ป� นระ�ะ��ลา 15 ปี ใบอนุ � า�สิ�นสุด�ันที� 15 มีนาคม
พ.ศ. 2578 TUC �้องป�ิบ�ั �ิ าม�้อกําหนด�ละ�ง��อนไ��ละชําระค่า�รรม�นี�ม�ามทีก� ําหนดไว้ในใบอนุญาต
39.6 �ม��อ �ัน ที� 27 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 TUC ��� ง �ป� นบริษั ท �่ อ �ได้ ร ับ ใบอนุ � า�ให้ ใช้ ค ล�� น ค�าม�ี� 700 MHz จาก กสทช.
���งใบอนุ � า�นัน� อนุ � า�ให้บริษัท�่อ�ให้บ ริการ�ทรศัพท��คล��อนที��ป� นระ�ะ��ลา 15 ปี ใบอนุ � า�สิ�นสุด�ันที� 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2578 TUC �้องป�ิบ�ั �ิ าม�้อกําหนด�ละ�ง��อนไ��ละชําระค่า�รรม�นี�ม�ามทีก� ําหนดไ�้ในใบอนุ�า�
39.7 �ม��อ �ัน ที� 17 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2564 TUC ��� ง �ป� นบริษั ท �่ อ �ได้ ร ับ ใบอนุ � า�ให้ ใช้ ค ล��น ค�าม�ี� 26 GHz จาก กสทช.
���งใบอนุ � า�นัน� อนุ �า�ให้บริษัท�่อ�ให้บริการ�ทรศัพท��คล��อนที��ป� นระ�ะ��ลา 15 ปี ใบอนุ �า�สิ�นสุด�ันที� 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2579
40 คดีฟ้องร้องและข้อพิ พ��������ออ��������ล���รและ��ี� สิ��ี�อ���ะ��ิ ดข���
40.1 คดีฟ้องร้อง�ี�ค้�งอ����ี���ล��ครอง
40.1.1 �้อพิพาท�กี�� �กับค่าใช้�ละ�ช��อม�่อ�ครง�่า��ทรคมนาคม (Interconnection Charge)
�ม��อ �ันที� 4 กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2554 บริษัท �ท�ทิ�ล �อ�ค���ส คอมมูนิ�คชัน� �ํากัด (มหาชน) ได้��นคํา�้ อ ง�่อ ศาล
ปกครองกลาง �พ��อ �อให้บ ริษัท �ละ ทศท� ร่� มกัน ชําระค่ าใช้� ละ�ช��อ ม�่ อ �ครง�่า��ทรคมนาคม�าม�้อ �สนอ
การ�ช��อม�่อ�ครง�่า��อง�ู�้ ้ องคดี �ป� น�งิน�ําน�นร�ม 3,937.86 ล้านบาท �่อมา�ม��อ�ันที� 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ศาลปกครองกลางได้ม ีคําพิพากษาให้บริษัท �่า�ค่า�ช��อ ม�่อ �ครง�่า��ทรคมนาคมให้�ก่บ ริษัท �ท�ทิ�ล �อ�ค���ส
คอมมูนิ�คชัน� �ํากัด (มหาชน) เป็ นเงินจํานวน 1,832.29 ล้านบาท �ละ�ม��อ�ันที� 23 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้
���นอุท�ร��คาํ พิพากษาดังกล่า��่อศาลปกครองสูงสุด �ละ�ม��อ�ันที� 25 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษทั �ท�ทิล� �อ�ค���ส
คอมมูนิ�คชัน� �ํากัด (มหาชน) ได้��นคําอุท�ร�� คําพิพากษาดังกล่า��่อศาลปกครองสูงสุด�ช่นกัน �ด��อให้ศาล
ปกครองสูงสุดพิพากษาให้บริษทั ชําระค่า�อบ�ทนการ�ช��อม�่อ�ครง�่า�ให้�ก่ บริษทั �ท�ทิล� �อ�ค���ส คอมมูนิ�คชัน�
จํากัด (มหาชน) เป็ นเงินจํานวน 634.93 ล้านบาท �ด�ให้�อ� �ป� นทุนทรัพ��ในการ���นอุท�ร�� ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
�ม��อ �ัน ที� 3 กัน ยายน พ.ศ. 2564 บริษัท ได้�� น คํา �้ อง�่ อ ศาลปกครองกลาง �พ��อ �อให้บ ริษัท �ท�ทิ�ล �อ�ค ��� ส
คอมมูนิ�คชัน� �ํากัด (มหาชน) �ละบริษทั �่อ��องบริษทั �ท�ทิล� �อ�ค���ส คอมมูนิ�คชัน� �ํากัด (มหาชน) ชําระค่าใช้
�ละ�ช��อ ม�่ อ �ครง�่า ��ทรคมนาคม �าม�้อ �สนอการ�ช��อ ม�่ อ �ครง�่า��ัง� ��่ �นั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง
�ัน ที� 28 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560 �ด��รี� กให้ บ ริษั ท ทัง� 2 แห่ ง ดัง กล่ า �ชํ า ระค่ า �อบ�ทนการ�ช��อ ม�่ อ �ครง�่ า �
ให้แก่บริษทั เป็ นเงินจํานวน 1,737.49 ล้านบาท ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40.1.2 ข้อ���าทกร�ีบร��ทั ��ม��รปู �ั�ลัก���ของบร��ทั บนใบ�จ้งหนี� ใบกํากับ�า�ี �ละใบ��ร�จรับ�ง�น
�ม��อ�ันที� 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ทศท. ได้��นคํา��นอข้อ���าท�รี�กค่า��ี�หา�จากการที�บร��ัท��ม��รูป�ั�ลัก���
บนใบ�จ้งหนี��ละใบ��ร�จรับ�ง�น ค่าเสียหายทางไปรษณี ย์ และค่าเสียหายด้านการตลาดและภาพลักษณ์ จํานวนรวม
ทัง� ���น 1,848.95 ล้ านบาท �ม��อ �ัน ที� 20 กัน ยายน พ.ศ. 2556 ค�ะอน� � า�ตต� ลาการได้ ม ีคํ าชี�ขาดให้ บ ร��ั ท ชํ าระ
ค่าเสียหายรวมเป็ นจํานวน 98.59 ล้านบาท ต่อมา บร��ัทได้��นคําร้องขอ���ก�อนคําชี�ขาดของค�ะอน� �า�ตต�ลาการ
ต่อศาลปกครองกลาง โดย ทศท. ได้��นคําร้องขอให้บงั คับตามคําชี�ชาดของค�ะอน� �า�ตต�ลาการต่อศาลปกครองกลาง
เช่น เดียวกัน ต่อ มา�ม��อ �ันที� 13 กัน ยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้ม ีคํา��� าก�าให้บ ังคับ ตามคําชี�ขาด
ของคณะอนุ ญ าโตตุลาการให้แล้วเสร็จภายใน 90 �ันนับ�ต่�นั ที�คดี��งที���ด �ละให้�กคําร้องขอ���ก�อนคําชี�ขาด
ทีบ� ร��ทั ���น อ�่างไรก�ตามบร��ัทไม่�ห�น�้องด้��กับคํา���าก�าดังกล่า� �ด�ใน�ันที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัท
ได้��นอ�ท�ร�� ต่อศาลปกครอง�ูง��ด �ม��อ�ันที� 3 กันยายน พ.ศ. 2564 บร��ัท���นคําร้องขอ�อนอ�ท�ร�� คดีดงั กล่า�
ต่อมาศาลปกครอง�ูง��ดมีคาํ �ั �งอน��าต�อนอ�ท�ร��คดีดงั กล่า��ละจําหน่า�คดีออกจาก�ารบบค�าม คดีจง� ��งที�� �ด
40.1.3 ข้อ���าท�กี�� �กับ�ั��าข้อ 38 ของสัญญาร่วมการงาน
�ม��อ�ันที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 บร��ัทได้��นคํา��นอข้อ���าท���งไม่มที �นทรั���ต่ออน� � า�ตต�ลาการ�กี���กับ
�ร�อ� งขอให้ ทศท. ระงับการใช้อํานาจกํากับดู�ล�ั��าร่�มการงาน �ละระงับการใช้อํานาจตาม�ั��า นับตัง� �ต่�นั ที�
��าน�า� ทศท. �ปลี��น�ปลงไป �ละให้อํานาจกํากับดูแลเป็ นของกระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงเทคโนโลยี
�าร�น�ทศ�ละการ���อ�าร ต่อมา�ม��อ�ันที� 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บร��ัทได้��นคํา��นอข้อ���าทต่ออน� �า�ตต�ลาการ
�ร��องการป�����อํานาจกํากับดู�ลของ ทศท. ตามข้อ 38 ของสัญญาร่วมการงาน�ป� นคดีใหม่อีกคดีหน��ง ���งทัง� �องข้อ
���าทนี� ค�ะอน� �า�ตต�ลาการได้มคี ําชี�ขาด�ล้��ม��อ�ันที� 4 กันยายน พ.ศ. 2557 ว่าการใช้อํานาจของ ทศท. เป็ นการใช้
อํานาจตาม�ั��า���าท ���งต่อมา�ม��อ�ันที� 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บร��ทั ���นคําร้องขอ���ก�อนคําชีข� าดของค�ะ
อน� �า�ตต�ลาการของทัง� �องข้อ���าทนี�ต่อศาลปกครองกลาง�ม��อ�ันที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทศท. ได้��นคําร้อง
ขอให้ศาลบังคับตามคําชี�ขาดของค�ะอน� � า�ตต�ลาการต่อศาลปกครองกลาง ��ง� ศาลได้มคี ํา�ั �งร�มคดี�ข้าด้��กัน
ต่อมา�ม��อ�ันที� 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มคี าํ ���าก�า�กคําร้องขอ���ก�อนคําชีข� าดทีบ� ร��ทั ���น
ทัง� �องคดี �ละให้บงั คับตามคําชี�ขาดของค�ะอน� �า�ตต�ลาการ ทัง� นี� �ม��อ�ันที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บร��ัทได้��น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
40.1.4 ข้อ���าท�กี�� �กับ�่�น�บ่งรา�ได้ตาม�ั��าร่�มการงาน
�ม��อ�ันที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ทศท.ได้��นคํา��นอข้อ���าทต่ออน��า�ตต�ลาการ�รี�กค�น�่�น�บ่งรา�ได้ทบ�ี ร��ทั
ได้ ร ับ �ก� น ก�่ า ��ท ��ท�ี�� ง จะได้ ร ับ จํ า น�น 1,479.62 ล้ า นบาท�ร้อ มดอก�บี� � บร��ั ท ได้�� น คํ า คัด ค้ า น�ม��อ �ัน ที�
18 เมษายน พ.ศ. 2551 ต่อมา�ม��อ�ันที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 อนุ ญาโตตุลาการโดยเสี�งข้างมากได้ช�ขี าดให้บร��ัท
ชําระเงินจํานวน 1,217.50 ล้านบาท �ร้อมดอก�บี��อัตราร้อ �ละ 7.5 ต่อปี นับตัง� �ต่�นั ที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551
จนก�่ าจะชําระ��ร�จ���น ให้�ก่ ทศท. ทัง� นี� บ ร��ัท ได้��น คําร้อ งขอ���ก �อนคําชี�ขาดของอน� � า�ตต� ลาการต่อ ศาล
ปกครองกลาง�ม�� อ �ัน ที� 7 ตุ ล าคม พ.ศ. 2557 �่ � น ทศท. ได้ �� น คํ า ร้อ ง���� อ ให้ ศ าลบั งคับ ตามคํ าชี� ข าดของ
อน� �า�ตต�ลาการ�ม��อ�ันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และศาลปกครองกลางได้มคี ํา�ั �งให้ร�มการ��จาร�าคดีทงั � �อง�ข้าไ�้
ด้��กัน ต่อมา�ม��อ�ันที� 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางได้มคี ําพิพากษาให้บริษทั ชนะคดี�ละ���ก�อนคําชี�
ขาดของค�ะอน� � า�ตต�ลาการ อ�่างไรก�ตาม �ม��อ�ันที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทศท. ได้��นอ�ท �ร�� คํา���าก�า
ต่อศาลปกครอง�ูง��ด �ละ�ม��อ�ันที� 25 กันยายน พ.ศ. 2562 บร��ัทได้��นคําให้การ�ก้อ�ท�ร��ดงั กล่า��ล้� ปั จจุบนั
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40.1.5 ÐēûìĂìĀåĊÏăðĻ õÏÿèĊñąĻûÕÒĒĀČåñöÿìåĖåĀÕĎÏóčçéñþĊåöTA 1234
ĊïąĻûõÿçåăĻ30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 åöåĎâēðĻçą ÒėĀĊøçûÐēûìĂìĀåĊñăðÏñēûÕÒĒĀĊøăðùĀðÖĀÏÏĀñøćÛ ĊøăðñĀðĎâēãÕÿ ļ ċãĒ
õÿç åăĻ16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงเดือ นมิถุน ายน พ.ศ. 2548 เป็ นจํานวนเงิน 16,865.09 óēĀçèĀåÖĀÏÏñáă åĻă
บริษทั ลดค่าบริการทางไกลในประเทศภายใต้โครงการ TA 1234 และร้องขอให้บริษัทเรียกเก็บค่าบริการทางไกล
čçéñþĊåöãĀïûÿãñĀåăĻãÏóÕÏÿçîĀðčãēøÛ
ÿ ÛĀñĒõïÏĀñÕĀçċóþñĒõïóÕåĆçÙĄĻÕÒáþûçĆ ÛĀČããĆóĀÏĀñĎâēïÒă ėĀØăļÐĀâčùē
บริษัท ชําระเงินจํานวน 1,703.09 óēĀçèĀåìñēû ïâûÏĊèăļðûÿãñĀñēû ðóþ6.69 ãĒû éă çÿè ãÿÕļ ċãĒõçÿ åăĻ29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2548 ÖçÏõĒĀÖþØėĀñþĊøñđÖøĂļç ìñēû ïÏÿè čùēØėĀñþÒĒ ĀĊøăðùĀðÖĀÏÏĀñåăĻåöåÐĀâñĀðĎâēÖĀÏÏĀñčùēè ñĂÏ Āñ
โทรศัพท์ในโครงข่ายของบริษทั จํานวน 27.17 óēĀçèĀåãĒûĊâąûçìñēûïâûÏĊèăļðčçûÿãñĀĊâăðõÏÿççÿèäÿâÖĀÏõÿçĊøçû
ข้อพิพาทจนกว่าจะยุตกิ ารให้บริการโทรศัพท์ทางไกล TA1234 ĊïąĻûõÿçåăĻ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 èñĂ÷åÿ ĎâēðĻçą ÒėĀñēûÕ
ÐûĊìĂÏäûçÒėĀØăļÐĀâÐûÕûçĆ Û ĀČããĆóĀÏĀñãĒ û öĀóéÏÒñûÕÏóĀÕåÿÕļ çăļĊïąĻû õÿç åăĻ26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทศท.
ĎâēðĻąç Òė Ā ñēû ÕÐûčùē ö ĀóèÿÕ Òÿè ãĀïÒė Ā ØăļÐ ĀâÐûÕÒáþûçĆ Û ĀČããĆ ó ĀÏĀñãĒ û öĀóéÏÒñûÕÏóĀÕãĒ û ïĀĊïąĻû õÿç åăĻ
30 กัน ยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกóĀÕĎâēï ăÒėĀìĂì ĀÏ÷ĀðÏÒėĀñēû ÕÐûĊìĂÏ äûçÒėĀØăļÐ ĀâÐûÕÒâăåĻăè ñĂ÷ÿå ðąĻç
ÙĄÕĻ èñĂ÷åÿ ĎïĒĊùđçìēûÕâēõðĊïąĻûõÿçåăĻ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษทั จึงได้ใช้สทิ ธิอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลาง
âÿÕÏóĒĀõãĒûöĀóéÏÒñûÕøćÕøĆâĊïąĻûõÿçåăĻ31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาตามคําร้องขอ
èÿÕÒÿèãĀïÒėĀØăļÐĀâÐûÕûçĆ Û ĀČããĆóĀÏĀñÐûÕåöåÙĄĻÕèñĂ÷ÿå ĎïĒĊùđçìēûÕâēõðĊïąĻû õÿç åăĻ28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
èñĂ÷ÿåÖĄÕðąĻçûĆåæñáĖÒėĀìĂìĀÏ÷ĀÐûÕöĀóéÏÒñûÕÏóĀÕâÿÕÏóĒĀõãĒûöĀóéÏÒñûÕøćÕøĆâéÿ ÖÖĆèçÿ åÿÕļ 2 คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
40.1.6

ÐēûìĂìĀåĊÏăðĻ õÏÿèøĒõçċèĒÕñĀðĎâēčçøĒõçÒĒĀČåñöÿìåĖåĀÕĎÏóãĒĀÕéñþĊåö
ĊïąĻûõÿçåăĻ28 มกราคม พ.ศ. 2548 èñĂ÷ÿå ĎâēðĻąçÒėĀĊøçûÐēû ìĂì ĀåãĒ û ûçĆ Û ĀČããĆ óĀÏĀñĊÏăĻð õÏÿè ĊñąĻû ÕÏĀñÒėĀçõá
øĒ õ çċèĒ Õ ñĀðĎâēåĻăĊÏĂâ ÖĀÏÒĒ Ā Čåñöÿì åĖ å ĀÕĎÏóãĒ Ā ÕéñþĊåöîĀðčãē ส ัญ ญาร่ วมการงานและร่ วมลงทุ น บริษั ท
ได้เรีย กร้อ งค่ าเสียหายìñēû ïâûÏĊèăļð ñõïĊéđ çÖė Ā çõçĊÕĂç 8,699.48 ล้า นบาท åÿÕļ çăļ ĊïąĻû õÿç åăĻ22 พฤศจิก ายน
พ.ศ. 2560 ÒáþûçĆ Û ĀČããĆ ó ĀÏĀñĎâēï ăÒė Ā ØăļÐ Āâčùēð ÏÒė ĀĊøçûÐēû ìĂ ì ĀåÐûÕèñĂ÷ÿ å ãĒ û ïĀĊïąĻû õÿç åăĻ9 มีน าคม
พ.ศ. 2561 èñĂ÷ÿåĎâēðĻçą ÒėĀñēûÕÐûĊìĂÏäûçÒėĀØăļÐĀâÐûÕûçĆ ÛĀČããĆóĀÏĀñãĒûöĀóéÏÒñûÕÏóĀÕĊïąĻûõÿçåăĻ30 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 öĀóéÏÒñûÕÏóĀÕïăÒėĀìĂì ĀÏ÷ĀčùēĊìĂÏ äûçÒėĀØăļÐ ĀâÐûÕÒáþûçĆ Û ĀČããĆ óĀÏĀñèĀÕøĒõ çĊïąĻû õÿç åăĻ
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 èñĂ÷åÿ ĎâēðĻçą ûĆåæñáĖÒėĀìĂìĀÏ÷ĀÐûÕöĀóéÏÒñûÕÏóĀÕâÿงกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
ĊïąĻûõÿçåăĻ3 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท และèñĂ÷åÿ ČåñÒïçĀÒïċùĒÕØĀãĂÖėĀÏÿâ ïùĀØç ðąĻçÒėĀñēûÕÐûäûçûĆåæñáĖ
ÒâăâÕÿ ÏóĒĀõãĒ ûïĀöĀóéÏÒñûÕøćÕøĆâïăÒėĀøÿ ĻÕûçĆ ÛĀãäûçûĆåæñáĖ ÒâăâÕÿ ÏóĒĀõċóþÖėĀùçĒ ĀðÒâăûûÏÖĀÏøĀñèèÒõĀï
ÒâăÖÕĄ äĄÕåăøĻ Ćâ
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40.1.7 �้อพิพาทเกี�� วกั�การให้�ริการ อินเตอร�เน�ตความเร�วส�ง (ADSL)
เม��อวันที� 28 ตุ ลาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ได้�� นคําเสนอ�้อพิพาทร��� ว่ า�ริษัทล�เมิด�้อตกลงในสัญ ญาร่ว มการงาน
�ด�ให้�ริการหร�อ�ิน�อมให้��้อ�นนํ าอ�ปกร��ในร���ไปให้�ริการอินเตอร�เน�ตความเร�วส�ง �ADSL) ทศท. เรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน 2,010.21 ล้าน�าท พร้อมดอกเ�ี�� นอก�ากนี� ทศท. �ังเรี�กร้องให้�ริษัท�ําร�ค่าเสียหาย
ต่อเน�� อง�ากเด�อนกรก�าคม พ.ศ. 2548 อัตราเดือนละ 180.00 ล้าน�าท พร้อมดอกเ�ี�� แล��อให้�ริษัท ร�งั�การ
ให้�ริการหร�ออน� ญาตให้��อ้ �นให้�ริการ ADSL ต่อมาเม��อวันที� 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทศท. ได้��นคําร้อง�อแก้ไ�
คําเสนอข้อพิพาทโดยแก้ไขค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ตัง� แต่
เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2554 ถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2558 เป็ นจํ า นวน 63,457.91 ล้ า น�าท พร้อ มดอกเ�ี� �
เป็ นจํานวน 22,748.37 ล้านบาท รวมเป็ นเงินจํานวน 86,206.29 ล้านบาท �ด�เม��อวันที� 29 มกราคม พ.ศ. 2559
�ริษัทได้��นคําร้อง�อคัดค้านการแก้ไ�ท�นทรัพ���องทศท. เม��อวันที� 4 กันยายน พ.ศ. 2561 �ริษัทได้ร�ั คํา�ี��าด
�องค��อน� ญ า�ตต� ลาการ���งได้ม ีคํา�ี��าดให้� ริษัท �ําร�เงินค่ า�ิด สัญ ญาให้แก่ ทศท. 1) ตัง� แต่ เด�อ นกัน �า�น
พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็ นจํานวน 59,120.65 ล้านบาท แล�ดอกเ�ี���ํานวน 16,978.65 ล้านบาท
พร้อมดอกเ�ี��ร้อ�ล� 6.6875 ต่อปี จากต้นเงินจํานวน 59,120.65 ล้านบาท ตัง� แต่เด�อ นกัน�า�น พ.ศ. 2558 จนกว่า
���ําร�เสร��สิ�น แล� 2) ให้ชําระตัง� แต่เด�อนต�ลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 17,076.92 ล้านบาท
แล�ดอกเ�ี���ํานวน 1,298.05 ล้าน�าท พร้อมดอกเ�ี��ร้อ�ล� 6.6875 ต่ อปี จากต้นเงิน 17,076.92 ล้านบาท ตัง� แต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 �นกว่า���ําร�เสร��สิน�
ทัง� นี� เม��อวันที� 11 ตุ ลาคม พ.ศ. 2561 �ริษัท���นคําร้องเพ��อ�อเพิกถอนคํา�ี��าดดังกล่ าวต่ อศาลปกครองกลาง แล�
เม��อวันที� 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทศท. ได้��นคําร้อง�อ�ังคั�ตามคํา�ี��าดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาวันที�
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้ ม ี คํ าสัง� รวมสํ านวนคดี ต่ อ มาเม�� อ วัน ที� 29 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
ศาลปกครองกลางได้มคี ําพิพากษาเพิกถอนคํา�ี��าด�องค��อน� ญา�ตต�ลาการแล��กคําร้อง�อ�ังคั�ตามคํา�ี��าด
�องทศท. เม��อวันที� 27 มกราคม พ.ศ. 2564 �ริษทั �ทรคมนาคมแห่ง�าติ �ํากัด �มหา�น� ���นอ�ท�ร��คําพิพากษา
ของศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
40.1.8 �้อพิพาทเกี�� วกั�ค่าใ�้ท่อร้อ�สา�
(1) เม��อวันที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ได้��นคําเสนอ�้อพิพาทต่ออน� ญา�ตต�ลาการ เรี�กร้องให้�ริษทั �ําร�
ค่าเ�่าท่อร้อ�สา��ริเว�เม�องทอง�านีให้แก่ทศท. สําหรั��่วงเวลาตัง� แต่เด�อนพ�ษ�าคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2548 เป็ น จํานวนเงิน 6.72 ล้าน�าท พร้อ มดอกเ�ี�� ���ง�ริษัท ได้��น คําคัดค้านเม��อ วันที� 19
กันยายน พ.ศ. 2548 ต่อมาเม��อวันที� 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ค��อน� ญา�ตต�ลาการได้มคี ํา�ี��าด�กคําเสนอข้อ
พิพาท�องทศท. ทัง� นี�เม��อวันที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทศท. ���นคําร้อง�อให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคํา�ี�
ขาดดังกล่าว เม��อวันที� 3 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) ���นคําร้อง�อถอน
คดีดงั กล่าว ต่อมาศาลปกครองกลางมีคาํ สั �งอน� ญาตถอนคดีดงั กล่าวแล��ําหน่า�คดีออก�ากสาร��ความ คดี�ง�
ถ�งทีส� �ด
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(2) เมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ทศท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทั ชําระ
ค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายบริเวณเมืองทองธานีให้แก่ ท�ท� สําหรับค่าเช่าในช่วงตัง� แต่เดือน ��ษ�าคม ���� 2548 ถึง
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นจํานวน 59.17 ล้านบาท �ร้อมดอกเบีย� ต่อมาเมื�อวันที� 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะอน� � าโตต�ลาการ�ด้มคี ําชี�ขาดให้บริษัทชําระเงินจํานวน 48.85 ล้านบาท �ร้อมดอกเบี�ยอัตรา MLR + 1
ของต้น เงินจํานวน 31.37 ล้านบาท นั บ �ัด จากวัน ยื�น คําเสนอข้อ �ิ� าทจนกว่าจะชําระเสร�จ ต่อ มาเมื�อ วัน ที�
28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะอน� �าโตต�ลาการ�ด้แก้�ขคําชี�ขาดให้บริษทั ชําระเงินจํานวน 39.80 ล้านบาทพร้อม
ดอกเบีย� ของเงินจํานวนดังกล่าว
เมื�อวันที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทยื�นคําร้องขอให้�าลปกครองเ�ิก�อนคําชี�ขาด เมื�อวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
�าลปกครองกลางมีคํา�ิ�ากษายกคําร้องขอเ�ิก�อนคําชี�ขาดของบริษัท ทัง� นี�วนั ที� 28 เมษายน พ.ศ. 2563
บริษทั ได้อุทธรณ์คาํ พิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
อน��งเมื�อวันที� 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ท�ท� �ด้ย�นื คําร้องขอบังคับตามคําชี�ขาดต่อ�าลปกครองกลาง ต่อมาเมื�อ
วันที� 12 มกราคม พ.ศ. 2565 �าลปกครองกลางมีคํา�ิ�ากษาให้บงั คับตามคําชี�ขาดอน� �าโตต�ลาการ ���งบริษัท�ม่
เห็นพ้องด้วย เมื�อวันที� 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บริษทั ยื�นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อ
ศาลปกครองสูงสุด ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด
(3) เมื�อวันที� 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ท�ท� �ด้ย�นื คําเสนอข้อ�ิ�าทต่อส�าบันอน� �าโตต�ลาการเรียกร้องให้บริษทั
ชําระค่าเช่าท่อร้อยสายบริเวณเมืองทองธานี สําหรับค่าเช่าในช่วงเวลาตัง� แต่เดือนมกราคม ���� 2557 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป� นอีกคดีหน��งเป� นจํานวนเงิน 26.13 ล้านบาท �ร้อมดอกเบี�ย โดยเมื�อวันที� 16 เมษายน
พ.ศ. 2563 คณะอน� �าโตต�ลาการมีคําชี�ขาดให้บริษัทชําระเงินจํานวน 29.52 ล้านบาท�ร้อมดอกเบี�ยในอัตรา
MLR+1 นับ�ัดจากวันที�ย�นื คําเสนอข้อ�ิ�าทจนกว่าจะชําระเสร�จ ต่อ มาเมื�อ วันที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บริษทั ยื�นคําร้องขอให้�าลปกครองกลางเ�ิก�อนคําชี�ขาดดังกล่าว เมื�อวันที� 3 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษทั ยื�น
คําร้องขอ�อนคดีดงั กล่าว ต่อ มา�าลปกครองกลางมีคําสั �งอน� � าต�อนคดีดงั กล่าวและจําหน่ ายคดีอ อกจาก
สารบทความ คดีจง� ��งทีส� �ด
40.1.9 ข้อ�ิ�าทเกีย� วกับการให้บริการโทร�ั�ท�สาธารณะ
เมื�อวันที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท�ท� �ด้ย�นื คําเสนอข้อ�ิ�าทต่อส�าบันอน��าโตต�ลาการ เรียกร้องค่าเสียหาย
จากบริษัทจํานวน 1,052.65 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษัทดําเนินการโฆษณาบนตู้โทรศัพท์สาธารณะและยินยอมให้
บริษทั ย่อยให้บริการเติมเงิน�่านต�โ้ ทร�ั�ท�สาธารณะ ต่อมาวันที� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคํา
ชีข� าดให้บริษทั ชําระเงินบางส่วนให้ ท�ท� จํานวน 302.57 ล้านบาท �ร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ทีย� �นื
คําเสนอข้อ�ิ�าทจนกว่าจะชําระเสร�จ โดยที�บริษัท�ด้รบั ทราบคําชี�ขาดดังกล่าวเมื�อวันที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562
บริษทั �ม่เห�นด้วยกับคําชี�ขาดดังกล่าว โดยเมื�อวันที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ยื�นคําร้องขอเ�ิก�อนคําชี�ขาด
ต่อ�าลปกครองกลาง เมื�อวันที� 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทศท. �ด้ย�นื คําร้องขอบังคับตามคําชี�ขาดต่อ�าลปกครอง
กลาง เมื�อ วันที� 3 กัน ยายน พ.ศ. 2564 บริษัท และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด �มหาชน� ยื�น คําร้อ งขอ
�อนคดีดงั กล่าว ต่อ มา�าลปกครองกลางมีคําสั �งอน� � าต�อนคดีดงั กล่าวและจําหน่ ายคดีอ อกจากสารบบความ
คดีจง� ��งทีส� �ด
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40.1.10 ค�ีเ�ีย� �����ล�ร�โย�น�ตอ��ทนค่าเ���อมโย�โคร�ข่าย�
เม��อ ��น ที��12 มีน าคม พ.ศ. 2563 �ริษ�ท ��้ย� น �้ อ�ท�ท��ต่ อ �าล��ครอ��ลา��เพ��อ เรีย ��ห้��าร��ล�ร�โย�น�
ตอ��ทน�น����่�นขอ��ริษ�ท �า�ค่ าเ���อ มโย�โคร�ข่ายที�ท �ท����้ร�� ��้ตาม��� �าร่�ม�าร�าน�ล�ร่�มล�ท� น�
�นพ��น�านขอ�หล��ค�ามเ�� นธรรม��มเหต��ม�ล�ล��ม่เล�อ���ิ�ต� �ิ ตามพ�ร�����าร�ร��อ��ิ��ารโทรคมนาคม��
นับแต่ช่วงปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2549 เป็ นเงินจํานวน 118,812.76 ล้าน�าทร�ม�อ�เ�ี�ย��ล��อ�เ�ี�ย�นอ�ตราร้อยล�
7.50 ต่อปี ของต้นเงิน 88,843.34 ล้าน�าท�น������า���นที�ย�น�้ อ��น��่า����าร�เ�ร���ต่อมา��นที��20 มีนาคม พ.ศ. 2563
�าล��ครอ��ลา���้มคี า� �� ��ร��ค�า�้ อ���้พ�ิ าร�า��� ����น� ค�ีอยู่ร�ห�่า��ารพิ�าร�าขอ��าล��ครอ��ลา�
40.1.11 ข้อพิพาทเ�ีย� ����ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม�
เม��อ ��นที��21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทศท. ได้เสนอข้อ พิพาทต่อ สถาบันอนุ ญ าโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัท ชําระ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพร้อมภาษีมูลค่าเพิ�ม ��าหร�� �่��ร�ย�เ�ลาที�ร����ร�มเ�� น��าน�นเ�ินท��� �ิ�น
539.02 ล้าน�าท�เม��อ��นที�� 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค��อน��าโตต�ลา�ารมีค�า�ี�ขา��ห้�ริษท� ��าร�เ�ินค่าธรรมเนียม
เลขหมาย�ต่อมาเม��อ��นที�� 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ค��อน� �าโตต�ลา�าร��้มคี �า�� ����้�ขค�า�ี�ขา��า��่�น�ห้�ริษ�ท
ชํ า ระเงิน ค่ า ธรรมเนี ย มเลขหมายเป็ นจํ า นวนเงิน 521.90 ล้ า นบาท ท� �� นี� เ ม�� อ ��น ที� � 30 เมษายน พ.ศ. 2563
�ริษ�ทย��นค�าร้อ�ขอเพิ��อนค�า�ี�ขา�����ล่า�ต่อ�าล��ครอ��ลา��เม��อ��นที��25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้
ร��ค�าร้อ�ขอเพิ��อนค�า�ี�ขา��า��่�นขอ�ท�ท��ที�� �้ย�นต่อ�าล��ครอ��ลา�����ล���นที�� 27 เมษายน พ.ศ. 2563
�� ����น� ท��� �2 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
40.1.12 ข้อพิพาทเ�ีย� �����่�น��่�ราย��้�า��ริ�าร�Free Phone 1800
เม��อ��นที��26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 �ริษ�ท��้ย�นค�าเ�นอข้อพิพาทต่ออน� �าโตต�ลา�ารเรีย�ร้อ��่�น��่�ราย��้
ทีเ� �ิ��า��าร�ห้�ริ�าร�Free Phone 1800 จาก ทศท. ภายใต้สญ
ั ญาร่วมการงานฯ จากกรณีทศท. และบริษทั ตกลง
เ�ิ ��ห้�ริ�าร����ล่า������ท�ท��เ�� น�ู�้ �� เ���เ�ินราย��้ค่า�ริ�ารท��� หม��ต่�ม่��่��่�น�า�ราย��้�น�่�นขอ��ริษท�
ให้แก่บริษทั บริษัทจึงเรียกค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงินทุนทรัพย์ 142.18 ล้าน�าท�เม��อ��นที�� 22 เมษายน พ.ศ. 2563
ค��อน� �าโตต�ลา�ารมีค�า�ี�ขา��ห้ท�ท����าร�เ�ิน��าน�น�96.46 ล้าน�าท���ม่ร�มภาษีมูลค่าเพิม� ��พร้อม�อ�เ�ี�ย
อัต รา MLR+1 ต��� �ต่ �1 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 �น��่ า ���� า ร�เ�ร�� �เม��อ ��น ที��20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทศท.
ย��นค�าร้อ�ขอเพิ��อนค�า�ี�ขา�����ล่า�ต่อ�าล��ครอ��ลา��เม��อ��นที�� 21 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษทั โทรคมนาคม
�ห่ ��าติ��� า�����มหา�น��ย��น ค�า ร้อ �ขอ�อนค�าร้อ �ขอเพิ� �อนค�า �ี�ข า��ต่ อ มาเม��อ ��น ที��8 มีน าคม พ.ศ. 2564
�าล��ครอ��ลา�มีคา� �� ��อน��าตตามค�าร้อ�ขอ�อนค�ี��� �ล่า���ล���าหน่ายค�ีออ��า��าร��ค�าม�ค�ี��� ย�ติ
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บริษทั ทรู �อ���อ���� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40.1.13 �้อ�ิ�าทเก�ย� วกับส่วนแบ่งรายได้จากกิจการร่วมค้า Thai Mobile
เม��อวันท�� 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทั ได้ย�นคําเสนอ�้อ�ิ�าทต่ออนุ �าโตตุลาการเร�ยกร้องส่วนแบ่งรายได้จาก
ท�ท� ส�บเน��องมาจากกิจการร่วมค้า Thai Mobile จากการ�ช้บริการเช่าวงจรแล�เช่า���นท��� นทรั�ย์สนิ �าย�ต้ส�
ั �า
ร่ว มการงาน �ึ�ง�น�� ���� 2557 ทศท. ได้ป ระชุม ร่วมกับ บริษัท และเสนอชําระเงินส่ วนแบ่ งค่ าบริการให้บ ริษัท
แต่ท�ท� ไม่ชําร�เงินตามท�ต� กลง ดังนัน� บริษทั จึงต้องเร�ยกร้องค่าเส�ยหายเ�� นจํานวน เงินทุนทรั�ย์ 96.23 ล้านบาท
เม��อวันท�� 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณ�อนุ � าโตตุลาการได้ม �คําช���าด�ห้ท �ท� ชําร�เงินจํานวน 55.40 ล้านบาท
�ร้อมดอกเบ�ย� อัตรา MLR+1 ตัง� แต่วนั ท�� 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนกว่าจ�ชําร�เสร�จ เม��อวันท�� 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ท�ท� ย��นคําร้อง�อเ�ิก�อนคําช���าด�องคณ�อนุ �าโตตุลาการ �ึ�งบริษทั ได้รบั คําร้องดังกล่าวเม��อวันท�� 8 มกราคม
พ.ศ. 2564 เม��อวันท�� 3 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด �มหาชน� ย��นคําร้อง�อ�อนคด�
ดังกล่าว ต่อมา�าล�กครองกลางม�คําสั �งอนุ�าต�อนคด�ดงั กล่าว แล�จําหน่ายคด�ออกจากสารบบความ คด�จงึ �ึงท�ส� ุด
�ลท��สุด�องคด�ความดังกล่าว�้างต้นไม่สามาร�คาดการณ์ ได้�น�ณ�น�� ดังนัน� กลุ่มกิจการจึงไม่ได้บันทึกรายได้หร�อไม่ได้ตงั �
สํารองสําหรับ�ลเส�ยหายท�อ� าจจ�เกิด�ึน� จาก�ล�องคด�ดงั กล่าวไว้�นงบการเงินนอกจากตามท�ร� �บุไว้
40.2 ข้อพิ พ�������� ���้��อ�����ส�����อ�������������
�้อ�ิ�าทกับ ท�ท� ท�บ� ริษทั เ�� น��เ้ สนอ
�้อ�ิ�าทเก�ย� วกับส่วนแบ่งรายได้ค่าโทร�ั�ท์ทางไกลต่าง�ร�เท� (TOT Gateway)
เม��อวันท�� 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทั ได้ย�นคําเสนอ�้อ�ิ�าทต่ออนุ �าโตตุลาการเร�ยกร้องส่วนแบ่งรายได้ทเ� กิด�ึน� จาก
ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศขาเข้าจาก ทศท. �าย�ต้ส�
ั �าร่วมการงานแล�สั��าการลงทุน �ึ�งม�หลัก�านเ�� นเอกสาร
ทางการเงินท��เกิด�ึ�น�น�� ���� 2559 ทศท. ได้ดําเนินงานและได้รบั ค่าบริการ���งมาจากการ�ช้งานร�บบเคร�อ�่าย�องบริษัท
แต่ไม่ได้แบ่ งรายได้ดงั กล่าวมาให้กับ ทางบริษัท บริษัท ได้เรียกร้อ งให้ ทศท. จ่ายค่าเสียหายจากส่วนแบ่งรายได้ด งั กล่าว
เป็ นจํานวนเงิน 1,045.79 ล้านบาท เม��อวันท�� 21 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ย��นคําร้อ ง�อ�อนคําเสนอ�้อ�ิ�าท โดยคณ�
อนุ�าโตตุลาการม�คาํ สั �งอนุ�าต�ห้�อนคําเสนอ�้อ�ิ�าท แล�จําหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบความ ข้อพิพาทจึงยุติ
�ลท�ส� ุด�องคด�ความดังกล่าว�้างต้นไม่สามาร�คาดการณ์ได้�น�ณ�น�� ดังนัน� บริษัทจึงไม่ได้บนั ทึกรายได้หร�อไม่ได้ตงั � สํารอง
สําหรับ�ลเส�ยหายท�อ� าจจ�เกิด�ึน� จาก�ล�องคด�ดงั กล่าวไว้�นงบการเงินนอกจากตามท�ร� �บุไว้
40.3 คดีฟ้องร้องและข้อพิ พาทของบริษทั ย่อย
40.3.1 เม��อวันท�� 14 กันยายน พ.ศ. 2554 ม�กรณ��อ้ �ิ�าท�น�าล�กครองกลางร�หว่างบริษทั ย่อยแห่งหนึ�งกับ กทช� ��ิบตั ิ
หน้าท�� กสทช� แล�เล�าธิการ กสทช� เร��องการจัดเก�บ�้อม�ลแล�รายล�เอ�ยดเก��ยวกับ��้�ช้บริการโทร�ั�ท์เคล��อนท��
�ร�เ�ทเร�ยกเก�บค่าบริการล่วงหน้า ท�แ� จ้งกําหนด�ห้ชาํ ร�ค่า�รับทาง�กครองวันล� 80,000 บาท คํานวณตัง� แต่วนั ท��
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 �ึงวันท�� 15 กันยายน พ.ศ. 2556 เม��อวันท�� 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัท ย่อยได้ชําระเงิน
จํานวน 34.96 ล้านบาท อย่างไรก�ตามการชําร�ดังกล่าวมิได้เ�� นการยอมรับว่าคําสั �งทาง�กครองดังกล่าวชอบด้วย
กฎหมาย หากผลของคดีหลักมีคาํ พิ�ากษา�ึงท�ส� ุดอันเ�� นคุณแก่บริษทั ย่อย บริษทั ย่อยสามาร�เร�ยกค�นเงินค่า�รับ
ทาง�กครองท�ไ� ด้ชําร�ไ�แล้วดังกล่าวจาก กสทช� เม��อวันท�� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางได้ตดั สิน
เ�� น คุณ กับ บริษัท ย่อ ย โดยม�คํา�ิ�ากษาเ�ิก�อนคําสั �งแล�มติ กทค�ดังกล่าว ต่อ มาเม��อ วันท�� 6 มกราคม 2560
บริษัทย่อยได้รบั สําเนาคําอุทธรณ์คํา�ิ�ากษา�อง กสทช� แล�ได้ย�นแก้อุทธรณ์แล้วเม��อวันท�� 2 มีนาคม พ.ศ. 2560
แล้ว เม��อวันท�� 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 �าล�กครองส�งสุดม�คาํ �ิ�ากษายก�้ อง�องบริษทั ย่อย คด�จงึ �ึงท�ส� ุด
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40.3.2 เม��อ ว��ท�� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 �ร���ท �่อ �ได้�� ��้ อ งค��กรรมการ กสทช. �ล�เล�า��การ กสทช. ต่อ �าล
�กครองกลาง�อใ�้เ��ก�อ�คําส� �ง�ล�มต� ท���้ามผู้ใ�้�ร�การ�ทร���ท�เคล��อ�ท���ร�เ�ทเร��กเก��ค่า�ร�การล่วง��้า
กําหนดรายการส่งเสริม การขายในลักษณะเป็ นการบังคับให้ผู้ใช้บ ริการต้องใช้บ ริการภายในระยะเวลาท��กํา��ด
(Validity) เม��อ ว�� ท�� 27 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 �าล�กครองกลางได้ม �คํ า ��� าก�า�กคํ า �้ องใ�คด��� ต่ อ มาว�� ท��
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 �ร��ท� �่อ�ได้���อุท�ร��คํา���าก�าต่อ�าล�กครองสูงสุด �� ��ุ��� คด��ง� อ�ู่ใ�ร��ว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ต่อมาเม��อว��ท�� 25 กันยายน พ.ศ. 2555 เล�า��การ กสทช. ได้ม�� ��งส�อลงว��ท�� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กําหนดให้
บริษัท ย่อ ยจะต้อ งชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 100,000 �าท ต�ง� �ต่ว�� ท�� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เป็ นต้นไป เม��อว��ท�� 10 มกราคม พ.ศ. 2556 �ร���ท�่อ�ได้����้ องต่อ�าล�กครองกลาง�อเ��ก�อ�คําส� �งกํา��ด
ค่ า ปรับ ทางปกครองวัน ละ 100,000 �าท เ�� �อ�ก คด� เม��อ ว�� ท�� 27 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางได้ม ี
คํา���าก�า�กคํา�้ องใ�คด��� ต่อมาว��ท�� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 �ร��ท� �่อ�ได้���อุท�ร��คํา���าก�าต่อ�าล
ปกครองสูงสุด ปั จจุบนั คดียงั อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ท�ง� ��� เม��อ ว�� ท�� 29 มกราคม พ.ศ. 2556 สํานักงาน กสทช. ได้ม ���� งส�อ ��้งมาท��� ร���ท �่อ �ว่า�ร���ท �่อ � ต่อ �าล
�กครองกลางเ���อเ��ก�อ�คําส� �งกํา��ดค่า�ร��ดังกล่าว �ล�ได้���คําร้อง�อใ�้�าลกํา��ดมาตรการ�ล�ว���การเ���อ
�รรเทาทุก��เ�� �การช�วคราวก่
�
อ�การ���าก�า อ�่างม�การกํา��ดเง��อ�ไ�ท��มล� ก� ���เ�� �การ��งค��ใ�้ผูใ้ ช้�ร�การต้อง
ใช้�ร�การ�า�ใ�ร���เวลาท�ก� ํา��ด �Validity) อ��เ�� �การ�่ า���คําส� �ง�องเล�า��การ กสทช. �ล�ได้มก� ารกําหนดค่าปรับ
ทางปกครองในอัตราวันละ 100,000 �าท�� ��ต่ ว�� ท�� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ����งว��ท�� 18 มกราคม พ.ศ. 2556
รวมเป็ นเงินจํานวน 23.30 ล้า��าท ท�ง� ���เม��อว��ท�� 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษทั ได้รบั หนังสือจากสํานักงาน กสทช.
��้งว่า กทค. ได้มต� เ� ���ชอ�เง��อ�ไ�การใ�้�ร�การ�ทร���ท�เคล��อ�ท��ใ�ล�ก���ท�เ� ร��กเก��ค่า�ร�การเ�� �การล่วง��้าท��ม �
การกํ าหนดระยะเวลาให้ใช้บริการ (Validity) ของบริษั ทย่ อยแล้ ว อย่ างไรก็ดีเม��อ ว�� ท�� 20 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2557
บริษทั ย่อยได้ชําระเงินจํานวน 23.30 ล้านบาท เป็ นค่าปรับทางปกครอง อย่างไรก็ตามการชําระเงินดังกล่าวมิได้เป็ นการ
�อมร��ว่า คําส� �งทาง�กครองด�งกล่าวชอ�ด้ว�ก��มา� �ากผล�องคด�มค� ํา���าก�า��งท��สุดอ��เ�� �คุ��ก่�ร���ท�่อ�
�ร��ท� �่อ�สามาร�เร��กค��เง��ค่า�ร��ทาง�กครองท�ไ� ด้ชาํ ร�ไ��ล้วด�งกล่าว
40.3.3 เม��อว��ท�� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 �ล�ว��ท�� 11 กันยายน พ.ศ. 2558 กสท. ได้����้ อง�ร���ท�่อ���่ง����ง�ด�อ้างว่า
�ร��ท� �่อ�ได้ใช้เคร��อง�ล�อุ�กร���ทรคม�าคมท�ไ� ด้ส่งมอ�ใ�้ กสท.�ล้วใ�วั�ส���สุดส���าใ�้ดําเ���การใ�้�ร�การ
วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 1800 MHz � ว��ท�� 16 กันยายน พ.ศ. 2556 �ด�ท���ร���ท�่อ�ม�ได้ทําความตกลงใดๆ
ก�� กสท. ท�ง� ��� กสท.ได้ร้อ งเร��กค่าเส���า��ํา�ว� 23,016.50 ล้า��าท สํา�ร��ค่าใช้อุ�กร�� �ทรคม�าคมท��ได้
ส่งมอ�ใ�้ กสท.�ล้ว����ากว��ส��� สุดส���า����งว��ท�� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ��ง� เ�� �ช่วงเวลาท�� กสทช. �ร�กา�
ใ�้�ร���ท�่อ�เ�� �ผู้ม�� �้าท��ใ�้�ร�การ�ทร���ท�เคล��อ�ท��� �คล���ความ��� 1800 MHz �ล�เ�� �ช่วงเวลาท��ค��ร�ก�า
ความสงบแห่งชาติ (“คสช”) ได้ประกาศขยายช่วงเวลาคุม้ ครองผู้ใช้�ร�การ�ล�งว��ส���สุดอา�ุส�
� �าเ�� �เวลาสอง��
ต่อมาว��ท�� 24 กันยายน พ.ศ. 2562 กสท. ได้����อ�ก้ไ�คํา�้ อง�ด��ก้ไ��ํา�ว�ทุ�ทร����ใ�ม่เ�� ��ํา�ว� 6,884.35
ล้านบาท ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เม��อว��ท�� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้����้ อ ง�ร���ท �่อ ���่ง����งร่วมก�� �ุคคลอ���ต่อ �าล�กครองกลาง
เรียกร้อ งค่าเสียหายจํานวน 2,206.04 ล้า��าท �ด�กล่าวอ้างว่า�ร���ท �่อ�ได้ใช้เคร��อ ง�ล�อุ�กร�� �ทรคม�าคม
��ง� ส่งมอ�ใ�้ กสท. �ล�ง�ากส���าอ�ุ �าตใ�้ดําเ���การส���สุดลง สํา�ร��ช่วงเวลา�ากว��ท�� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
��งว��ท�� 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ���งเ�� �ช่วงเวลาท�� กสทช. อ�ุ � าตใ�้� ร���ท �่อ �ดําเ���การเ���อ เ�� � การคุ้ม ครอง
ผูใ้ ช้�ร�การใ�กร��ส�� สุด�องส���าอ�ุ �าตใ�้ดําเ���การ�ล�ได้ร�� การ��า�ร���เวลาตาม�ร�กา��องค��ร�ก�า
ความสงบแห่งชาติ (“คสช”� ต่อมาว��ท�� 24 กันยายน พ.ศ. 2562 กสท. �����อ�ก้ไ�คํา�้ อง�ด��ก้ไขจํานวนทุนทรัพย์ใหม่
เป็ นจํานวน 1,350.20 ล้านบาท ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40.3.4 เม��อวันที� 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทั ย่อย�ห่งหน��งได้ย�น�้ อง กสทช. กทค. สํานักงาน กสทช. �ละ เลขาธิการ
กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้เพิกถอนมติของ กทค. ทีส� ั �งให้บริษทั ย่อยนําส่งเงินรายได้ทค�ี ํานว�ข�น� เอง
จํานวน 1,069.98 ล้านบาท จากการให้บริการในช่วงมาตรการการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการเป็ นการชัวคราว
�
ระหว่างวันที�
16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถ�งวันที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี�บริษัทย่อยได้เรียกร้องให้ผู้ถูก�้ องดังกล่าว
ชําระค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อยอันเน��องมาจากการป�ิบตั ติ ามประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการฯเป็ นจํานวนเงิน
16,074.10 ล้านบาท (คํานวณนับตัง� �ต่วนั ที� 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถ�งวันที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558) รวมถึงขอให้
ค�นค่าธรรมเนียมเลขหมายที�บริษัทย่อยได้จ่ายให้ กสทช. ด้วยการถูกทําให้เข้าใจผิดภายหลังสัญญาให้ดําเนินการ
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN 1800 สิน� สุดจํานวน 190.97 ล้านบาท เม��อวันที� 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ย�นคําร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้จําหน่ายคดีชวคราวเพ�
ั�
�อทบทวนคําสั �งตามมติของ กทค.
ดังกล่าว บริษทั ย่อยได้ย�นคํา�ถลงคัดค้านคําร้องดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางเม��อวันที� 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เม��อวันที� 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยได้ย�น�้ อง กสทช. กทค. สํานักงาน กสทช. �ละเลขาธิการ กสทช.
ต่อ ศาลปกครองกลาง เรียกร้อ งให้ชําระค่ าใช้จ่ายให้บ ริษัท ย่อ ย อันเน�� อ งมาจากการป�ิบ ัติตามประกาศ กสทช.
ระหว่างวันที� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถ�ง วันที� 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 709.65 ล้านบาท
ต่อมาเม��อวันที� 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้ย�น�้ อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง กร�ี กสทช. มีม ติให้
บริษัท ย่อ ยนํ าส่งเงินรายได้จากการให้บ ริก ารตามประกาศมาตรการคุ้ม ครองผู้ใช้บ ริการเพิ�ม เติม อีก เป็ น จํานวน
2,311.97 ล้ านบาท พร้อ มดอกผลที�เกิด ข��น ให้� ก่ กสทช. ���ง บริษัท ย่ อ ยเห็น ว่ า หลัก เก��� ก ารคํ า นว�รายได้
ไม่ถูกต้อง จึงฟ้ องให้เพิกถอนมติดงั กล่าว
ต่อมาในวันที� 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้ม ีคําสั �งรวมคดีท งั � สามคดีเข้าด้วยกันเน��องจากมีคู่กร�ี
เดียวกัน �ละข้อเท็จจริง�ละพยานหลัก�านทีใ� ช้อา้ งอิงเป็ นชุดเดียวกัน หร�อเกีย� วเน��องใกล้ชดิ กัน
ต่ อ มาเม��อ วัน ที� 11 และ 12 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2564 ศาลปกครองกลางได้ม ีคํ าสั �งรวมคดีน�ี เข้า กับ คดีท�ีก สทช.
ได้ย�น�้ องบริษทั ย่อย 2 คดีได้แก่
1) คดีเรียกให้บริษทั ย่อยชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย�ทรศัพท�สาํ หรับบริการ�ทรศัพท�เคล��อนที� �ละค่าธรรมเนียม
ทีเ� พิ�มข��นตัง� �ต่เด�อนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือ นธันวาคม พ.ศ. 2558 ���งเป็ นช่วงเวลาตามประกาศ กสทช.
เร��อง มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการในกร�ีส�นิ สุดการอนุ ญาตสัมปทาน หร�อ สัญญาให้บริการ�ทรศัพท�เคล��อนที�
พ.ศ. 2556 �ละประกาศ กสทช. เร��อง การคุ้มครองผูใ้ ช้บริการเป็ นการชัวคราวในกร�ี
�
ส�นิ สุดการอนุ ญาตหร�อ
สัมปทานตามคําสั �งค�ะรักษาความสงบ�ห่งชาติ �บับที� 94/2557 เป็ นจํานวนเงินรวม 878.38 ล้านบาท และ
2) คดีเรียกให้บริษทั นํ าส่งเงินรายได้จากการให้บริการ�ทรศัพท�เคล��อนทีบ� นคล��นความถี� 1800 MHz ตามประกาศ
กสทช. เร��อ ง มาตรการคุ้ม ครองผู้ใช้บ ริการเป็ นการชัวคราว
�
ระหว่างวันที� 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถ�งวัน ที�
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จํานวนทุนทรัพย์ 1,150.66 ล้านบาท �ดย กสทช. ได้ย�นคําร้องขอ�ก้ไขเพิม� เติมคํา
ฟ้ องโดยแก้ ทุ น ทรัพ ย์ ใ นคดีร วมเป็ นเงิน จํ า นวน 3,637.63 ล้ า นบาท ��� ง วัน ที� 17 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2563
บริษทั ย่อยได้ย�นคําร้อง�ต้�ย้งต่อศาลปกครองกลาง�ล้ว อย่างไรก็ตามบริษทั ย่อยมีความเห็นต่างในหลายประเด็น
เกี�ยวกับรายได้�ละค่าใช้จ่ายในการคํานว�เงินนํ าส่ง�ผ่นดินทีค� ํานว��ดย กสทช. บริษทั ย่อยได้สํารองค่าเผ��อ
เงินนําส่งแผ่นดินไว้แล้วจํานวน 508.69 ล้านบาท
ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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บริษทั ทรู ค�ร����ร�ั �����ากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ��สุ��ั�����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40.3.5 �ม��อ วันท�� 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บริ�ัท ย่อ ย�ห่งหนึ� งได้�้ องบริ�ัท มหา�น�ห่งหนึ�ง�ึ�ง�ป� น ค�่��
ั �าท��อ น� � า��ห้
ถ่ายทอดออกอากาศรายการฟุ ตบอลต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ เรียกร้องให้จ่ายคืนเงิน
จํานวน 390.75 ล้านบาท �น��องจากบริ�ทั มหา�นดังกล่าวไม่�ามาร�ด�า�นินการ�่ง�ั��าณ�่ายทอดออกอากาศให้
บริ�ทั ย่อยได้ �่อมา�ม��อวันท�� 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ�ทั มหา�น�ห่งนัน� ได้ย�น�้ องบริ�ทั ย่อยกับพวกรวม 20 ราย
ต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรียกร้องให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 1,401.22 ล้านบาท
จากการถู ก ยกเลิก สัญ ญา �่ อ มา�ม��อ วัน ท�� 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศาลทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาและการค้าระหว่า ง
ประ�ทศกลาง ได้มค� �าพิพาก�า�ห้บริ�ทั มหา�น�ห่งนัน� ��าระ�งิน 240.00 ล้านบาท �ห้�ก่บริ�ทั ย่อย �่อมา�ม��อวันท��
20 ธันวาคม พ.ศ.2562 บริ�ัท ย่อ ยได้อ�ท �รณ� ค�าพิพ าก�าดังกล่าว�่อ ศาลอ�ท �รณ� คด���านั� พิ�ศ� �ละ�ม��อ วัน ท��
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษทั มหาชนก็ได้อุทธรณ์คาํ พิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษเช่นกัน
�ม��อวันท�� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศาลอ�ท�รณ�คด���านั�พิ�ศ�ได้พพิ าก�า�ห้บริ�ทั มหา�น�ห่งนัน� ��าระ�งิน�ห้�ก่
บริษัทย่อยเป็ นจํานวน 240.00 ล้านบาท พร้อมดอก�บ��ย�นอั�ราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ท�� 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
จน�ึงวันท�� 10 เมษายน พ.ศ. 2564 และอัตราร้อยละ 5 �่อป� หร�ออั�ราอ��นท���ปล��ยน�ปลงไป�ามพระรา�ก����กา
นับ��่วนั ท�� 11 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแต่ตอ้ งไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
40.3.6 �ม��อ วัน ท�� 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริ�ัท ย่ อ ยได้ย� น �้ อง ก�ท� �่ อ ศาลย� �ิ� รรม �ร�ย กค�น �งิน ค่ าพาด�าย���อ
สัญญาณในระบบ HSPA ท�บ� ริ�ทั ย่อยได้ทดรองจ่าย�ทนก�ท� �ัง� ��่ป� 2554-2562 เป็ นจํานวน 1,127.30 ล้านบาท
พร้อมดอก�บ��ย�นอั�ราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวจนถึงวันฟ้ อง รวมเป็ นทุนทรัพย์จํานวน 1,532.78 ล้านบาท
�ละ�ร�ย กดอก�บ��ย ร้อ ยละ 7.50 �่ อ ป� นั บ �ัด จากวัน �้ องจนกว่ า จะ�� าระ��ร�จ �ม��อ วัน ท�� 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ศาล�พ่งม�คา� �ั �ง�ห้�อนคด�ไปยังศาลปกครองกลาง ปั จจ�บนั คด�อย�่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
40.3.7 �ม��อวันท�� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริ�ทั ย่อยย��น�้ องทศท� �ร�ยกค�น�งินค่า����อม�ยง�ครงข่าย�่วง�ด�อนพ���าคม
พ.ศ. 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จํานวน 2,251.26 ล้านบาท พร้อมดอก�บ��ย�นอั�ราร้อยละ 7.50 ต่อปี
ของต้นเงินดังกล่าวจนถึงวันฟ้ อง รวมเป็ นทุนทรัพย์จํานวน 2,262.36 ล้านบาท �ละ�ร�ยกดอก�บ��ยร้อยละ 7.50 ต่อปี
นับ �ัด จากวัน �้ อ งจนกว่าจะ��าระ��ร�จ �ม��อ วัน ท�� 23 กัน ยายน พ.ศ. 2564 ศาลปกครองรับ โอนคดีจากศาลแพ่ ง
ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
�ลท����ดของคด�ความดังกล่าวข้าง�้นไม่�ามาร�คาดการณ� ได้�นขณะน�� ดังนัน� กลุ่มกิจการจึงไม่ได้บันทึกรายได้หร�อไม่ได้�งั �
��ารอง��าหรับ�ล���ยหายท�อ� าจจะ�กิดขึน� จาก�ลของคด�ดงั กล่าวไว้�นงบการ�งินนอกจาก�ามท�ร� ะบ�ไว้
41 รายการกับบุคคลและกิ �การ����ก��ย�����กั�
บ�คคลหร�อ กิจการท���ก��ยวข้อ งกันกับบริ�ัท หมาย�ึงบ� คคลหร�อ กิจการท��ม �อ�านาจควบค�ม บริ�ัท ��กควบค�ม �ดยบริ�ัท ไม่ว่าจะ�ป� น
�ดยทาง�รงหร�อทางอ้อม หร�ออย�่�าย��้การควบค�ม�ด�ยวกันกับบริ�ทั รวม�ึงบริ�ทั ท�ท� �าหน้าท��� อ� ห�น้ บริ�ทั ย่อย กิจการร่วมค้าและ
กิจการท���ป� นบริ�ัทย่อ ย�น�คร�อ�ด�ยวกัน นอกจากน��บ�คคลหร�อ กิจการท���ก��ยวข้อ งกันยังหมายรวม�ึงบริ�ัทร่วม�ละบ�คคล�ึ�ง��อห�้น
ท��ม�� ิท�ิอ อก���ยงไม่ว่าทาง�รงหร�อทางอ้อ ม�ละม�อิท �ิพลอย่าง�ป� น�าระ��าคั� กับ บริ�ัท ��้บริหาร��าคั� กรรมการหร�อพนักงาน
ของบริ�ทั �ลอดทัง� �มา�ิก�นครอบครัวท��� กล้�ดิ กับบ�คคลดังกล่าว �ละกิจการท��� ก�ย� วข้องกับบ�คคล�หล่านัน�
�นการพิจารณาความ�ัมพัน��ระหว่างบ�คคลหร�อกิจการท��� ก��ยวข้องกันกับบริ�ทั ��่ละรายการ บริ�ทั ค�านึง�ึง�น��อหาของความ�ัมพัน��
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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บริษทั ทรู ��ร�ป��ร�ั ����ํา�ั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ������ ����� �� ���� ���� �� �า�า�������
กลุ่มบริษทั China Mobile เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
กลุ่มกิจการทําสัญญา���� �า���ก��ก��การ���� ก��ย�����ก����่����������������า����การต��ตา�����า������า� ���าร��าก��ก����ของกลุ่มกิจการ
������
1. ���������า����4,280.00 ล้านบาท โดยมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือ น ���ต��� �ต่��� ����15 กันยายน พ.ศ. 2564 ����������14 มีนาคม
พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการตก���่าย��าร��่า��า������� �ราย�����ตา���ตรา��ต� ก��ก�� �าย�ต����������������า�กิจการ���� ก��ย�����ก��
���ร�� �ร�ก����า����������� ต��า���ต�� ตา�����า��������� ���า��������3,000.00 ล้านบาท โดยจะส่งมอบเงินประกัน เป็ น 6 งวด
งวดละ 500.00 ล้านบาท และจะไม่เรียกคืนจากกลุ่มกิจการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ���� ���� �������� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้รบั
�����ร�ก������ ต��า��า����2,000.00 ล้านบาท
2. ���������า����4,610.00 ล้านบาท โดยมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ���ต��� �ต่��� ����15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ����������14 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการตก���่าย��าร��่า��า������� �ราย�����ตา���ตรา��ต� ก��ก�� �าย�ต����������������า�กิจการ���� ก��ย�����ก��
���ร�� �ร�ก����า����������� ต��า���ต�� ตา�����า��������� ���า��������3,000.00 ล้านบาท โดยจะส่งมอบเงินประกัน เป็ น 6 งวด
งวดละ 500.00 ล้านบาท และจะไม่เรียกคืนจากกลุ่มกิจการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ���� ���� �������� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้รบั
�����ร�ก������ ต��า��า����500.00 ล้านบาท
รายการต่��������� �รายการก��������ร��ก��การ���� ก�ย� �����ก��
ก)

การขายสิ นค้าและบริการ

สําหรับปี ส���ส���ั��ี��31 ธันวาคม
รายได้จากการขายสิ นค้า
บริษทั ย่อย
กิจการร่วมค้า
บริษทั ร่วม
�ร���� ���� ก��ย�����ก��:
กลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
กลุ่มบริษทั China Mobile
รายได้จากการให้บริ การ
บริษทั ย่อย
กิจการร่วมค้า
บริษทั ร่วม
�ร���� ���� ก��ย�����ก��
กลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
กลุ่มบริษทั China Mobile

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

0.03
0.09

0.15
0.18

13,022.82
0.11
13,023.05

216.12
0.73
217.18

-

-

1.53
0.01
-

3.52
-

41.24
-

4.34
-

42.78

7.86
12,882.90
2.54
0.31
17.93
12,903.68

19.83
667.12

34.74
661.18

9,789.63
2.54
0.70

4,287.28
232.78
5,207.01

2,073.43
138.25
2,907.60

89.52
9,882.39
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บริษทั ทรู ค�ร�ป��ร�ั �น��ํากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส���ัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รา�การ�ี��กิ ����น�ี�สาํ คั�
กล�่มกิจการ��าสัญญา�ายสินค้า�กี�ยวกับการส���สารโ�รคมนาคม ���ี�ละ���น� ����รวม����ต่�ม่จ�ากัด�พีย��คร����โ�ร�ัพ�์�คล���น�ี�
สมาร์�โ�น ���บ�ล�ต �ิมการ์ด �ละ��ปกร�์�สริมต่า�� พร้�มบริการหลั�การ�ายกับบริ�ั��ี��กี�ยว�้��กัน�ห่�หน��� �นระหว่า�ปี
พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้จากการขายสินค้า จํานวน 12,467.36 ล้านบาท
กล�่มกิจการ��าสัญญากับบริ�ั��ี��กี�ยว�้��กัน�นการ�ห้บริการรับจ้า�พั�นาโปร�กรมค�มพิว�ต�ร์ การ�ห้ค�าปร�ก�า�กี�ยวกับ
โคร�สร้า�พ�น� �านโ�รคมนาคม �ละการด�า�นินการบริหารการประชาสัมพันธ์ โดยมีมลู ค่าตามสัญญารวม 1,862.44 ล้านบาท
ข)

การ����สิ นค้าและบริการ

สําหรับปี สิ�นส���ัน�ี��31 ธันวาคม
การ����สิ นค้า
บริษทั ย่อย
กิจการร่วมค้า
บริษทั ร่วม
บริ��ั �ี�� กี�ยว�้��กัน
กลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
การ����บริการ
บริษทั ย่อย
กิจการร่วมค้า
บริษทั ร่วม
บริ��ั �ี�� กี�ยว�้��กัน
กลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
กลุ่มบริษทั China Mobile

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

0.42
0.16

1.33
0.09

0.44
3.84
0.09

1,416.67
1,417.25

1,677.34
1,678.76

101.55
105.92

14.30
16.36

-

-

867.37
8.32

1,102.74
5.49
-

338.39

531.96

1,214.08

1,640.19

555.00
11,241.67

112.18
11,052.86

7,047.40
49.84
18,893.91

8,688.83
43.70
19,897.57

-

1.33
0.73
-

รา�การ�ี��กิ ����น�ี�สาํ คั�
ในปี พ.ศ.2564 กล�่มกิจการ�ด้ปรับโคร�สร้า��ละโ�นพนัก�าน�นส่วน�านการ�ห้บริการติดตั�� �ละบ�าร��รัก�า��ปกร�์โคร��่าย
จํานวน 2,610 คน และพนักงานในส่วนการจําหน่ายสินค้าจํานวน 2,471 คน �ห้�ก่บริ�ั��ี��กี�ยว�้��กัน�ห่�หน����ละโ�นพนัก�าน
ในส่วนงานให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์จํานวน 1,804 คน ให้แก่การร่วมค้า กลุ่มกิจการได้จ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์
พนัก�าน�ละ�ลประโยชน์ระยะสัน� ค้า�จ่าย�ป� นจ�านวนรวม�ั�� สิน� 778.80 ล้านบาท
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บริษทั ทรู คอร��อเร�ั �น�จ�ากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุ�วัน����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค)

ยอ�ค้าง��าระ���เกิ �จากการ�ื�อและ�ายสิ นค้าและบริการ

วัน����31 ธันวาคม
ลูกหน�� และราย��้ค้างรับบุคคลหรือ
กิ จการ���เก��ยว�้องกัน:
(รวมอยู่ใน “ลูกหน�� การค้า” (หมายเหตุข้อ 16))
บริษทั ย่อย
กิจการร่วมค้า
บริษทั ร่วม
èñĂ÷åÿ åăĊĻ ÏăĻðõÐēûÕÏÿç
กลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
กลุ่มบริษทั China Mobile

เจ้าหน�� บุคคลหรือกิ จการ���เก��ยว�้องกัน:
(รวมอยู่ใน “เจ้าหน�� การค้าและเจ้าหน�� อื�น”)
บริษทั ย่อย
กิจการร่วมค้า
บริษทั ร่วม
èñĂ÷åÿ åăĊĻ ÏăĻðõÐēûÕÏÿç
กลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
กลุ่มบริษทั China Mobile

ง)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

-

413.74
265.74

99.84
267.00

17,573.48
150.40
18,403.36

13,777.02
25.64
14,169.50

-

109.06
337.22

90.51
328.87

3,790.55
92.89
4,329.72

6,966.03
21.49
7,406.90

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

21,265.98
10.37
0.95

18,547.80
8.53
0.10

225.97

119.23

21,503.27

18,675.66

1,191.38
3.28
0.10

1,937.80
0.90
-

12.90

51.61

1,207.66

1,990.31

เงินให้ก้ยู ืมแก่กิจการ���เก��ยว�้องกัน�

วัน����31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

เงินให้ก้ยู ืมระยะสัน� แก่กิจการ���เก��ยว�้องกัน
- ñþðþøÿçļ
ñõïĊÕĂçčùēÏćðē ïą ñþðþøÿçļ ċÏĒÏÖĂ ÏĀñåăĊĻ ÏăðĻ õÐēûÕÏÿç

2.00
2.00

เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการ���เก��ยว�้องกัน
- ประเภทไม่หมุนเวียน
ñõïĊÕĂçčùēÏćðē ïą ñþðþðĀõċÏĒÏÖĂ ÏĀñåăĊĻ ÏăðĻ õÐēûÕÏÿç
รวม

10.00
10.00
12.00

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

51.70
51.70

4,605.98
4,605.98

46,228.68
46,228.68

51.70

92,100.00
92,100.00
96,705.98

46,288.68

-
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บริษทั ทรู ��ร�ป�เร�ั �น�จํากั��(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส���ัน�ี��31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕĊÕĂçčùēÏćēðïą ċÏĒÏÖĂ ÏĀñåăĊĻ ÏăðĻ õÐēûÕÏÿçïăâÕÿ çăļ

สําหรับปี สิ�นส���ัน�ี��31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นปี
ĊÕĂçčùēÏðćē ïą ĊìĂïĻ
ÏĀñÙąļûèñĂ÷åÿ ðĒûð ùïĀðĊùãĆÐûē 20)
รับชําระคืน
ïćóÒĒĀãĀïèÿÛØăøĆåæĂáõÿçøĂçļ éă

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
51.70
330.75
(10.00)
(360.45)
12.00

1.11
524.03
(473.44)
51.70

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
46,228.68
87,088.70
(36,611.40)
96,705.98

29,811.68
64,463.06
(48,046.06)
46,228.68

âûÏĊèăļðñÿèčçÐēûïćóåĀÕÏĀñĊÕĂçñõïċóþÕèÏĀñĊÕĂçĊ×ìĀþÏĂÖÏĀñøėĀùñÿè éă øļçĂ øĆâ õÿçåăĻ31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 เป็ น จํานวน
0.88 ล้านบาท และ 2,983.33 ล้านบาทตามลําดับ (พ.ศ. 2563 : 0.76 ล้านบาท และ 1,122.29 ล้านบาทตามลําดับ)
จ)

เงินกู้ยืมจากกิ จการ�ี�เกี�ย��้�งกัน�

�ัน�ี� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

เงินกู้ยืมร�ย�สัน� จากกิ จการ�ี�เกี�ย��้�งกัน
- ñþðþøÿçļ
รวม

-

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

499.17
499.17

1,005.85
1,005.85

ÏĀñĊéóăĻðçċéóÕÐûÕĊÕĂçÏćðē ïą ÖĀÏÏĂÖÏĀñåăĊĻ ÏăĻðõÐēûÕÏÿçïăâÕÿ çăļ
สําหรับปี สิ�นส���ัน�ี��31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นปี
ĊÕĂçÏćðē ïą ĊìĂïĻ
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ õÿçøĂçļ éă

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
565.79
(565.79)
-

96.92
(96.92)
-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
1,005.85
35.89
(542.57)
499.17

995.76
23.82
(13.73)
1,005.85

âûÏĊèăļðÖĒĀðčçÐēûïćóåĀÕÏĀñĊÕĂçñõïċóþงบการเงินเฉพาะกิจการ øėĀùñÿèéă øļçĂ øĆâõÿçåăĻ31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็ นจํานวน
0.18 ล้านบาท และ 37.20 ล้านบาทตามลําดับ (พ.ศ. 2563 : 0.02 ล้านบาท และ 7.66 ล้านบาทตามลําดับ)
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บริษทั ทรู ��ร����ร�ั �น���ากัด�(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส�ด�ัน����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ฉ)

ด�ก�บ�ย� �้างรับ�าก�งินให้ก้ยู ืมแก่กิ�การ����ก��ย��้�งกัน

�ัน����31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

ด�ก�บ�ย� �้างรับ�
�ร�ม�ยู่ใน���ูกหน�� การ�้าแ�ะ�ูกหน�� �ื�น��
บริษทั ย่อย
èñĂ÷åÿ åăĊĻ ÏăĻðõÐēûÕÏÿç

ช)

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

0.24
0.24

341.37
0.10
0.10

-

121.37
-

341.37

121.37

�่า��บแ�นกรรมการแ�ะ��้าหน้ า���บริหารระดับสูง
ในปี พ.ศ. 2564 ÒĒĀãûèċåçÏññïÏĀñċóþĊÖēĀùçēĀåăĻèñĂùĀññþâÿèøćÕÐûÕÏóĆĒïÏĂÖÏĀñċóþèñĂ÷ÿåĊéđ çÖėĀçõçĊÕĂçåÿÕļ øĂļç 203.30
ล้านบาท และ 171.55 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2563 : 272.06 ล้านบาท และ 251.63 ล้านบาท ตามลําดับ)
êóéñþČðØçĖìçÿÏÕĀçĊïąĻûĊÏ÷ăðáûĀðĆøėĀùñÿèÏññïÏĀñċóþĊÖēĀùçēĀåăèĻ ñĂùĀñøėĀùñÿèéă ìö2564 เป็ นจํานวนเงิน 9.86 ล้านบาท
(พ.ศ. 2563 : 12.60 ล้านบาท)

ซ)

เงินปันผลรับ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้รบั เงินปั นผลจากบริษัทร่วม จํานวน 2,594.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 2,984.95 ล้านบาท)
ċóþñÿèñćČē âðãñÕĎéðÿÕĊÕĂçóÕåĆçčçèñĂ÷ÿåñĒõïčçÕèÏĀñĊÕĂçñõïçûÏÖĀÏçăļกลุ่มกิจการĎâēñèÿ ĊÕĂçéÿ çêóÖĀÏèñĂ÷ÿå ûąĻçÖėĀçõç
6.79 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 4.40 ล้านบาท) ċóþñÿèñćĊē éđ çĬñĀðĎâēûĻçą ĭčçÕèÏĀñĊÕĂçรวม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้รบั เงินปั นผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย จํานวน 2,594.93 ล้านบาท และ 1,400.33 ล้านบาท
ตามลํ า ดับ (พ.ศ. 2563 : 2,976.41 ล้ านบาท และ 601.91 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ ) และรับ รู้เป็ น ĬñĀðĎâēûĻąç ĭčçÕèÏĀñĊÕĂç
เฉพาะกิจการ
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บริษทั ทรู ���������� �น��������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นส����น����31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
42 เงินปันผล
เมื�อวันที� 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป� ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
0.07 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 2,333.90 ล้านบาท บริษทั ��้จ่า�เงินปั นผล�ังกล่าวเมื�อวันที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ที�ประชุม ค�ะกรรมการบริษัท ครัง� ที� 3/2563 เมื�อ วันที� 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทมีม ติอ นุ ม ตั ิการจ่ายเงิน ปั นผล
ระหว่างกาลในอัตรา 0.09 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 3,003.02 ล้านบาท บริษทั จ่า�เงินปั นผล�ังกล่าวเมื�อวันที� 27 เมษายน พ.ศ. 2563
43 ������������������น����น�����น��������ิน
เมื�อวันที� 11 มกราคม พ.ศ. 2565 TINC ���งเป� นบริษัท�่อ�แห่งหน��งของกลุ่มกิจการลงทุนเพิม� ใน HG เป็ นจํานวนเงิน 37.34 ล้านบาท ทําให้
ส่วน��้เสี�ของกลุ่มกิจการเปลี�� นแปลงจากร้อ�ละ 16.30 เป็ นร้อยละ 21.80
เมื�อวันที� 20 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษทั ��้ออกหุน้ กูเ้ พื�อมา�ช้�นการ�ําเนินการ�ังต่อ�ปนี�
1) จํานวน 4.97 ล้านหน่ วย ราคาหน่ วยละ 1,000.00 บาท เป็ นเงินจํานวน 4,971.30 ล้านบาท หุ้นกู้มอี ตั รา�อกเบี��ร้อ�ละ 3.20 ต่อปี
และจะครบกําหน��ถ่ถอน�นวันที� 20 มกราคม พ.ศ. 2568
2) จํานวน 2.91 ล้านหน่ วย ราคาหน่ วยละ 1,000.00 บาท เป็ นเงินจํานวน 2,912.10 ล้านบาท หุ้นกู้มอี ตั รา�อกเบี��ร้อ�ละ 3.60 ต่อปี
และจะครบกําหน��ถ่ถอน�นวันที� 20 มกราคม พ.ศ. 2569
3) จํานวน 5.12 ล้านหน่ วย ราคาหน่ วยละ 1,000.00 บาท เป็ นเงินจํานวน 5,116.60 ล้านบาท หุ้นกู้มอี ตั รา�อกเบี��ร้อ�ละ 4.25 ต่อปี
และจะครบกําหน��ถ่ถอน�นวันที� 20 ตุลาคม พ.ศ. 2570
เมื�อวันที� 28 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัท��้ออกหุ้นกู้เพื�อมา�ช้�นการ�ํ าเนิ นการ จํ านวน 0.27 ล้านหน่ วย ราคาหน่ วยละ 1,000.00 บาท
เป็ นเงินจํานวน 270.00 ล้านบาท หุน้ กูม้ อี ตั รา�อกเบี��ร้อ�ละ 2.32 ต่อปี และจะครบกําหน��ถ่ถอน�นวันที� 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เมื�อวันที� 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทีป� ระชุมค�ะกรรมการบริษทั ครัง� ที� 1/2565 ��้มมี ติทส�ี าํ คัญ�ังต่อ�ปนี�

1) อนุ มตั ิการควบบริษัทระหว่างบริษัท และ บริษัท โทเทิ�ล แอ�คเ��ส คอมมูนิเคชัน� จํากั� �มหาชน� (“dtac”) (“การควบบริษัท”)

2)

และอนุ มตั ใิ ห้บริษทั เข้าทําสัญญาควบรวมกิจการสําหรับการควบบริษทั กับ dtac เพื�อกําหน�ข้อกําหน�และเงื�อน�ข�นการควบบริษทั
รวมถ�งเสนอ�ห้ทป�ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 ของบริษทั พิจาร�าอนุ มตั กิ ารควบบริษทั โ��จะจั�ตัง� บริษทั มหาชนจํากั�
(“บริษทั ใหม่”) ข�น� �หม่
อนุ มตั �ิ ห้เสนอต่อที�ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจํานวน 1,840,652 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 133,474,621,856 บาท แบ่งเป็ น 33,368,655,464 หุน้ มูลค่าทีต� รา�ว้หุน้ ละ 4 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จํ านวน 133,472,781,204 บาท แบ่ งเป็ น 33,368,195,301 หุ้น มูลค่ าที�ตรา�ว้หุ้น ละ 4 บาท โ��การตั� หุ้น ที�� ังมิ��้นํ า
ออกจําหน่ายจํานวน 460,163 หุน้ มูลค่าทีต� รา�ว้หุน้ ละ 4 บาท ทัง� นี�การล�ทุนจ�ทะเบี�น�ังกล่าวเป� นการ�ําเนินการเพื�อ�ห้ทุน
จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษทั ใหม่เท่ากับผลรวมของทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษทั
และ dtac
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บริษทั ทรู ���������� ����������(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี ส���ส���������31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

3) ûçĆ ïãÿ ĂÏĀñÖėĀùçĒĀðùĆēçøĀïÿÛÙąļûÒąçĊìąĻûõÿãäĆéñþøÕÒĖčçÏĀñèñĂùĀñåĀÕÏĀñĊÕĂçČâðùĆçē åăÖĻ þÖėĀùçĒĀðÒąçïăÖėĀçõç24,000,000 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 0.07 ÐûÕùĆēçåăĻûûÏċóþÖėĀùçĒĀðĎâēċóēõåÿÕļ ùïâÐûÕèñĂ÷ÿååÿÕļ çăļÏĀñÖėĀùçĒ ĀðùĆçē øĀïÿÛÙąļûÒąçÖþĊéđ çÏĀñÖėĀùçĒ Āð
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ñþùõĒĀÕõÿçåăĻ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

4) ûçĆ ïãÿ ĂčùēĊøçûãĒûåăĻé ñþØĆïøĀïÿÛ êćēäąûùĆēçéñþÖėĀéă 2565 พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็ น
ĊÕĂçéÿ çêóåÿÕļ øĂļçÖėĀçõç2,334.09 óēĀçèĀåČâðõÿçÏėĀùçâñĀðØąĻûêćäē ûą ùĆçē åăĻïøă åĂ æĂñèÿ ĊÕĂçéÿ çêóÒąûõÿçåăĻ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565
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เอกสารแนบ 1

รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ กรรมการ ผู้้ � บ ริิ ห าร ผู้้ � มีี อำ ำ � นาจควบคุุ ม
ผู้้ � ที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายให้้รัั บ ผิิ ด ชอบสููงสุุ ด ในสายงานบัั ญ ชีี
และการเงิิ น ผู้้ � ที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายให้้รัั บ ผิิ ด ชอบโดยตรง
ในการควบคุุ ม ดููแลการทำำ �บัั ญ ชีี และ เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท

4

รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ กรรมการ ผู้้ � บ ริิ ห าร ผู้้ � มีี อำำ � นาจควบคุุ ม ผู้้ � ที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายให้้
รัั บ ผิิ ด ชอบสูู ง สุุ ด ในสายงานบัั ญ ชีี แ ละการเงิิ น ผู้้ � ที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายให้้รัั บ ผิิ ด ชอบ
โดยตรงในการควบคุุ ม ดููแลการทำำ �บัั ญ ชีี และเลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท
1. ข้้ อ มูู ล ของกรรมการ ผู้้� บ ริิ ห าร ผู้้�มีี อำ ำ � นาจควบคุุ ม  ผู้้� ที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายให้้ รัั บ ผิิ ด ชอบสูู ง สุุ ด ในสายงานบัั ญ ชีี แ ละ
การเงิิ น ผู้้� ที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายให้้ รัั บ ผิิ ด ชอบโดยตรงในการควบคุุ มดูู แ ลการทำำ �บัั ญ ชีี และเลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท
1.1 รายละเอีี ย ดของกรรมการ ผู้้� บ ริิ ห าร ผู้้�มีี อำ ำ � นาจควบคุุ ม ผู้้� ที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายให้้ รัั บ ผิิ ด ชอบสูู ง สุุ ด ในสายงานบัั ญ ชีี
และการเงิิ น ผู้้� ที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายให้้ รัั บ ผิิ ด ชอบโดยตรงในการควบคุุ มดูู แ ลการทำำ �บัั ญ ชีี ข องบริิ ษัั ท  และเลขานุุ ก าร
บริิ ษัั ท  (ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564)

กรรมการ
นายศุุ ภ ชัั ย เจีี ย รวนนท์์ *

ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริิ ห าร
(กรรมการที่่� มีี ส่ ่ ว นร่่ ว มในการบริิ ห าร)

อายุุ 54 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
11 กุุมภาพัันธ์์ 2536

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
28 ปีี 11 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 14,135,154 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.04) - ตนเอง :
- คู่่�สมรส : 1,930,255 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.01) - คู่่�สมรส :

ไม่่มีี
1,000 หน่่วย

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
เป็็นน้้องชายของนายณรงค์์ เจีียรวนนท์์

*กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทฯ
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คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาการตลาด มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน
ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาสื่่อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารธุุรกิิจ (การเงิิน) มหาวิิทยาลััยบอสตััน ประเทศสหรััฐอเมริิกา

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
Digital Business for Organizational Development (2562)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP 92/2011)

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
มิิ.ย. 2562 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ
ก.พ. 2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริิหาร
2542 - ก.พ. 2560	กรรมการ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และ ประธานคณะผู้้�บริิหาร
บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ
ปััจจุุบััน	กรรมการและประธานคณะผู้้�บริิหาร บจ. ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป
	กรรมการ บจ. ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น
	กรรมการ บจ. ทรูู อิินคิิวบ์์
	กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์์ เซอร์์วิิส
	กรรมการ บจ. แพนเทอร์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์
	กรรมการ บจ. ทรูู มิิวสิิค
	กรรมการ บจ. ทรููโฟร์์ยูู สเตชั่่�น
	กรรมการ บจ. ซีีนิิเพล็็กซ์์
	กรรมการ บจ. ทรูู มีีเดีีย โซลููชั่่�นส์์
	กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
2536 - พ.ค. 2561	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้้�ง
2553 - มีี.ค. 2560	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บจ. ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น
เม.ย. 2544 - ต.ค. 2560	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บจ. ทรูู มููฟ
	กรรมการ บมจ. กรุุงเทพอิินเตอร์์เทเลเทค
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True to Tech, The Future is True

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริิหาร บมจ. สยามแม็็คโคร
	รองประธานกรรมการ และ กรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บมจ. ซีีพีี ออลล์์
	รองประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บมจ. เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร	
บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน
นายกกิิตติิมศัักดิ์์� สมาคมโทรคมนาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (TCT)
นายกสมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็กแห่่งประเทศไทย
	กรรมการอิิสระ บจ. เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
	กรรมการ บมจ. ซีีพีีพีีซีี
	กรรมการ บจ. แอสเซนด์์ กรุ๊๊�ป
	กรรมการ บจ. แมกโนเลีีย ไฟน์์เนสท์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. เอเชีีย ฟรีีวิิลล์์
	กรรมการ บจ. ฟรีีวิิลล์์ โซลููชั่่�นส์์
	กรรมการ บจ. เอเชีีย เอรา วััน
	กรรมการ บจ. ซีี.พีี. รีีเทล ดีีเวลลอปเม้้นท์์
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	รองประธานอาวุุโส บจ. เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
ก.พ. 2564 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ บจ. โลตััสส์์ สโตร์์ส (ประเทศไทย)
	ประธานกรรมการ บจ. เอก-ชััย ดีีสทริิบิิวชั่่�น ซิิสเทม
ก.พ. 2564 - ต.ค. 2564	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริิหาร บจ. ซีี.พีี. รีีเทล โฮลดิ้้�ง
2562 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษาสมาคมอีีเลิิร์์นนิิงแห่่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 - ปััจจุุบััน	ประธานสภาดิิจิิทััลเพื่่อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งประเทศไทย
ส.ค. 2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการในคณะกรรมการส่่งเสริิมความร่่วมมืือภาคสัังคม มููลนิิธิิรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหาจัักรีี
2560 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษาหอการค้้าไทย
	ที่่�ปรึึกษาสภามหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
	กรรมการ ประธานคณะผู้้บ� ริิหาร และประธานคณะกรรมการบริิหาร บจ. เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
2560 - 2563	กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (TCT)
ก.ค. 2560 - 2562	ประธานสมาคมสมาพัันธ์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อสารแห่่งประเทศไทย (TFIT)
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่อสัังคม (ประเทศไทย)
2558 - 2560
นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (TCT)
2553 - ปััจจุุบััน	กรรมการที่่�ปรึึกษาหลัักสููตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิตและดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาธุุรกิิจ
เทคโนโลยีีการจััดการนวััตกรรม (สหสาขาวิิชา) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	กรรมการกลางมููลนิิธิิรามาธิิบดีีฯ
2549 - ปััจจุุบััน	ประธานคณะอนุุกรรมการหาทุุน ศููนย์์ดวงตาสภากาชาดไทย
	กรรมการจััดหาและบริิการดวงตาแห่่งสภากาชาดไทย
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ดร. อาชว์์ เตาลานนท์์ *

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้้านการเงิิน
และ กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 		
(กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร)

อายุุ 84 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
11 กุุมภาพัันธ์์ 2536

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
28 ปีี 11 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง :		 ไม่่มีี				
- ตนเอง :
- คู่่�สมรส : 135,601 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.00) - คู่่�สมรส :

ไม่่มีี
20,000 หน่่วย

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : 25,000 หน่่วย		

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์� ศิิลปศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� (การจััดการ) มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
				วิิศวกรรมศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
				วิิศวกรรมศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปริิญญาเอก			
สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการ และระบบงาน Illinois Institute of Technology ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาโท			
สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการ Iowa State of University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี			
สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรรััฐร่่วมเอกชน รุ่่�นที่่� 1
*กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทฯ
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การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) 2548
Chairman 2000 / 2544
Director Certification Program (DCP)

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ปััจจุุบััน	รองประธานกรรมการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
	ประธานคณะกรรมการด้้านการเงิิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้้�ง
	กรรมการ บจ. ทรูู อีีโลจิิสติิกส์์
2552 - ม.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรูู อิินเทอร์์เน็็ต คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน	ประธาน Board of Trustee สมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย
2535 - 2560	รองประธานกรรมการ บจ. เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
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ดร. เกา ถงชิ่่� ง
รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการ		
	กำำ � หนดค่่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ
		
(กรรมการที่่� มิิ ใ ช่่ ผู้้ � บ ริิ ห าร)
อายุุ 58 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
19 มิิถุุนายน 2563

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
1 ปีี 6 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 					
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาเอก Doctoral Degree in Business Administration, Hong Kong Polytechnic University				
ปริิญญาตรีี Bachelor Degree in Telecommunications Engineering, Changchun Institute of Posts and Telecommunications

การอบรม
Digital Media and Content (2563)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
- ไม่่มีี -

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.ย. 2563 - ปััจจุุบััน	รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
มิิ.ย. 2563 - ก.ย. 2563	กรรมการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ก.พ. 2563 - ปััจจุุบััน	รองผู้้�จััดการทั่่�วไป China Mobile Limited
ม.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	รองผู้้�จััดการทั่่�วไป China Mobile Communications Group Co., Ltd.
พ.ค. 2556 - ม.ค. 2563	รองผู้้�จััดการทั่่�วไป China Telecom Corporation Limited
เม.ย. 2556 - ม.ค. 2563	รองผู้้�จััดการทั่่�วไป China Telecommunications Corporation
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นายอำำ �รุุ ง สรรพสิิ ทธิ์์� ว งศ์์ *
รองประธานกรรมการ
	กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิน 		
และ กรรมการในคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน		
และสรรหากรรมการ
		
(กรรมการที่่�มิิใ ช่่ผู้้�บ ริิห าร)
อายุุ 69 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
16 พฤศจิิกายน 2544

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
20 ปีี 1.5 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 2,303,694 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.01) - ตนเอง :
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี					
- คู่่�สมรส :

ไม่่มีี
5,000 หน่่วย

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : 30,000 หน่่วย
- คู่่�สมรส : 8,000 หน่่วย

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาโท		การบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี		การบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
Digital Business for Organizational Development (2562)

*กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทฯ
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การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Collective Action Against Corruption Conference 1/2562
IT Governance
Ethical Leadership Program
IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors
Role of the Compensation Committee (RCC) 2550
DCP Refresher 2549
Board Performance Evaluation
Company Secretary
Director Certification Program (DCP) 2544

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ธ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	รองประธานกรรมการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ปััจจุุบััน	กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิน และ
	กรรมการในคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
2544 - ธ.ค. 2563	กรรมการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. ซีีพีี ออลล์์
	กรรมการ บมจ. สยามแม็็คโคร
บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน	รองประธานสำำ�นัักการเงิินเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ บจ. เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
	กรรมการบริิหาร บจ. เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
	กรรมการ บมจ. ซีีพีีพีีซีี
	กรรมการ บจ. ซีี.พีี. โลตััส คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. ไอคอนสยาม
	กรรมการ บจ. ดิิ ไอคอนสยาม เรสซิิเดนซ์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. ดิิ ไอคอนสยาม ซููเปอร์์ลัักซ์์ เรสซิิเดนซ์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. ดิิ ไอคอนสยาม เจ้้าพระยา ริิเวอร์์ โฮลดิ้้�งส์์
	กรรมการ บจ. แอสเซนด์์ กรุ๊๊�ป
	กรรมการ บจ. เอเชีีย ฟรีีวิิลล์์
	กรรมการ บจ. ศึึกษาภิิวััฒน์์
	กรรมการ สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์์
	กรรมการ บจ. โอเอชทีี
	กรรมการ บจ. สยาม ริิเวอร์์ โฮลดิ้้�งส์์
	กรรมการ บจ. สยามแม็็คโคร โฮลดิ้้�ง (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. โลตััสส์์ สโตร์์ส (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. ซีี.พีี. รีีเทล ดีีเวลลอปเม้้นท์์
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นายหยาง เสี่่� ย วผิิ ง

รองประธานกรรมการ
(กรรมการที่่� มิิ ใ ช่่ ผู้้ � บ ริิ ห าร)

อายุุ 57 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
19 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
5.5 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 					
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ประกาศนีียบััตร ด้้านการจััดการ Certificate for Completing a Doctoral Program, Tsinghua University
ปริิญญาตรีี Bachelor Degree in Mechanics, Nanchang University

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
- ไม่่มีี -

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	รองประธานกรรมการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี -
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บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
มิิ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ Jingdong Digits Technology Holding Corporation Limited
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร Chery Holding Corporation Limited
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน	รองประธานกรรมการกลุ่่�มและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
CPG Overseas Company Limited
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร Honma Golf Limited
ม.ค. 2559 - ปััจจุุบััน	รองประธานอาวุุโส บจ. เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
ส.ค. 2558 - ปััจจุุบััน	กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร CITIC Limited
เม.ย. 2557 - ปััจจุุบััน	รองประธานกรรมการ China Minsheng Investment (Group) Corporation Limited
มิิ.ย. 2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ Ping An Insurance (Group) Company of China Limited
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นายโชติิ โภควนิิ ช 	กรรมการอิิ ส ระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิ น และ
	กรรมการในคณะกรรมการกำำ � หนดค่่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ
อายุุ 79 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
22 ธัันวาคม 2542

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
22 ปีี

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ			
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ประเทศอัังกฤษ
หลัักสููตรพััฒนาการจััดการ มหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ด ประเทศสหรััฐอเมริิกา
หลัักสููตรการจััดการด้้านการตลาด มหาวิิทยาลััยสแตนฟอร์์ด ประเทศสหรััฐอเมริิกา

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
Digital Business for Organizational Development (2562)
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
IOD Seminar: Audit Committee Forum
IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline
CG Forum 2/2015 : ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทกัับฝ่่ายจััดการในการควบคุุมภายใน
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors
Director Certification Program (DCP) 2552
Director Accreditation Program (DAP) 2546
Chairman 2000 / 2544

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.ย. 2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ก.พ. 2554 - ปััจจุุบััน	กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำำ�หนด
	ค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
2542 - ก.ย. 2560	กรรมการอิิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
2545 - ต.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรูู มููฟ
	กรรมการ บมจ. กรุุงเทพอิินเตอร์์เทเลเทค
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ส.ค. 2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
	กำำ�หนดค่่าตอบแทน บมจ. สยามแม็็คโคร
ส.ค. 2559 - ส.ค. 2562	กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ บมจ. สยามแม็็คโคร
2556 - ส.ค. 2562	กรรมการอิิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็็คโคร
2556 - พ.ค. 2563	ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกแร้้นช์์
2555 - ธ.ค. 2562	กรรมการอิิสระ บมจ. ล็็อกซเล่่ย์์
2555 - เม.ย. 2561	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ล็็อกซเล่่ย์์
บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2552 - เม.ย. 2562	กรรมการ บจ. ไทยสมาร์์ทคาร์์ด
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ดร. ฮาราลด์์ ลิิ ง ค์์ 	ก รรมการอิิ ส ระ และ ประธานคณะกรรมการกำำ � หนด		
	ค่่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ
อายุุ 67 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
1 มีีนาคม 2553

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
11 ปีี 10 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ				
- ตนเอง : 3,439,777 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.01)
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง :
- คู่่�สมรส :

ไม่่มีี
ไม่่มีี		

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
บริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� (การจััดการ) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลศรีีวิิชััย
MBA, St. Gallen University, Switzerland

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)
Digital Business for Organizational Development (2562)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2560
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ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.ย. 2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
มีี.ค. 2553 - ก.ย. 2560	กรรมการอิิสระ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
พ.ย. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ บมจ. อิินโดรามา เวนเจอร์์ส
ก.ค. 2560 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ บมจ. บีี.กริิม เพาเวอร์์
ธ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บมจ. บีี.กริิม เพาเวอร์์
2561 - ธ.ค. 2563	กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บมจ. บีี.กริิม เพาเวอร์์
2541 - มีี.ค. 2563	กรรมการอิิสระ บมจ. ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2530 - ปััจจุุบััน
Chairman, B. Grimm Group of Companies
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นายฉวี่่� เกิิ ง โหล่่ ว 	กรรมการอิิ ส ระ
อายุุ 63 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
2 กัันยายน 2557

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
7 ปีี 4 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 					
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี			

หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส		 : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
Electronics Major, Hangzhou Institute of Electronic Engineering

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
Digital Business for Organizational Development (2562)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
- ไม่่มีี -
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ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน				กรรมการ บจ. ไทย-จีีน อุุตสาหกรรมระยอง เซอร์์วิิส
ก.ย. 2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการบริิหารและที่่�ปรึึกษาอาวุุโส บจ. พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการอุุตสาหกรรม		
					ระยอง ไทย-จีีน
2557 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ บจ. ฮอลลี่่� โฮลดิ้้�ง (ไทยแลนด์์)
2550 - ปััจจุุบััน	รองประธาน สมาคมการค้้าวิิสาหกิิจจีีน-ไทย
2550 - ก.ย. 2561	ประธานกรรมการ บจ. พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการอุุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีีน)
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นางปรีี เ ปรม เสรีี ว งษ์์ 	ก รรมการอิิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการความมั่่� น คงปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์
อายุุ 66 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
15 กัันยายน 2560

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
4 ปีี 3.5 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ			
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาโท		วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขา Computer Science (MIS) (Outstanding Performance Certificate)
			 มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
ปริิญญาตรีี		 สถิิติิศาสตร์์บััณฑิิต คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง บงส. รุ่่�นที่่� 7/2563
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
Digital Business for Organizational Development (2562)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Leadership Certification Program (DLCP 2/2021)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)

386

386

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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Defining Boardroom Culture / An Imperative of A High-Performing Leadership
Boards that Make a Difference 2019
Advanced Audit Committee Program (AACP 30/2018)
Tea Talk 1/2018 “Dealing with Cyber Risk in the Boardroom”
Director Certification Program (DCP)

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
มิิ.ย. 2564 - ปััจจุุบััน	ประธานคณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ก.ย. 2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2550 - 2561	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยสมาร์์ทคาร์์ด
2553 - 2561	ที่่�ปรึึกษา บจ. โกซอฟท์์ (ประเทศไทย)
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ศ. (พิิ เ ศษ) ดร. กิิ ต ติิ พ งษ์์ กิิ ต ยารัั กษ์ ์ 	ก รรมการอิิ ส ระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุุ 63 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
17 กัันยายน 2564

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
3.5 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 					
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี			

หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส		 : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� มหาวิิทยาลััยรััดเบาด์์ ประเทศเนเธอร์์แลนด์์
ปริิญญาเอก ด้้านกฎหมาย (J.S.D.) มหาวิิทยาลััยสแตนฟอร์์ด ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาโท ด้้านกฎหมาย (LL.M.) มหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ด ประเทศสหรััฐอเมริิกา
เนติิบััณฑิิตไทย (นบท.) สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
ปริิญญาโท ด้้านกฎหมายการค้้าและเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ (LL.M.) มหาวิิทยาลััยคอร์์แนล ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยม) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม
Cyber Security Law (2564)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Advanced Audit Committee Program (AACP 28/2015)
Director Accreditation Program (DAP 112/2014)
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ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.ย. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
พ.ย. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาเพื่่อความยั่่�งยืืน บมจ. เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร
ก.ย. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ บมจ. เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ บมจ. ซีีพีี ออลล์์
ปััจจุุบััน				กรรมการอิิสระ กรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล บมจ. ดุุสิิตธานีี
ปััจจุุบััน				กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
					
และ กรรมการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ บมจ. ธนาคารกรุุงไทย
2557 - มิิ.ย. 2564	กรรมการอิิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2564 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษาสถาบัันเพื่่อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย (องค์์การมหาชน) (TIJ)
2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (CAC)
2562 - ปััจจุุบััน	รองประธานคณะกรรมการกฎหมาย ศููนย์์รัับบริิจาคอวััยวะ สภากาชาดไทย
2562 - ปััจจุุบััน
นายกสภาสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการกลาง มููลนิิธิริ ามาธิิบดีีในพระราชููปถััมภ์์ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการอำำ�นวยการ สถาบัันการแพทย์์จักรี
ั นี ฤบดิินทร์์ และโรงพยาบาลรามาธิิบดีีจักรี
ั นี ฤบดิินทร์์
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการบริิหารและรองประธานกรรมการ มููลนิิธิิอาสาเพื่่อนพึ่่�ง (ภาฯ) ยามยาก
					
สภากาชาดไทย
2559 - ปััจจุุบััน	ศาสตราจารย์์พิิเศษ คณะนิิติิศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2557 - 2564		กรรมการพิิจารณาปรัับปรุุงประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
					สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา
2557 - ปััจจุุบััน
นายกสภามหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
2555 - ปััจจุุบััน	กรรมการอำำ�นวยการ โรงพยาบาลศิิริิราช ปิิยมหาราชการุุณย์์
กรรมการบริิหารและประธานสาขาประเทศไทย มููลนิิธิป้ิ อ้ งกัันอาชญากรรมแห่่งเอเซีีย (ACPF)
2554 - ปััจจุุบััน
2553 - ปััจจุุบััน	กรรมการบริิหาร กองทุุนพััชรกิิติิยาภาเพื่่อการศึึกษากฎหมาย
2561 - 2563		อุุปนายกสภามหาวิิทยาลััยมหิิดล
2558 - 2564		
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันเพื่่อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย (องค์์การมหาชน) (TIJ)
2557 - 2563		คณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือนวิิสามััญเกี่่�ยวกัับการพััฒนาระบบบริิหารทรััพยากรบุุคคล
					
(อ.ก.พ.)
2557 - 2558		ที่่�ปรึึกษานายกรััฐมนตรีีฝ่่ายข้้าราชการประจำำ� สำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี
2552 - 2563		กรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิิดล
2551 - 2564		กรรมการเนติิบััณฑิิตยสภา ในพระบรมราชููปถััมภ์์
2551 - 2557		ปลััดกระทรวงยุุติิธรรม
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ดร. หลี่่� เฝิิ ง 	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิ น
(กรรมการที่่� มิิ ใ ช่่ ผู้้ � บ ริิ ห าร)
อายุุ 53 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
16 กัันยายน 2562

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
2 ปีี 3.5 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 					
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาเอก	Doctoral Degree in Computer Software Theory, Shandong University
ปริิญญาโท	 Master’s Degree in Communications and Electronic System, Nanjing University of Posts and
		
Telecommunications
ปริิญญาตรีี Bachelor’s Degree in Wireless Communications, Nanjing University of Posts and Telecommunications

การอบรม
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
- ไม่่มีี -

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.ย. 2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิน บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปััจจุุบััน	ประธานคณะกรรมการและหััวหน้้าคณะผู้้�บริิหาร China Mobile International Limited
	ประธานคณะกรรมการ China Mobile Hong Kong Company Limited
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ศ.ดร. วรภัั ท ร โตธนะเกษม	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิน และ
	กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กัับ ดููแลกิิจ การที่่�ดีี 		
(กรรมการที่่�มิิใ ช่่ผู้้�บ ริิห าร)
อายุุ 72 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
1 มีีนาคม 2555

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
9 ปีี 10 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 422,541 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.00) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาเอก		 เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาโท		 เศรษฐศาสตร์์ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรััฐอเมริิกา
			 บริิ ห ารธุุ รกิิ จ Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois
			ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี		 เศรษฐศาสตร์์ (เกีียรติินิิยม “ดีีมาก”) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
			นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การอบรม
Managing Information & Cyber Security Risk in the Bank, Standard Chartered Bank (2564)
Blockchain and Central Bank Digital Currency, Standard Chartered Bank (2564)
Cyber Resilience Leadership, Bank of Thailand (2564)
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)

392

392
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Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
Digital Business for Organizational Development (2562)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) 2543
Director Accreditation Program (DAP)
The Role of Chairman (RCM)
Role of the Compensation Committee (RCC)

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.ย. 2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
2555 - ปััจจุุบััน		กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้้านการเงิิน บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ บมจ. อมตะ วีีเอ็็น
2553 - ปััจจุุบััน		กรรมการอิิสระ บมจ. น้ำำ��ตาลขอนแก่่น
2552 - ปััจจุุบััน		ประธานกรรมการ และ กรรมการอิิสระ บมจ. ปริิญสิิริิ
บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ด (ไทย)
มิิ.ย. 2555 - ปััจจุุบััน	กรรมการ และ เลขานุุการ มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
2553 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ บริิษััท พัันธวณิิช จำำ�กััด
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นายชัั ช วาลย์์ เจีี ย รวนนท์์ * 	กรรมการ
(กรรมการที่่� มีี ส่ ่ ว นร่่ ว มในการบริิ ห าร)
อายุุ 60 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
11 กุุมภาพัันธ์์ 2536

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
28 ปีี 11 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 3,178,607 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.01) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : 20,000 หน่่วย

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาตรีี		 สาขาบริิหารธุุรกิิจ University of Southern California ประเทศสหรััฐอเมริิกา

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
ประกาศนีียบััตรหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 9 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2559
Director Accreditation Program (DAP) 2551

*กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทฯ
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ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
2536 - ปััจจุุบััน	กรรมการ และ ผู้้�อำำ�นวยการบริิหาร - การลงทุุนกลุ่่�ม บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
2543 - เม.ย. 2564	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และ ประธานคณะผู้้�บริิหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้้�ง
2543 - มิิ.ย. 2564	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้้�ง
ปััจจุุบััน	กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
	กรรมการ บจ. แพนเทอร์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์
				กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์์ เซอร์์วิิส
				กรรมการ บจ. ทรูู อีีโลจิิสติิกส์์
				กรรมการ บจ. ทรูู มีีเดีีย โซลููชั่่�นส์์
				กรรมการ บจ. ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป
				กรรมการ บจ. ซีีนิิเพล็็กซ์์
2552 - ก.พ. 2560	กรรมการ บจ. ทรูู อิินเทอร์์เน็็ต คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2564 - ปััจจุุบััน 	ประธานกรรมการ บมจ. เบริิล 8 พลััส
ปััจจุุบััน 	ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และ กรรมการบริิหาร
บมจ. ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอร์์ยี่่�
พ.ย. 2557 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บมจ. ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอร์์ยี่่�
ปััจจุุบััน	กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน บมจ. เอสวีีไอ
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ บมจ. เอสวีีไอ
ก.พ. 2560 - ก.ค. 2562	กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวีีไอ
2556 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ บล. ฟิินัันเซีีย ไซรััส จำำ�กััด (มหาชน)
ปััจจุุบััน	กรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหา บมจ. เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย)
2544 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย)
2543 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. อิิออน ธนสิินทรััพย์์ (ไทยแลนด์์)
บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน 	ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลีีอุุตสาหกรรมพลาสติิก
	กรรมการ บมจ. ซีีพีีพีีซีี
	กรรมการ บจ. เอคโค ออโต้้พาร์์ท (ไทยแลนด์์)
	กรรมการ บจ. ดัับบลิิวพีี แก๊๊ส
	กรรมการ บจ. ดัับบลิิวพีี โซลููชั่่�นส์์
	กรรมการ บจ. ดัับบลิิวพีี โซลล่่าร์์
2533 - 2561	กรรมการ บจ. เมโทรแมชีีนเนอรี่่�
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นายณรงค์์ เจีี ย รวนนท์์ 	ก รรมการ
(กรรมการที่่� มิิ ใ ช่่ ผู้้ � บ ริิ ห าร)
อายุุ 56 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
29 เมษายน 2551

ระยะเวลาการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
13 ปีี 8 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 304,269 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.00) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
เป็็นพี่่�ชายของนายศุุภชััย เจีียรวนนท์์

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�		ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School,
				
Harvard University
ปริิญญาตรีี			วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต สาขาวิิชา Business Administration, New York University,
				ประเทศสหรััฐอเมริิกา

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education (2558)
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การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Refreshment Training Program, Lesson Learnt from Financial Cases: How Board should React 2564
Director Accreditation Program (DAP) 2550

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
2551 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ปััจจุุบััน	กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริิหาร บจ. ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู ซีีเจ ครีีเอชั่่�นส์์
2554 - ปััจจุุบััน	รองประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็็ม ทรูู
2553 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. แพนเทอร์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์
2552 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ซีีนิิเพล็็กซ์์
	กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์์ เซอร์์วิิส
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. สยามแม็็คโคร
2542 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. ซีีพีี ออลล์์
บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน	รองประธานอาวุุโส บจ. เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
	กรรมการ บจ. สยามแม็็คโคร โฮลดิ้้�ง (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. ดิิ ไอคอนสยาม เจ้้าพระยา ริิเวอร์์ โฮลดิ้้�งส์์
	กรรมการ บจ. สยาม ริิเวอร์์ โฮลดิ้้�งส์์
	กรรมการ บจ. วิิซดอม แอสเซทส์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. วิิซดอม โซไซตี้้� ดีีเวลลอปเม้้น คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. วิิซดอม แลนด์์มาร์์ก คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. ซีี.พีี. รีีเทล ดีีเวลลอปเม้้นท์์
Governance Committee, Leadership Development Institute
ก.พ. 2564 - ต.ค. 2564	รองประธานกรรมการ บจ. ซีี.พีี. รีีเทล โฮลดิ้้�ง
2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. (บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฮ่่องกง)
2556 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ Charoen Pokphand Import-Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.
	กรรมการ บจ. โอเอชทีี
2554 - ปััจจุุบััน	กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings (Hongkong) Limited
	กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings (Hongkong) Limited
	กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings Limited
	กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings Limited
	ประธานกรรมการ บจ. ดิิ ไอคอนสยาม ซููเปอร์์ลัักซ์์ เรสซิิเดนซ์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
	ประธานกรรมการ บจ. ดิิ ไอคอนสยาม เรสซิิเดนซ์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
	รองประธานกรรมการ บจ. ไอคอนสยาม
ผู้้�ช่่วยอาวุุโสประธานอาวุุโสเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ “สรรหาบุุคลากรของเครืือ”
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2553 - ปััจจุุบััน	รองประธานกรรมการ กลุ่่�มธุุรกิิจการตลาดและการจััดจำำ�หน่่าย (ไทย)
	รองประธานกรรมการ กลุ่่�มธุุรกิิจการตลาดและการจััดจำำ�หน่่าย (จีีน)
	รองประธานกรรมการ กลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาที่่�ดิิน (จีีน)
	รองประธานกรรมการ Shanghai Kinghill Limited
2551 - ปััจจุุบััน	กรรมการบริิหาร บมจ. ซีีพีีพีีซีี
	กรรมการบริิหาร Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd.
2550 - ปััจจุุบััน	รองประธานกรรมการอาวุุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd.
	รองประธานกรรมการอาวุุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.
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นายอติิ รุุ ฒ ม์์ โตทวีี แ สนสุุ ข *

กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริิ ห าร และ
กรรมการในคณะกรรมการความมั่่� น คงปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์
(กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร)

อายุุ 58 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
30 เมษายน 2562

วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
2 ปีี 8 เดืือน

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 10,177,160 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.03) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาโท 		 สาขาการเงิินและการตลาด Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี 		 สาขาการบริิหารอุุตสาหการ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)
Introduction to Internet of Things Products (2562)
Digital Business for Organizational Development (2562)
สถาบัันวิิจััยตลาดทุุน (CMA16)

*กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทฯ
399

399

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) 2548
Director Accreditation Program (DAP) 2548
Director Diploma of Australian Institution of Director 2548

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
มิิ.ย. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการในคณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ธ.ค. 2560 - ปััจจุุบััน	รองประธานคณะกรรมการบริิหาร บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ก.พ. 2560 - ธ.ค. 2560	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) ด้้านปฏิิบััติิการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
พ.ค. 2559 - ก.พ. 2560	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านปฏิิบััติิการ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
2557 - พ.ค. 2559	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหาร - ด้้านการบริิหารจััดการระดัับภููมิิภาค บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู อีีโลจิิสติิกส์์
	กรรมการ บจ. ทรูู ไลฟ์์ พลััส
	กรรมการ บจ. บีีเอฟเคทีี (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. ทรูู ยููไนเต็็ด ฟุุตบอล คลัับ
	กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์์ เซอร์์วิิส
	กรรมการ บจ. แพนเทอร์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์
	กรรมการ บจ. ทรูู มิิวสิิค
	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้้�ง
	กรรมการ บจ. ทรูู มููฟ
	กรรมการ บจ. ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป
	กรรมการ บมจ. กรุุงเทพอิินเตอร์์เทเลเทค
	กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2561 - ปััจจุุบััน	รองประธานสำำ�นัักพััฒนาโครงการพิิเศษ บจ. เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
	กรรมการบริิหาร บจ. เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. เอเชีีย เอรา วััน
	กรรมการ บจ. แอสเซนด์์ กรุ๊๊�ป
	กรรมการ บจ. ทรูู มัันนี่่�
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ผูู้� บ ริิ ห าร
นายมนัั สส์ ์ มานะวุุ ฒิิ เ วช

กรรมการผูู้� จััด การใหญ่่ (ร่่ ว ม)

อายุุ 47 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
26 พฤศจิิกายน 2562

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง :		1,218,821 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.00) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : 3,000 หน่่วย

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาโท 		วิิศวกรรมศาสตร์์ Electrical Engineering, Syracuse University (M. of Science) และ Electric Engineering,
			 Rensselaer Polytechnic (M. of Science) ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี 		วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมไฟฟ้้า) สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Directors Certification Program (DCP) 2563

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.พ. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการผูู้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
พ.ย. 2562 - ก.พ. 2564
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหารอาวุุโส - ด้้านการบริิหารจััดการระดัับภููมิิภาค BMA II & East
บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
2561 - พ.ย. 2562
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหารด้้านการบริิหารจััดการระดัับภููมิิภาค (พื้้�นที่่�ภาคตะวัันออก)
บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
2560 - พ.ย. 2561
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหารด้้านการบริิหารจััดการระดัับภููมิิภาค
(พื้้�นที่่�ภาคกลางและภาคตะวัันออก) บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ก.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการผูู้�จััดการใหญ่่ บจ. ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู มััลติิมีีเดีีย
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401

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี -
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นายณัั ฐ วุุ ฒิิ อมรวิิ วัั ฒ น์์

กรรมการผู้้ � จัั ด การใหญ่่ (ร่่ ว ม)

อายุุ 48 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
2 กุุมภาพัันธ์์ 2564

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง :		808,656 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.00) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาโท 		 สาขาบริิหารธุุรกิิจ สถาบัันเทคโนโลยีีแมสซาชููเซตส์์ ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาโท 		 สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์อุุตสาหการ สถาบัันเทคโนโลยีีจอร์์เจีีย ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี 		 สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) 2562

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.พ. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
มีี.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการบริิหาร บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
พ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ บจ. ชีีวีีบริิรัักษ์์
ก.พ. 2564 - เม.ย. 2564	กรรมการ บจ. ชีีวีีบริิรัักษ์์
ต.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป
ส.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บจ. ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป

403

403

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	รองประธานสภาดิิจิิทััลเพื่่อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งประเทศไทย
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404
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ดร. ธีี ร เดช ดำำ � รงค์์ พ ลาสิิ ทธิ์์�

กรรมการผู้้ � จัั ด การใหญ่่ (ร่่ ว ม)

อายุุ 47 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
2 กุุมภาพัันธ์์ 2564

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 953,636 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.00) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาเอก สาขาบริิหารธุุรกิิจและการจััดการ การเงิิน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาโท 		 สาขาเทคโนโลยีีสารสนเทศและธุุรกิิจ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปริิญญาตรีี 		 สาขาวิิทยาศาสตร์์สถิิติิ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) 2563

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.พ. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการบริิหาร บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการพาณิิชย์์ (ร่่วม) บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ก.ค. 2562 - ก.พ. 2564
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหาร ธุุรกิิจรีีเทล บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2556 - 2562
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหาร บจ. ดัันน์์ฮััมบี้้� (ประเทศไทย)
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นายสุุ ภ กิิ จ วรรธนะดิิ ษฐ์ ์ 	หัั ว หน้้าคณะผู้้ � บ ริิ ห ารด้้านการพาณิิ ช ย์์ (ร่่ ว ม)
อายุุ 57 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
1 มกราคม 2561

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 1,002,240 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.00) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ California University of Pennsylvania ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี สาขาเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประกาศนีียบััตร วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน รุ่่�นที่่� 23

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP 272/2019)
Boards That Make a Difference (BMD 10/2020)

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ก.พ. 2564 - ปััจจุุบััน	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการพาณิิชย์์ (ร่่วม) บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ม.ค. 2561 - ก.พ. 2564	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการพาณิิชย์์ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ปััจจุุบััน	กรรมการบริิหาร, Commercial บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
พ.ย. 2555 - ธ.ค. 2560
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�ม ด้้านการตลาด บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
พ.ย. 2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู ดิิสทริิบิิวชั่่�น แอนด์์ เซลส์์
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู อิินเทอร์์เน็็ต คอร์์ปอเรชั่่�น
ส.ค. 2549 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล คอมมิิวนิิเคชั่่�น
2555 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู ไลฟ์์ พลััส
ปััจจุุบััน	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านพาณิิชย์์ บจ. ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี -

407

407

นายขจร เจีี ย รวนนท์์

ผู้้ � อำำ � นวยการบริิ ห าร ด้้านกิิ จ การองค์์ ก ร

อายุุ 55 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
21 กุุมภาพัันธ์์ 2555

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 1,031,302 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.00) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาตรีี 		การจััดการ Fairleigh Dickinson University รััฐนิิวเจอร์์ซีีย์์ ประเทศสหรััฐอเมริิกา

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
- ไม่่มีี -

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ปััจจุุบััน
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหาร ด้้านกิิจการองค์์กร บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหาร ด้้านกิิจการองค์์กร บจ. ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น
	กรรมการ บจ. ทรูู ยููไนเต็็ด ฟุุตบอล คลัับ
	กรรมการ บจ. ทรูู อีีโลจิิสติิกส์์
	กรรมการ บจ. ทรูู ดิิสทริิบิิวชั่่�น แอนด์์ เซลส์์
	กรรมการ บจ. ส่่องดาว
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ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ซีีนิิเพล็็กซ์์
	กรรมการ บจ. ทรูู มีีเดีีย โซลููชั่่�นส์์
	กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์์ เซอร์์วิิส
	กรรมการ บจ. แพนเทอร์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์
	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้้�ง
	กรรมการ บจ. ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการบริิหาร บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ธ.ค. 2543 - เม.ย. 2561	กรรมการ บมจ. กรุุงเทพอิินเตอร์์เทเลเทค
	กรรมการ บจ. ทรูู มููฟ
2552 - ม.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรูู อิินเทอร์์เน็็ต คอร์์ปอเรชั่่�น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน	กรรมการบริิหาร บจ. เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
	รองประธานคณะกรรมการบริิหาร บจ. ธนเทเลคอม
	กรรมการ บจ. ทรูู ลีีสซิ่่�ง
	กรรมการ บจ. ทรูู พรอพเพอร์์ตีีส์์
	กรรมการ บมจ. ซีีพีีพีีซีี
	กรรมการ บจ. โภคภััณฑ์์เอ็็นเตอร์์ไพรซ์์
	กรรมการ บจ. เอสเอไอซีี มอเตอร์์ - ซีีพีี
	กรรมการ บจ. เอ็็มจีี เซลส์์ (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. เอคโค ออโต้้พาร์์ท (ไทยแลนด์์)
	กรรมการ บจ. สยามแลนด์์ ฟลายอิ้้�ง
	กรรมการ บจ. วิิซดอม แอสเซทส์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. วิิซดอม โซไซตี้้� ดีีเวลลอปเม้้น คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. วิิซดอม แลนด์์มาร์์ก คอร์์ปอเรชั่่�น
	กรรมการ บจ. ทรูู ไอคอนสยาม
	กรรมการ บจ. 84
	กรรมการ บจ. นว 84
	กรรมการ บจ. วีีเอ็็นเอส พร็็อพเพอร์์ตี้้�
	กรรมการ บจ. บีีเคไอ พร็็อพเพอร์์ตี้้�
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นางสาวยุุ ภ า ลีี ว งศ์์ เ จริิ ญ **		

หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน

อายุุ 57 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
28 กุุมภาพัันธ์์ 2562

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 3,088,681 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.01) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาโท		คณะบริิหารธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ปริิญญาตรีี		คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การอบรม
Cyber Security Law (2564)
3D Heatmap Project (2564)
Digital Media and Content (2563)
Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,
and Distance Medical Consultation (2563)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP 270/2019)

การอบรมหลัั ก สูู ต รการพัั ฒ นาความรู้้�ต่่ อ เนื่่ อ งด้้ า นบัั ญ ชีี (REFRESH)
ปีี 2564
หลัักสููตรรู้้�ทัันธุุรกิิจด้้วยการวิิเคราะห์์งบการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับความเห็็นชอบโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
จำำ�นวน 7 ชั่่�วโมง
หลัักสููตร TLCA CFO CPD ครั้้�งที่่� 8/2564 หััวข้้อ The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and
Accounting จััดโดยสมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย จำำ�นวน 2 ชั่่�วโมง
**ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน
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ปีี 2563
หลัักสููตรรู้้�ทัันธุุรกิิจด้้วยการวิิเคราะห์์งบการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับความเห็็นชอบโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
จำำ�นวน 7 ชั่่�วโมง
ปีี 2562
หลัักสููตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับเครื่่องมืือทางการเงิิน (TAS 32 TFRS 9 และ TFRS 7) ซึ่่�งได้้รัับ
ความเห็็นชอบโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จำำ�นวน 6 ชั่่�วโมง

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ ด้้ า นบัั ญ ชีี ห รืื อ การเงิิ น
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย
พ.ย. 2562 - ปััจจุุบััน	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
มีี.ค. 2562 - พ.ย. 2562	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน (ร่่วม) บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ก.ย. 2560 - ก.พ. 2562	รองหััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ม.ค. 2560 - ปััจจุุบััน	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน บจ. ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น
ม.ค. 2557 - ปััจจุุบััน	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน กลุ่่�มธุุรกิิจเพย์์ทีีวีีและกลุ่่�มธุุรกิิจออนไลน์์

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ปััจจุุบััน			กรรมการบริิหาร บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ก.ย. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู มููฟ
ส.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ True Digital Vietnam Joint Stock Company
ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ True Digital Philippines Inc.
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. กรุุงเทพอิินเตอร์์เทเลเทค
ก.พ. 2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู อิินเทอร์์เน็็ต คอร์์ปอเรชั่่�น
พ.ย. 2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู ดิิสทริิบิิวชั่่�น แอนด์์ เซลส์์
ส.ค. 2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรููโฟร์์ยูู สเตชั่่�น
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ส่่องดาว
2561 - ปััจจุุบััน		กรรมการ บจ. ทรูู อีีโลจิิสติิกส์์
ธ.ค. 2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น
ธ.ค. 2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ Gold Palace Investments Limited
พ.ค. 2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ Golden Light Company Limited
พ.ค. 2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ Goldsky Company Limited
2560 - ปััจจุุบััน		กรรมการ บจ. ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป
2560 - ปััจจุุบััน		กรรมการ บจ. ทรูู ดิิจิิทััล พาร์์ค
ธ.ค. 2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. เอพีีแอนด์์เจ โปรดัักชััน
ต.ค. 2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู ซีีเจ ครีีเอชั่่�นส์์
เม.ย. 2558 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู อิินคิิวบ์์
พ.ย. 2557 - ส.ค. 2563	กรรมการ บจ. ทรูู วอยซ์์
2557 - ปััจจุุบััน		กรรมการ บจ. ทรูู ไอคอนเท้้นท์์
2557 - ปััจจุุบััน		กรรมการ บจ. เอเซีีย ไวร์์เลส คอมมิิวนิิเคชั่่�น
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ก.ย. 2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป
ก.ค. 2554 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. เอสเอ็็ม ทรูู
พ.ค. 2554 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. เทเลเอ็็นจิิเนีียริ่่�ง แอนด์์ เซอร์์วิิสเซส
พ.ค. 2554 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู จีีเอส
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี -
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นางสาวศริิ น ทร์์ ร า วงศ์์ ศุุ ภ ลัั กษณ์ ์ 		

หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านทรััพยากรบุุคคล

อายุุ 52 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
26 พฤศจิิกายน 2562

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 2,535,411 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.01) - ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาโท		 สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
ปริิญญาตรีี 		 สาขาบััญชีีและบริิหารธุุรกิิจ วิิชาเอกการตลาด มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ

การอบรม
Transformational Executive Coach Certification, MMS Worldwide Institute, LLC (2564)
Lego Serious Play Facilitator Certification Program, Trivium (2564)
Executive Coaching, Berkeley Executive Coaching Institute (2563)
Psytech Certification Program, SEAC (2563)
Hogan Training, SEAC (2561)

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2564
Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2563
Director Certification Program (DCP) 2562
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ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
พ.ย. 2562 - ปััจจุุบััน	หััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านทรััพยากรบุุคคล บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ปััจจุุบััน			กรรมการบริิหาร บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
พ.ย. 2561 - ส.ค. 2563	กรรมการ บจ. ทรูู ดิิสทริิบิิวชั่่�น แอนด์์ เซลส์์
2560 - ปััจจุุบััน		กรรมการ บจ. ทรูู ดิิจิิทััล พาร์์ค
2560 - 2561		กรรมการ บจ. ทรูู ดิิจิิทััล กรุ๊๊�ป
พ.ค. 2559 - ธ.ค. 2561	กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์์
พ.ค. 2559 - มิิ.ย. 2561	กรรมการ บจ. ทรูู อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เกตเวย์์
				กรรมการ บจ. ฮััทชิิสััน มััลติิมีีเดีีย เซอร์์วิิส (ประเทศไทย)
				กรรมการ บจ. ฮััทชิิสััน เทเลคอมมิิวนิิเคชั่่�นส์์ (ประเทศไทย)
				กรรมการ บจ. ทรูู พัับลิิค คอมมิิวนิิเคชั่่�น
ธ.ค. 2558 - มิิ.ย. 2561	กรรมการ บจ. บีีเอฟเคทีี (ประเทศไทย)
ธ.ค. 2558 - ก.พ. 2560	กรรมการ บจ. ทรูู อิินเทอร์์เน็็ต คอร์์ปอเรชั่่�น
พ.ย. 2558 - มิิ.ย. 2561	กรรมการ บจ. ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น
2558 - 2561		กรรมการ บจ. เอเซีีย ไวร์์เลส คอมมิิวนิิเคชั่่�น
				กรรมการ บจ. ทรูู อิินฟอร์์เมชั่่�น เทคโนโลยีี
				กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้้�ง
				กรรมการ บจ. ทรูู ไอคอนเท้้นท์์
				กรรมการ บจ. ทรูู ไลฟ์์ พลััส
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี -
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ผู้้ � ที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายให้้รัั บ ผิิ ด ชอบโดยตรงในการควบคุุ ม ดููแลการทำำ �บัั ญ ชีี (สมุุ ห์ ์ บัั ญ ชีี )
ซึ่่� ง มีี คุุ ณ สมบัั ติิ แ ละเงื่่ อ นไขตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� กำำ � หนดในประกาศกรมพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ การค้้า
นางรัั กษอ ร ตัั น ติิ เ วสส	

รองหัั ว หน้้าคณะผู้้ � บ ริิ ห ารด้้านการเงิิ น

อายุุ 55 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
1 มกราคม 2561

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง : 831,022 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.00) - ตนเอง : 1,000 หน่่วย
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : 2,500 หน่่วย
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ประเทศไทย
ปริิญญาโท Master of Science in Computer Information System, University of Miami, Florida, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
Post-Graduate Diploma in Auditing มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับสอง) สาขาวิิชาการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม
Internal Auditor Training Course I & II, ICAAT

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) ปีี 2562

การอบรมหลัั ก สูู ต รการพัั ฒ นาความรู้้�ต่่ อ เนื่่ อ งด้้ า นบัั ญ ชีี (REFRESH)
ปีี 2564
หลัักสููตรรู้้�ทัันธุุรกิิจด้้วยการวิิเคราะห์์งบการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับความเห็็นชอบโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
จำำ�นวน 7 ชั่่�วโมง
ปีี 2563
หลัักสููตรรู้้�ทัันธุุรกิิจด้้วยการวิิเคราะห์์งบการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับความเห็็นชอบโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
จำำ�นวน 7 ชั่่�วโมง
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ปีี 2562
หลัักสููตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับเครื่่องมืือทางการเงิิน (TAS 32 TFRS 9 และ TFRS 7) ซึ่่�งได้้รัับ
ความเห็็นชอบโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จำำ�นวน 6 ชั่่�วโมง
หลัักสููตรมาตรฐานการบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์ (Tangible & Intangible Assets) การรัับรู้้�รายการ การวััดมููลค่่า รวมถึึง
การเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับความเห็็นชอบโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จำำ�นวน 6 ชั่่�วโมง
PwC Thailand’s 2019 Symposium: “Connecting the Dots: Managing Corporate Challenges in 2020 and Beyond”
- Financial Reporting Update ซึ่่�งได้้รัับความเห็็นชอบโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จำำ�นวน 6.30 ชั่่�วโมง

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย (ในระยะ 5 ปีีย้้อนหลััง)
ด้้านบััญชีี
พ.ย. 2562 - ปััจจุุบััน	รองหััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านการเงิิน บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ม.ค. 2561 - พ.ย. 2562
ผู้้�อำำ�นวยการ ด้้านบััญชีีกลุ่่�มบริิษััท บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ธ.ค. 2559 - ธ.ค. 2560
Acting Chief Quality and Internal Control บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
ก.ย. 2552 - พ.ย. 2559
Deputy Director, Controller Mobile บจ. ทรูู มููฟ
ด้้านอื่่นๆ
ธ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการ Prospect Gain Limited		
ธ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการ Rosy Legend Limited		
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล คอมมิิวนิิเคชั่่�น
ก.ย. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู มิิวสิิค
ก.ย. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. สมุุทรปราการ มีีเดีีย คอร์์ปอเรชั่่�น
ส.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ฮััทชิิสััน มััลติิมีีเดีีย เซอร์์วิิส (ประเทศไทย)
ส.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจ. ทรูู วอยซ์์
ส.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ Golden Light Company Limited
ส.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ Goldsky Company Limited
เม.ย. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ True Trademark Holdings Company Limited
ก.พ. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ Gold Palace Investments Company Limited
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ ในกิิจการหรืือองค์์กรอื่่นในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี บริิษััทที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ไม่่มีี -
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท
นางรัั ง สิิ นีี สุุ จ ริิ ต สัั ญ ชัั ย

เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท

อายุุ 56 ปีี
วัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง
27 กุุมภาพัันธ์์ 2552

การถืื อ หุ้้�นในบริิ ษัั ท  (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
หุ้้�นสามััญ 						
- ตนเอง :		ไม่่มีี			
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี			

หุ้้�นกู้้�
- ตนเอง			 : 100 หน่่วย
- คู่่�สมรส			 : 100 หน่่วย

การถืื อ หุ้้�นกู้้�ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย (ณ 31 ธัั น วาคม 2564)
TUC
- ตนเอง : ไม่่มีี
- คู่่�สมรส : ไม่่มีี		

ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างครอบครัั ว ระหว่่ า งผู้้� บ ริิ ห าร
- ไม่่มีี -

คุุ ณ วุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษา
ปริิญญาโท		คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี		คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� จัั ด โดยสมาคมส่่ ง เสริิ มสถ าบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 32/2016)
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 5/2013)
Corporate Governance and Social Responsibilities (CSR 1/2007)
Effective Minutes Taking (EMT 5/2006)
Company Secretary Program (CSP 19/2006)

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ
บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
2552 - ปััจจุุบััน		
เลขานุุการบริิษััท
2544 - ปััจจุุบััน		
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
				
เลขานุุการคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
				
เลขานุุการคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
2544 - ปััจจุุบััน		
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะกรรมการด้้านการเงิิน
2544 - 2552		รองเลขานุุการบริิษััท
2543 - 2544		
ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าคณะผู้้�บริิหารด้้านกฎหมาย ด้้านการประสานงานกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
				หลัักทรััพย์์จดทะเบีียน
417

417

1.2 หน้้ า ที่่� ค วามรัั บ ผิิ ด ชอบของเลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�ง นางรัังสิินีี สุุจริิตสััญชััย ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์
2552 เพื่่� อ ทำำ�หน้้ าที่่� ใ ห้้คำำ� แนะนำำ�ด้้ านกฎหมาย และ กฎเกณฑ์์ ต่่ า งๆ ที่่� ค ณะกรรมการจะต้้องทราบ และ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการ และ
หน้้าที่่�อื่่�น ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย รวมทั้้�งมีีหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
1.3 การถืื อ หลัั ก ทรัั พย์ ์ ข องกรรมการและผู้้� บ ริิ ห ารของบริิ ษัั ท ฯ ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564
หุ้้�นสามััญ
(จำำ�นวนหุ้้�น)

ชื่่อ
ณ 3 กุุมภาพัันธ์์ 2564
1. นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์
		 คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
2. ดร. อาชว์์ เตาลานนท์์
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
3.	ดร. เกา ถงชิ่่�ง
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
4. นายอำำ�รุุง สรรพสิิทธิ์์�วงศ์์
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
5. นายหยาง เสี่่�ยวผิิง 1/
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
6. นายโชติิ โภควนิิช
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
7. ดร. ฮาราลด์์ ลิิงค์์
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

418

418

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

11,978,169
1,930,255
135,601
2,070,893
2,714,732
-

ณ 31 ธัันวาคม 2564

เปลี่่�ยนแปลง
ได้้มา

จำำ�นวน

2,156,985

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

232,801

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

725,045

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

สััดส่่วน

14,135,154

0.04

1,930,255

0.01

-

-

135,601

0.00

-

-

-

-

2,303,694

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,439,777

0.01

-

-

True to Tech, The Future is True

หุ้้�นสามััญ
(จำำ�นวนหุ้้�น)

ชื่่อ
ณ 3 กุุมภาพัันธ์์ 2564
8. นายฉวี่่� เกิิงโหล่่ว
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
9. นางปรีีเปรม เสรีีวงษ์์

-

		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

10.	ศ. (พิิเศษ) ดร. กิิตติิพงษ์์ กิิตยารัักษ์์ 2/

-

		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

11. ดร. หลี่่� เฝิิง
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
12. ศ. ดร. วรภััทร โตธนะเกษม
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
13. นายชััชวาลย์์ เจีียรวนนท์์
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
14. นายณรงค์์ เจีียรวนนท์์
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
15. นายอติิรุุฒม์์ โตทวีีแสนสุุข
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
16. นายมนััสส์์ มานะวุุฒิิเวช
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
17. นายณััฐวุุฒิิ อมรวิิวััฒน์์
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

360,461
2,619,885
304,269
8,896,754
528,501
-

ณ 31 ธัันวาคม 2564

เปลี่่�ยนแปลง

จำำ�นวน

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

62,080

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

558,722

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

1,280,406

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

690,320

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

808,656

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

สััดส่่วน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

422,541

0.00

-

-

3,178,607

0.01

-

-

304,269

0.00

-

-

10,177,160

0.03

-

-

1,218,821

0.00

-

-

808,656

0.00

-

-

419

419

หุ้้�นสามััญ
(จำำ�นวนหุ้้�น)

ชื่่อ
ณ 3 กุุมภาพัันธ์์ 2564
18.	ดร. ธีีรเดช ดำำ�รงค์์พลาสิิทธิ์์�
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
19. นายสุุภกิิจ วรรธนะดิิษฐ์์
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
20. นายขจร เจีียรวนนท์์
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
21. นางสาวยุุภา ลีีวงศ์์เจริิญ
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
22. นางสาวศริินทร์์รา วงศ์์ศุุภลัักษณ์์
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
23. นางรัักษอร ตัันติิเวสส
		
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

224,930
2,057,277
775,221
2,217,074
1,899,306
605,191
-

ณ 31 ธัันวาคม 2564

เปลี่่�ยนแปลง
ได้้มา

จำำ�นวน
728,706

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา
จำำ�หน่่าย

744,963
1,800,000

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

256,081

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

871,607

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

636,105

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

225,831

จำำ�หน่่าย

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่าย

-

สััดส่่วน

953,636

0.00

-

-

1,002,240

0.00

-

-

1,031,302

0.00

-

-

3,088,681

0.01

-

-

2,535,411

0.01

-

-

831,022

0.00

-

-

หมายเหตุุ : 1/ นายหยาง เสี่่�ยวผิิง ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััทฯ ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 5/2564
		 เมื่่อวัันที่่� 19 กรกฎาคม 2564
2/
	ศ. (พิิเศษ) ดร. กิิตติิพงษ์์ กิิตยารัักษ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ
ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2564 เมื่่อวัันที่่� 17 กัันยายน 2564

420

420

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

1.4 รายงานการถืื อ หลัั ก ทรัั พย์ ์ ข องกรรมการบริิ ษัั ท ฯ ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564
นายศุุภชััย
เจีียรวนนท์์

รายชื่่อกรรมการ

ดร. อาชว์์
เตาลานนท์์

นายชััชวาลย์์
เจีียรวนนท์์

เพิ่่�ม-ลด
ในปีี
2564

คงเหลืือ

เพิ่่�ม-ลด
ในปีี
2564

คงเหลืือ

เพิ่่�ม-ลด
ในปีี
2564

คงเหลืือ

บจ. เทเลคอมโฮลดิ้้�ง

-

1

-

-

-

-

บจ. ทรูู อีีโลจิิสติิกส์์

-

1

-

1

-

-

บจ. ทรูู ทััช

-

1

-

1

-

1

บจ. ทรูู มััลติิมีีเดีีย

-

1

-

1

-

1

บจ. เอเซีีย ไวร์์เลส คอมมิิวนิิเคชั่่�น

-

1

-

1

-

1

บจ. ทรูู ดิิสทริิบิิวชั่่�น แอนด์์ เซลส์์

-

1

-

-

-

-

บจ. บีีเอฟเคทีี (ประเทศไทย)

-

1

-

-

-

-

บจ. ทรูู วิิชั่่�นส์์ กรุ๊๊�ป

-

-

-

-

-

-

บจ. ทรูู มููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น

-

-

-

-

-

-

บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์์

-

-

-

-

-

-

รายชื่่อบริิษััท

421

421

2. การดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย / บริิ ษัั ทร่ ่ ว ม ของกรรมการ และ ผู้้� บ ริิ ห ารระดัั บ สูู ง
(ณ วัั
� 31 งธัักรรมการในบริ
น วาคม 2564)ษัทย่ อย / บริษัทร่ วม ของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสู ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
2. การดํ
ารงตํนาที่่แหน่
TRUE
AP&J
AWC
BFKT
BITCO
Chiiwii
CNP
Golden Light
Goldsky
GPI <BVI>
HMSTL
K.I.N. <BVI>
PTE
SD
SM
SMT
SSV
TCJ
TDG
TDPH
TDPK
TDS
TDVN
TE
TEL
TGS
TH
TIC
TICC
TICT
TIS
TLP
TM
TMD
TMV
True Incube
True Music
True Trademark
True4U
TUC
TUFC
TV
TVG
ZAP

บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม

รายชื่ อ

1. นายศุภชัย

เจียรวนนท์

C

2. ดร. อาชว์

เตาลานนท์

VC

3. ดร. เกา

ถงชิ่ง

VC

4. นายอํารุ ง

สรรพสิ ทธิ�วงศ์

VC

5. นายหยาง

เสี่ ยวผิง

VC

6. นายโชติ

โภควนิช

ID

7. ดร. ฮาราลด์

ลิงค์

ID

8. นายฉวี่

เกิงโหล่ว

ID

9. นางปรี เปรม

เสรี วงษ์

ID

10. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
11. ดร. หลี่

เฝิ ง
โตธนะเกษม

/

เจียรวนนท์

/

14. นายณรงค์

เจียรวนนท์

/

15. นายอติรุฒม์

โตทวีแสนสุ ข

/

16. นายมนัสส์

มานะวุฒิเวช

E

17. นายณัฐวุฒิ

อมรวิวฒั น์

E

18. ดร. ธีรเดช

ดํารงค์พลาสิ ทธิ�

E

19. นายสุ ภกิจ

วรรธนะดิษฐ์

E

20. นายขจร

เจียรวนนท์

E

21. นางสาวยุภา

ลีวงศ์เจริ ญ

E

22. นางสาวศริ นทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์

E

23. นางรักษอร

*

ID = กรรมการอิสระ

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

12. ศ. ดร. วรภัทร

ID = กรรมการอิิสระ

/

ID

13. นายชัชวาลย์

ตันติเวสส

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/
/

/

C = ประธานกรรมการ

/

C = ประธานกรรมการ	

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

VC = รองประธานกรรมการ

VC = รองประธานกรรมการ	

/

/ = กรรมการ

/ = กรรมการ	

/

E = ผูบ้ ริหารระดับสูง

E = ผู้้�บริิหารระดัับสููง

/

/

* = สมุหบ์ ญ
ั ชี

* = สมุุห์์บััญชีี

3. 3.ประวั
ติขติองกรรมการ
ารระดับสููบงสูที่ง่�ถูทีูก่ถลงโทษในช่่
ูกลงโทษในช่
ที่ผเนื่่า่ นมา
เนื่องจากกระทํ
ความผิดตามญญััติิ
ประวัั
ิของกรรมการและผู
และผู้้�บ
บ้ ริิริหหารระดัั
วง 5 ปีีวงที่่�ผ่5่าปีนมา
องจากกระทำำ
�ความผิิดาตามพระราชบัั
พระราชบั
ญญั์แตละตลาดหลัั
ิหลักทรัพกย์ทรััและตลาดหลั
กทรัหรืื
พย์อพ.ศ.
2535 ญหรืญััอติพระราชบั
ญญัตวิสงหน้้
ัญญาซื
วงหน้า พ.ศ. 2546
้ อขายล่
หลัักทรััพย์
พย์์ พ.ศ. 2535
 พระราชบัั
ิสััญญาซื้้�อขายล่่
า พ.ศ.
2546
- ไม่มี -

- ไม่่มีี -
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 2

รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ กรรมการของบริิ ษัั ท ย่่ อ ย

5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ / /

/

30. นายอดิศกั ดิ� ประสงค์ทรัพย์

29. นายอรรถพล ณ บางช้าง

28. นายองอาจ ประภากมล

27. นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา

/ /

/ /

26. นายพิชิต ธันโยดม

/ /

25. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์

/

24. นายสหรัฐส์ คนองศิลป์

23. นายพิสุทธิ� วงศ์สนิท

22. ดร. เจน ศรี วฒั นะธรรมา

21. พลตํารวจเอกพรศักดิ� ดุรงควิบูลย์

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/

/

20. นายสรรเสริ ญ สมัยสุ ต

/

/

/

/

/

/

/

19. นายเชษฐา หมู่มิ�ง

18. นายวิสิฐ ตันติสุนทร

17. นายสมพันธ์ จารุ มิลินท

16. ดร. วัลลภ วิมลวณิชย์

15. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิ น

14. ดร. ไมเคิล กรี ซีลส์

13. พลตํารวจเอกนพดล สมบูรณ์ทรัพย์

12. พลเอกสุ จินดา คราประยูร

11. นายสุ นทร อรุ ณานนท์ชยั

10. ดร. ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์

9. นายเจริ ญ ลิ�มกังวาฬมงคล

8. นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วฒั นา

7. นายวิลเลี�ยม แฮริ ส

6. นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ

5. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์

4. ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/ /

/ /

/

/

/

/

2. นายสุ เมธ เจียรวนนท์

3. นายสุ ภกิต เจียรวนนท์

/

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์

รายชื� อ

บริษัทย่ อย

รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ กรรมการของบริิ ษัั ท ย่่ อ ย (ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564)

/

/

/

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

AP&J
AWC
BFKT
BITCO
Chiiwii
CNP
CRAVE
CRAVE <B.V.>
CRAVE <Inc.>
Golden Light
Goldsky
HCWML
HMSTL
HTTCL
HWMH
IKSC
KSC
MDL
MKSC
Prospect Gain
PTE
Queue Q
Rosy Legend
SD
SM
SMT
SSV
TAI
TAM
TCJ
TDG
TDI
TDPH
TDPK
TDS
TDVN
TE
TECHSAUCE
TEL
TFF
TGS
TH
TICC
TICT
TIG
TLP
TM
TMD
TMV
TNN
True Incube
True-Kona
True Music
True Trademark
True4U
TT
TUC
TUFC
TV
TVC
TVG
TVS
YTT
ZAP
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60. นายภีมธัช อุตสาหจิต

59. นางสาวบราลี ทุมกานนท์

58. นางสุ ภาวดี ตระกูลบุญ

57. พลเอกนินนาท เบี�ยวไข่มุข

56. นางสาววาสนา จีนะวัฒน์

55. นายฮิเดฮารุ คิมุระ

54. นายธงชัย ตระกูลสิ ริพนั ธุ์

/
/

/

/

/

/

53. นายมุนเต แกรนท์ คิม

/ /

/

/

/

/

/ /

52. นายมานะ ประภากมล

51. นายอุกฤษฎ์ ชฎากรณ์

50. นายฐนสรณ์ ใจดี

49. ดร. รุ่ งเกียรติ กมลเดชเดชา

/

/

/

/

/ /

48. นายปรากรณ์ สิ ริพรโอภาส

/

/ /

47. นางสหัฎชญาณ์ เลิศรัชตะปภัสร์

46. นายทวี ชีวชื�น

45. นายเรื องเกียรติ เชาวรัตน์

44. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ�ยทุ ธ

43. นายเจนวิทย์ คราประยูร

42. ดร. อโณทัย รัตนกุล

41. นางพัณณ์ภสั ร์ วัลลิกุล

40. นายอาจกิจ สุ นทรวัฒน์

39. นายชิลฮยอน อัน

38. Mr. Denis Sek Sum

37. นายสุ รพัศ เจริ ญสุ ข

36. นายอภิชาติ� หงษ์หิรัญเรื อง

35. นางณัฐศมน วงศ์กิตติพฒั น์

34. นางรุ่ งฟ้า เกียรติพจน์

33. นายประเสริ ฐ เจียรกุล

32. นายพรรคพงษ์ อัคนิวรรณ

31. นายชูมนัส เกษเสถียร

รายชื� อ

บริษัทย่ อย

รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ กรรมการของบริิ ษัั ท ย่่ อ ย (ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

AP&J
AWC
BFKT
BITCO
Chiiwii
CNP
CRAVE
CRAVE <B.V.>
CRAVE <Inc.>
Golden Light
Goldsky
HCWML
HMSTL
HTTCL
HWMH
IKSC
KSC
MDL
MKSC
Prospect Gain
PTE
Queue Q
Rosy Legend
SD
SM
SMT
SSV
TAI
TAM
TCJ
TDG
TDI
TDPH
TDPK
TDS
TDVN
TE
TECHSAUCE
TEL
TFF
TGS
TH
TICC
TICT
TIG
TLP
TM
TMD
TMV
TNN
True Incube
True-Kona
True Music
True Trademark
True4U
TT
TUC
TUFC
TV
TVC
TVG
TVS
YTT
ZAP
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/

/

/

/ /

/

/

/

/

/

/
/
/
/

72. นายชยานนท์ อุลิศ

73. นายวิโรจน์ เพชรพูล

74. นายสง่า ฉัตรชัยรุ่ งเรื อง

75. นายวรพัทธ์ วิชชาวุธ

90. นายนพดล วัลภา

89. นางอัจฉราวลี ปัญญานนทชัย

88. นางสาวจิรัฐติกาล สุทธิวรรณารัตน์

/

/

87. นายรัมม์ จริ ยเสถียร

/

86. นางสาวศิริวรรณ ทองเหลือง

/

85. นายเอกราช ปัญจวีณิน

/

84. นายอําพา ยงพิศาลภพ

/

82. นางสาวเจฮยอน คิม

83. นายเจ วอน อู

/

81. นายโอ ยอง ฮวัง

80. นายภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์

79. นางสาวพัฒนี จรี ยะธนา

78. นางสุ นทรี รัตภาสกร

77. นายซอง อู โจ

76. นายคยู ฮุน จาง

/

71. นายธนกร ปุลิเวคินทร์

/

/

/
/

/

70. นายอภัยชนม์ วัชรสิ นธุ์

/

/

69. นายอัศวิน อ้วนโพธิ�กลาง

68. นางสาวอมรศรี โฮตระกูล

67. นายเทพ สิ นธวานนท์

/

/

64. นายณัฏฐวิทย์ สุ ฤทธิกุล

65. นายวุฒินนั ท์ ใจเที�ยง
66. Mr. Ngo Anh Tuyen

/

63. นางสุ วรรณยา ปิ ยพาณิชยกุล

62. นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล

61. นางสาวนันทนี วงศ์อาํ นิษฐกุล

รายชื� อ

/

/

/

/

/

/

/

/
/

AP&J
AWC
BFKT
BITCO
Chiiwii
CNP
CRAVE
CRAVE <B.V.>
CRAVE <Inc.>
Golden Light
Goldsky
HCWML
HMSTL
HTTCL
HWMH
IKSC
KSC
MDL
MKSC
Prospect Gain
PTE
Queue Q
Rosy Legend
SD
SM
SMT
SSV
TAI
TAM
TCJ
TDG
TDI
TDPH
TDPK
TDS
TDVN
TE
TECHSAUCE
TEL
TFF
TGS
TH
TICC
TICT
TIG
TLP
TM
TMD
TMV
TNN
True Incube
True-Kona
True Music
True Trademark
True4U
TT
TUC
TUFC
TV
TVC
TVG
TVS
YTT
ZAP

บริษัทย่ อย

รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ กรรมการของบริิ ษัั ท ย่่ อ ย (ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564)
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/

/

/

103. นายคยอง จิน ฮัน

/

/

102. นายยอง จุน ทัก

/

/

101. นางสาวจังมิน ชอย

/

/

/
/
/
/
/

/

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
/

/

107. นายยูตะ อิวามะ

นายอคิระ เมกูโร
Mr. Armando Siahaan
นางสาวฐิติพร วงศ์ไพศาลเจริ ญ
นางสาวลลิตา จริ ยเมธางกุล
นายรังสรรค์ พรมประสิ ทธิ�
นายวันชัย ศศิมหศักดิ�
นางศิริรุ่ง สุ ขศรี
Mr. Dindo Marzan
Mr. Hwajin Choi
Mr. Yang Zexi
Mr. Kijun Jang
Taeyoung Ryu
นายยู จุน เจียง

/

/

/

/

106. นายคิมิโตะ มัทสึ นากะ

105. นายชินย่า โอยานางิ

104. นายซอง ฮุน จอง

/

/

98. นายอดิภทั ร ชัยชนะสกุล

/

100. นายยองมิน คิม

/

97. นางสาวพิรญาณ์ ธํารงธีระกุล

/

99. นางสาวกัญญาณัฐ กรพชระ

/

/

96. นายยศวีร์ นิรันดร์วชิ ย

95. นายธีรศักดิ� จีรอัศวพงศ์

94. นายยงยุทธ ชมฤทธิ�

92. นางสาวกวินภัคย์ ดุษฎีสิมะรัตน์
93. นายยาสึ มาสะ ซูซูกิ

91. นายอภิศกั ดิ� ธนเศรษฐกร

รายชื� อ

บริษัทย่ อย

รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ กรรมการของบริิ ษัั ท ย่่ อ ย (ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564)

/

/

/

/

/
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SMT
SSV
TAI
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TCJ
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Mr. Ren Bobin
Vichet In
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AWC
BFKT
BITCO
Chiiwii
CNP
CRAVE
CRAVE <B.V.>
CRAVE <Inc.>
Golden Light
Goldsky
HCWML
HMSTL
HTTCL
HWMH
IKSC
KSC
MDL
MKSC
Prospect Gain
PTE
Queue Q
Rosy Legend
SD
SM
SMT
SSV
TAI
TAM
TCJ
TDG
TDI
TDPH
TDPK
TDS
TDVN
TE
TECHSAUCE
TEL
TFF
TGS
TH
TICC
TICT
TIG
TLP
TM
TMD
TMV
TNN
True Incube
True-Kona
True Music
True Trademark
True4U
TT
TUC
TUFC
TV
TVC
TVG
TVS
YTT
ZAP

บริษัทย่ อย

รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ กรรมการของบริิ ษัั ท ย่่ อ ย (ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564)
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เอกสารแนบ 3

รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ หัั ว หน้้ า งานตรวจสอบภายใน

6

รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ หัั ว หน้้ า สายงานตรวจสอบภายใน (ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564)
นางดาวประกาย ลัั ก ษณะกุุ ล บุุ ต ร

หัั ว หน้้ า หน่่ ว ยงานตรวจสอบภายในของกลุ่่ � ม บริิ ษัั ท ฯ

อายุุ 64 ปีี
คุุ ณ วุุฒิิ ท างการศึึ ก ษา

ปริิญญาโท การภาษีีอากร Golden Gate University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี การบััญชีี บริิหารธุุรกิิจ George Washington University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาตสากล

การฝึึ ก อบรมภายนอกองค์์ ก ร
-

429

WFH Performance Auditing
Innovative IA: Recalibration for the Covid Environment
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
429

429

-

BS 25999: มาตรฐานทางด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่องทางธุุรกิิจ
Presentation Skills
Power Trainer
Tools & Techniques for Enterprise Risk Management (ERM)

การฝึึ ก อบรมภายในองค์์ ก ร
-

430

Cyber Security
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
นโยบายกิิจการโทรคมนาคม : Telecom Policy Workshop
Situational Leadership
LDL Follow up Workshop 2015

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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-

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
วิิสััยทััศน์์ประธานธนิินท์์ 2014 สู่่�การปฏิิบััติิ
LDL (Leaders Develop Leaders Program)
LDL Cascade Program
Telecommunications Regulations
3G Network-BFKT
True Leadership
การบริิหารความต่่อเนื่่องทางธุุรกิิจ (BCM)

ประวัั ติิ ก ารทำำ � งานที่่� สำ ำ �คัั ญ

2556 - ปััจจุุบััน		หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่่�มบริิษััทฯ บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น	
2548 - 2556		รองผู้้�อำำ�นวยการสายงานตรวจสอบภายใน บมจ. ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น
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เอกสารแนบ 4

ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ใ ช้้ ใ นการประกอบธุุ ร กิิ จ และ
ภาพรวมการปัั น ส่่ ว นรายได้้ ภาษีี และกิิ จ กรรมทางธุุ ร กิิ จ
ตามประเทศที่่� มีีอำ ำ � นาจจัั ด เก็็ บ ภาษีี

7

ทรััพ ย์์สิิน ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ และ
ภาพรวมการปััน ส่่วนรายได้้ ภาษีี และกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
ตามประเทศที่่�มีีอำำ�นาจจัั ดเก็็บภาษีี
สิิ น ทรัั พ ย์์ ข องบริิ ษัั ท และ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย ที่่� สำ ำ � คัั ญ
ที่่� ดิิ น อาคาร และอุุ ป กรณ์์
กลุ่่�มบริิษััทได้้จััดประเภทของสิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ เป็็น 2 ประเภท คืือ อุุปกรณ์์โครงข่่าย และอุุปกรณ์์
นอกระบบโครงข่่าย สิินทรััพย์์ทั้้�งสองประเภท มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
หน่่ ว ย : ล้้ า นบาท

อุุ ป กรณ์์ โ ครงข่่ า ยสุุ ท ธิิ
ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564

ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุง
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
อุุปกรณ์์โครงข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
อุุปกรณ์์ระบบมััลติิมีีเดีีย
อุุปกรณ์์ระบบไฟฟ้้าและเครื่่องคอมพิิวเตอร์์
อุุปกรณ์์โทรทััศน์์ระบบบอกรัับเป็็นสมาชิิก
งานระหว่่างทำำ�
มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ

ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2563

งบการเงิิ น รวม

งบการเงิิ น
เฉพาะกิิ จ การ

งบการเงิิ น รวม

งบการเงิิ น
เฉพาะกิิ จ การ

547

-

540

-

1,111

-

1,129

-

105,091

-

89,938

-

55,555

-

50,132

-

23

-

25

-

1,529

-

2,824

-

75,972

-

81,794

-

239,828

-

226,382

-

สำำ�หรัับสิินทรััพย์์โครงข่่ายภายใต้้สััญญาที่่�ทำำ�กัับบริิษััท กสท โทรคมนาคม จำำ�กััด (มหาชน) (“กสท.”) และ บริิษััท อสมท
จำำ�กััด (มหาชน) (“อสมท.”) กลุ่่�มบริิษััทได้้โอนให้้คู่่�สััญญาตามเงื่่อนไขของสััญญาแล้้ว มููลค่่าทรััพย์์สิินดัังกล่่าวได้้ถููกตััด
ค่่าเสื่่อมราคาเต็็มมููลค่่าแล้้ว

433

433

433

หน่่ ว ย : ล้้ า นบาท

อุุ ป กรณ์์ น อกระบบโครงข่่ า ย
ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564

ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2563

งบการเงิิ น รวม

งบการเงิิ น
เฉพาะกิิ จ การ

งบการเงิิ น รวม

งบการเงิิ น
เฉพาะกิิ จ การ

ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุง

230

-

225

-

อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง

970

197

1,068

207

1,575

89

1,823

89

1

-

3

-

อุุปกรณ์์ระบบไฟฟ้้าและเครื่่องคอมพิิวเตอร์์

1,571

110

1,342

107

งานระหว่่างทำำ�

1,162

26

1,051

9

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ

5,509

422

5,512

412

เครื่่องตกแต่่ง ติิดตั้้�ง และอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ

สิิ ท ธิิ ก ารใช้้
หน่่ ว ย : ล้้ า นบาท

สิิ ท ธิิ ก ารใช้้
ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564

ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2563

งบการเงิิ น รวม

งบการเงิิ น
เฉพาะกิิ จ การ

งบการเงิิ น รวม

งบการเงิิ น
เฉพาะกิิ จ การ

ต้้นทุุนการพััฒนาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

11,510

281

8,939

253

เครื่่องหมายการค้้าค่่าสิิทธิิและใบอนุุญาต

108,323

-

115,410

-

2,062

-

1,745

-

342

-

437

-

สััญญาการให้้บริิการ

2,653

-

3,396

-

งานระหว่่างทำำ�

3,993

-

3,270

-

128,883

281

133,197

253

ค่่าสิิทธิิสำำ�หรัับรายการและภาพยนตร์์รอตััดบััญชีี
สิิทธิิตามสััญญาอนุุญาตให้้ดำำ�เนิินการ

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ

ต้้ น ทุุ น การพัั ฒ นาโปรแกรมคอมพิิ ว เตอร์์
ต้้นทุุนการพััฒนาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์เป็็นรายจ่่ายเพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์เกิินกว่่าประสิิทธิิภาพเดิิม
ถืือเป็็นส่่วนปรัับปรุุง และบัันทึึกรวมเป็็นราคาทุุนของโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ 11,510 ล้้านบาท
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เครื่่ อ งหมายการค้้ า ค่่ า สิิ ท ธิิ แ ละใบอนุุ ญ าตที่่� สำ ำ �คัั ญ ประกอบด้้ ว ย
ค่่าใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่� IMT ย่่าน 2.1 GHz
ค่่าใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่� IMT ย่่าน 2.1 GHz ซึ่่�งออกโดยคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และ
กิิจการโทรคมนาคม (“กสทช.”) ให้้แก่่บริิษััทย่่อย เพื่่ออนุุญาตให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�โดยใช้้คลื่่นความถี่่� IMT ย่่าน
2.1 GHz เป็็นระยะเวลา 15 ปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ 5,178 ล้้านบาท
ค่่าใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่� 1800 MHz
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 1800 MHz ที่่�ออกโดย กสทช. ให้้แก่่บริิษััทย่่อย เพื่่ออนุุญาตให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
โดยใช้้คลื่่นความถี่่� 1800 MHz เป็็นระยะเวลา 18 ปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
25,410 ล้้านบาท
ค่่าใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่� 900 MHz
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 900 MHz ที่่�ออกโดย กสทช. ให้้แก่่บริิษััทย่่อย เพื่่ออนุุญาตให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
โดยใช้้คลื่่นความถี่่� 900 MHz เป็็นระยะเวลา 15 ปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
44,413 ล้้านบาท
ค่่าใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่� 2600 MHz
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 2600 MHz ที่่�ออกโดย กสทช. ให้้แก่่บริิษััทย่่อย เพื่่ออนุุญาตให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
โดยใช้้คลื่่นความถี่่� 2600 MHz เป็็นระยะเวลา 15 ปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
11,909 ล้้านบาท
ค่่าใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่� 700 MHz
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 700 MHz ที่่�ออกโดย กสทช. ให้้แก่่บริิษััทย่่อย เพื่่ออนุุญาตให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
โดยใช้้คลื่่นความถี่่� 700 MHz เป็็นระยะเวลา 15 ปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
10,589 ล้้านบาท
ค่่าใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่� 26 GHz
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�ย่่าน 26 GHz ที่่�ออกโดย กสทช. ให้้แก่่บริิษััทย่่อย เพื่่ออนุุญาตให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�
โดยใช้้คลื่่นความถี่่� 26 GHz เป็็นระยะเวลา 15 ปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
3,381 ล้้านบาท
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ค่่าใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่�เพื่่อบริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล
ค่่าใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่นความถี่่� เพื่่อบริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล ซึ่่�งออกโดย กสทช. ให้้แก่่บริิษััทย่่อย เพื่่ออนุุญาตให้้
บริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล เป็็นระยะเวลา 15 ปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
838 ล้้านบาท
	สิิทธิิอื่่น ๆ
สิิทธิิอื่่น ๆ เป็็นค่่าตอบแทนที่่�บริิษััทย่่อยได้้จ่่าย เพื่่อได้้รัับสิิทธิิในการใช้้ประโยชน์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ 6,605 ล้้านบาท
ค่่ า สิิ ท ธิิ สำ ำ � หรัั บ รายการและภาพยนตร์์ ร อตัั ดบัั ญ ชีี
ค่่าสิิทธิิสำำ�หรัับรายการและภาพยนตร์์เป็็นค่่าตอบแทนและภาระผููก พัันที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้สััญญาของบริิษััทย่่อยเพื่่อการ
ได้้รัับสิิทธิิรายการและวััสดุุรายการพร้้อมที่่�จะแพร่่ภาพ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
2,062 ล้้านบาท
สิิ ท ธิิ ต ามสัั ญ ญาอนุุ ญ าตให้้ ดำ ำ � เนิิ น การ
สิิทธิิตามสััญญาอนุุญาตให้้ดำำ�เนิินการที่่�เกิิดจากการรวมธุุรกิิจ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีมููลค่่า
ตามบััญชีีสุุทธิิ 342 ล้้านบาท
สัั ญ ญาให้้ บ ริิ ก าร
สััญญาให้้บริิการเป็็นมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนซึ่่�งได้้มาจากการซื้้�อกิิจการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ 2,653 ล้้านบาท
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

สิิ น ทรัั พย์ ์ ไ ม่่ มีีตัั ว ตน
หน่่ ว ย : ล้้ า นบาท

สิิ น ทรัั พ ย์์ ไ ม่่ มีี ตัั วต น
ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564

ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2563

งบการเงิิ น รวม

งบการเงิิ น
เฉพาะกิิ จ การ

งบการเงิิ น รวม

งบการเงิิ น
เฉพาะกิิ จ การ

อสัังหาริิมทรััพย์์

2,707

1,058

3,788

927

อุุปกรณ์์โครงข่่าย

89,459

-

96,740

-

348

34

936

248

1,709

-

1,872

-

94,223

1,092

103,336

1,175

ยานพาหนะ
สิิทธิิการใช้้ช่่องสััญญาณดาวเทีียม
มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ

นโยบายการลงทุุ น ในบริิ ษัั ทย่ ่ อ ยและบริิ ษัั ทร่ ่ ว ม
บริิษััทฯ มีีนโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมในลัักษณะที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่โดยตรงหรืือผ่่านบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนมากกว่่าร้้อยละ 90 และ/หรืือมีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทที่่�ลงทุุน เว้้นแต่่สภาพเงื่่อนไขของธุุรกิิจการแข่่งขััน
ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยหรืือการดำำ�เนิินธุุรกิิจต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนร่่วมมืือจากผู้้�ร่่วมทำำ�ธุุรกิิจอื่่น บริิษััทฯ จึึงจะลงทุุนในลัักษณะ
ร่่วมลงทุุนในสััดส่่วนที่่�บริิษััทนั้้�นจะมีีสถานะเป็็นบริิษััทร่่วม ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทมีีกลไกในการกำำ�กัับดููแลที่่�ทำำ�ให้้สามารถ
ควบคุุมดููแลการจััดการและรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมเพื่่อดููแลรัักษาผลประโยชน์์ในเงิิน
ลงทุุนของบริิษััทฯ ตามที่่�ได้้เปิิดเผยข้้อมููลไว้้ในเรื่่อง “รายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ” ภายใต้้หััวข้้อ
“การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม”

ภาพรวมการปัั น ส่่ ว นรายได้้ ภาษีี และกิิ จ กรรมทางธุุ รกิิ จ ตามประเทศที่่� มีีอำ ำ � นาจจัั ด เก็็ บ ภาษีี
สำำ � หรัั บ ปีี สิ้้� น สุุ ดวัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564
(สกุุลเงิิน: ล้้านบาท)
ประเทศที่่�มีีอำำ�นาจจััดเก็็บภาษีี

รายได้้

กำำ�ไร (ขาดทุุน)
ก่่อนภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้
เงิินสดจ่่าย - ภาษีีเงิินได้้
(ตามเกณฑ์์เงิินสด) ค้้างจ่่าย - ปีีปััจจุุบััน

จำำ�นวนพนัักงาน*

ประเทศไทย

143,531

(1,143)

2,576

631

9,832

ต่่างประเทศ

124

(224)

15

6

171

* จำ�นวนพนักงานของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ ก ารกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ
จรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ และ กฎบัั ต รของคณะกรรมการ

8

นโยบายการกำำ �กัับ ดูู แลกิิจ การที่่�ดีี จรรยาบรรณธุุร กิิจ
และกฎบัั ต รคณะกรรมการ
นโยบายการกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
โปรดศึึ ก ษาข้้ อ มูู ล ที่่�
http://investor-th.truecorp.co.th/misc/cg_document/20211217-true-cg_policy-th.pdf

ข้้ อ พึึ ง ปฏิิ บัั ติิ ใ นการทำำ � งาน
โปรดศึึ ก ษาข้้ อ มูู ล ที่่�
http://investor-th.truecorp.co.th/misc/cg_document/20170313-true-coc-th.pdf

กฎบัั ต รของคณะกรรมการ
อำำ � นาจหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบของคณะกรรมการบริิ ษัั ท
1. กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินกิจิ การของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ ตลอดจนมติิของ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรอบคอบระมััดระวััง ความซื่่อสััตย์์สุุจริิตเพื่่อรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น 
และเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส และ ทัันเวลา
2. กำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่อสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
3. อนุุมััติิวิิสััยทััศน์์ แผนยุุทธศาสตร์์ พัันธกิิจ แผนการธุุรกิิจ และ เป้้าหมายทางการเงิิน  โดยมีีการทบทวนเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี รวมทั้้�งติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�เรื่่องดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิ
4. ประเมิินผลการดำำ�เนิินการของบริิษััทฯ และผลการปฏิิบััติิงานของประธานคณะกรรมการบริิหาร และ กรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
5. ดููแลให้้เกิิดความมั่่�นใจในการรัับช่่วงบริิหารงานของสมาชิิกระดัับสููงในฝ่่ายจััดการ
6. ดูู แ ลให้้ มีีกา รปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบายที่่� เ กี่่� ย วกัั บ จริิ ย ธรรมทางธุุ ร กิิ จ รวมทั้้� ง คุุ ณ ธรรมและข้้ อ พึึ ง ปฏิิ บัั ติิ ใ นการทำำ� งาน 
ข้้อกำำ�หนดการเปิิดเผยข้้อมููล ข้้อกำำ�หนดของการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน  ตลอดจนข้้อกำำ�หนดการใช้้ข้้อมููลภายใน
เพื่่ อ ซื้้� อ ขายหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งตรวจสอบให้้ มีีการปฏิิ บััติิต ามข้้ อกำำ� หนดดัั งกล่่ าว  โดยยึึ ดหลัั กความพอประมาณ
ความมีีเหตุุผล และ การมีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีีในตััว
7. กำำ�หนดและอนุุมััติิมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น  และกำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายบริิหารนำำ�มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
ไปปฏิิบััติิ
8. ดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีี การจััดการความเสี่่�ยง ตลอดจนระบบการควบคุุมและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
9. ดููแลให้้มีีกลไกในการรัับเรื่่องร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส
10. เสนอชื่่อผู้้�ที่่�จะเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััทต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
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ในส่่วนของการจััดการบริิษััทฯ นั้้�น คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตััดสิินใจและดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เว้้นแต่่
เรื่่องที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับมติิอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น นอกจากนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทอาจมอบหมายให้้
กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนหรืือบุุคคลอื่่นใด ปฏิิบััติิการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งแทนคณะกรรมการบริิษััทได้้ อย่่างไรก็็ตาม
การตััดสิินใจในการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ  อาทิิเช่่น การลงทุุนและการกู้้�ยืืมที่่�มีีนััยสำำ�คััญ  ฝ่่ายบริิหารจะต้้องนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่อพิิจารณาอนุุมััติิ
อำำ � นาจหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน (internal control) รวมถึึงการบริิหารความเสี่่�ยง (risk management) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้า้ ง หััวหน้าหน่
้ ว่ ยงานตรวจสอบภายใน
หรืือหน่่วยงานอื่่นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
4. สอบทานกระบวนการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
5. พิิจารณาและให้้คำำ�แนะนำำ�ในการเสนอแต่่งตั้้�ง เลืือกกลัับเข้้ามาใหม่่ ตลอดจนเลิิกจ้้าง บุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระ
เพื่่อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และเสนอค่่าสอบบััญชีี  รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีี  โดยไม่่มีี
ฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
6. พิิ จ ารณารายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั นหรืื อ รายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์
สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ
7. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าว  จะได้้
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
ก) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ
ข) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
ค) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ง) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิตามมาตรการ
ต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
จ) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
ฉ) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ช) จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
ซ) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (Charter)
ฌ) ข้้อมููลอื่่นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท
8. ปฏิิบััติิการอื่่นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด หรืือ คณะกรรมการของบริิษััทจะมอบหมาย
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อำำ � นาจหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการกำำ � หนดค่่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ
1. ความเห็็นเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท
2. เสนอชื่่อบุุคคลต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่อการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย และ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)
3. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานคณะกรรมการบริิหาร และ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) ก่่อนนำำ�เสนอ
ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
อำำ � นาจหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการด้้ า นการเงิิ น
บทบาทของคณะกรรมการด้้านการเงิิน คืือ การช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษััทในการดููแลการจััดการและผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการเงิินของบริิษััท เพื่่อวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว คณะกรรมการด้้านการเงิินจะมีีการประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายจััดการเป็็นระยะๆ
และจะนำำ�เสนอความเห็็นและคำำ�แนะนำำ�ต่่อคณะกรรมการบริิษััทในเรื่่องกลยุุทธ์์ทางการเงิินทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว 
ในเรื่่องงบประมาณ ประจำำ�ปีีสำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายส่่วนทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการ การก่่อหนี้้�สิินหรืือการจััดทำำ�สมมุุติิฐาน
ในการก่่อหนี้้�สิินที่่�มีีความสำำ�คััญ การเพิ่่�มทุุน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�มีีความสำำ�คััญ การสร้้างรายได้้ที่่�มีีความ
สำำ�คััญหรืือข้้อเสนออื่่นๆ ที่่�สามารถเพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่บริิษััทฯ ได้้ตามที่่�จะเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการด้้าน
การเงิิ น จะรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ การกำำ� กัั บ ดูู แ ลและประเมิิ นผ ลการดำำ� เนิิ น งานด้้ านกา รเงิิ น ของบริิ ษัั ท โดยเปรีียบเทีียบกัั บ
งบประมาณ
คณะกรรมการจะจััดทำำ�รายงานสรุุปภารกิิจของคณะกรรมการเพื่่อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และจะ
มอบหมายให้้ หัั วหน้้ าค ณะผู้้� บ ริิ หา รด้้ านกา รเงิิ นชี้้� แ จงต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ในเรื่่ อ งที่่� จำำ� เป็็ น จะต้้ อ งได้้ รัั บ
การอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
อำำ � นาจหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
1.
2.
3.
4.

นำำ�เสนอนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการบริิษััทในเรื่่องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ดููแลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการ เพื่่อให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ
ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท และให้้ข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการ เพื่่อพิิจารณาปรัับปรุุงให้้
ทัันสมััยอย่่างต่่อเนื่่องและเหมาะสมกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
5. พิิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่อพิิจารณาอนุุมััติิ
6. ปฏิิบััติิการอื่่นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทจะมอบหมาย
อำำ � นาจหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการความมั่่� น คงปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์

1. กลยุุทธ์์และนโยบายด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และด้้านอื่่นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ดููแลและสอบทานการปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้
3. ปฏิิบััติิการอื่่นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทจะมอบหมาย
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อำำ � นาจหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการบริิ ห าร
1. นำำ�เสนอ ทิิศทางธุุรกิิจ พัันธกิิจ แผนยุุทธศาสตร์์ แผนธุุรกิิจ และ เป้้าหมายทางการเงิิน ต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่อขออนุุมััติิ รวมทั้้�งติิดตามดููแลให้้กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) และคณะผู้้�บริิหารนำำ�เรื่่องดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิให้้บรรลุุ
เป้้าหมายอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. พิิจารณาสอบทานและอนุุมััติิเรื่่องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการ ได้้แก่่ แนวทางการลงทุุน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
การก่่อภาระผููกพัันและการกู้้�ยืืมเงิิน  งบประมาณ ค่่าใช้้จ่่าย การจััดโครงสร้้างองค์์กร และ งานด้้านทรััพยากรบุุคคล
เป็็นต้้น  ภายในขอบเขตอำำ�นาจที่่�ได้้รัับจากคณะกรรมการบริิษััท ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารจะไม่่มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ
หากเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือ รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับกลุ่่�มบริิษััท ทรูู หรืือ รายการ
ที่่�คณะกรรมการการบริิหารหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องมีีส่่วนได้้เสีีย หรืือ รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ 
หรืือ รายการที่่�ถููกควบคุุมโดยกฎหมายหรืือหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล รายการดัังกล่่าวต้้องดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์
ของกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. พิิจารณากลั่่�นกรองงานทุุกประเภทที่่�เสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา ยกเว้้น งานที่่�อยู่่�ภายใต้้หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
หรืือ เป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่นของกลุ่่�มบริิษััทที่่�จะเป็็นผู้้�พิิจารณากลั่่�นกรองเพื่่อนำำ�เสนอคณะกรรมการ
บริิษััทโดยตรง
4. รัับทราบรายงานด้้านการตรวจสอบภายในสำำ�หรัับเรื่่องที่่�เกี่่�ยวกัับมาตรการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา  และในกรณีี
ที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ความเสีียหายหรืืออาจจะเกิิดความเสีียหายอย่่างร้้ายแรงต่่อองค์์กร ให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในรายงาน
ให้้คณะกรรมการบริิหารทราบโดยทัันทีี
5. พิิจารณาหรืืออนุุมััติิเรื่่องอื่่นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

442

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย

9

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน คืือ นายโชติิ โภควนิิช นางปรีีเปรม เสรีีวงษ์์ และ
ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.กิิตติิพงษ์์ กิิตยารัักษ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2564 เมื่่อวัันที่่�
17 กัันยายน 2564 เพื่่อให้้ดำำ�เนิินการโดยมีีขอบเขต หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในการปฏิิบััติิงานตามขอบเขตดัังกล่่าว สำำ�หรัับปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีีการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งสามารถ
สรุุปได้้ดัังนี้้�
1.		ได้้มีีการประชุุมรวม 9 ครั้้�งในปีี 2564 เพื่่อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท และนำำ�เสนอ
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		หมายเหตุุ * ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีี โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย จำำ�นวน 1 ครั้้�ง
						 ** ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.กิิตติิพงษ์์ กิิตยารัักษ์์ ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการตรวจสอบเมื่่อวัันที่่� 17 กัันยายน 2564
							 ซึ่่�งในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบภายหลัังจากวัันได้้รัับการแต่่งตั้้�งฯ เป็็นจำำ�นวน 2 ครั้้�ง

2. ได้้พิิจารณาความเป็็นอิิสระ และ ผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี รวมถึึงความเหมาะสมของค่่าสอบบััญชีีแล้้ว
เห็็นว่่าผู้้�สอบบััญชีีมีีความเป็็นอิิสระและได้้แสดงความเห็็นตลอดจนข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ในด้้านการจััดทำำ�
รายงานทางการเงิินและการควบคุุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ จึึงเห็็นสมควรเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
ในสัังกััดของ บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2564
และ เสนอค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 ต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่อขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น นอกจากนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบยััง ได้้พิิจารณาค่่ าบริิ ก ารอื่่ นจากสำำ�นััก งานสอบบัั ญชีี เดีี ย วกัั น เพื่่ อมิิ ใ ห้้ ส่่ งผลกระทบ
ต่่อความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี
3.		หารืือกัับผู้้�สอบบััญชีีถึึงขอบเขตของการตรวจสอบก่่อนเริ่่�มกระบวนการ และติิดตามการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี
4.		รัับทราบแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้้�สอบบััญชีี ในการนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ร่่วมประชุุม
กัับผู้้�สอบบััญชีีเพื่่อรัับทราบแผนงานการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ และ ข้้อสัังเกตต่่างๆ ของผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�ง
การนำำ�เสนอเรื่่องสำำ�คััญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี อีีกทั้้�งได้้มีีการประชุุม
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย เพื่่อรัับทราบความคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมของผู้้�สอบบััญชีี และ
ได้้เสนอคำำ�แนะนำำ�ในประเด็็นต่่างๆ
5. สอบทานรายงานทางการเงิิ น ทั้้� ง รายไตรมาสและรายปีี ข องบริิ ษัั ท ฯ ซึ่่� ง รวมผลประกอบการของบริิ ษัั ทย่่ อ ย
โดยได้้รับั คำำ�ชี้้แ� จงจากผู้้บ� ริิหารของบริิษัทั ฯ เกี่่�ยวกัับการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินจนเป็็นที่่�เข้้าใจ และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีว่่า งบการเงิินของบริิษััทฯ แสดงฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
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6.		สอบทานการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เพื่่อการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามระเบีียบในการ
เข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� เป็็นไปตามกฎหมายรวมทั้้�งข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนและ
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า การเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษัทั ฯ
และบริิ ษัั ทย่่ อ ยเป็็ น ไปตามกฎหมายและข้้ อ กำำ�ห นดคณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น ตลอดจนตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทย มีีความสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ยเป็็นสำำ�คัญ
ั โดยในส่่วนของรายการ
ระหว่่างกัันประเภทธุุรกิิจปกติิและประเภทสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ เป็็นการทำำ�รายการที่่�มีีราคาสมเหตุุสมผล เป็็นไปตาม
เงื่่อนไขการค้้าทั่่�วไป เช่่นเดีียวกัับราคาและเงื่่อนไขที่่�พึึงกระทำำ�กัับบุุคคลภายนอก สำำ�หรัับบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ในฐานะผู้้�ซื้้�อ สามารถมั่่�นใจในคุุณภาพของสิินค้้าและบริิการของบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง และ ในฐานะผู้้�ขาย
ก็็สามารถเพิ่่�มรายได้้และส่่วนแบ่่งทางการตลาดจากการขายสิินค้้าและบริิการให้้แก่่กลุ่่�มบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�ม
ผู้้�บริิโภครายใหญ่่เช่่นกััน
		 นอกจากนี้้� ในปีี 2564 มีีการพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกรณีีพิิเศษ คืือ พิิจารณาการลงทุุนใน บริิษััท เอ้้ก ดิิจิิทััล
จำำ�กััด (“EGG Digital”) และ บริิษััท ออลล์์ นาว แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (“All Now”) ซึ่่�งทั้้�งสองรายการเป็็นรายการ
ระหว่่างกััน (Related Party Transaction) ประเภทที่่�ต้อ้ งได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููล
ต่่อตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณาธุุรกรรมนี้้�อย่่างรอบคอบ และ มีีความเห็็นว่่า
การทำำ�ธุุรกรรมนี้้�มีีความสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ กล่่าวคืือ สำำ�หรัับการเข้้าลงทุุนใน EGG Digital
จะเป็็นการลงทุุนในบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจด้้าน Digital Marketing ซึ่่�งสามารถส่่งเสริิมกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ได้้ และ
ด้้วยการร่่วมลงทุุนจากบริิษััทต่่างๆ จะทำำ�ให้้ EGG Digital สามารถขยายธุุรกิิจไปสู่่�ธุุรกิิจสื่่อและ Data Analytics ที่่�มีี
ศัักยภาพในการเติิบโตสููงจากแนวโน้้มการใช้้ข้้อมููลที่่�สููงขึ้้�นมากอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เงิินลงทุุนของบริิษััทฯ มีี
มููลค่่าเพิ่่�มมากขึ้้�น นอกจากนี้้� ธุุรกิิจสื่่อและ Data Analytics ยัังสามารถส่่งเสริิมกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ได้้เช่่นเดีียวกััน
และ สำำ�หรัับการเข้้าลงทุุนใน All Now จะช่่วยให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย สามารถเข้้าถึึงกองรถขนส่่งและเครืือข่่าย
รถขนส่่งเพื่่อขนส่่งสิินค้้าของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ อีีกทั้้�งสามารถเข้้าถึึงระบบซอฟแวร์์ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับงานด้้านขนส่่ง นอกจากนี้้�
การร่่วมลงทุุนโดยพัันธมิิตรจะทำำ�ให้้ All Now สามารถขยายธุุรกิิจให้้มีีการเติิบโตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มููลค่่า
เงิินลงทุุนของบริิษััทฯ มีีมููลค่่าสููงขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังจะทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้รัับประโยชน์์ในด้้าน Economy of Scale และบริิการ
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น
7.		สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตลอดจนกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ซึ่่�งจากรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีีความเห็็นว่่า บริิษััทฯ
มีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างถููกต้้อง
8.		สอบทานระบบการควบคุุมภายในเพื่่อประเมิินความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของระบบการควบคุุมภายในเพื่่อช่่วย
ให้้เกิิดความมั่่�นใจอย่่างสมเหตุุสมผลว่่า การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ จะบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ และเมื่่อพิิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งครอบคลุุมระบบงานที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีความเพีียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้้� โดยเหตุุที่่�
ธุุรกิิจสื่่อสารโทรคมนาคมมีีการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจค่่อนข้้างรวดเร็็ว คณะกรรมการตรวจสอบ
จึึงส่่งเสริิมให้้บริิษััทฯ พััฒนาระบบการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ
9.		ติิดตามงานด้้านการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ภายใต้้ “นโยบายและกรอบในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง” ของ
บริิษััทฯ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจและการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งนี้้� เพื่่อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่องและมีีประสิิทธิิผล
		 นอกจากนี้้� โดยเหตุุ ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ใช้้ แ นวทางการตรวจสอบภายในซึ่่� ง มีี พื้้� น ฐานมาจากการประเมิิ น ความเสี่่� ย ง
(risk-based audit approach) คณะกรรมการตรวจสอบจึึงได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การเชื่่ อ มโยงระหว่่ า งงาน
ด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งกัั บ งานด้้ า นการตรวจสอบภายใน โดยได้้ เ ชิิ ญ ตัั ว แทนของคณะกรรมการ
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

True to Tech, The Future is True

พััฒนาเชิิงกลยุุทธ์์และบริิหารความเสี่่�ยง มารายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเกี่่�ยวกัับการระบุุความเสี่่�ยง
การประเมิินความเสี่่�ยง ตลอดจนการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ และมอบหมายให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในวางแผน
การตรวจสอบภายในให้้สอดคล้้องกัับผลการประเมิินความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
10.	ติิดตามผลจากการจััดให้้มีีช่่องทางสำำ�หรัับให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มสามารถทำำ�การร้้องเรีียน หรืือแจ้้งเบาะแส
เกี่่�ยวกัับการทุุจริิต ประพฤติิมิิชอบ หรืือการกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณธุุรกิิจ ต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยผ่่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ
		 ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับเรื่่องร้้องเรีียนจำำ�นวน 9 เรื่่อง โดยเป็็นเรื่่องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�
ที่่�ไม่่เหมาะสมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� 1 เรื่่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้้นำำ�ส่่งเรื่่องร้้องเรีียนดัังกล่่าว ไปยัังหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่อทำำ�การตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง ซึ่่�งพบว่่ามิิใช่่การกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณธุุรกิิจ แต่่เป็็นการสื่่อสารที่่�
ไม่่ถููกต้้องและไม่่เหมาะสมของพนัักงาน ในการนี้้� บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การลงโทษพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่องดัังกล่่าว
แล้้ ว อีี ก ทั้้� ง ได้้ ทำำ� การปรัั บ ปรุุ ง กระบวนการทำำ� งานของหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ กรณีี ดัั ง กล่่ า ว นอกจากกรณีี
ดัังกล่่าวข้้างต้้น เป็็นเรื่่องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับบริิการของบริิษััทฯ จำำ�นวน 8 เรื่่อง ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้นำำ�ส่่ง
เรื่่องร้้องเรีียนดัังกล่่าวไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่อการดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องของ
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
11.	กำำ�กัับดููแลงานด้้านการตรวจสอบภายใน โดยได้้พิิจารณาอนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่่�งมีีพื้้�นฐานมาจากการ
ประเมิินความเสี่่�ยง (risk-based audit) รัับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสและรายปีี ให้้คำำ�แนะนำำ�ต่่างๆ
แก่่ฝ่่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้้�งเสนอฝ่่ายจััดการเพื่่อพิิจารณาปรัับปรุุงแก้้ไขตามควรแก่่กรณีี ตลอดจนติิดตาม
ความคืืบหน้้าในการปรัับปรุุงแก้้ไขอย่่างต่่อเนื่่อง ในการนี้้� ได้้สอบทานความเป็็นอิิสระและผลการปฏิิบััติิงาน
โดยภาพรวมของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริิษััทฯ เป็็นไปอย่่างอิิสระ เพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล รวมทั้้�งมีีการพััฒนาคุุณภาพการตรวจสอบทั้้�งในด้้าน
บุุคลากรและการปฏิิบััติิงานตรวจสอบให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานวิิชาชีีพสากลอย่่างต่่อเนื่่อง และ
12.		รัับทราบรายงานผลการยื่่นขอต่่ออายุุการรัับรองเป็็นสมาชิิกของ แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย
(“CAC”) ว่่า CAC ได้้มีีมติิให้้ต่่ออายุุการรัับรองแก่่บริิษััทฯ แล้้ว โดยการรัับรองดัังกล่่าวจะมีีอายุุ 3 ปีี นัับตั้้�งแต่่
วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 จนถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2567 และ รายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่อเป็็นข้้อมููล
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบัติั งิ านตามที่่�ได้้รับั มอบหมาย และได้้รับั ความร่่วมมืือด้้วยดีีจากฝ่่ายจััดการ
และผู้้�สอบบััญชีี
โดยสรุุป ในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า คณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ มีีจริิยธรรม
และความมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่อให้้บรรลุุเป้้าหมายของบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานภายใต้้ระบบการ
ควบคุุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิผล มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งมีีการพััฒนาปรัับปรุุงระบบ
การปฏิิบััติิงานให้้มีีคุุณภาพดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อง

นายโชติ โภควนิช
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ประจำำ�ปีี 2564
ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่�
8/2544 ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เมื่่อวัันที่่� 16 พฤศจิิกายน 2544 เพื่่อให้้ดำำ�เนิินการโดยมีีขอบเขตหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ตามที่่�
ระบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ นั้้�น ในการปฏิิบััติิงานตามขอบเขตดัังกล่่าว
สำำ�หรัับปีี 2564 คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้้มีีการประชุุม 4 ครั้้�ง เพื่่อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�
ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. พิิจารณาและเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท เรื่่องการเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
ตามวาระ
2. พิิจารณาและเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท เรื่่องค่่าตอบแทนกรรมการ
3. พิิจารณาเสนอชื่่อกรรมการบริิษััทท่่านใหม่่ เพื่่อทดแทนกรรมการที่่�ลาออก และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
4. พิิจารณาเสนอชื่่อกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบท่่านใหม่่ เพื่่อทดแทนกรรมการตรวจสอบที่่�ลาออก และ
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
5. พิิจารณาเสนอชื่่อกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) และ นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
6. พิิจารณาข้้อเสนอการเปลี่่�ยนแปลงรายชื่่อและตำำ�แหน่่งของสมาชิิกในคณะกรรมการบริิหาร และ นำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่ออนุุมััติิ
7. พิิจารณาและอนุุมััติิการจ่่ายเงิินค่่าตอบแทนผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี 2563 ให้้แก่่ประธานคณะกรรมการบริิหาร
(ซึ่่�งจ่่ายในปีี 2564) และ
8. พิิจารณาและอนุุมััติิแผนและหลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายเงิินค่่าตอบแทนผลการปฏิิบััติิงานให้้แก่่ประธานคณะกรรมการ
บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม) ประจำำ�ปีี 2564 (ซึ่่�งจะจ่่ายในปีี 2565)

ดร. ฮาราลด์์ ลิิงค์์
ประธานคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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รายงานของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีประจำำ�ปีี 2564
ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2549 เมื่่อวัันที่่�
24 มีีนาคม 2549 เพื่่อให้้ดำำ�เนิินการโดยมีีขอบเขต หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นั้้�น ในปีี 2564 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. ได้้มีีการประชุุมรวม 4 ครั้้�ง เพื่่อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
2. พิิจารณารายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ เพื่่อเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีี 2564 และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่อพิิจารณาและอนุุมััติิ
3.	ติิ ด ตามผลการเปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นเสนอเรื่่ อ งเพื่่ อ บรรจุุ เ ข้้ า เป็็ น วาระการประชุุ ม และเสนอชื่่ อ บุุ ค คลเข้้ า รัั บ
การพิิจารณาคััดเลืือกเป็็นกรรมการของบริิษััทฯ สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 และรายงาน
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่อเป็็นข้้อมููล
4. สอบทานรายงานการประเมิิ น การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� จัั ดทำำ� โดยสมาคมส่่ ง เสริิ ม สถาบัั น กรรมการบริิ ษัั ท ไทย
ประจำำ�ปีี 2563 และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพร้้อมทั้้�งข้้อเสนอแนะบางประการ เพื่่อพิิจารณา
5. พิิ จ ารณาทบทวนนโยบายการกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ข องบริิ ษัั ท ฯ และนำำ� เสนอการปรัั บ ปรุุ ง บางประการ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่อพิิจารณาและอนุุมััติิ
6. พิิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น และนำำ�เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่อเป็็นข้้อมููล
7. พิิ จ ารณาผลการประเมิิน ตนเองของคณะกรรมการบริิ ษััท ในปีี ที่่� ผ่่ า นมา และนำำ� เสนอต่่ อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่อเป็็นข้้อมููล
8. พิิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำำ�หลัั ก การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี สำำ�หรัั บ บริิ ษัั ท จดทะเบีี ย นที่่� อ อกโดย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ มาปรัับใช้้กัับบริิบททางธุุรกิิจของบริิษััทฯ และ
นำำ�เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่อพิิจารณา
9. พิิจารณาการดำำ�เนิินการของบริิษััทฯ ในด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งกิิจกรรมเพื่่อความยั่่�งยืืนและความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่า มีีการปฏิิบััติิอย่่างเหมาะสม และ เป็็นไปตามนโยบายของบริิษััทฯ และ
10.	รัับทราบรายงานการปฏิิบััติิตามประมวลคุุณธรรมและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งานของบริิษััทฯ

ดร. โกศล เพ็็ชร์์สุุวรรณ์์
ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
447

รายงานของคณะกรรมการด้้านการเงิินประจำำ�ปีี 2564
ตามที่่�คณะกรรมการด้้านการเงิิน ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 8/2544 ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เมื่่อวัันที่่� 16 พฤศจิิกายน 2544 เพื่่อให้้ดำำ�เนิินการโดยมีีขอบเขตหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรของ
คณะกรรมการด้้านการเงิิน นั้้�น ในการปฏิิบััติิงานตามขอบเขตดัังกล่่าว ในปีี 2564 คณะกรรมการด้้านการเงิินมีีการ
ดำำ�เนิินการ ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. ได้้มีีการประชุุมรวม 4 ครั้้�ง เพื่่อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
2. พิิจารณาเป้้าหมายทางการเงิิน ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ฝ่่ายจััดการ และ นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่ออนุุมััติิ
3. พิิจารณาแผนประจำำ�ปีีเพื่่อการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากความผัันผวนทางการเงิิน รวมทั้้�งนโยบายการใช้้ตราสาร
		 อนุุพัันธ์์สำำ�หรัับธุุรกรรมทางการเงิิน และ นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่ออนุุมััติิ
4. พิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานรายไตรมาสและรายปีีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ฝ่่ายจััดการ
5. พิิจารณาการจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2563 เป็็นทุุนสำำ�รองตามกฎหมายและการจ่่ายเงิินปัันผลจากกำำ�ไรสุุทธิิ
		 ประจำำ�ปีี 2563 และ นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่อพิิจารณาและนำำ�เสนอเรื่่องดัังกล่่าวต่่อไปยัังที่่�ประชุุม
		 สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่ออนุุมััติิ
6. พิิจารณาการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�ของบริิษััทฯ และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่อพิิจารณาและ
		นำำ�เสนอเรื่่องดัังกล่่าวต่่อไปยัังที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่ออนุุมััติิ
7. พิิจารณาโครงการลงทุุน พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ฝ่่ายจััดการ และ นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่ออนุุมััติิ
8. พิิจารณาการเปลี่่�ยนแปลงรายชื่่อผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามสั่่�งจ่่ายบััญชีีธนาคาร และ การมอบอำำ�นาจในการเปิิดและ
		ปิิดบััญชีีธนาคาร และ นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่ออนุุมััติิ และ
9. พิิจารณาเปลี่่�ยนแปลงเงื่่อนไขในการออกตั๋๋�วแลกเงิินของบริิษััท และ นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
		 เพื่่ออนุุมััติิ
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ดร. อาชว์์ เตาลานนท์์
ประธานคณะกรรมการด้้านการเงิิน

True to Tech, The Future is True

รายงานของคณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
ประจำำ�ปีี 2564
ตามที่่�คณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 4/2564
เมื่่อวัันที่่� 18 มิิถุุนายน 2564 เพื่่อให้้ดำำ�เนิินการโดยมีีขอบเขต หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรของ
คณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์นั้้�น ในปีี 2564 คณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ได้้มีีการ
ประชุุม 1 ครั้้�ง เพื่่อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
1.		พิิจารณาและอนุุมััติิกฎบััตรของคณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
2.	รัับทราบนโยบายและมาตรการด้้านการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ฝ่่ายจััดการ และ
3. พิิจารณากิิจกรรมด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ และให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ฝ่่ายจััดการ

นางปรีีเปรม เสรีีวงษ์์
ประธานคณะกรรมการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
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